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stamos iniciando nosso terceiro grande Tema – a 
comunIcaÇÃo. ele consta de nosso itinerário por várias 
razões – e esperamos que, ao longo deste próximo mês, 
você possa compreender, investir e desenvolver suas 
competências comunicacionais, de forma a ter uma melhor 
e mais fácil expressão de ideias, opiniões, sentimentos,  
propostas. 

Nossas habilidades em comunicação não estão somente na 
forma como falamos, mas em todo o nosso “expressar”.

a comunicação é uma competência central para o ser 
humano, por isso, é valioso para o grupo entender suas 
diferentes dimensões. ela é instrumento de integração, de 
instrução, de intercâmbio e de desenvolvimento. Nosso modo 
de nos comunicarmos impacta na construção de nossas 
relações com os outros e com o mundo. 

e assim, impacta também na construção de nosso perfil 
e nossas carreiras profissionais: é fundamental que um 
profissional – para além do cargo que ocupa -  saiba se 
comunicar e se relacionar bem, em qualquer contexto.

Neste Tema, vamos compreender que o conceito de 
comunicação é amplo, estando presente inclusive em nossa 
capacidade de escutar, estar atento, silenciar. Vamos também 
buscar aprofundar o entendimento das redes sociais - esta 
nova e intensa forma de comunicação que se consolida através 
de grupos de amigos, seguidores, gente que encontra neste 
espaço o lugar para a convivência virtual.

Nosso desafio permanente é manter espaços criativos 
para fazer acontecer uma comunicação dinâmica, criativa, 
construtiva. Vamos então começar logo com este Tema: 
dividindo, compartilhando, esclarecendo, escutando, 
crescendo!

Por QUe É 
IMPorTanTe UMa 

Boa coMUnIcaÇÃo?

e
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MÚSIca
Se LIGa aÍ 1

a gente pensa que vive num lugar onde se fala 
o que pensa.
mas eu não conheço esse lugar.
eu não conheço esse lugar!
a gente pensa que é livre pra falar tudo que 
pensa mas a gente sempre pensa um pouco 
antes de falar!

se liga aí, se liga lá, se liga então!
se legalize nessa comunicação.
se liga aí, se liga lá, se liga então!
se legalize a liberdade de expressão!
se liga aí, se liga lá, se liga então!
se legalize nessa comunicação.
se liga aí, se liga lá, se liga então!
se legalize a opção!

pensa! O pensamento tem poder.
mas não adianta só pensar.
Você também tem que dizer! Diz!
porque as palavras têm poder.
mas não adianta só falar.
Você também tem que fazer! Faz!
porque você só vai saber se o final vai ser feliz 
depois que tudo acontecer.
e depois a gente pensa.
e depois a gente diz.
e depois a gente faz... o que tiver que fazer!
O que tiver que fazer!

refrão

Deixe ele viver em paz.
Cada um sabe o que faz.
Deixa o homem ter marido.
Deixa a mina ter mulher.

Deixa ela viver em pé.
Cada um sabe o que quer
O que é que tem demais cada um ser o que é?
Deixa ele chorar em paz.
Cada um sabe o que fez.
Deixa o tempo dar um tempo.
Cada coisa de uma vez.
Deixa ele sorrir depois.
Deixa ela sorrir também.
O que é que tem demais cada um ser dois ou 
três?

refrão

Diz o que cê quer dizer, fala o que cê quer falar, 
faz o que cê quer fazer, pensa o que cê quer 
pensar!
Fala o que cê quer falar, diz o que cê quer dizer, 
pensa o que cê quer pensar, faz o que cê quer 
fazer!

refrão

Liberdade relativa não é liberdade.
Liberdade atrás da grade não é positiva.
Liberdade negativa é negar a verdade.
Liberdade de verdade é vida, viva, viva!

Viva, viva, viva, viva!
Viva, viva, viva!
Live, live, live, live!
Live, live, live!
Vida, vida, vida, vida!
Vida, vida, vida!
Livre, livre, livre, livre!
Livre, livre, livre!!

1 Fonte: http://letras.mus.br/gabriel-pensador/72842/ Acesso em 28.09.2013

Gabriel o pensador
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LeITUra
o QUe É coMUnIcaÇÃo 2

comunicação é a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, 
ideias, sentimentos, informações, modificando mutuamente a sociedade onde estão inseridas. sem a 
comunicação, cada um de nós seria um mundo isolado.

Comunicar é tornar comum, podendo ser um ato de mão única, como transmItIr (um emissor 
transmite uma informação a um receptor), ou de mão dupla, como compartIlhar (emissores e 
receptores constroem o saber, a informação, e a transmitem). comunicação é a representação de uma 
realidade. serve para partilhar emoção, sentimento, informação.

Quem comunica é a fonte e, do outro lado, está o receptor. O que se comunica é a mensagem. 

pode ser vista, ouvida, tocada. as formas de mensagens podem ser: palavras, gestos, olhares, 
movimentos do corpo. as formas como as ideias são representadas são chamadas de signos. em 
conjunto, formam os códigos: língua portuguesa, código morse, Libras, sinais de trânsito.

“Os meios são usados pelos interlocutores para transmitir sua mensagem. são eles: o artesão usa o 
barro, sua mão, sua voz para transmitir conhecimento ao filho. O locutor usa sua voz, o roteiro, o disco, a 
emissora de rádio, a fita gravada” (BOrDeNaVe).

antes do surgimento dos meios tecnológicos de transmissão de informação (TV, rádio, internet, etc.), os 
meios de comunicação utilizados eram físicos, como os rios, navios, estradas etc.

a comunicação está contida no nosso ambiente social. em uma conversa de botequim, em um gesto 
qualquer de reprovação, em um sinal de trânsito, em um espetáculo de dança ou em um diálogo 
entre surdos-mudos, só para citar alguns exemplos. É impossível dissociar nossa vida, nossas 
necessidades, da comunicação.
2 Fonte: Baseado em texto do site: http://ana-intervalo.blogspot.com.br/2009/02/o-que-e-comunicacao.html. Acesso: 27.05.2013; e do texto 
“Comunicação: por que é importante?”, de Lóide Magalhães.
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LeITUra
O QUE É COMUNICAÇÃO

estudos revelam que os meios de comunicação exercem influências positivas e negativas na vida das 
pessoas. ex.: jornais podem ajudar na tomada de decisão importante, propiciar o estabelecimento de 
contatos sociais, dar status (atributo intangível). Novelas fazem “companhia” às pessoas, propiciam uma 
catarse emocional. através das novelas, as pessoas aliviam carências, fracassos.

mas, como evoluIu a comunIcaÇÃo?
por meio do grunhido, o homem primitivo imitava os sons da natureza (canto dos pássaros, latidos, 
trovão). É possível que não produzissem som apenas pela boca, mas também com as mãos, pés ou a 
partir de objetos. O homem evolui fisiologicamente até a libertação das mãos (homo erectus). a posição 
ereta vertical possibilitaria a valorização da linguagem gestual. a voz é transformada em fala.

Os homens encontraram uma forma de associar um som ou objeto a um gesto ou ação. assim nasceu 
o signo, que é qualquer coisa que faça referência a outra coisa, dando-lhe uma significação. 
Os signos podem ser representados por símbolos (objetos físicos que dão significação moral. exs.: 
bandeira e hino nacional, mulher cega segurando uma balança, alianças do casal) e sinais (indícios que 
possibilitam conhecer, reconhecer ou prever algo. exs.: sinais de trânsito, sinais ortográficos, sinais de 
luzes nos aeroportos, nas traseiras dos carros, luz de freio, etc.) O homem também descobre seus sinais: 
pegadas humanas na praia são indícios de que alguém esteve ali, dor nas articulações é indício de que 
vai chover). a atribuição de significados a determinados signos é a base da linguagem.

Uma grande invenção do homem foi a gramática, que passou a ordenar o conjunto de regras para 
relacionar os signos entre si. a gramática ordenou a estrutura da apresentação dos signos. 

Como vimos, as primeiras formas de comunicação humana foram oral e gestual. porém, a linguagem 
oral sofria da falta de permanência (perdia-se no tempo) e de alcance (não atingia longas distâncias). 
para fixar seus signos o homem valeu-se dos desenhos e, mais tarde, da escrita.

Já para alcançar longas distâncias o homem recorreu a signos sonoros e visuais: berrante, sinal de 
fumaça, sons originados de instrumentos de percussão (tribos), desenhos, monumentos (moais). O 
problema da permanência e da distância foi resolvido com o surgimento da escrita (5.000 a.c.), já que 
a mensagem escrita pode ser transportada a qualquer distância. 

É comum dizermos que estamos na era da imagem. Grande equívoco. Durante muito tempo a cultura 
foi difundida por meio da imagem, importante forma de comunicação e de propaganda no mundo 
antigo (roma). para os cristãos, a imagem era uma forma de comunicação e de persuasão. muitos 
acham que este é um fenômeno moderno, mas, durante a idade média, só os monges tinham acesso à 
linguagem escrita. Toda a fé religiosa era retratada nas pinturas e nos vitrais das igrejas.

Compreendemos assim, que a comunicação é viva, complexa, multi-meios. Temos a comunicação 
direta, feita por meio de palavras e gestos, e a comunicação à distância, feita por meio de sons, sinais, 
manifestações culturais..... e tudo o que o ser humano pode, a cada instante inventar ou reinventar para 
estabelecer um canal de contato com seus semelhantes e com o Universo...! 
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LeITUra
aTenÇÃo, FIQUe LIGado!
Fatores que FacIlItam o processo De comunIcaÇÃo:
> respiração: você deve respirar de modo inaudível. sua voz deve sair tranquila e ritmada;
> Usar o tom de voz certo;
> Usar uma linguagem clara e simples;
> Falar pausadamente;
> empregar palavras e termos conhecidos;
> escutar corretamente;
> Demonstrar interesse;
> entender a mensagem adequadamente.

obstáculos à comunIcaÇÃo:
> Dificuldade de expressão;
> Timidez/ medo de expressar suas opiniões;
> escolha inadequada do meio;
> escolha inadequada do receptor;
> suposições;
> atitude de pouco interesse pelo que o outro tem a dizer;
> estereótipos e preconceitos;
> Comportamento defensivo e diferenças de opiniões;
> estado físico ou emocional.

comunIcaÇÃo na empresa
Na chamada sociedade da informação em que vivemos, as empresas necessitam dominar a comunicação. 
eis alguns aspectos cruciais para melhor funcionamento interno:

> prioridade à comunicação: mensagens claras e precisas devem permear o cotidiano da direção e dos 
empregados em seu relacionamento;
> abertura da direção: disposição de tornar acessíveis informações essenciais, garantindo insumos 
básicos aos colaboradores;
> processo de busca: empenho de cada colaborador em buscar as informações de que precisa para 
realizar bem o seu trabalho;
> autenticidade: ênfase na transparência da execução de todas as tarefas;
> Foco em aprendizagem: garantia de efetiva aprendizagem do que é comunicado, otimizando o 
processo de comunicação;
> Individualização: consideração às diferenças individuais evitando estereótipos e generalizações para 
assegurar sintonia e qualidade de relacionamento na empresa;
> competências de base: desenvolvimento de competências essenciais em comunicação (saber se 
expressar oralmente e por escrito);
> velocidade: rapidez na comunicação dentro da empresa, potencializando suas qualidades e 
contribuindo para o alcance dos objetivos maiores;
> adequação tecnológica: equilíbrio entre tecnologia e contato humano para assegurar a qualidade da 
comunicação e aumentar a força do grupo.
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LeITUra
LInGUaGeM corPoraL: 
FerraMenTa de 
coMUnIcaÇÃo 3
por: lóide magalhães

a linguagem é todo sistema de sinais convencionais que nos permite realizar atos de comunicação. a 
linguagem corporal corresponde a todos os movimentos gestuais e de postura que fazem com que a 
comunicação seja mais efetiva. a gesticulação foi a primeira forma de comunicação. Com o aparecimento 
da palavra falada, os gestos foram tornando-se secundários. Contudo, eles constituem o complemento 
da expressão, devendo ser coerentes com o conteúdo da mensagem. sendo assim, se você consegue 
entender o que o corpo tem a dizer, conseguirá compreender melhor o que os outros estão dizendo, além 
de poder transmitir melhor a sua mensagem. 

a expressão corporal é fortemente ligada ao psicológico, traços comportamentais são secundários e 
auxiliares. Geralmente é utilizada para auxiliar na comunicação verbal, porém, deve-se tomar cuidado, pois 
muitas vezes a boca diz uma coisa, mas o corpo fala outra completamente diferente.

Oliver sacks, em seu livro sobre surdos, comenta sobre como estes, ao assistir um programa de televisão 
com a presença de políticos, riam ininterruptamente da incapacidade de mentir que os “corpos” tinham. a 
linguagem corporal era uma grande delatora das mentiras que estes contavam. 

O livro “O Corpo Fala”, de pierre Weil e roland Tompakow, procura mostrar a linguagem manifestada pelo 
corpo, nos diversos tipos de relacionamentos humanos que temos ao longo de nossas vidas. 

Os autores usam a esfinge, como referência para “traduzir” a linguagem corporal. Colocam as três partes da 
esfinge para mostrar como é dividido o homem: o boi seria a referência para os instintos (ou desejos); o leão 
refere-se aos sentimentos e, a águia estaria ligada aos pensamentos (ou consciência). 

O homem somente conseguirá o equilíbrio, quando dominar os “três animais” dentro de si e nada 
acontece na vida sem que este equilíbrio se estabeleça. a mesma coisa acontece com os relacionamentos 
interpessoais: se não existir uma atração de águia para águia, de boi para boi e de leão para leão, o 
relacionamento poderá ser incompleto. 

mesmo no dia-a-dia, podemos ver estes sinais com que as pessoas passam seus sentimentos em relação 
a nós e aos outros. O corpo diz, em uma linguagem não verbal se está havendo o feedback, ou seja, boa 
receptividade na forma como estamos tentando nos comunicar. 

a forma como as pessoas se comportam, como colocam os membros em nossa direção ou em direção oposta 
pode nos dizer sobre seu interesse em que continuemos nossa comunicação, nossa interlocução ou não. 
3 Fonte: TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Curso prático de língua, literatura e redação. 4.ed. SÃO PAULO: Scipione, 1999. 318 pp.
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LeITUra
o MenIno TÍMIdo 
QUe aBaLoU BraSÍLIa 4

Jimmy Lima, de 17 anos, soube 
reunir 15 mil manifestantes em 
quatro dias, assustar o governo e 
chamar a atenção da presidente. 
agora, ele é ouvido. mas o que 
tem a dizer?

Não é bom que somente alguns 
poucos continuem querendo 
pensar por nós, que tentem 
sempre nos conduzir, que 
mostrem o caminho a seguir. ”O 
pernambucano Felipe Carreiro 
de Barros rascunhou a tirada 
filosófica dentro de um ônibus, 
no rio de Janeiro, em 1987. 
Na época, o Brasil saboreava a 
transição para a democracia, 
após 21 anos de regime 
militar. Felipe morreu no ano 
passado, aos 61 anos. sua índole 
contestadora sobreviveu e 
ressurgiu na mesma família. em 
junho, o neto de Felipe deixou 
o marasmo de sua adolescência 
para escrever palavras de ordem. 

4 Fonte: Trechos de reportagem da Revista Época – 08.07.13
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LeITUra
O MENINO TÍMIDO 
QUE ABALOU BRASÍLIA

Não no papel, como fez seu avô há quase 30 anos. Jimmy Carreiro Lima, de 17 anos, criou uma 
página numa rede social e espalhou convites. Queria organizar uma manifestação em Brasília, 
“contra o roubo, a corrupção, o sistema público corrompido”. Como em outras das manifestações 
recentes no país, o mote era vago o bastante para que fosse impossível discordar. atraiu os 
que acham absurdo distribuir aos pobres o Bolsa Família e também os que acham absurdo que 
o governo distribua apenas isso. No dia 17 de junho, irmanadas em seus clamores por vezes 
excludentes, 15 mil pessoas atenderam ao chamado de Jimmy.

as bandeiras estavam prontas, importadas de outras passeatas pelo país. Os pedidos incluíam, além 
do fim da corrupção, tarifa zero no transporte público, redução do preço do combustível, melhorias 
na saúde e na educação. se a vontade de mudar o país é forte, o mesmo não se pode dizer das 
propostas. Jimmy não sabe explicar os problemas em detalhes, nem dar sugestões de como 
resolvê-los. Não tem ideia de quanto custariam as soluções - algo fácil de entender, para alguém 
com 17 anos. Difícil entender é o que Jimmy fará com a influência e a voz que conquistou. ele diz 
que cabe aos governantes formular planos para atender às demandas do povo.

a história de Jimmy começara a mudar dias antes. ele acompanhara, pela televisão, os primeiros 
protestos em são paulo e a repressão policial. No celular, um smartphone que ganhara da mãe, 
tentou escrever o que lhe vinha à cabeça. Como não conseguiu acessar a internet, passou para 
o computador. Lá, despejou seu desejo de mudança. Na mesma madrugada, criou no Facebook 
a página marcha do Vinagre. Os manifestantes em são paulo usaram vinagre na tentativa de 
reduzir os efeitos do gás lacrimogêneo. Jimmy convidou 1.400 “amigos” e “amigos de amigos” 
para participar. em três dias, o convite eletrônico alcançou mais de 200 mil pessoas. No mundo 
virtual, o garoto já era um astro.

No primeiro ano do ensino médio, Jimmy entrou numa nova escola, considerada por seu pai, 
roberto Lima, de 52 anos, uma das melhores de Brasília. Jimmy não se adaptou. Considerou a 
exigência de estudo pesada demais. a mãe, Janaína, de 37 anos, trocou-o de escola. ela acredita 
que a mudança para um colégio público permitiu ao filho conhecer outra realidade. Jimmy 
entrou no grêmio. Visitou algumas escolas no Distrito Federal e encontrou situações precárias. 
Não conseguiu esquecer uma escola em que as crianças não podiam tomar água, porque o 
encanamento estava enferrujado. Um dos companheiros da marcha, Wellington Fontenelle, de 
18 anos, conheceu Jimmy num projeto escolar que recupera a história do Brasil e seus heróis: 
revivendo Êxodos, inspirado na obra Êxodos, do fotógrafo sebastião salgado.

ser jovem, em parte, significa ter mais atitude que conteúdo. significa também gostar de ser 
aprovado pelo grupo - e não ter ideia de que basta pouco para grandes grupos saírem do 
controle. Jimmy diz que pediu para o ato ser pacífico e para que não houvesse vandalismo. se 
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LeITUra
O MENINO TÍMIDO 
QUE ABALOU BRASÍLIA

a manifestação fosse apenas no universo virtual, talvez ele conseguisse controlar os ânimos. 
até tentou, na página no Facebook: “evitem hostilizar policiais e jornalistas, vamos manter tudo 
pacificamente, correto? Vamos evitar também depredar patrimônio público. Lembrando que é 
nosso imposto que paga o concerto (sic) daquilo que for estragado”.

Na passeata, com 15 mil pessoas na rua, as boas intenções de Jimmy não bastaram. Com a 
voz acanhada, ele conta que viu vândalos invadir e atear fogo no palácio itamaraty, sede do 
ministério das relações exteriores - um símbolo não de corrupção, mas sim do diálogo e da 
diplomacia pacífica do Brasil ao lidar com outras nações. “Fiquei desesperado. pensei: “Vão 
queimar (as obras do Cândido) portinari”.” Diz ter gritado no megafone que não se constrói uma 
democracia com vandalismo. sabia que as cenas percorreriam todos os jornais. Que imagem o 
mundo teria daquela baderna? 

Com medo de sair machucado, o organizador da passeata foi embora para casa.

“não é bom que 
somente alguns poucos 

continuem querendo 
pensar por nós, que 
tentem sempre nos 

conduzir, que 
mostrem o 

caminho a seguir”



caderno do ParTIcIPanTe 
COMUNICAÇÃO

fOrMAÇÃO de JOveNs PrOtAgONIstAs 
PArA O MUNdO dO trAbAlhO 14

reFLeXÃo
eScUTaTórIa 5

rubem alves

sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. 
Todo mundo quer aprender a falar... Ninguém quer aprender a ouvir.

pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. escutar é 
complicado e sutil.
Diz alberto Caeiro que... Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores.
É preciso também não ter filosofia nenhuma.
Filosofia é um monte de ideias, dentro da cabeça, sobre como são as coisas. para se ver, é preciso 
que a cabeça esteja vazia.
parafraseio o alberto Caeiro: Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito.
É preciso também que haja silêncio dentro da alma.

Daí a dificuldade:
a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor...
sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer.
Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração...
e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor.
Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e 
vaidade.
No fundo, somos os mais bonitos...

Tenho um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os estados Unidos, estimulado pela 
revolução de 64.
Contou-me de sua experiência com os índios: reunidos os participantes, ninguém fala.
há um longo, longo silêncio. Vejam a semelhança...
Os pianistas, por exemplo, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em 
silêncio...
abrindo vazios de silêncio... expulsando todas as ideias estranhas.
Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. aí, de repente, alguém fala.
Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio.
Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos...
pensamentos que ele julgava essenciais.
são-me estranhos. É preciso tempo para entender o que o outro falou.

se eu falar logo a seguir... são duas as possibilidades.
primeira: Fiquei em silêncio só por delicadeza.
Na verdade, não ouvi o que você falou.

5 Fonte: http://www.baraoemfoco.com.br/barao/cultura/noticias/escutatoria.htm Acesso em 16.04.2013
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reFLeXÃo
ESCUTATóRIA

enquanto você falava, eu pensava nas coisas que iria falar quando você terminasse sua (tola) fala.
Falo como se você não tivesse falado.
segunda: Ouvi o que você falou. mas, isso que você falou como novidade eu já pensei há muito tempo.
É coisa velha para mim. Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou.
em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo. O que é pior que uma bofetada.

O longo silêncio quer dizer: estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou.
e, assim vai a reunião.
Não basta o silêncio de fora. É preciso silêncio dentro. ausência de pensamentos.
e aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia.
eu comecei a ouvir.

Fernando pessoa conhecia a experiência...
e, se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras... No lugar onde não há palavras.

LU
is

 C
a

rL
O

s 
TO

rr
es

/i
sT

O
C

Kp
h

O
TO

  

a música acontece no silêncio. 
a alma é uma catedral 
submersa.
No fundo do mar - quem faz 
mergulho sabe - a boca fica 
fechada. somos todos olhos e 
ouvidos.
aí, livres dos 
ruídos do falatório 
e dos saberes da 
filosofia, ouvimos 
a melodia que não havia...
Que de tão linda nos faz chorar.

para mim, Deus é isto: a beleza 
que se ouve no silêncio.
Daí a importância de saber 
ouvir os outros: a beleza mora 
lá também.
Comunhão é quando a beleza 
do outro e a beleza da gente se 
juntam num contraponto. 
 
Esse texto faz parte do 
livro de crônicas: Rubem Alves. 
O amor que acende a lua.



caderno do ParTIcIPanTe 
COMUNICAÇÃO

fOrMAÇÃO de JOveNs PrOtAgONIstAs 
PArA O MUNdO dO trAbAlhO 16

LeITUra
FerraMenTaS de 
coMUnIcaÇÃo dIGITaL 
TranSForMaM aS 
reLaÇÕeS SocIaIS 6

por ana paula machado

Blogs, Orkut, Facebook e outras tecnologias chamadas de sites de relacionamento fazem parte 
do dia-a-dia das pessoas nas escolas, nos lares e vêm influenciando a produção intelectual e, até, 
mudando os hábitos dos tradicionais meios de comunicação. 

pesquisadores de todas as áreas dizem que estamos vivendo uma era histórica para a 
comunicação. assim como aconteceu no século passado, transformações significativas marcam 
a produção e veiculação da informação. O século XX foi palco do nascimento da mídia eletrônica 
de massa, o cinema, o rádio e a televisão. agora, vemos o desabrochar da mídia digital, que se 
popularizou em meados da última década e vem, desde este período, à procura de explorar todo 
o potencial dos meios que a digitalização faz surgir, como a televisão de alta definição, a telefonia 
móvel e seus serviços de texto e de imagem mas, principalmente, a internet.

6 Fonte: http://www.jornal.uem.br/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=333:ferramentas-de-comunica-digital-transformam-
as-relas-sociais&catid=57:jornal-69-agosto-de-2007&Itemid=2. Acesso: 03.12. 2012
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LeITUra
FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL 
TRANSFORMAM AS RELAÇÕES SOCIAIS

Nela estão imersas diversas possibilidades de se trocar ideias, conceitos, opiniões. Quem já 
não ouviu falar de blogs, Orkut, Facebook, skype. essas tecnologias, chamadas de sites de 
relacionamento, surgiram com o advento da rede mundial de Computadores e vêm mudando 
as formas das pessoas interagirem com os amigos, com a comunidade escolar e até com quem 
nunca viram na vida. e mais: influenciam o mundo do trabalho e da política.

a professora do Departamento de informática (DiN), da Uem, apresenta dois aspectos 
importantes em relação à internet. O primeiro é ligado ao que chama de mundo do trabalho. a 
professora aponta para o fato de que essa tecnologia facilita a comunicação e o desenvolvimento 
de projetos, já que as pessoas podem se comunicar diretamente sem estar no mesmo espaço 
físico. isso economiza tempo e potencializa a troca de conhecimentos. Nestes termos é 
interessante. mas, tem lá suas restrições no que diz respeito à influência da internet na vida 
privada. ela diz que, neste aspecto, a tecnologia tem criado alguns tipos de problema.

Tem gente que chega a casa, corre para o computador e fica horas ali, para contar novidades 
aos amigos. É uma espécie de vício. Não se sabe o que pode acontecer, como isso vai se refletir 
no aspecto emocional e social das pessoas, no futuro. Não podemos dizer, agora, se é correto 
ou não, mas tudo em excesso não é saudável, adverte. e tem outra questão: a transferência das 
relações diárias para o mundo digital pode reforçar aspectos de exclusão. Quem não tem acesso 
à rede fica fora, não entra nestas comunidades, acaba ficando distanciado do processo social, 
lembra a professora.

O professor Jorge Villalobos, do Departamento de Geografia da Uem, destaca o retorno 
social que um blog pode oferecer. ele garante que os blogs são um espaço fundamental. a 
responsabilidade e o dinamismo de pensar o cotidiano com liberdade e responsabilidade vêm 
resultando em questões muito marcante. 

por meio das argumentações de Villalobos, é possível perceber que as ferramentas de 
comunicação digital estão proporcionando o surgimento de um novo circuito de fluxo de 
ideias. regras específicas de utilização, de reprodução dos produtos veiculados começam a ser 
determinadas a partir da aceitação social desta tecnologia, que é bastante clara. e os próprios 
meios de comunicação tradicionais estão tendo que mudar, revendo seu relacionamento 
com o leitor, abrindo-se à participação da comunidade, o que representa um ganho para 
a democratização do conhecimento na sociedade contemporânea. pena que muitos vêm 
utilizando a rede de forma negativa, na formação de comunidades racistas, de conteúdo 
pornográfico etc., como lembra Tania Tait. porém, vale encerrar destacando a reflexão do 
professor Ozaí silva: “Qualquer tecnologia é desenvolvida para servir ao homem. a opção é dele 
se vai utilizá-la para o bem ou para o mal”.
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a coMUnIcaÇÃo 
dIGITaL 
aProXIMa 
oU aFaSTa 
aS PeSSoaS? 7

reFLeXÃo

por vinicius Zimmer, 9/7/2008

a comunicação digital é uma nova forma de comunicação que quebra com a normalidade da 
comunicação social. através da internet as pessoas conseguem se comunicar com outras a 
quilômetros de distancia instantaneamente. a informação entra em todas as camadas urbanas 
tornando-a muito mais acessível já que qualquer pessoa pode buscá-la.

muitas vezes essa comunicação começa a surgir de surpresa na vida das pessoas e sem 
percebermos estamos cada vez mais “digitalizados” e dependentes dessa rede de comunicação 
que nos traz inúmeros benefícios. por exemplo: Uma pessoa pode viver “virtualmente” situações 
que passaria na vida real e tirar como exemplo para sua vida. pois, a internet é formada por 
pessoas de todos os tipos, como uma sociedade.

as pessoas encontram de tudo no mundo da comunicação digital: namorada, amigos, produtos, 
entre outras infinidades de coisas. mas será que isso seria apenas uma ilusão do mundo virtual? 
estudos garantem que a emoção que as pessoas sentem na frente de um computador pode 
ser comparada a emoções vividas na vida real. então será que aqueles que são chamados de 
“viciados”, hoje, serão chamados de “normais” amanhã?

Os críticos dizem que as pessoas estão se tornando alienadas por uma ilusão e querem misturar 
o mundo virtual com o mundo real, quando isso deve ser separado. “a relação entre a vida real 
e a virtual fica desequilibrada quando o usuário passa a conviver mais online do que ao vivo. 
algumas pessoas só ficam a vontade atrás das telas em sites ou jogos.” comenta a autora Tatiana 
arruda em um de seus textos.

então podemos dizer que existem pessoas a favor desse novo meio de comunicação e, porém 
variáveis, talvez seja um novo tipo de comportamento humano que esteja aparecendo: o 
comportamento digital, como fala o professor de comunicação social Luiz afonso: “Com o 
advento da tecnologia da informação, a disseminação dos microcomputadores e sua consequente 
integração via internet, estamos vendo uma mudança no comportamento humano”.

7 Fonte: http://www.oficinadanet.com.br/artigo/1022/a_comunicacao_digital_aproxima_ou_afasta_as_pessoas_. Acesso: 03.12.2012.
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8 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/06/enfermeira-e-demitida-depois-de-publicar-fotos-do-trabalho-na-internet.html 
Acessado: 03 de dezembro de 2012.

LeITUra
enFerMeIra É deMITIda 
dePoIS de PUBLIcar FoToS 
do TraBaLHo na InTerneT 8
Glória vanique
atualizado em 13/06/2012, 14h19

a decisão da Justiça chamou a atenção para os perigos de divulgar informações ou publicar fotos na 
internet, principalmente informações do trabalho. Uma enfermeira de pernambuco foi demitida por justa 
causa depois de publicar fotos dela e da equipe em uma rede social. as fotos e os comentários sugeriam 
que a equipe estava brincando em vez de trabalhar.

as fotos da equipe de enfermagem da unidade de tratamento intensivo de um hospital particular de 
pernambuco foram parar na internet. “Foi um domingo de plantão, estava tranquilo. Lembrei que tinha 
uma máquina na bolsa e eu e uma enfermeira decidimos bater uma foto, só para postar para os amigos”, 
conta Klaudia elizabeth da silva pottes.

a direção do hospital não gostou e Klaudia elizabeth foi demitida por justa causa. a enfermeira recorreu à 
Justiça e o caso foi parar no Tribunal superior do Trabalho, que manteve a demissão. O TsT entendeu que “a 
conduta da enfermeira foi grave ao ponto de justificar a sua dispensa”.

“ela alegou que eu usei a logomarca da empresa, porque estavam todos com as batas, com o logotipo da 
empresa. Fiquei surpresa, achei que não poderia tomar essa proporção, achei que seria só uma brincadeira 
que a gente faz nessas redes sociais”, diz. Brincadeiras na internet são comuns e os chefes não são os únicos 
citados nos comentários. O que não faltam são reclamações da empresa também.

Você não pode falar tudo o que quer sobre o seu trabalho na rede social. mesmo que seja na sua página 
pessoal. Às vezes, o que você publica sai do seu controle, porque outros amigos acabam fazendo 
comentários maldosos e o seu nome está como responsável por aquela publicação.

“Como é uma novidade e a gente acaba se expondo demais, muitas vezes ultrapassamos o limite 
legal e colocamos situações totalmente indevidas”, alerta o advogado Leandro Bissoli. por isso, se 
quiser evitar problemas trabalhistas e até demissões, evite comentários sobre o trabalho, sobre 
seus projetos especiais e sobre sua rotina; não defenda ou acuse seu chefe ou a empresa em uma 
discussão na internet e evite publicar fotos em que você ou seus colegas estejam em um ambiente 
de trabalho ou com o uniforme da empresa.
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LeITUra
PerFIL naS redeS SocIaIS 
InFLUencIa aVaLIaÇÃo 
ProFISSIonaL 9
sem autor mencionado

as redes sociais podem ser um atalho para uma vaga no mercado de trabalho, mas é preciso cuidado com 
o que se publica.

Todo mundo sabe que as redes sociais são populares. elas reúnem amigos, colegas de trabalho e contatos 
profissionais. O que a maioria das pessoas não se dá conta é que o modo como se comporta nas redes 
sociais pode aumentar as chances de conseguir uma contratação no mundo lá fora. Dependendo do que 
se expõe nas redes, pode também se prejudicar profissionalmente.

Uma pesquisa feita por uma das maiores consultorias de recrutamento de pessoal do mundo, com 210 
executivos brasileiros, mostrou que 83% deles acreditam que o perfil dos candidatos nas redes sociais 
influencia na hora de fazer uma avaliação do profissional. ao todo, 44% dos entrevistados disseram que 
um perfil negativo pode ser suficiente para desclassificar um candidato em fase de seleção. apenas 39% 
dos executivos disseram que conversariam com um pretendente ao cargo, mesmo se ele tiver um perfil 
considerado ruim na internet.

Jacqueline resch é diretora uma empresa de recursos humanos para recrutamento de executivos. ela diz 
que os perfis da rede já fazem parte das informações que as empresas buscam sobre qualquer candidato 
a emprego. mas, o que é realmente ruim de expor nas redes sociais e o que ajuda quem está em busca de 
uma oportunidade de trabalho?

“eu diria que não é adequado você estar totalmente informal, em traje de praia, em um site que é 
profissional, ou ser veemente em ideias que o bom senso talvez não aprove, como pessoas que participam 
de comunidades meio estranhas. É bom aproveitar tanto para aumentar rede de contatos, como para 
estabelecer conexões com quem você pode fazer negócios. Você pode ter muitos ganhos utilizando redes 
profissionais, mas também tem de tomar cuidado para aquilo não virar inimigo”, orienta Jacqueline resch.

O perfil de Flávia em uma rede social foi determinante para o recrutador de pessoal alex mendonça 
na hora de contratá-la. “Quando eu procurei a rede social e encontrei a Flávia em um ambiente mais 
descontraído, vi que era a pessoa ideal para trabalhar com a gente”, disse.

O advogado Luíz Felizardo Barroso, que é dono uma empresa, já teve de demitir uma funcionária depois de 
uma experiência negativa descoberta nas redes sociais.

9 Fonte: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2011/09/perfil-nas-redes-sociais-influencia-avaliacao-profissional-diz-pesquisa.html 
Acessado: 03.12.2012
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LeITUra
PERFIL NAS REDES SOCIAIS 
INFLUENCIA AVALIAÇÃO PROFISSIONAL

“ela ficava dormindo dentro posto trabalho. Não sabíamos o que ela fazia e verificamos um vídeo 
dela dançando. ela é dançarina de funk. então, passava a noite dançando e vinha dormir no 
emprego. então, a mídia social foi boa para nós, mas para ela decididamente não foi”, contou o 
advogado Luíz Felizardo Barroso.

veja dicas para usar as redes sociais a seu favor no mercado de trabalho

10 DIcas para usar as reDes socIaIs no trabalho
use as reDes como alIaDas

1- Coloque informações relevantes sobre sua formação e experiência que ajudem potenciais 
empregadores a identificar seus conhecimentos e habilidades.
2 - Use as redes sociais para aumentar os contatos profissionais, faça ‘networlting”.
3 - participe de grupos profissionais com os quais possa trocar informações sobre sua área 
profissional ou carreira.
4 - em redes sociais voltadas para a carreira, é importante manter o perfil atualizado e com palavras-
chaves relacionas á area de atuação.
5 - Use as ferramentas disponíveis para configurar sua privacidade. Convide ou aceite nas
redes pessoas que conhece ou com as quais deseja compartilhar seus conteúdos.

evIte armaDIlhas

1 - Não confunda redes sociais e redes profissionais. Use redes distintas para fins
especificos. por isso, pense bem se quer aceitar contatos profissionais em sua rede
pessoal.
2 - procure conhecer o código de conduta de sua empresa e se já há regras existentes
sobre o uso de redes sociais. há empresas que entendem que, uma vez que você é
funcionário, deve representá-la adequadamente e sempre, em qualquer contexto.
3 - avalie qual impacto o conteúdo veiculado ou a forma de transmití-lo pode ter na sua imagem 
profissional.
4 - Certilique-se de que está usando o idioma de forma correta. Usar mal o português ou 
recomendar um conhecido em inglês e cometer erros gramaticais conta pontos contra você.
5 - Os grupos ou comunidades das quais participa falam sobre suas preferências e valores e estão 
sujeitos a interpretações e conclusões que podem ser equivocadas. portanto, escolha com critério.
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LeITUra
o Vendedor 
de PaLaVraS 10
Fábio reynol

Ouviu dizer que o Brasil sofria de uma grave falta de palavras. em um programa de TV, viu uma escritora 
lamentando que não se liam livros nesta terra, por isso as palavras estavam em falta na praça. O mal tinha 
até nome de batismo, como qualquer doença grande, “indigência lexical”.

Comerciante de tino que era, não perdeu tempo em ter uma ideia fantástica. pegou dicionário, mesa e 
cartolina e saiu ao mercado a cavar espaço entre os camelôs.

entre uma banca de relógios e outra de lingerie instalou a sua: mesa, o dicionário e a cartolina na qual se lia: 
“histriônico - apenas r$ 0,50” .

Demorou quase quatro horas para que o primeiro de mais de cinquenta curiosos parasse e perguntasse. 

- O que o senhor está vendendo? 
- palavras, meu senhor. a promoção do dia é “histriônico” a cinquenta centavos, como diz a placa. 
- O senhor não pode vender palavras. elas não são suas. palavras são de todos. 
- O senhor sabe o significado de “histriônico”? 
- Não. 
- então o senhor não a tem. Não vendo algo que as pessoas já tem ou coisas de que elas não precisem. 
- mas eu posso pegar essa palavra de graça no dicionário. 
- O senhor tem dicionário em casa? 
- Não. mas eu poderia muito bem ir à biblioteca pública e consultar um. 
- O senhor estava indo à biblioteca? 
- Não. Na verdade, eu estou a caminho do supermercado. 
- então veio ao lugar certo. O senhor, que está para comprar o feijão e a alface, pode muito bem levar para 
casa uma palavra por apenas cinquenta centavos de real! 
- eu não vou usar essa palavra. Vou pagar para depois esquecê-la?
 - se o senhor não comer a alface ela acaba apodrecendo na geladeira e terá de jogá-la fora e o feijão 
caruncha.
- O que pretende com isto? Vai ficar rico vendendo palavras? 
- O senhor conhece Nélida piñon?
- Não. 
- É uma escritora. esta manhã, ela disse na televisão que o país sofre com a falta de palavras, pois os livros 
são muito pouco lidos por aqui. 
- e por que o senhor não vende livros? 
- Justamente por isso. as pessoas não compram as palavras no atacado, portanto eu as vendo no varejo. 
- e o que as pessoas vão fazer com as palavras? palavras são palavras, não enchem a barriga. 
- a escritora também disse que cada palavra corresponde a um pensamento. 

10 Fonte: http://diariodatribo.blogspot.com.br/2006/09/o-vendedor-de-palavras.html Acesso em 12.04.2013
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LeITUra
O VENDEDOR DE PALAVRAS

se temos poucas palavras, pensamos pouco. se eu vender uma palavra por dia, trabalhando duzentos dias 
por ano, serão duzentos novos pensamentos cem por cento brasileiros. isso sem contar os que furtam o 
meu produto. 

são como trombadinhas que saem correndo com os relógios do meu colega aqui do lado. Olhe aquela 
senhora com o carrinho de feira dobrando a esquina. Com aquela carinha de dona-de-casa, ela nunca me 
enganou.  passou por aqui sorrateira. Olhou minha placa e deu um sorrisinho maroto se mordendo de 
curiosidade. mas nem parou para perguntar. eu tenho certeza de que ela tem um dicionário em casa. assim 
que chegar lá, vai abri-lo e me roubar a carga. 

suponho que para cada pessoas que se dispõe a comprar uma palavra, pelo menos cinco a roubarão. então 
eu provocarei mil pensamentos novos em um ano de trabalho.

 - O senhor não acha muita pretensão? pegar um... 
- Jactância. 
- pegar um livro velho... 
- alfarrábio. 
- O senhor me interrompe! 
- profaço. 
- está me enrolando, não é?
- Tergiversando. 
- Quanta lengalenga... 
- ambages. 
- ambages? 
- pode ser também “evasivas”. 
- eu sou mesmo um banana para dar trela para gente como você! 
- pusilânime. 
- O senhor é engraçadinho, não? 
- Finalmente chegamos: histriônico! 
- adeus. 
- ei! Vai embora sem pagar? 
- Tome seus cinquenta centavos. 
- são três reais e cinquenta. 
- Como é? 
- pelas minhas contas, são oito palavras novas que eu acabei de entregar para o senhor. só “histriônico” 
estava na promoção, mas como o senhor se mostrou interessado, faço todas pelo mesmo preço. 
- mas oito palavras seriam quatro reais, certo? 
- É que quem leva ambages ganha uma evasiva, entende? 
- Tem troco para cinco?
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teCNOlOgIAs dA 
INfOrMAÇÃO e dA 

COMUNICAÇÃO – tIC
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LeITUra
nÃo SeI
antônio ermírio de moraes 
Texto retirado da publicação jan/2007 da revista exame

se você ainda não sabe qual é a sua verdadeira vocação, imagine a seguinte cena:

Você está olhando pela janela, não há nada de especial no céu, somente algumas nuvens aqui e ali. aí chega 
alguém que também não tem nada para fazer e pergunta:

- será que vai chover hoje?
> se você responder “com certeza”... a sua área é Vendas - o pessoal de Vendas é o único que 
sempre tem certeza de tudo;

> se a resposta for “sei lá, estou pensando em outra coisa”... então a sua aérea é marketing - o 
pessoal de marketing está sempre pensando no que os outros não estão pensando;

> se você responder “sim, há uma boa probabilidade”... você é da área de engenharia - o 
pessoal da engenharia está sempre disposto a transformar o universo em números;

> se a resposta for “depende”... você nasceu para recursos humanos - uma área em que 
qualquer fato sempre estará na dependência de outros fatos;

> se você responder “ah, a meteorologia diz que não”... você é da área de Contabilidade - o 
pessoal da Contabilidade sempre confia mais nos dados no que nos próprios olhos;

> se a resposta for “sei lá, mas por via das dúvidas eu trouxe um guarda-chuvas”, 
então seu lugar é na área Financeira que deve estar sempre bem preparada para qualquer 
virada de tempo.

agora, se você responder “não sei”... há uma boa chance que você tenha uma carreira de sucesso e acabe 
chegando a diretoria da empresa. De cada 100 pessoas, só uma tem a coragem de responder “não sei” 
quando não sabe. Os outros 99 sempre acham que precisam ter uma resposta pronta, seja ela qual for, para 
qualquer situação.

“Não sei” é sempre uma resposta que economiza o tempo de todo mundo, e pré-dispõe os envolvidos a 
conseguir dados mais concretos antes de tomar uma decisão.

parece simples, mas responder “não sei” é uma das coisas mais difíceis de se aprender na vida corporativa.
por quê? 

eu sinceramente “não sei”, por antônio ermírio de moraes.

HIPER
TEXTO
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TIc
edITor de 
aPreSenTaÇÕeS

Uma apresentação consiste em uma sequência ordenada de slides, aos quais se pode atribuir fundos, 
padrões de cores, efeitos especiais de transição, entre outras possibilidades. a montagem dessa 
apresentação consiste justamente em elaborar os slides que a compõem.

poWerpoInt
powerpoint é um aplicativo da microsoft capaz de transformar a difícil tarefa de elaborar uma apresentação 
e preparar os recursos para torná-la uma tarefa simples e agradável. 

entre os editores de apresentações podemos destacar: PowerPoint e OpenOffice Impress. Uma 
apresentação consiste em uma sequência ordenada de slides, aos quais se pode atribuir fundos, 
padrões de cores, efeitos especiais de transição, entre outras possibilidades. a montagem dessa 
apresentação consiste justamente em elaborar os slides que a compõem.

eXtrA!

É um programa que tem por principal característica a apresentação de slides, utilizando para isso o monitor 
de vídeo do computador ou outro equipamento que possibilite a projeção dos slides, também utilizado 
pelo usuário comum, como um programa para se construir mensagens, com efeitos e formas exuberantes.

ao lado, janela 
inicial do 
powerpoint
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TIc
movenDo – selecIonanDo e reDImensIonanDo caIXas De teXto
Clicando uma vez sobre uma caixa de texto, podemos alterar o texto, mas para movê-lo devemos clicar 
sobre a borda tracejada e arrastar.

Observe que quando ela está selecionada, surgem alças brancas ao redor. são alças de 
redimensionamento. para alterar, portanto, o tamanho da caixa, é só clicar sobre uma das alças e arrastar.

para redimensionalisar a caixa de texto ou outra caixa, primeiro selecione e depois posicione o mouse em 
cima de qualquer alça que aparece nas linhas limite da caixa selecionada, clique e arraste para o tamanho 
desejado.

crIanDo e eXcluInDo slIDe
Quando se constrói uma apresentação, o programa já insere o primeiro slide, mas temos a opção de 
adicionar mais slides ou apagar qualquer um deles.
para criar slide podemos ir na barra de slides e efetuar a seguinte ação.
Clicar com o botão direito na área em branco da barra de slide.

novo slIDe
Ou podemos acessar o menu inserir – Novo slide (CTrL+m).
para excluir um slide, selecione-o na barra de slide e aperte a tecla delete, ou clicar com o botão direito do 
mouse e escolher excluir slide.

POWERPOINT
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TIc
layout Do slIDe
podemos criar apresentações em um slide sem nada, ou podemos escolher um layout pronto, para que 
atenda a nossa necessidade mais rápido.
para acessar os layouts disponíveis, vá no painel de Tarefas (CTrL+F1),  no lado superior direito, escolha a 
opção “Outros painéis de Tarefas” e depois em “Layout do slide” e depois clique no layout da sua escolha.

salvanDo a apresentaÇÃo.
para salvar sua apresentação, clique no menu arquivo e escolha a opção salvar, ou clique no botão salvar 
na Barra de Ferramentas.

POWERPOINT

pode guardar as suas apresentações como tipo:

ppt – modo de criação e padrão do powerpoint
pps – modo em que se abre na forma de apresentação de slides.
Jpg – salva em formato de foto para gravar em DVD ou CD-rOm
versões anteriores – salva para uso em versões anteriores do programa.
outros modos – salva em outros formatos específicos.

eXtrA!
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TIc
Ferramenta para Desenho
a principal parte visível do powerpoint, (mais importante) de fácil acesso e rápido manuseio, é a barra de 
ferramentas Desenho.

Desenhar: várias formas de posicionamento de objetos. 
para usar esta ferramenta você deverá antes selecionar o 
objeto com o qual deseja trabalhar.

selecionar objetos: a ferramenta seleção é utilizada 
para selecionar os objetos que estão sendo trabalhados 
para que eles possam ser editados. por exemplo: 
selecionar um quadrado para que se possa aplicar a cor 
de fundo azul; ou serve também para selecionar mais de 
um objeto.

auto Formas: aqui são oferecidas várias formas já 
prontas para serem utilizadas no trabalho, como cubos, 
corações, e várias figuras geométricas.

linha: com esta ferramenta traçamos linhas em nosso 
trabalho.

seta: inserimos setas em nosso documento.

retângulo: usada para traçar retângulos ou quadrados.

elipse: cria círculos ou elipses.

caixa de texto: inserimos o texto em nosso trabalho.

Inserir Wordart: abre uma caixa na qual podemos 
escolher vários formatos de textos artísticos, podendo 
ainda editar nosso próprio modelo.

Inserir Diagrama ou organograma: botão para inserir 
diagramas ou organogramas em uma apresentação.

Inserir clipart: abre um painel para inserir uma figura da 
Galeria do Clipart.

Inserir Imagem: abre uma caixa de diálogo na qual será 
indicada a imagem a ser inserida no slide em uso.

cor do preenchimento: altera a cor de preenchimento 
dos objetos selecionados. É a ferramenta que oferece ao 
usuário belíssimos tipos de preenchimento.

cor da linha: altera a cor das linhas que existam em 
volta dos objetos selecionados.

cor da Fonte: altera a cor do texto.

estilo de linha: escolha entre os vários estilos de linha, 
um que melhor se encaixe em torno do seu objeto, ou 
para que seja simplesmente uma linha diferente das 
demais.

estilo do tracejado: estilos de linha tracejados 
encontram-se a disposição do usuário neste botão.

estilo da seta: para que sua linha apresente em uma das 
pontas, (ou nas duas) uma seta, escolha o estilo neste 
botão.

sombra: essa ferramenta insere uma pequena sombra 
no objeto desejado.

3D: insere formas 3D ( idéia de 3ª. dimensão ) nos objetos 
selecionados.

POWERPOINT
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TIc
construInDo Desenhos com autoFormas
ao clicar sobre o botão correspondente, ao da forma que se deseja fazer, o seu mouse se transformará em 
uma pequena cruz ( + ). agora é levar o mouse ao ponto desejado na área de edição, pressionar o botão do 
mouse e arrastá-lo.

DesenhanDo
se desejar redimensionar o seu objeto, basta pressionar o mouse sobre as suas alças e arrastar  para os 
lados desejados.

POWERPOINT
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TIc
InserInDo ImaGens
1. Clique no menu inserir > imagem > Do arquivo;
2. O powerpoint abrirá uma tela para o usuário localizar a imagem desejada;
3. Clique em inserir.

POWERPOINT

Caso seja necessário redimensionar a imagem, clique sobre ela e, em seguida, pressione o mouse 
sobre um dos pontos de redimensionamento e arraste até o tamanho desejado.

eXtrA!
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TIc
InserInDo WorDart
O Wordart são objetos de texto criados com efeitos predefi nidos aos quais é possível aplicar opções de 
formatação adicionais.
Na barra de ferramentas Desenho, clique em 

1. Inserir Wordart.  
2. Clique no efeito de Wordart desejado e, em seguida, clique em OK. 
3. Na caixa de diálogo editar texto do Wordart, digite o texto desejado. 
4. siga um destes procedimentos: 

> para alterar o tipo de fonte, na lista Fonte, selecione uma fonte.
> para alterar o tamanho da fonte, na lista Tamanho, selecione um tamanho. 
> para transformar o texto em negrito, clique no botão Negrito. 
> para transformar o texto em itálico, clique no botão itálico. 

FormataÇÃo De FIGuras, obJetos e WorDart (FontWorK)
Todas as Figuras, Objetos e Worart podem ser formatadas, basta clicar com o botão direito em cima do que 
se quer formatar e ir em “Formatar ...”.

podemos dentro da formatação, alterar varias opções do que se está formatando, dentre elas na guia 
“Cores e Linhas” e alterar cor, preenchimento, etc...

POWERPOINT

Caso não se opte pela cor 
sólida, pode-se escolher 
a opção efeitos de 
preenchimento.

eXtrA!

preenchImento teXtura
O preenchimento de textura imita com perfeição várias superfícies, entre elas: mármores, superfícies de 
madeira e papel amassado.
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TIc

preenchImento paDrÃo
estilos de linhas, quadriculados e outros 
estilos com as cores defi nidas pelo usuário.

preenchImento com ImaGem
aplica uma imagem como preenchimento no objeto 
selecionado através do botão selecionar imagem.

preenchImento GraDIente

POWERPOINT
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TIc
moDos De eXIbIÇÃo
existem três principais modos de visualizar o que se está sendo feito, essas visualizações as conhecidas 
como modo de exibição e se encontram no lado esquerdo inferior do programa de apresentação de slides.

apresentaÇÃo De slIDes: InIcIa a apresentaÇÃo De slIDes
modo de classificação de slides: 
mostra todos os slides numerados, ideal para uma visão geral da apresentação.

modo normal: 
É a tela de trabalho, onde normalmente preparamos e criamos a apresentação.

InserInDo botões De aÇÃo
permite acionar ações, dentro do modo de exibição, por exemplo: avançar para o próximo slide, retornar, ir 
para slide inicial ou final, abrir ou executar uma aplicação externa.

como fazer:
1. menu apresentação  - Botões de ação – (escolha o botão da sua opção)
2. Clique e arraste, formando o botão dentro do slide em questão.
3. escolha a ação da sua preferência e de ok.

POWERPOINT
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TIc
crIanDo apresentaÇões manualmente
ao iniciar o powerpoint, o programa já mostra, por padrão, um slide em branco no formato de Título e 
subtítulo. a partir daí, podemos criar uma apresentação conforme nossa criatividade.

aDIcIonanDo slIDes
para inserir um slide em branco, clique sobre o botão Novo slide ou no menu Inserir, opção Novo Slide. 
O slide é inserido automaticamente após o slide em construção.

por padrão, o layout do novo slide inserido é no formato de título e texto. No entanto, o usuário pode 
selecionar o modelo de layout desejado no painel de tarefas. passe o mouse por cima dos layouts para 
visualizar o nome de cada um.

POWERPOINT

em algumas ocasiões o painel mostrado ao lado não surge 
automaticamente quando inserido um novo slide. Neste caso, 
você poderá ativá-lo clicando no menu Formatar e escolhendo 
Layout do slide.

entenda layout (lê-se leiaut) como uma “arrumação” do slide, ou 
seja, forma como ficarão distribuídos os objetos que ele possui.

eXtrA!

bIzzU
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TIc
naveGanDo pelos slIDes

Observe que à esquerda da sua janela existe um painel que exibe em 
forma de ícones os slides existentes na apresentação:

para mudar de slide, é só clicar no desejado. Uma outra forma é 
utilizando as teclas pageup e pageDown para avançar e recuar os slides 
respectivamente.

eXcluInDo slIDes
Uma das maneiras mais fáceis de se fazer isso é selecionando o slide 
desejado na lista de miniaturas (figura anterior) e pressionando Delete.

DuplIcanDo slIDes
para duplicar, selecione o slide, clique no menu inserir, opção Duplicar 
slide. O novo slide surge logo após o selecionado.

movenDo slIDes
para mudar a posição dos slides, basta clicar sobre o ícone do slide que 

se quer mover e arrastar para a posição desejada.

apresentanDo na tela Do computaDor
para exibir sua apresentação em tela cheia, clique no menu apresentações e escolha exibir 
apresentação. se preferir pode utilizar a tecla (F5).

FormatanDo slIDes
Formatação de texto
a formatação de texto no powerpoint é muito semelhante à formatação no Word.

POWERPOINT
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TIc
FormatanDo o seGunDo plano
segundo plano é a cor do fundo do slide, ou seja, a cor da página, podemos aplicar várias cores diferentes 
ou até mesmo efeitos ou imagens nos slides.

1. Clique no Menu Formatar e escolha a opção plano de fundo.
2. Escolha uma cor sólida ou, se preferir, clique em efeitos de preenchimento.

1. para formatar somente o slide atual clique em Aplicar; para todos os slides receberem o formato clique 
em aplicar a tudo.

POWERPOINT

mais cores 
– permite a 
personalização 
de cores e a mais 
diversificada 
tonalidade de cores. 

eXtrA!

Todos os recursos 
usados para aplicar 
cor de preenchimento 
no objeto, podem ser 
utilizados para o slide.

eXtrA!
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TIc
slIDe mestre
O slide mestre é um elemento do modelo de design que armazena informações sobre o modelo, 
inclusive os estilos de fontes, tamanhos e posições de espaços reservados, design do plano de fundo e 
esquemas de cores.

Um slide mestre é adicionado à sua apresentação quando você aplica um modelo de design. Geralmente, 
o modelo também contém um titulo mestre, no qual você pode fazer alterações que se aplicam aos slides 
com o layout slide de título.

InserIr um slIDe mestre ou um tÍtulo mestre
1. No menu exibir, aponte para 
mestre e clique em slide mestre.

2. aplique o formato desejado para 
cada tema do slide mestre, depois 
feche o slide mestre. a partir deste 
ponto, cada novo slide seguirá a 
formatação definida.

POWERPOINT

ao inserir um novo mestre ou adicionar um modelo de design, o design aparece no painel de tarefas 
Design do Slide em Usados nesta apresentação. O design poderá então ser aplicado a todos os 
novos slides quando você estiver trabalhando no modo de exibição normal.

> para inserir um slide mestre que usa os estilos padrão no microsoft powerpoint, na barra de 
ferramentas modo de exibição de slide mestre, clique em Inserir novo slide mestre. 

> se você quiser inserir um título mestre, num slide mestre existente, selecione a miniatura 
do slide mestre no lado esquerdo, e na barra de ferramentas Modo de exibição de slide 
mestre, clique em Inserir novo título mestre. 

eXtrA!

bIzzU
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TIc
DesIGn Do slIDe
Uma forma mais prática para a formatação dos slides é a utilização do Design do slide. ative este 
recurso clicando no menu Formatar e escolha Design do slide.

para aplicar o design escolhido em todos os slides, clique no modelo desejado.

para aplicar o design somente no slide da seleção atual, clique sobre a seta que aparece a direita do 
modelo selecionado e escolha a opção Aplicar aos slides selecionados.

Formato De estrutura De tópIcos
O formato de estrutura de tópicos ajuda você a editar o conteúdo 
da sua apresentação e mover os pontos com marcadores ou 
slides. Quando você escreve usando a guia estrutura de tópicos, 
os botões tornam-se disponíveis nas barras de ferramentas padrão 
e Formatação permitindo que você aumente ou reduza recuos de 
texto, recolha e expanda o conteúdo para que você possa exibir os 
títulos dos slides, mas não os pontos com marcadores, e mostre ou 
oculte a formatação do texto enquanto você trabalha.

O conteúdo na sua estrutura de tópicos pode ser proveniente de 
várias fontes: você pode digitá-lo no original; usar o texto preparado 
fornecido pelo assistente de autoconteúdo; ou inserir texto com 
estilos de título e subtítulo e que esteja em outro formato de arquivo, 
como .txt ou .doc, proveniente do microsoft Word.

para usar uma barra de ferramentas especializada em trabalhos com 
texto em uma estrutura de tópicos, exiba a barra de ferramentas 
Estrutura de tópicos.

POWERPOINT

> elevar tópicos: eleva um parágrafo para o título do tópico;

> rebaixar tópicos: baixa um parágrafo a um nível abaixo;

> mover tópicos para cima: move o tópico para um slide acima;

> mover tópicos para baixo: move o tópico para um slide abaixo;

> recolher tópicos: oculta os textos contidos no slide, exibindo 
somente o título;



caderno do ParTIcIPanTe 
COMUNICAÇÃO

fOrMAÇÃO de JOveNs PrOtAgONIstAs 
PArA O MUNdO dO trAbAlhO 40

TIc
> expandir tópicos: exibe todo o conteúdo do slide;

> recolher tudo: exibe somente os títulos de todos os slides;

> expandir tudo: exibe todo o conteúdo da apresentação;

> slide resumo: criar um slide que inclua os títulos de slides selecionados na sua apresentação. Um 
novo slide, contendo títulos com marcadores provenientes dos slides selecionados, aparecerá na 
frente do slide selecionado;

> mostrar formatação: exibe/oculta a formatação do texto dos slides.

POWERPOINT

conFIGuranDo a apresentaÇÃo
transição de slides
Transição é um efeito que especifica como a exibição muda (como um dégradé para preto) à medida 
que o usuário se desloca de um item (como um slide para outro.)

Clique no menu apresentações e, depois, em transição de slides; 

ao escolher a transição, ela será automaticamente 
aplicada ao slide selecionado. Caso queira padronizar 
para toda a sua apresentação, clique em Aplicar a 
todos os slides.
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TIc
eFeItos De anImaÇÃo 

podemos aplicar diversos efeitos em qualquer objeto da apresentação, seja texto, desenho, 
fotografias e outros. para isso siga os passos abaixo:

1. Clique com o botão auxiliar do mouse sobre o objeto desejado e escolha personalizar animação;

2. Clique no botão adicionar efeito e escolha um dos grupos Entrada, Ênfase, Saída ou Trajetória de 
animação;

> se desejar que o texto ou o 
objeto entre na apresentação 
dos slides com um efeito, 
aponte para entrada e clique 
em um efeito. 

> se desejar adicionar um 
efeito ao texto ou a um 
objeto existente no slide, 
aponte para Ênfase e clique 
em um efeito. 

> se desejar adicionar um efeito ao texto ou a um objeto que o faça sair do slide em um 
determinado ponto, aponte para saída e clique em um efeito; 

> se desejar adicionar um efeito que faça com que o objeto se movimente em um padrão 
específico, aponte para trajetórias de animação e clique em um efeito;

3. Cada efeito tem opções peculiares que podem ser modificadas conforme o necessário;

4. para visualizar o efeito clique em executar; 

5. repita os passos para os outros objetos.

POWERPOINT
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Os efeitos aparecem na Lista de animações 
personalizadas, de cima para baixo, na ordem 
em que foram aplicados. Os itens animados são 
anotados no slide por uma marca numerada não 
imprimível que correlaciona aos efeitos na lista. essa 
marca não aparece na exibição da apresentação. 

em apresentações grandes, a personalização de efeitos torna-se muito cansativa. Neste caso, o 
usuário pode escolher um grupo de efeitos do powerpoint. para escolher esses grupos de efeitos 
ative a opção esquema de animação no menu apresentações.

eXtrA!

bIzzU

testar Intervalos
muitas vezes, o tempo de duração que se define para cada slide não é o desejado, sendo preciso 
alterá-lo. parece uma tarefa difícil, mas não é. Testar os intervalos faz com que a apresentação fique 
com o tempo exato para a necessidade de cada slide.

1. Clique no menu apresentações e escolha Testar intervalos;

2. Observe que aparece no canto esquerdo da tela uma caixa como a figura abaixo:

3. Utilize os botões para passar sua apresentação, note que a cada slide o cronômetro é zerado e 
reiniciada a contagem;

4. No final do ensaio, o powerpoint exibirá o tempo total da cronometragem e emitirá uma pergunta 
ao usuário;

5. Clique em sim. pronto! seus slides estão com o tempo determinado a cada um.
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Uma maneira prática de se trabalhar com transições de slides é utilizando um modo de 
exibição Classificação de slides onde os slides são exibidos lado a lado, tornando a sua 
seleção mais fácil.

eXtrA!

repare que abaixo de cada slide aparece o seu tempo de exibição.

ImprImInDo apresentaÇões

1. Clique no menu arquivo e escolha a 
opção Imprimir;

2. escolha a impressora na lista nome;

3. Na opção intervalo de impressão 
indique os slides a  serem impressos;

4. Na opção Imprimir da caixa de diálogo, 
podemos definir o tipo de impressão a ser 
feita:

slides: os slides são impressos um por 
página e podem ser dimensionados para 
se ajustar a vários tamanhos de papel. 
Os slides podem ser dimensionados para 
se ajustar às transparências padrão (para 
projeção) ou a slides de 35mm, ou você 
pode personalizar o ajuste e a orientação.
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Folheto: você pode imprimir sua apresentação na forma de folhetos — com um, 
dois, três, quatro, seis ou nove slides em uma página — que o público pode usar 
para consulta posteriormente.

O folheto de três slides por página inclui espaço em linhas para o público fazer 
anotações.
Você pode selecionar um layout para seus folhetos em Visualizar impressão ou na 
caixa de diálogo imprimir.

anotações: cada anotação mostra uma pequena versão do slide e as anotações correspondentes. 
No modo de exibição de anotações, você pode aprimorar suas anotações usando gráficos, imagens, 
tabelas ou outras ilustrações.

estrutura de tópicos: você pode escolher imprimir todo o texto na estrutura de tópicos ou apenas 
os títulos dos slides, tanto na orientação de paisagem (horizontal) ou retrato (vertical). a impressão 
poderá ficar diferente da exibição na tela; você pode exibir ou ocultar a formatação (como negrito ou 
itálico) no painel de estrutura de tópicos na tela, mas na impressão a formatação sempre aparecerá.

1. indique o número de cópias (de cada página)
2. Clique no botão oK.

InserInDo FIlmes e sons
podemos inserir nos slides sons e vídeos,  através do:

1. menu inserir  - Filmes e sons
2. escolha o vídeo ou som mais apropriado a sua 
ação.

media Gallery / som Gallery - Vídeos da galeria do 
programa

Filme / som do arquivo – Qualquer vídeo 
do computador ou em um dispositivo de 
armazenamento.

tocar faixa do cD – Toca na apresentação, uma musica que esta em um CD.

Gravar som -  Grava som de algum dispositivo do computador.



caderno do ParTIcIPanTe 
COMUNICAÇÃO

fOrMAÇÃO de JOveNs PrOtAgONIstAs 
PArA O MUNdO dO trAbAlhO 45

TIc BR OFFICE IMPRESS

br oFFIce Impress
O BrOffice.org impress permite criar apresentações de slides profissionais que podem conter gráficos, 
objetos de desenho, texto, multimídia e vários outros itens. se desejar, você poderá importar e modificar 
apresentações do microsoft powerpoint.

para tornar a apresentação de slides mais atraente, você pode utilizar técnicas como animação, transições 
de slides e multimídia, entre outras.

movenDo – selecIonanDo e reDImensIonanDo caIXas De teXto
Clicando uma vez sobre uma caixa de texto, podemos alterar o texto, mas para movê-lo devemos clicar 
sobre a borda tracejada e arrastar.
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Observe que quando ela está selecionada, surgem alças brancas ao redor. são alças de 
redimensionamento. para alterar, portanto, o tamanho da caixa, é só clicar sobre uma das alças e arrastar.

para redimensionalisar a caixa de texto ou outra caixa, primeiro selecione e depois posicione o 
mouse em cima de qualquer alça que aparece nas linhas limite da caixa selecionada, clique e arraste 
para o tamanho desejado.

crIanDo e eXcluInDo slIDe
Quando se constrói uma apresentação, o programa já insere o primeiro slide, mas temos a opção de 
adicionar mais slides ou apagar qualquer um deles.

para criar slide podemos ir na barra de slides e efetuar a seguinte ação.

1. Clicar com o botão direito na área em branco da barra de slide;

2. escolar a opção novo slide;

3. Ou podemos acessar o menu inserir – Novo slide.

para excluir um slide, selecione-o na barra de slide e aperte a tecla delete, ou clicar com o botão 
direito do mouse e escolher Excluir Slide.

layout Do slIDe
podemos criar apresentações em um slide sem nada, ou podemos escolher um layout pronto, para 
que atenda a nossa necessidade mais rápido.

para acessar os layouts disponíveis, vá no painel de Tarefas,  no lado superior direito, escolha a 
opção “Outros painéis de Tarefas” e depois em “Layouts” e depois clique no layout da sua escolha.
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salvanDo a apresentaÇÃo.
para salvar sua apresentação, clique no menu arquivo e escolha a opção salvar, ou clique no botão salvar 
na Barra de Ferramentas.

pode guardar as suas apresentações como tipo:

odp – modo de criação e padrão do impress.
odf – modelo de apresentação de slides 
ppt – modo de criação e padrão do impresst (97/2000/Xp)
pps – modo em que se abre na forma de Apresentação de Slides.
outros modos – salva em outros formatos específicos.

eXtrA!
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selecionar objetos: a ferramenta seleção é utilizada para selecionar os objetos que estão sendo 
trabalhados para que eles possam ser editados. por exemplo: selecionar um quadrado para que se 
possa aplicar a cor de fundo azul; ou serve também para selecionar mais de um objeto.

seta: inserimos setas em nosso documento.

retângulo: usada para traçar retângulos ou quadrados.

elipse: cria círculos ou elipses.

caixa de texto: inserimos o texto em nosso trabalho.

curva: Ferramentas para traçar linhas utilizando curvas.

conector: Ferramenta que conecta objetos e fluxogramas.

Formas básicas – Formas de símbolo – setas largas - estrelas: insere as formas especificadas.

Fluxogramas: insere fluxogramas.

textos explicativos: insere balões de texto.

Galeria do FontWork: abre uma caixa na qual podemos escolher vários formatos de textos 
artísticos, podendo ainda editar nosso próprio modelo.

Do arquivo: abre uma caixa de diálogo na qual será indicada a imagem a ser inserida 
no slide em uso.

Galery: abre a galeria do impress com varias imagens, texturas, cores e gradientes.

Girar: Gira imagens e objetos selecionados.

Ferramenta para Desenho 
a principal parte visível do impresst, (mais importante) de fácil acesso e rápido manuseio, é a barra 
de ferramentas Desenho.
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construInDo Desenhos com autoFormas
ao clicar sobre o botão correspondente, ao da forma que se deseja fazer, o seu mouse se 
transformará em uma pequena cruz ( + ). agora é levar o mouse ao ponto desejado na área de 
edição, pressionar o botão do mouse e arrastá-lo.

Desenhando...
se desejar redimensionar o seu objeto, basta pressionar o  mouse sobre as suas alças 
e arrastar  para os lados desejados.

InserInDo FIGura

1. Clique no menu inserir > Figura > Do arquivo;
2. O impress abrirá uma tela para o usuário localizar a imagem desejada;
3. Clique em inserir.

Caso seja necessário 
redimensionar a 
imagem, clique sobre 
ela e, em seguida, 
pressione o mouse 
sobre um dos pontos de 
redimensionamento e 
arraste até o tamanho 
desejado.
obs. para redimensionar 
proporcionalmente 
segure a tecla shift e os 
passos acima

bIzzU
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InserInDo FontWorK 
O FontWork são objetos de texto criados com efeitos predefinidos aos quais é possível aplicar 
opções de formatação adicionais.

Na barra de ferramentas Desenho, clique em 

Inserir FontWork.  

Clique no efeito de FontWork desejado e, em seguida, clique em oK. 
Na caixa de diálogo editar texto do FontWork, digite o texto desejado. 
siga um destes procedimentos: 

> para alterar o tipo de fonte, na lista Fonte, selecione uma fonte.
> para alterar o tamanho da fonte, na lista Tamanho, selecione um tamanho. 
> para transformar o texto em negrito, clique no botão Negrito. 
> para transformar o texto em itálico, clique no botão itálico. 

FormataÇÃo De FIGuras, obJetos e FontWorK (FontWorK)
Todas as Figuras, Objetos e FontWork podem ser formatadas no quesito cor, gradiente, texturas e 
até mesmo figuras.

para isso: Clique com o botão direito do que vai  ser formatado e entre em Área, acessando depois 
as guias que lhe é necessária. podemos dentro da Área, alterar varias opções, dentre elas na Área, 
sombra, Transparência, Cores, Gradiente, preenchimento padrão, Bitmaps.

preenchImento GraDIente & preenchImento bItmaps
O preenchimento de bitmaps imita com perfeição várias superfícies, entre elas: mármores, 
superfícies de madeira e papel amassado ou aplica uma imagem como preenchimento no objeto 
selecionado através do botão selecionar imagem.
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moDos De eXIbIÇÃo
existem cinco principais modos de visualizar o que se está sendo feito, essas visualizações 
as conhecidas como modo de exibição e se encontram na parte superior do programa de 
apresentação de slides.

modo normal: É a tela de trabalho, onde normalmente preparamos e criamos a apresentação.

estrutura de tópico: É utilizado para se escrever em todos os slide de uma só vez.

notas: É utilizado para escrever notas que acompanham os slides.

Folheto: permite visualizar vários slides na mesma pagina.

modo de classificação de slides: mostra todos os slides numerados, ideal para uma visão geral da 
apresentação.

aplIcanDo 
InteratIvIDaDe 
nos obJetos
1. Crie um desenho qualquer 
na área de slide.

2. Clique com o botão direito 
do mouse e escolha interação.

3. escolha a ação desejada e de OK.
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crIanDo apresentaÇões manualmente
ao iniciar o impress, o programa já mostra, por padrão, um slide em branco no formato de Título e 
subtítulo. a partir daí, podemos criar uma apresentação conforme nossa criatividade.

aDIcIonanDo slIDes
para inserir um slide em branco, clique sobre o botão 
slide ou no menu Inserir, opção Slide. O slide é inserido 
automaticamente após o slide em construção.

por padrão, o layout do novo slide inserido é no formato de 
título e texto. No entanto, o usuário pode selecionar o modelo 
de layout desejado no painel de tarefas. passe o mouse por 
cima dos layouts para visualizar o nome de cada um.

entenda layout (lê-se leiaut) como uma “arrumação” do 
slide, ou seja, forma como ficarão distribuídos os objetos 
que ele possui.
em algumas ocasiões o painel mostrado ao lado não surge 
automaticamente quando inserido um novo slide. Neste 
caso, você poderá ativá-lo clicando no menu Formatar e 
escolhendo Layout do slide.

bIzzU
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naveGanDo pelos slIDes
Observe que à esquerda da sua janela existe um painel que 
exibe em forma de ícones os slides existentes na apresentação:

para mudar de slide, é só clicar no desejado. 
Uma outra forma é utilizando as teclas 
pageUp e pageDown para avançar e recuar 
os slides respectivamente.

eXcluInDo slIDes
Uma das maneiras mais fáceis de se fazer isso é selecionando 
o slide desejado na lista de miniaturas (figura anterior) e 
pressionando Delete.

DuplIcanDo slIDes
para duplicar, selecione o slide, segure a tecla CTrL e arraste 
para baixo.

movenDo slIDes
para mudar a posição dos slides, basta clicar sobre o ícone do slide que se quer mover e arrastar 
para a posição desejada.

apresentanDo na tela Do computaDor
para exibir sua apresentação em tela cheia, clique no menu apresentações e escolha exibir 
apresentação. se preferir pode utilizar a tecla (F5).

FormatanDo slIDes
FormataÇÃo De teXto
a formatação de texto no impress é muito semelhante à formatação no Word.
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FormatanDo o seGunDo plano
segundo plano é a cor do fundo do slide, ou seja, a cor da página, podemos aplicar várias cores 
diferentes ou até mesmo efeitos ou imagens nos slides.

1. Clique no menu Formatar e escolha 
a opção pagina – plano de Fundo.

2. escolha a opção que mais lhe agrade.

3. para formatar somente o slide atual 
clique em não ; para todos os slides 
receberem o formato clique em sim.

slIDe mestre
O slide mestre é um elemento do modelo de design que armazena informações sobre o modelo, 
inclusive os estilos de fontes, tamanhos e posições de espaços reservados, design do plano de 
fundo e esquemas de cores.

Um slide mestre é adicionado à sua apresentação quando você aplica um modelo de design. 
Geralmente, o modelo também contém um titulo mestre, no qual você pode fazer alterações que 
se aplicam aos slides com o layout slide de título.

Todos os recursos usados para aplicar cor de preenchimento no objeto, podem ser utilizados 
para o slide.

eXtrA!
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InserIr um slIDe mestre ou um tÍtulo mestre
1. No menu exibir – 
principal – slide mestre.

2. aplique o formato 
desejado para cada tema 
do Slide Mestre, depois 
feche o slide mestre. a 
partir deste ponto, cada 
novo slide seguirá a 
formatação defi nida.

conFIGuraÇÃo a apresentaÇÃo
transição de slides
Transição é um efeito que especifi ca como a exibição muda (como um 
dégradé para preto) à medida que o usuário se desloca de um item (como um 
slide para outro.)

1. Clique no menu apresentação de slides e, depois, em Transição de slides; 

2. ao escolher a transição, ela será automaticamente aplicada ao slide 
selecionado. Caso queira padronizar para toda a sua apresentação, clique em 
Aplicar a todos os slides.

eFeItos De anImaÇÃo
podemos aplicar diversos efeitos em 
qualquer objeto da apresentação, seja 
texto, desenho, fotografi as e outros. 
para isso siga os passos abaixo:

1. Clique com o botão auxiliar do mouse sobre o objeto desejado e escolha 
animação personalizada;
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2. Clique no botão adicionar efeito e escolha 
um dos grupos Entrada, Ênfase, Saída ou 
Trajetória de animação;

> se desejar que o texto ou o objeto entre na 
apresentação dos slides com um efeito, aponte 
para entrada e clique em um efeito. 

> se desejar adicionar um efeito ao texto ou a 
um objeto existente no slide, aponte para Ênfase 
e clique em um efeito. 

> se desejar adicionar um efeito ao texto ou 
a um objeto que o faça sair do slide em um 
determinado ponto, aponte para sair e clique 
em um efeito; 

> se desejar adicionar um efeito que faça com 
que o objeto se movimente em um padrão específi co, aponte para caminhos de movimento e 
clique em um efeito;

3. Cada efeito tem opções peculiares que podem ser modifi cadas conforme o necessário;

1. para visualizar o efeito clique em reproduzir; 

2. repita os passos para os outros objetos.

Os efeitos aparecem na Lista de animações personalizadas, 
de cima para baixo, na ordem em que foram aplicados. 
Os itens animados são anotados no slide por uma marca 
numerada não imprimível que correlaciona aos efeitos na 
lista. essa marca não aparece na exibição da apresentação.

eXtrA!
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cronometar Intervalos
muitas vezes, o tempo de duração que se define para cada slide não é o desejado, sendo preciso 
alterá-lo. parece uma tarefa difícil, mas não é. Testar os intervalos faz com que a apresentação fique 
com o tempo exato para a necessidade de cada slide.

1. Clique no menu apresentações e escolha cronometrar;

2. Observe que aparece no canto esquerdo da tela cronometrando a apresentação.

3. Utilize os botões para passar sua apresentação, note que a cada slide o cronômetro é zerado e 
reiniciada a contagem;

4. No final do ensaio, o impress exibirá o tempo total da cronometragem e emitirá uma pergunta ao 
usuário;

5. Clique em sim. pronto! seus slides estão com o tempo determinado a cada um

repare que abaixo de cada slide aparece o seu tempo de exibição.

InserInDo FIlmes e sons
podemos inserir nos slides sons e vídeos,  através do:
1 – menu Inserir  - Filmes e Sons.

2 – escolha o vídeo ou som mais apropriado a sua ação.
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WInDoWs movIe maKer
Material disponibilizado por Microsoft.com
http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-Maker 

O Windows movie maker é uma funcionalidade do Windows Vista que permite criar vídeos 
amadores e apresentações de diapositivos no computador, com títulos de aspecto profissional, 
transições, efeitos, música e até narração. Quando estiver pronto, pode utilizar o Windows movie 
maker para publicar um filme e partilhá-lo com os amigos ou familiares.

se não tiver experiência de edição de vídeo digital ou na utilização do Windows movie maker, 
continue a ler para obter uma introdução às várias ferramentas que irá utilizar no Windows movie 
maker e para obter hiperligações que o ajudarão a obter informações adicionais.

noÇões sobre as Ferramentas Do WInDoWs movIe maKer
O Windows movie maker está dividido em três áreas principais: os painéis, o guião gráfico/linha de 
tempo e o monitor de pré-visualização.
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as áreas prIncIpaIs 
Do WInDoWs movIe maKer

acerca dos painéis
O Windows movie maker disponibiliza vários painéis nos quais 
pode trabalhar, consoante as tarefas que pretender realizar.

> O painel Tarefas lista as tarefas comuns que poderá ter de 
realizar quando fizer um filme, incluindo a importação de 
ficheiros, edição do filme e publicação do mesmo.

> O painel Colecções apresenta as pastas da colecção, que 
contêm clips. as pastas da colecção são apresentadas no painel 
Colecções no lado esquerdo e os clips na pasta da colecção 
seleccionada são apresentados no painel Índice no lado direito. 
a seguinte imagem mostra o painel Colecções:

painel colecções
> O painel Índice mostra clips, efeitos ou transições com os quais esteja a trabalhar enquanto cria 
o seu filme, dependendo da vista com a qual está a trabalhar. pode alterar a vista para mostrar 
miniaturas ou detalhes.

pode arrastar clips, transições ou efeitos do painel Índice ou uma colecção do painel Colecções para 
o guião gráfico/linha de tempo para o projecto actual. pode também arrastar clips para o monitor 
de pré-visualização para os reproduzir. se efectuar alterações num clip, essas alterações serão 
apenas reflectidas no projecto actual, não afectam o ficheiro de origem.

acerca Do GuIÃo GráFIco e Da lInha De tempo
a área onde cria e edita o projecto é apresentada em duas vistas, o guião gráfico e a linha de tempo. 
pode alternar entre estas duas vistas quando fizer um filme.

> Guião gráfico. O guião gráfico é a vista predefinida no Windows movie maker. pode utilizar o 
guião gráfico para ver a sequência ou ordenar os clips no projecto e organizá-los facilmente, se 
necessário. esta vista também lhe permite ver quaisquer efeitos de vídeo ou transições de vídeo 
que tenham sido adicionados. Os clips de áudio que tenha adicionado a um projecto não são 
apresentados no guião gráfico, mas pode visualizá-los na vista da linha de tempo. a seguinte 
imagem mostra a vista do guião gráfico no Windows movie maker:

Vista do Guião Gráfico
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> linha de tempo. a vista de linha de tempo fornece uma vista mais detalhada do projecto de 
filme do utilizador e permite-lhe realizar edições mais precisas. Utilizando a vista de linha de tempo, 
poderá cortar clips de vídeo, ajustar a duração das transições entre clips e ver a faixa de áudio. pode 
utilizar a linha de tempo para rever ou modificar a temporização de clips no projecto. Utilize os 
botões de linha de tempo para mudar para a vista de guião gráfico, ampliar ou reduzir os detalhes 
do projecto, narrar a linha de tempo ou ajustar os níveis de áudio. a seguinte imagem mostra a 
vista da linha de tempo no Windows movie maker:

> linha de tempo. a vista de linha de tempo fornece uma vista mais detalhada do projecto de 
filme do utilizador e permite-lhe realizar edições mais precisas. Utilizando a vista de linha de tempo, 
poderá cortar clips de vídeo, ajustar a duração das transições entre clips e ver a faixa de áudio. pode 
utilizar a linha de tempo para rever ou modificar a temporização de clips no projecto. Utilize os 
botões de linha de tempo para mudar para a vista de guião gráfico, ampliar ou reduzir os detalhes 
do projecto, narrar a linha de tempo ou ajustar os níveis de áudio. a seguinte imagem mostra a 
vista da linha de tempo no Windows movie maker:

> acerca do monitor de pré-visualização
O monitor de pré-visualização permite-lhe visualizar clips individuais ou um projecto inteiro. 
através da utilização de um monitor de pré-visualização, pode pré-visualizar o projecto antes 
de o publicar como um filme. pode utilizar os botões abaixo do monitor de pré-visualização 
para reproduzir ou colocar um clip em pausa, ou para avançar ou rebobinar um clip fotograma a 
fotograma. O botão Dividir permite-lhe dividir um clip em duas partes no ponto apresentado no 
monitor de pré-visualização.

pode aumentar ou diminuir o monitor de pré-visualização ao clicar em ver, apontar para tamanho 
do monitor de pré-visualização e escolher um tamanho. pode também arrastar a janela para a 
aumentar ou diminuir.

Importar FIcheIros De vÍDeo, ImaGens 
e áuDIo para o WInDoWs movIe maKer
pode importar ficheiros com as seguintes extensões de nome de ficheiro para o Windows movie 
maker para utilizar no seu projecto:

> Ficheiros de vídeo: .asf, .avi, .dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm e .wmv

> Ficheiros de áudio: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav e .wma

Vista da Linha de tempo
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> Ficheiros de imagem: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff e .wmf

pode também importar ficheiros para o Windows movie maker com uma extensão diferente das 
acima listadas, mas nem todos os tipos de dados vão funcionar quando tentar utilizá-los para fazer 
um filme.

Os ficheiros microsoft para programas de TV Gravados (com uma extensão de nome de ficheiro 
.dvr-ms) que não estão protegidos por gestão de direitos digitais podem ser importados para o 
Windows movie maker se o computador estiver a executar o Windows Vista home premium ou o 
Windows Vista Ultimate.

para Importar FIcheIros para o WInDoWs movIe maKer
1. Clique em Ficheiro e, em seguida, clique em Importar Itens de multimédia.

2. Navegue para a localização que contém os ficheiros de multimédia digital que pretende importar 
e, em seguida, clique em Importar.

suGestões
> pode importar vários clips de vídeo de uma vez. para clips consecutivos, clique no 
primeiro clip de vídeo na lista, prima e mantenha premida a tecla shiFT e, em seguida, 
clique no último clip na lista. para clips de vídeo que não sejam consecutivos, prima 
e mantenha premida a tecla CTrL e, em seguida, clique em cada clip que pretenda 
importar para o Windows movie maker.

> pode também importar ficheiros de vídeo e imagens ao arrastar os ficheiros da 
Galeria de Fotografias do Windows para o Windows movie maker.

trabalhar com clIps no WInDoWs movIe maKer
Depois de importar ficheiros para o Windows movie maker, pode começar a parte principal da 
criação de filmes—editar. O Windows movie maker permite editar clips de várias formas. permite 
dividir um clip grande em clips mais pequenos, combinar dois clips num único clip, cortar o início 
ou o fim de um clip e até criar novos clips.

DIvIDIr e combInar clIps
pode também dividir manualmente clips de vídeo e de áudio em clips mais pequenos, para tornar 
mais fácil o trabalho com os mesmos. por exemplo, se tiver um clip de vídeo com duas cenas 
diferentes, pode dividir o clip de vídeo no ponto em que uma cena acaba e a seguinte começa e, 
em seguida, inserir uma transição entre os dois clips.
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por outro lado, poderá ter um ficheiro que foi dividido em clips mais pequenos que pretenda 
combinar. No entanto, pode apenas combinar clips contíguos. “Contíguo” significa que o tempo de 
início do segundo clip segue imediatamente o tempo de fim do primeiro clip. por exemplo, se tiver 
um ficheiro de áudio ou de vídeo que foi dividido em clips depois de importado para o Windows 
movie maker e os clips tiverem o nome Clip 1, Clip 2 e Clip 3, por essa ordem, poderá combinar o 
Clip 1 e o Clip 2, ou o Clip 2 e o Clip 3, mas não poderá combinar o Clip 1 e o Clip 3.

pode combinar clips de vídeo contíguos no guião gráfico ou no painel Índice (antes de adicionar 
o(s) clip(s) ao guião gráfico/linha de tempo.

para DIvIDIr um clIp
1. No painel Índice ou no guião gráfico/linha de tempo, clique no clip de vídeo ou áudio que 
pretende dividir.

2. No monitor de pré-visualização, clique no botão reproduzir.

3. Quando o clip atingir um ponto perto do local onde pretende dividir o clip, clique em pausa.

4. No monitor de pré-visualização, utilize os controlos de reprodução para localizar o ponto onde 
pretende dividir o clip.

5. No monitor de pré-visualização, clique no botão Dividir.

suGestÃo
>pode arrastar o indicador de reprodução na barra de procura para o ponto exato 
onde pretende dividir o clip.

Um clip de vídeo que foi dividido em dois clips
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para combInar clIps
1. No painel Índice ou no guião gráfico, prima e mantenha premida a tecla CTrL e, em seguida, 
clique nos clips contíguos que pretende combinar.

2. Clique em clip e, em seguida, clique em combinar.

as informações sobre o nome e as propriedades do primeiro clip no grupo são utilizadas para o 
novo clip e o tempo é ajustado em conformidade.

suGestÃo
> pode combinar mais do que dois clips de cada vez, desde que sejam consecutivos. 
para selecionar vários clips, clique no primeiro clip, prima e mantenha premida a tecla 
shiFT e, em seguida, clique no último clip.

cortar (ocultar) partes De um clIp De vÍDeo
Quando corta um clip, cria um novo ponto de corte inicial e/ou final. O ponto de corte inicial 
determina o momento em que o clip vai começar a ser reproduzido e o ponto de corte final 
determina o momento em que o clip vai parar de ser reproduzido no projeto do utilizador e no filme 
final. Quando corta um clip, a parte cortada do clip não é realmente removida do ficheiro de origem, 
ficando apenas oculta de modo a que a parte cortada não apareça no projeto ou filme publicado.

Um clip de vídeo cortado com a parte cortada destacada
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para cortar um clIp De vÍDeo
1. se estiver na vista de guião gráfico, clique em ver e, em seguida, clique em linha de tempo.

2. Na linha de tempo, clique no clip que pretende cortar.

3. Utilize os controlos de reprodução no monitor de pré-visualização para localizar o ponto onde 
pretende cortar o clip.

4. proceda do seguinte modo:
> Quando o indicador de reprodução estiver no ponto onde pretende que o clip de 
vídeo ou de áudio selecionado inicie a reprodução, clique em clip e, em seguida, 
clique em cortar do Início.

> Quando o indicador de reprodução estiver no ponto onde pretende que o clip de 
vídeo ou de áudio selecionado termine a reprodução, clique em clip e, em seguida, 
clique em cortar do Fim.

notas
>  pode também arrastar as alças de corte num clip para definir os pontos de corte inicial e final. 
as alças de corte aparecem como pequenos triângulos a preto no início e no fim de um clip depois 
de ter clicado no clip, na linha de tempo. Quando mantém o ponteiro sobre uma alça de corte, o 
ponteiro muda para uma seta de duas pontas a vermelho. arraste uma alça de corte para definir o 
novo ponto de início ou de fim do clip.

Cortar um clip com a alça de corte

> poderá ter de clicar no botão mais Zoom na linha de tempo uma ou mais vezes para ver clips 
de forma mais clara na linha de tempo. O botão mais Zoom na Linha de Tempo aparece na barra de 
ferramentas da linha de tempo como uma lupa com um sinal de adição (+).

para anular o corte De um clIp
1. se estiver na vista de guião gráfico, clique em Ver e, em seguida, clique em Linha de Tempo.

2. Clique no clip cortado na linha de tempo, clique em Clip e, em seguida, clique em Limpar pontos de Corte.
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crIar clIps
pode pretender criar vários clips mais pequenos e com uma maior capacidade de gestão a partir de 
um clip de vídeo existente para tornar o trabalho com o seu projecto mais fácil. O Windows movie 
maker cria clips de várias formas, dependendo da origem do clip. se o clip de origem for de uma 
câmara de vídeo digital (DV), o Windows movie maker cria clips baseados nos carimbos de data/
hora que a câmara de vídeo insere quando o vídeo de origem é originalmente gravado, bem como 
alterações significativas de fotogramas no vídeo.

1. No painel Índice, seleccione o clip de vídeo para o qual pretende criar clips.

2. Clique em Ferramentas e, em seguida, clique em criar clips.

nota
> É possível criar automaticamente clips para ficheiros Windows media Video (WmV) e ficheiros de vídeo 
audio-Video interleaved (aVi) que utilizem o codec DV. para outros formatos de ficheiros de vídeo, nem 
sempre é possível criar clips automaticamente utilizando a criação de clips, por isso o ficheiro de vídeo 
aparece como um clip de vídeo grande no Windows movie maker. para estes clips de vídeo grandes, 
divida manualmente o clip para separar o clip de vídeo grande em clips mais pequenos.

aDIcIonar transIÇões e eFeItos a 
ImaGens e vÍDeo no WInDoWs movIe maKer
pode melhorar a criação de filmes adicionando os seus toques especiais para que os filmes fiquem 
com um aspecto distinto e profissional. mediante a adição de transições e efeitos, pode melhorar a 
transição entre cenas e obter o efeito desejado.

transIÇões
Uma transição controla a forma como o filme é reproduzido a partir de um clip de vídeo ou imagem 
para o próximo. pode adicionar uma transição entre duas imagens, clips de vídeo ou títulos em 
qualquer combinação no guião gráfico/linha de tempo. pode optar por utilizar uma transição 
bastante frequente, e que proporciona um óptimo efeito, como um Desvanecimento. pode optar por 
utilizar transições mais bruscas, como Barras, em Cacos ou Dentado (para referir apenas algumas).

Um projeto no 
guião gráfico com 
uma transição

Quaisquer transições que 
adicione serão apresentadas 
na pista Transição da linha 
de tempo. para ver esta 
pista, terá de expandir a 
pista de Vídeo.
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para aDIcIonar uma transIÇÃo
1. No guião gráfico/linha de tempo, clique no segundo dos dois clips de vídeo, títulos ou imagens 
entre os quais pretenda adicionar uma transição.

2. Clique em Ferramentas e, em seguida, clique em transições.

3. No painel Índice, clique na transição que pretende adicionar. pode clicar em reproduzir no 
monitor para ver uma pré-visualização do aspecto da transição.

4. Clique em clip e, em seguida, clique em adicionar à linha de tempo ou adicionar ao Guião Gráfico.

notas
> pode também adicionar uma transição, arrastando-a para a linha de tempo e largando-a entre dois 
clips na pista de Vídeo. Ou, se estiver na vista de guião gráfico, pode arrastar a transição para a célula 
de transição entre dois clips de vídeo ou imagens.

> se tiver actualizado o computador, passando do Windows Xp  para o Windows Vista, quaisquer 
transições e efeitos adicionais que tenha anteriormente transferido e instalado não estarão 
disponíveis na versão actual do Windows movie maker.

para alterar a DuraÇÃo Da transIÇÃo
a quantidade de sobreposição entre dois clips determina a duração da transição. por vezes, pode 
desejar que a transição seja mais curta ou mais longa.
1. para ver a pista Transição da linha de tempo, expanda a pista de Vídeo.

2. Na pista Transição da linha de tempo, efectue um dos seguintes procedimentos:
> para reduzir a duração da transição, arraste o início 
da transição para o fim da linha de tempo.

> para aumentar a duração da transição, arraste 
o início da transição para o início da linha de tempo.

Um projecto na 
linha de tempo 
com uma transição
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para alterar a DuraÇÃo Da transIÇÃo preDeFInIDa
1. Clique em Ferramentas, clique em opções e, em seguida, clique no separador avançadas.

2. escreva o tempo (em segundos) que pretende que as transições demorem a ser reproduzidas, 
por predefinição, após as transições terem sido adicionadas ao guião gráfico/linha de tempo.

para remover uma transIÇÃo
1. execute um dos seguintes procedimentos:

> No guião gráfico, clique na célula de transição que contém a transição que pretende 
remover.

> Na linha de tempo, clique na transição na pista Transição que pretende remover.

2. Clique em editar e, em seguida, clique em remover.

eFeItos
Os efeitos permitem-lhe adicionar efeitos especiais ao filme. por exemplo, pode ter um vídeo 
importado ao qual pretende conferir um aspecto de filme antigo e clássico. pode adicionar um dos 
efeitos de Filme antigo a um clip de vídeo, imagem ou título para fazer com que o vídeo desse clip 
tenha o aspecto de um filme antigo.

Um projeto no 
guião gráfico 
com um efeito

Um projeto na 
linha de tempo 
com um efeito
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para aDIcIonar um eFeIto
1. No guião gráfico/linha de tempo, seleccione o clip de vídeo, imagem ou título ao qual pretende 
adicionar o efeito.

2. Clique em Ferramentas e, em seguida, clique em efeitos.

3. No painel Índice, clique no efeito que pretende adicionar. pode clicar em reproduzir no monitor 
de pré-visualização para ver uma pré-visualização do aspecto do efeito.

4. Clique em clip e, em seguida, clique em adicionar à linha de tempo ou adicionar ao Guião 
Gráfico.

notas
> pode também adicionar um efeito ao arrastá-lo do painel Índice e largando-o numa imagem ou 
clip de vídeo na pista de Vídeo da linha de tempo, para a célula de efeito de um clip de vídeo ou 
para uma imagem no guião gráfico.

> a vista de miniatura no painel Índice apresenta exemplos dos diferentes efeitos.

> se tiver actualizado o computador, passando do Windows Xp para o Windows Vista, quaisquer 
transições e efeitos adicionais que tenha anteriormente transferido e instalado não estarão 
disponíveis na versão actual do Windows movie maker.

para alterar um eFeIto
1. Na pista Vídeo da linha de tempo ou no guião gráfico, clique no clip de vídeo, imagem ou título 
com o efeito aplicado que pretende alterar.

2. Clique em clip, aponte para vídeo e, em seguida, clique em efeitos.

3. execute um dos seguintes procedimentos:
> para remover um efeito, na área efeitos apresentados, clique no efeito e, em 
seguida, clique em remover. repita o procedimento, se necessário.

> para adicionar um efeito, na área efeitos disponíveis, clique no efeito que pretende 
adicionar e, em seguida, clique em adicionar. repita o procedimento, se necessário.

suGestões
> se adicionar vários efeitos, poderá alterar a ordem pela qual são apresentados, 
utilizando os botões mover para cima ou mover para baixo.

> para adicionar rapidamente um efeito, pode arrastar um efeito para um clip de vídeo, 
imagem ou título no guião gráfico/linha de tempo.
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> se adicionar o mesmo efeito mais do que uma vez a um clip, o efeito é aplicado o 
mesmo número de vezes que o tiver adicionado. por exemplo, se adicionar o efeito 
acelerar, Duplicar duas vezes ao mesmo clip de vídeo, o clip seria reproduzido quatro 
vezes mais rápido do que o clip original.

> pode também remover um efeito, seleccionando a célula de efeito no guião gráfico 
que contém o efeito que pretende remover e, em seguida, premindo a tecla DeLeTe.

publIcar um FIlme no WInDoWs movIe maKer
Quando conclui o trabalho num projeto, pode publicar o mesmo como um filme. Um filme é um 
ficheiro do Windows media com uma extensão de nome de ficheiro .wmv ou um ficheiro audio-
Video interleaved (aVi) com uma extensão de nome de ficheiro .avi. Quando publica um filme 
no Windows movie maker, pode partilhá-lo com outros utilizadores de várias formas, através do 
computador, num CD gravável, num DVD gravável, como um anexo numa mensagem de correio 
electrónico ou em cassete de vídeo numa câmara DV.

> para publicar um filme no computador

> para publicar e gravar um filme num DVD

> para publicar e gravar um filme num CD gravável

> para enviar um filme como um anexo de correio electrónico numa mensagem de 
correio electrónico

> para gravar um filme numa cassete de vídeo numa câmara de vídeo digital

> para alterar o local onde os filmes são temporariamente guardados

> para evitar incluir as informações sobre o título, autor, direitos de autor, classificação 
e comentários no ficheiro de filme publicado
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coMUnIcaÇÃo no 
MUndo do TraBaLHo 11

Tecnicamente, a comunicação se dá com o concurso de pelo menos três elementos: 
> o emissor – quem transmite a mensagem; 
> a mensagem – o conjunto das informações transmitidas;
> o receptor – aquele a quem é dirigida a mensagem. 

Quanto mais direta, clara e concisa for a mensagem, mais eficaz ela será, encurtando a distância entre 
emissor e receptor.  

No mundo do trabalho, esses atributos – concisão e clareza – são ainda mais importantes. 

até o final dos anos sessenta, a comunicação escrita era mais formal e pomposa, utilizando uma linguagem 
muito diferente da linguagem oral. a imprensa, a propaganda, a correspondência oficial e empresarial 
usavam termos muito formais, antigos, há muito tempo abolidos do jeito de falar do cotidiano. 

aos poucos, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, especialmente da televisão, a linguagem 
escrita foi sendo simplificada, privilegiando a clareza da mensagem, como garantia para a sua total 
compreensão. 

a empresa moderna aumentou consideravelmente sua rede de contatos, que se fazem, principalmente 
via internet. O avanço tecnológico, entretanto, não domina inteiramente o campo da comunicação 
empresarial. a natureza da comunicação independe dos meios de transmissão. 

Cartas, memorandos, ofícios, requerimentos, relatórios, atas, contratos e protocolos continuam pontuando 
as atividades profissionais, que têm sua eficácia como registro e relatos de negócios, constituindo-se 
importantes documentos que exigem redação apropriada e correta. 

para você, que logo vai entrar para o mundo do trabalho, vamos dar, durante o tema transversal 
COmUNiCaÇÃO, noções básicas do tipo de comunicação interna e externa utilizada pelas empresas. mas 
vale salientar que isso não é tudo. 

O principal, que é saber escrever corretamente e com clareza, depende do seu esforço pessoal e de 
muuuuuuuiita leitura. É lendo que se aprende a escrever. Quando você lê um bom texto, sobre qualquer 
assunto, as palavras estão lá, grafadas corretamente, no lugar certo, intercaladas com pontos, vírgulas 
e parágrafos, tudo arrumado direitinho por quem sabe escrever. Com o tempo, de tanto ler, você vai 
assimilando a grafia das palavras, a construção das frases, a forma como é feita a pontuação e o estilo como 
a mensagem está sendo transmitida. então, redigir seu próprio texto vai ficando cada vez mais fácil.
11 Fonte: Geraci Mello. Texto elaborado para o Programa Com.Domínio Digital, 2005
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COMUNICAÇÃO NO 
MUNDO DO TRABALHO

veJa o que É Importante na comunIcaÇÃo De uma empresa:

1. cuidado na preservação da imagem da empresa: quando você, enquanto funcionário, se comunica 
com um cliente, um fornecedor, um órgão público – qualquer que seja o tipo de contato, você está 
encaminhando uma mensagem explícita – o recado transmitido. mas outra mensagem está implícita, isto 
é, embutida na linguagem e estilo utilizados, na correção gramatical, na organização do texto etc. esta 
mensagem implícita é a imagem da empresa na qual você trabalha. se sua mensagem está cheia de erros 
ortográficos, com borrões ou mal escrita, o receptor vai interpretar essas falhas como sendo da empresa, 
pois, embora seja um trabalho seu, é o nome da organização que está em jogo. 

2. Formalidade: por mais descontraído que seja o relacionamento entre o emissor e o receptor da 
mensagem, a comunicação no mundo do trabalho será sempre formal. Nada, portanto, de “querido cliente” 
ou um “grande abraço”. 

3. objetividade: seja num simples aviso ou memorando, seja numa carta ou num relatório, o assunto 
abordado deve ser tratado de forma direta.

4. clareza e simplicidade: para garantir a clareza da sua mensagem, use uma linguagem de acordo com 
a compreensão do receptor. Uma linguagem simples, mas sem gírias, é o mais aconselhável. para facilitar a 
compreensão da mensagem, procure fazer parágrafos curtos, com o sentido completo. 

5. coerência: qualquer que seja o tipo de documento utilizado para a comunicação, o assunto deve 
ser tratado numa ordem coerente, estabelecendo as relações de causa e consequência entre os pontos 
abordados. se o texto for longo, use o recurso de numerar os itens tratados. 

6. correção gramatical: se você tiver dúvida quanto ao significado ou à grafia de uma palavra e não tiver 
um dicionário à mão, melhor trocar de palavra, procurando outra de aplicação mais segura. 

7. persuasão: toda comunicação implica certo grau de persuasão. Via de regra, o emissor está pretendendo 
convencer o receptor de algo. Tenha isso em mente e só envie a sua mensagem depois de checar o tom, o 
estilo e a linguagem mais adequada. 

a não observância desses cuidados básicos pode causar ruídos na comunicação, comprometendo 
sua eficácia. exemplos de ruídos:

> estilo seco e autoritário: lembre-se que, ao receber a mensagem, o receptor pode não estar 
no melhor dos humores. seu estilo deve ser ameno, sem palavras muito fortes, que possam vir 
a ser mal interpretadas. 
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> Desconhecimento do código: quando for tratar de um assunto técnico com um leigo, não 
use termos que ele possa não entender. Quando for tratar de um assunto com um técnico, 
informe-se antes sobre os termos específicos, para garantir o entendimento. 

> mistura de assunto: quando, num relatório, ata ou correspondência, for necessário falar 
mais de um assunto, preste atenção para a ordem na exposição de cada um.

> períodos longos: um período ou parágrafo muito longo pode fazer o receptor “perder o fio 
da meada” – ou o fôlego – durante a leitura. pare (usando o ponto), separe (usando vírgulas), 
faça pausas (usando ponto e vírgula), mas, principalmente, seja objetivo em cada período da 
sua redação.

ponto de partida para uma mensagem bem redigida:  
conhecer o assunto sobre o qual você vai escrever.

bIzzU

eXtrA - PAlAvrAs hOMÓfONAs 12

(COm O mesmO sOm)

12 Fonte: Português Instrumental – Dileta Silveira Martins e Lúbia Scliar Zilberknop

cela - Cubículo 
sela - arreio 

censo - recenseamento 
senso - Juízo 

cesta - Balaio 
seXta - Numeral 

concertar - harmonizar 
consertar - remendar 

caÇar - perseguir 
cassar  - invalidar 

tacha - prego 
taXa - imposto 

cessÃo - ato de ceder 
seÇÃo - parte, setor 
sessÃo - reunião 

apreÇar - marcar o preço de 
apressar - acelerar 

cerrar - Fechar 
serrar - Cortar 

peÃo - Trabalhador rural 
pIÃo - Brinquedo 

era - Época  
hera - planta 

estrato - Tipo de nuvem 
eXtrato - perfume, resumo 

esperto - Vivo, atilado 
eXperto - perito 

espIar - Olhar 
eXpIar - pagar com sofrimento 
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abaIXo- assInaDo  
requerimento coletivo composto por um texto introdutório formulando o pedido à autoridade 
competente, seguido das assinaturas de pessoas interessadas no benefício requerido. muito usado 
pelo povo e por organismos populares, é um requerimento de caráter coletivo. Como nele vão muitas 
assinaturas, o espaçamento entre as partes do requerimento pode ser menor. mas, cuidado! Ninguém deve 
assinar páginas em branco. O certo é exigir que o texto do abaixo assinado esteja expresso na folha em que 
você for colocar sua assinatura.

ata  
É um documento que registra resumidamente e com clareza as ocorrências, deliberações, resoluções e 
decisões de reuniões ou assembleias. Deve ser redigida de tal maneira que não seja possível qualquer 
modificação posterior. para evitar isso deve ser escrita:  

> sem parágrafos ou alíneas (ocupando todo o espaço da página);  
> sem abreviaturas de palavras ou expressões;  
> números escritos por extenso;  
> sem rasuras nem emendas;  
> sem uso de corretivo  
> com verbo no tempo pretérito perfeito do indicativo;  
> com verbo de elocução para registrar as diferentes opiniões.  

se o relator cometer um erro, deve empregar a partícula retificativa digo como neste exemplo: “aos vinte 
dias do mês de março, digo, de abril, de mil novecentos e noventa e seis...”  

Quando se constatar erro ou omissão depois de lavrada a ata, usa-se em tempo: “em tempo: Onde se lê 
março, leia-se abril”.

atestaDo  
É um documento em que se confirma ou assegura a existência ou inexistência de uma situação de direito, 
de que temos conhecimento, referente a alguém, ou sobre um fato e situação. É dizer por escrito, afirmando 
ou negando, que determinada coisa ou algum fato referente a alguém corresponde à verdade e assim 
responsabilizar-se, ao assinar o documento. O atestado, geralmente, é fornecido por alguém que exerce 

13 Fonte: Português Instrumental – Dileta Silveira Martins e Lúbia Scliar Zilberknop  http://www.portrasdasletras.com.br/pdtl2/sub.op=redacao/
correspondencias/docs/ata www.gestaosocial.org.br/conteudo/servicos/modelos-de-documentos
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posição de cargo superior ou igual ao da pessoa que está pedindo o atestado. O papel do atestado deve 
conter carimbo ou timbre da entidade que o expede e costuma ser escrito em atendimento à solicitação do 
interessado. a redação de um atestado apresenta a seguinte ordem: 

a) título, ou seja, a palavra aTesTaDO em maiúsculas; 

b) nome e identificação da pessoa que emite (que pode ser escrito no final, após a assinatura) e  
o nome e identificação da pessoa que solicitou; 

c) texto, sempre resumido, claro e preciso, contendo o que se está confirmando ou negando; 

d) assinatura, nome e cargo ou função de quem atesta. 

avIso  
Documento, às vezes até sem destinatário específico, afixado em local público ou distribuído entre pessoas 
interessadas no assunto tratado. Costuma ser curto e objetivo. Deve indicar a autoria (quem avisa), a 
informação (o aviso propriamente dito), a quem se destina, data e assinatura. 

carta comercIal  
Correspondência utilizada em empresas, para tratar de assuntos de negócio, assuntos administrativos, ou 
utilizados com fins de marketing. 

carta oFIcIal  
Correspondência utilizada por órgãos públicos quando dirigidas a pessoas estranhas ao serviço público. 

carta-cIrcular 
memo. cIrcular 
oFÍcIo cIrcular  
É mensagem endereçada simultaneamente a diversos destinatários, para transmitir avisos, ordens 
ou instruções.  O público da circular pode ser interno, misto e externo. se um mesmo memorando, 
ofício ou carta for dirigido para vários destinatários, serão chamados de memorando-circular, ofício-
circular e carta-circular. 
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cIrcular
Correspondência destinada a várias pessoas ou instituições. O nome do destinatário só consta do 
envelope, não integra a mensagem. 

comunIcaDo  
Comunicado é um tipo de aviso, ou recado oficial. Deve começar com o nome da instituição, 
a seguir o nº do comunicado e por quem está sendo feito, data, a quem está sendo dirigida a 
mensagem. 

contrato  
registro do acordo entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas) para estabelecer, modificar 
ou anular uma relação de direito, podendo ser sobre os mais diversos assuntos. Nele devem 
estar nomeados e qualificados os contratantes e, em cláusulas numeradas, cada definição do 
acordo: o que foi acordado, quando e como o acordo será cumprido, prazo, preço, data, além das 
assinaturas dos contratantes e de testemunhas. 

corresponDÊncIa  
Comunicação escrita entre pessoas (físicas ou jurídicas), para tratar de assuntos de interesse mútuo. 

currÍculo 
currIculum vItae. 
expressão latina significando curso de vida. Conjunto de indicações biográficas relativas ao nome, 
idade, estado civil, situação, estudos, diplomas, obras publicadas e outras atividades de um 
estudante, candidato a um cargo, exame, concurso, etc. Livro ou documento onde figuram essas 
indicações (Delta Larousse - 1972), resumindo: é o documento que fornece uma visão ampla e 
geral do requerente como indivíduo. Trata-se de um documento especialmente elaborado para 
apresentação pessoal de forma indireta e tem como finalidade fornecer dados e informações 
pessoais quanto a escolaridade, experiência profissional e planos de trabalho.  

Destina-se a apresentar dados e informações pessoais de forma sintética e ordenada, nos mais 
variados casos: solicitação de emprego, concessão de bolsas de auxílios, inscrição, auxílio a 
projetos etc. Os currículos de profissionais liberais merecem um cuidado todo especial na 
elaboração, tendo em vista que este tipo de profissional precisa mostrar desde o início sua 
capacidade para o que se propõe a fazer, além de fugir muitas vezes a qualquer modelo 
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padronizado de “curriculum”, não sendo possível se estabelecer um modelo rígido que se aplique 
a todos os casos.

DeclaraÇÃo  
Documento que declara um fato, mais ou menos como o atestado. a diferença é que uma 
declaração não deve ser expedida por órgãos públicos. Dela deve constar o nome e a qualificação 
de quem declara, o que está sendo declarado, para quem e com que objetivo, além do local, da 
data e da assinatura do declarante. 

eDItal  
instrumento de notificação pública, que deve ser afixado em local de acesso dos interessados ou 
publicado em órgãos de imprensa. 

memoranDo  
O memorando é uma comunicação escrita de consumo interno, somente para funcionários e 
operários. Não é tão formal quanto a carta comercial ou ofício, por isso dispensa tratamentos de 
“prezado senhor” e fechos como “atenciosamente”, mas também não pode ser tão informal a 
ponto de ser mandados por eles abraços e beijos. É um modo de comunicar políticas, decisões e 
instruções. Cada memorando deve tratar de um só assunto. 
 
 
e.maIl  
O correio eletrônico (e-mail), por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal 
forma de comunicação para transmissão de documentos.  Um dos atrativos de comunicação por 
correio eletrônico é sua flexibilidade. assim, não interessa definir forma rígida para sua estrutura. 
entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial.  

O campo assunto do formulário de correio eletrônico da mensagem deve ser preenchido de 
modo a facilitar a organização documental tanto do destinatário quanto do remetente. para os 
arquivos anexados à mensagem deve ser utilizado, preferencialmente, o formato que garanta que 
o destinatário possa abri-los sem problema e o texto deve trazer informações mínimas sobre o que 
está sendo anexado. 

sempre que disponível, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Caso não seja 
disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento.  
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Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor 
documental, isto é, para que possa ser aceito como documento original, é necessário existir 
certificação digital que ateste a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei. (ref. 
manual de redação da presidência da república, 2002)  

memórIa De uma reunIÃo  
registro sucinto dos assuntos tratados em uma reunião e das deliberações tomadas pelas pessoas 
presentes. Deve constar a data e o objetivo da reunião relatada, quem estava presente, a pauta, 
as deliberações e os encaminhamentos correspondentes (quem ficou responsável por que ação, 
prazos etc.), além da assinatura do responsável pela memória. 

oFÍcIo  
O ofício está para a empresa pública como a carta comercial e o memorando estão para a empresa 
privada. É, portanto, um instrumento de relações públicas, como a carta comercial. É quase que 
exclusivamente utilizado no serviço público, na comunicação entre chefias e com o público 
externo. Na empresa privada só é utilizado quando dirigido ao serviço público. seu conteúdo 
é formal. Como, geralmente, é dirigido a autoridade, é necessário observar o tratamento que 
cada cargo exige. Correspondência externa usado por órgãos do governo e autarquias. O papel 
utilizado é o tamanho oficio (33 cm x 22 cm) 

orDem De servIÇo  
Geralmente com numeração própria, é o documento que registra a autorização para realização 
de um serviço qualquer. Deve conter a descrição do serviço a ser realizado e é assinada por quem 
está autorizando a realização do serviço. Normalmente é um formulário com indicação do nome, 
endereço e telefone do prestador do serviço autorizado. em geral é feita em duas vias: uma para o 
prestador do serviço e outra para quem autoriza. 

procuraÇÃo  
instrumento que registra a outorga de poderes de uma pessoa a outra. É um documento (público 
ou particular), no qual uma pessoa designa alguém para atuar em seu nome. podem ser poderes 
específicos, por exemplo: um advogado entrar com ação Judicial de indenização contra “fulano 
de tal”. Ou gerais, por exemplo: para o seu pai comprar e vender todos os tipos de bens móveis e 
imóveis em seu nome. a finalidade é constituir alguém para representá-lo. a procuração particular 
pode dispensar o registro, mas a procuração pública deve ser lavrada em cartório. 



caderno do ParTIcIPanTe 
COMUNICAÇÃO

fOrMAÇÃO de JOveNs PrOtAgONIstAs 
PArA O MUNdO dO trAbAlhO 79

LeITUra
COMUNICAÇÃO NA EMPRESA: 
ALGUNS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

relatórIo  
Documento que relata os resultados de uma atividade. atributos de um bom relatório: 
linguagem precisa, redação simples, objetividade, fidelidade com os fatos e apresentar 
conclusões. Veja neste caderno as instruções para elaboração de um relatório.                                                    

requerImento  
É um documento no qual o interessado, depois de se identificar e se qualificar, faz sua solicitação 
à autoridade competente. só é usado ao se dirigir ao serviço público. Não há necessidade de ser 
datilografado, pode ser manuscrito. possui características próprias: 

a) após o vocativo, é feito um espaçamento de cerca de 10 linhas antes do início do 
texto (espaço a ser usado pelo despacho ou protocolo da autoridade competente); 

b) depois do texto, é finalizado com pedido de deferimento à solicitação, data, após 
exposição. (“Nestes termos, pede deferimento” ou “N. termos, p. deferimento”).  

O requerimento é um instrumento do cidadão, nele se faz a solicitação de um direito que a 
pessoa, grupo de pessoas ou empresa considera tê-lo. Não há necessidade de ser datilografado, 
pode ser manuscrito.
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ModeLo de docUMenTo
AbAIXO AssINAdO  
PAPEL TAMANHO OFÍCIO

papel tamanho ofício (21.50cm x 33,02cm) - margem esquerda: 3cm – 
margem superior: 3cm - margem direita: 2cm – margem inferior: 2cm
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para o munDo Do trabalho 81

ModeLo de docUMenTo
AtA

em geral manuscrita em livro próprio, o teor da ata é validado pelas assinaturas dos presentes. 
a ata pode ser transcrita e registrada em Cartório, para qualquer fi m legal.
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para o munDo Do trabalho 82

ModeLo de docUMenTo
CArtA COMerCIAl

papel tamanho carta (21,59 x 27,94cm) ou a3 (21,00 x 29,7cm) margens: esquerda, 3 cm; 
direita, 2 cm; superior, 3cm; inferior, 2cm
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ModeLo de docUMenTo
edItAl de CONvOCAÇÃO 
http://www.pcspeed.com.br/dic4.html

medidas do papel não especifi cadas. margens proporcionais. 
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MeMOrANdO 

em geral tamanho a4 (14,8cm x 21,00cm). margens proporcionais.
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ModeLo de docUMenTo
MeMÓrIA

Dimensões do papel não especifi cado, margens proporcionais.
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ModeLo de docUMenTo
reQUerIMeNtO
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ModeLo de docUMenTo
AvIsO

Dimensões do papel não especifi cado, margens proporcionais.
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ModeLo de docUMenTo
COMUNICAdO 

Dimensões do papel não especifi cado, margens proporcionais.
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ModeLo de docUMenTo
deClArAÇÃO 

papel timbrado da instituição declarante, margens proporcionais.
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enVeLoPe
Fonte: www.sgex.eb.mil.br/.../vade_mercum.htm

Nos endereçamentos de correspondência e nas citações de presença de autoridades em solenidades 
devem ser consideradas as seguintes relações com os pronomes de tratamento:

se o tratamento For:  o enDereÇamento (no envelope) 
    e o moDo De cItar a presenÇa De autorIDaDes será:

Vossa excelência   excelentíssimo senhor (a)...

Vossa senhoria   senhor (a)...

Vossa eminência   eminentíssimo senhor...

Vossa reverendíssima  reverendíssimo senhor...

Vossa magnificência  magnífico reitor (a)...

subscreva o 
envelope com 
correção e 
capricho: ele é a 
“embalagem” da 
sua mensagem.

bIzzU
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eXTra
eNvelOPe

Não são mais empregados os superlativos: Digníssimo e Ilustríssimo.

acrescente-se que Doutor não é uma forma de tratamento, e sim título acadêmico. Não deve ser usado 
indiscriminadamente. seu emprego deve restringir-se apenas a comunicações dirigidas a pessoas que 
tenham tal grau por terem concluído curso de pós-graduação universitária (nível doutorado). Nos demais 
casos, o tratamento senhor confere a desejada formalidade às comunicações. por força do hábito cultural, 
para médicos e advogados aceita-se, antes do nome, o título doutor ou a abreviatura Dr., no ato de 
sobrescritar envelopes a esses profissionais ou de citá-los, abertamente, durante um evento.

moDelos De enDeraÇamento

enDereÇaDor
serviço de geração e impressão de rótulos e etiquetas, para endereçamento 
de encomendas e de cartas, com impressão do Cep em código de barras e 
possibilidade de validação de Cep pelo DNe - Diretório Nacional de endereços. 

possui versões on-line para encomendas e para Cartas e uma versão instalável (escritório), que gera rótulos 
tanto para encomendas quanto para Cartas.  
 saiba mais, selecionando a opção que deseja utilizar:     
> Versão para encomendas  
> Versão para Cartas  
> Versão escritório 
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aTIVIdade 
docUMenTo
Vamos dividir a turma em nove equipes. Cada equipe será responsável pela redação de um tipo diferente 
de documento, conforme sorteio. 

o trabalho 
O trabalho consistirá em: 

1. Ler o enunciado do documento que foi sorteado para você. 

2. Ler o conceito do documento que lhe couber e analisar o formato pelo modelo, aqui mesmo do Caderno 
do participante.. 

3. redigir o documento conforme roteiro/tema do enunciado, observando margens, espaçamento das 
linhas, formato de papel etc., procurando reproduzir a formatação dos modelos. 

4. apresentar à turma o tipo de comunicação elaborado por sua dupla.  

5. participar da análise do resultado do trabalho.  

obs: se possível utilizar o laboratório de informática para realizar a atividade.
 

sua colaboraÇÃo 
Você vai fazer de conta que foi seu chefe que pediu o trabalho, dizendo que é “para ONTem”. 

Como você é um excelente funcionário, vai esforçar-se para aprontar o “serviço” com rapidez, cuidado e 
competência, terminando logo a sua parte. 

somente dessa forma vamos ter tempo para todas as apresentações e os comentários, que serão muito 
importantes para o seu aprendizado.
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aTIVIdade 
docUMenTo
letra comunIcaÇÃo enuncIaDo 

1 abaIXo assInaDo
Os jovens da rede Com.Domínio Digital requerem ao prefeito 
da Cidade o custeio do transporte para todos os jovens 
matriculados no projeto durante todo o período de formação. 

2 DeclaraÇÃo 
O Com.Domínio Digital declara que você está inscrito no 
programa de capacitação do projeto e tem frequência regular. 

3 memoranDo Interno
O diretor administrativo de uma empresa pede providências ao 
Chefe do almoxarifado para a aquisição do material necessário 
à reforma da Tesouraria. 

4 avIso 
a Coordenação local do Com.Domínio Digital avisa aos 
participantes que deverão usar a camiseta do projeto sempre 
que vierem às aulas. Criar um argumento para a recomendação. 

5 requerImento

a iNDÚsTria De maQUiNÁriO eLO s/a 
requer ao secretário da Fazenda do estado o parcelamento do 
seu débito de iCms (imposto sobre a Circulação de mercadorias 
e serviços) referente à apuração do mês de março de 2005. 

6 contrato 
a imobiliária FOrTaLeZa faz um contrato de locação de uma 
sala comercial com o instituto aliança.

7 ata 
a associação dos moradores do seu bairro registra no Livro 
de atas a ata da assembleia Geral de eleição da Diretoria da 
associação. 

8 eDItal 
a associação de moradores de um Bairro (citar o nome) faz uma 
convocação para a assembleia de eleição da Nova Diretoria. 

9 memórIa De reunIÃo
memória de uma reunião de equipe de pesquisa, em que foram 
definidas as áreas em que cada um trabalharia e como será 
dividido o trabalho de compilação dos dados apurados. 
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LeITUra
FaLando ao TeLeFone 14

as secretárias, atendentes, auxiliares administrativas, enfim, todas as pessoas que falam por telefone nas 
empresas, deveriam receber um treinamento adequado em como falar corretamente por telefone. 

a primeira coisa a ser lembrada é que se trata de um local profissional.  

O segundo tópico a ser esclarecido é que estamos lidando com clientes, fornecedores e, ao falar 
por telefone, estaremos transmitindo “um cartão de visita” da empresa. por fim, lembre-se de que 
provavelmente muitas pessoas involuntariamente ouvirão a sua conversa. 

Feitas estas considerações iniciais, vamos observar expressões que devem ser evitadas a qualquer preço, 
pois além de inadequadas, são desrespeitosas. enfim, horríveis. Vejamos:

“chuchu”, afinal não estamos na feira!

“ô, bem”, você não tem qualquer liberdade ou intimidade com a pessoa!

“querida”, o seu interlocutor não é seu parente, namorado ou filha!

“fofa”, ela não é nenhum travesseiro ou almofada - é muito grave!

“paixão”, não dá, não é mesmo?

“gatinha(o)” ele(a) não é seu bicho de estimação!

“bonitinha”, “oh, bela” ou “belezinha”, “pode crer”, reserve para sua galera estas e 
outras gírias, bem como qualquer outra expressão semelhante.

atenda ao telefone informando o nome da empresa, seu nome, seguido de um 
simpático “bom dia” ou “boa tarde”. Utilize sempre: senhor ou senhora.

Caso você tenha que atender mais de uma ligação simultaneamente, atenda e diga: 
“um instante, por favor,” e coloque a linha em suspenso. Tirar simplesmente o telefone 
do gancho, sem falar nada e deixar a pessoa aguardando e permitindo que ela ouça a 
sua conversa com outra pessoa, é detestável!

Também não deixe a pessoa aguardando por muito tempo (um minuto pode ser uma 
eternidade). Caso não possa dar sequência em curto espaço de tempo, anote o nome, 
telefone, empresa e o assunto para dar um retorno o mais breve possível.

14 Fonte: www.wmulher.com.br, acesso em 01/10/2014
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LeITUra
FALANDO AO TELEFONE

reduza ao mínimo as ligações pessoais e íntimas. Nos escritórios modernos, em que há divisórias a meia 
altura, a privacidade é inexistente. Local de trabalho não é para ficar namorando!

procure ser solícito (a) e resolver o problema de quem está ligando. Finalmente, lembre-se, você nunca sabe 
com quem está falando, portanto, capriche: seja gentil e simpático (a) para deixar uma boa impressão sua e 
da empresa em que você trabalha.

15 Fonte: www.vocesa.com.br, acesso em 01/10/2014

o celular 
para nÃo esquecer 
Desligue o aparelho quando estiver interagindo com alguém. por quê? 
porque é falta de educação deixar seu interlocutor em segundo plano. 
se tiver alguma urgência que realmente justifique manter o telefone 
ligado, avise antes da conversa começar.  pode relaxar um pouco.

Como, atualmente, muita gente usa o celular para trabalhar, não é mais 
problema perguntar o número. Não insista, se você perceber que a 
pessoa não está disposta a lhe dar essa informação. 

eXtrA!
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LeITUra
SoBre TeLeMarKeTInG 16

o que É telemarKetInG?
segundo definição da Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), Telemarketing é um serviço 
que “atende usuários, oferece serviços e produtos, presta serviços técnicos especializados, realiza 
pesquisas, faz serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via teleatendimento, 
seguindo roteiros e scripts planejados”. 
 
em uma definição mais acadêmica, podemos entendê-lo como uma atividade de comunicação interativa 
entre empresas e clientes de forma profissional e planejada.  
 
porém, o detalhe é que esse relacionamento é controlado através de recursos de telecomunicações: 
telefone ou fax unidos à informática.  
 
resumindo: é um canal de comunicação eficaz entre as empresas e os seus clientes, através da aplicação 
integrada e sistemática da tecnologia de informação e das telecomunicações, com o propósito de otimizar 
o mix das comunicações de marketing utilizados pelas empresas. 
 
O telemarketing não é formado somente de grandes Call Centers, aqueles que apresentam mais de 300 
pas (profissionais de atendimento) e atendem diversos clientes e segmentos. O mercado também abriga os 
birôs, pequenas empresas com poucos funcionários. 
 
No Telemarketing existem várias áreas de atuação? 
   
o telemarketing subdivide-se em: 
televenDas 

> ativo - onde o operador busca o cliente baseado no Banco de Dados, tomando a iniciativa 
de ligar para o eventual consumidor; e 
> receptivo - onde se aguarda a chamada telefônica do cliente. 

cobranÇa - o operador busca no contato efetuar a cobrança ou informar do débito;  

pesquIsa - parte da empresa, como forma de aferir o nível de satisfação dos clientes em relação aos seus 
produtos e/ou serviços; 

utIlIDaDe públIca - abrange as linhas 0800, para informações acerca de serviços públicos até mesmo a 
partir de prefeituras em campanhas, dentre outros.  
 16 Fonte: http://www.sintratel.org.br, acesso em 01/10/2014
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LeITUra
SOBRE TELEMARKETING

quais as expressões mais comuns que se utilizam para denominar o operador de telemarketing e 
uma operação de telemarketing? 
Dentro das diversas espécies de telemarketing há expressões tais como telesserviços, teleatendimento, 
televendas, telepesquisa, telepropaganda, atendente etc. Todas são atividades que visam dar sustentação 
ao produto ou serviço, ou seja, todas são atividades de telemarketing, geralmente organizadas em centros 
de atendimento, call center ou contact center. 
 
qual é a jornada de trabalho do operador de telemarketing? 
 a jornada do trabalho é de seis horas diárias ou 36 horas semanais, de segunda a sábado. O que exceder 
esta jornada deve ser pago como hora extra com acréscimo de 50% nas duas primeiras horas e acréscimo 
de 75% nas demais. Observe-se, porém, que, no telemarketing, a hora extra deve ser uma exceção, em razão 
da saúde do trabalhador.

o que é Call Center? 
De uma forma muito simplificada é uma central de atendimento telefônico, que cria uma comunicação 
entre a empresa e o cliente e vice-versa. 
 
o que é Contact Center? 
Uma central de atendimento telefônico, que cria uma comunicação entre a empresa e o cliente, e 
que utiliza o Crm.  
 
o que é crm? 
Customer Relationship Management – Gerenciamento do relacionamento com o cliente, processo 
forçosamente informatizado que mantém num banco de dados o máximo de informações sobre cada 
contato da empresa com o cliente e vice- versa, produzindo a partir destes dados informações que venham 
a prever o comportamento do cliente, facilitando a manutenção deste cliente e a prospecção de novos. 
 
o que é s.a.c.? 
É a sigla de serviço de atendimento ao Cliente, o mesmo que C.a.C – Central de atendimento ao Cliente, e 
que busca ouvir a opinião, sugestão ou reclamação dos clientes sobre um produto, serviço ou a qualidade 
de atendimento. 
 
o que é Doctorsac? 
É uma empresa que presta serviços de telemarketing a partir do seu Call Center ou Contact Center.  

qual o objetivo da Doctorsac? 
Viabilizar para a empresa contratante um canal de comunicação entre esta empresa e os seus clientes e vice-
versa, com baixos custos a partir dos ganhos advindos da terceirização. 
 
como a Doctorsac atende aos clientes? 
Ouvindo as necessidades dos clientes e customizando os serviços de telemarketing da empresa para atingir 
os seus (dos serviços de telemarketing) objetivos com iniciativas realizáveis a curto, médio e longo prazo.
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LeITUra
MÉTodoS Para 
eScUTar BeM 17

a primeira regra do telemarketing é sempre escutar cuidadosamente os clientes e os tratar com 
dignidade. O operador deve reconhecer que se os clientes não comprarem, a empresa estará fora 
de negócio e ele perderá seu emprego. seu software deve ter uma tela de ajuda ou emitir um 
manual de orientação na arte de escutar tudo no telemarketing. O controle de acesso (LOG) da 
operadora a estes treinamentos on-line demonstra seu interesse em progredir na empresa. em 
essência, o que nós orientamos, é: 

1. limite seu próprio tempo falando: Você não pode falar e escutar ao mesmo tempo. 

2. pense como o cliente: Os problemas e necessidades de seu cliente são importantes e você os 
entenderá e os reterá melhor se escutar os pontos de vista dele. 

3. Faça perguntas: se você não entendeu algo ou sente que pode ter perdido um ponto, clareie isto 
logo; melhor perguntar que se envergonhar depois por ter se omitido de pedir esclarecimentos. 

4. não interrompa: Uma pausa, não significa uma declaração do cliente dizendo ter ele acabado de 
falar tudo o que queria expressar. 

5. concentre-se: enfoque sua mente no que o cliente está dizendo. pratique bloquear sua mente 
contra distrações. 

6. tome nota: isto o ajudará a lembrar-se de pontos importantes. mas seja seletivo. Tentar anotar 
tudo que for dito pode resultar em ficar para trás ou pior, reter detalhes irrelevantes. 

17 Assessoria TMKT/Jonata
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LeITUra
MÉTODOS PARA ESCUTAR BEM

7. escute as ideias... não só as palavras: Você tem que analisar o todo da situação, não só detalhes 
isolados e pedaços que não fazem sentido, por isso capte com segurança as ideias. 

8. Interjeição: Um ocasional “sim,” “eu entendo,” e assim por diante indica ao cliente que você 
ainda está com ele, mas não faça isto como um comentário sem sentido ou fora de contexto. 

9. esqueça suas próprias preocupações: isto nem sempre é fácil, mas não se desligar de 
pensamentos, compromissos ou problemas pessoais que o preocupam, vai impedir de se “conectar” 
à mensagem do cliente, criando um tipo de “estática” que pode prejudicar a mensagem do cliente. 

10. com antecedência: Observações e perguntas devem estar preparadas com antecedência, 
quando possível, livre sua mente para escutar. 

11. escute as ideias... não a voz da pessoa: Não permita que a irritação do cliente atrapalhe o que 
ele quer dizer, de maneira que a forma de ele falar, venha a distraí-lo. 

12. não salte para as conclusões: evite concluir o que o cliente vai dizer, e também não fique 
tentando completar as frases para ele. 

13. escute o tom de voz: Você pode aprender muito com o modo como o cliente diz as coisas e o 
modo como ele reage às coisas que você diz. 

Os operadores devem ser extremamente bem treinados para perceber não só as nuances e 
particularidades dos produtos que o cliente quer, mas também perceber o cliente como um todo.  
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LeITUra
FaLHaS de coMUnIcaÇÃo 
e VÍcIoS de LInGUaGeM 18

muitas questões poderiam ser resolvidas se a comunicação fosse aperfeiçoada. expressões 
faciais, a linguagem corporal, palavras inadequadas ou tentativas em vão de poupar os 
sentimentos das pessoas são alguns dos responsáveis pelas falhas na comunicação interpessoal. 
independentemente de seu método de comunicação ser verbal, escrito, direto ou à distância, 
a forma como você se expressa irá influenciar no recebimento de sua mensagem. reduza seus 
conflitos, provocados pela comunicação, utilizando as etapas a seguir: 

1 elimine a linguagem negativa. ela, por si só, causa conflito e confronto em situações em que 
não há a menor necessidade. ela pode assumir um tom de reprovação ou ser interpretada 

como sarcástica ou condescendente. Frases ou palavras tipicamente negativas incluem 
expressões que implicam descaso, mentira ou ignorância. a linguagem negativa inclui: não posso 
/ não vou / falhei / ignorei / reclamei de / tive que / deveria / sempre / nunca. 

2 substitua a linguagem negativa pela positiva, cujo objetivo é salientar o que pode ser feito, 
alternativas e escolhas. a linguagem positiva enfatiza ações e consequências positivas, em vez 

de antecipações negativas. a linguagem positiva inclui: se... então / sugestão / opção / concordo / 
excelente / bem-vindo / benefício / afirmações na 1ª pessoa do singular. 

manIas a Descartar
Ninguém está a salvo delas. Não há como negar, elas são o terror de qualquer profissional que usa 
a comunicação como ferramenta de trabalho. apavoram o professor, o político, o palestrante e o 
profissional de atendimento. Não há aula, discurso, treinamento ou atendimento, por melhor que 
seja, que resista a elas. são as famigeradas, as abomináveis, as detestáveis manias linguísticas. 

o que são as manias linguísticas? 
Um tipo de mania linguística, na verbalização, é a repetição constante de uma mesma palavra 
durante o discurso espontâneo, geralmente colocada no final da frase e expressa como pergunta 
ou exclamação. 

quando essas expressões são usadas? 
estas expressões são usadas toda vez que a pessoa sente necessidade de reformular a frase ou 
pensamento ou lembrar a palavra mais adequada para determinada citação.  

quando elas se tornam problemas? 
elas se tornam um problema quando, pelo excesso de uso, são automatizadas e evocadas 
repetidamente ao final de frase, tornando o discurso desagradável a quem ouve.

18 Fonte: www.jornalexpress.com.br, acesso em 01/10/2014
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LeITUra
FALHAS DE COMUNICAÇÃO 
E VÍCIOS DE LINGUAGEM

abomInar
entende?
Compreende?
eu não falei?
Tá bem querida

nÃo DIZer  substItuIr por
Tá   Certo
hum-hum  perfeitamente
sim   Correto

DIcas De aborDaGem 19

ao fazer uma ligação, você tem poucos segundos para obter a atenção de seu cliente. a partir daí, 
cada momento conta para que a venda flua sem problemas. algumas dicas para você: 

19 Fonte: Jonata Rodrigo Fracassi

1. Nunca pergunte "a senhora pode falar agora/
tem um minutinho?" em vez disso, pergunte 
algo como "tem um momento?". a diferença é 
sutil, mas existe.  

2. seja breve e objetivo, faça um discurso de 
elevador. imagine-se em um elevador. Você tem 
os poucos instantes daquela viagem para passar 
sua mensagem, o que vende e os benefícios que 
oferece. 

3. Não apresse seus argumentos de venda. 
primeiro tenha certeza de que quem atende 
tem tempo para ouvi-lo. Depois, que ele está 
interessado em seu serviço ou produto. só 
depois disso é hora de negociar o preço. 

4. após apresentar seus benefícios, foque no 
cliente. Levante as necessidades, os problemas 
que ele tem com concorrentes, o que ele deseja 
de um serviço ou produto como o seu. 

5. Ouça seu cliente com atenção. Não formule 
a resposta enquanto o cliente fala, se concentre 
na mensagem que ele está passando.  

6. algumas vezes, a ideia não é dita de forma 
clara. para assegurar que você entendeu a 
mensagem que o cliente passou repita a 
mensagem, exemplo: "então, o que a senhora 
deseja saber é..., certo?".  

7. Trate o cliente pelo nome. essa atitude 
aproxima e personaliza o contato.  

8. Use um vocabulário de fácil compreensão. 
ao falar ou escrever para um cliente: entre duas 
palavras, escolha a mais simples; entre duas 
palavras simples, escolha a mais curta.  

9. evite palavras negativas. Como: "O sr. não 
entendeu...". Você pode substituir estas frases 
por: "O sr. entendeu muito bem um lado da 
questão. agora, existem outros fatores que...".
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aTIVIdade 
conVerSa Por TeLeFone - 
SIMULaÇÃo TeLeMarKeTInG
prImeIro passo - sorteIo 
Convidar doze voluntários para participar da atividade. Cada voluntário receberá uma tarjeta e não deverá 
mostrar para ninguém.

Dividir a turma em dois grupos: 
> Funcionários: esse grupo fará as chamadas telefônicas pra tratar do assunto do roteiro 
recebido na ocasião; ( 1C.... 6C) 

> clientes: esse grupo atenderá às chamadas dos Funcionários e deverá reagir de acordo com 
as instruções correspondentes, também recebidas previamente. (1F...6F)
Os grupos deverão ficar em ambientes diferentes, para prepararem-se para o exercício.

 seGunDo passo – preparaÇÃo para o eXercÍcIo
O roteiro recebido deverá ser lido com atenção, pois trará apenas as informações essenciais, sem nenhuma 
instrução para os diálogos, que serão improvisados pelo “funcionário” e pelo “cliente”. Os funcionários 
deverão preparar uma abordagem convincente, polida e eficiente. 

Os clientes deverão escolher sua posição inicial e reagir à abordagem de acordo com essa posição. 

Funcionários e clientes deverão estar preparados para manter a conversação de acordo com o rumo que o 
contato telefônico tomar. tempo de preparação: 5 minutos. 
 

terceIro passo – apresentaÇÃo
De volta à classe, realizar as simulações:

> as simulações devem ocorrer com a participação de dois voluntários, que estão com tarjetas 
complementares (1C-1F; 2C-2F; 3C-3F; 4C-4F; 5C-5F; 6C-6F); 

> realizar uma simulação por vez e logo em seguida , a turma e o educador, faz suas 
considerações 

> Cada dupla terá 5 minutos para realizar o contato telefônico de acordo com o roteiro. 

Qualquer que seja o assunto, cada contato telefônico deverá ter os cumprimentos de praxe, a exposição do 
assunto e uma conclusão. 
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LeITUra
VeJa o cerTo e o errado 
eM aLGUMaS PLacaS 
e carTaZeS de LoJaS
erraDo certo 

a la carte À la carte 

a moda de À moda de 

À prazo a prazo 

a vista, ávista ou àvista À vista 

Água de côco Água de coco 

aluga-se vagas alugam-se vagas 

artezanato artesanato 

Comida à kilo Comida por quilo 

Concerto  (espetáculo musical) Conserto  (reparar alguma coisa)

Das 9h as 11h Das 9h às 11h 

entrega à domicílio entrega a domicílio ou entregas em domicílio 

mixto - quente misto - quente 

segunda à sexta-feira segunda a sexta-feira 

TV a cores TV em cores 

Vende-se casas Vendem-se casas 

Fonte: http://www.aceguarulhos.com.br, acesso em 01/10/2014 
Acomp Consultoria
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aTIVIdade 
reSoLUÇÕeS MaTeMáTIcaS 

1 - se somarmos 160 a um número e dividirmos o resultado por 5, a resposta será 530. 
Qual será esse número?

2 - se somarmos 5 a um número e multiplicarmos o resultado por 6, teremos 150. Qual será esse número?

3 - José tem 250 reais, e seu amigo tem o dobro dessa quantia. Com esse dinheiro, eles vão comprar 
juntos, dois pares de chuteiras do mesmo valor. Qual o valor de cada par?

4 - a soma de três números é 414. O primeiro número é o dobro do segundo, e o terceiro é a soma dos 
dois primeiros. Calcule cada número.

bUma sala tem 4 cantos. em cada canto está um gato. Cada gato vê três gatos. Quantos gatos há na sala? 

6 - Um camponês tem 5 montes de palha num campo, e 4 montes de palha noutro campo. se os juntar 
ao pé da sua casa, com quantos montes de palha fica? 

7 - em uma caixa cabem 24 garrafas de refrigerante. Quantas garrafas cabem em ¾ dessa caixa?

8 - Dona maria usa 08 ovos para fazer dois bolos. Quantos bolos ela poderá fazer se tiver 144 ovos?

9 - preste bem atenção, 67 pessoas estão viajando em um ônibus de luxo onde você é o motorista. 
Durante o percurso esse veículo vai ter que parar 05 vezes. O ônibus saiu do bairro edson Queiroz, parou 
pela primeira vez no Centro e desceram 9 pessoas. em seguida, parou no viaduto da treze de maio 
e desceram mais 13, a viagem prosseguiu e lá no siqueira desembarcaram 21, mas quando chegou 
na parquelândia subiram 11. Quando chegou ao antonio Bezerra desceram 3. Depois de todos esses 
números, subidas e descidas, qual o nome do motorista?

10 - muita calma nessa hora! É necessário contratar 12 homens para cavar um buraco em 3 horas. 
então, quantos homens serão necessários para contratação para conseguirem cavar meio buraco 
em 1 hora e 30 minutos?

e racIocÍnIo lóGIco aplIcaDo as prátIcas aDmInIstratIvas
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parceIros FInancIaDores

ceará

sImões FIlho

rIo De JaneIro

parceIros estratÉGIcos



caderno do ParTIcIPanTe 
COMUNICAÇÃO

fOrMAÇÃO de JOveNs PrOtAgONIstAs 
PArA O MUNdO dO trAbAlhO 112


