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E-MAIL

Boa comunicação
A boa comunicação é imprescindível para qualquertipo de relacionamento. Seja a comunicação corporativaou pessoal, a forma com a qual será realizada irá obter osucesso ou fracasso na mensagem desejada.
Infelizmente, devido ao e-mail ser uma ferramenta maisprática e rápida algumas pessoas deixam de dar uma atençãoespecial para esta poderosa ferramenta e acabam secomunicando de forma extremamente errada, infantis,ofensivos, não sendo claros e até irritantes.

Devido ao avanço tecnológico e as ferramentas quenos foram disponibilizadas, como skype, msn entreoutros, houve uma ampliação do excesso de erros efalhas nas mensagens, devido à necessidade de abreviar acomunicação.
Junte este avanço, com a necessidade de reduzir aspalavras, com a dificuldade da língua portuguesa e oensino fundamental e médio precário e já dá paraimaginar o que estaremos encontrando

Vale lembrar que e-mail é um documento.Quando se trata de um e-mail direcionado a alguémda mesma empresa que você trabalha deve ser maisformal, lembrando-se que estamos tratando de um"ambiente" corporativo, ou seja, profissional. Quandoé um e-mail para algum parente ou alguém muitopróximo obviamente podemos ser mais informais epróximos.

Dicas para envio de e-mail formal
Aprenda a escrever mensagens deleitura fácil e a transmitir o que éimportante sem desperdiçar otempo das pessoas.
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1.Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa: 
Por mais que alguém insista em lhe dizer o contrárioou que você teime em achar bobagem, o e-mailprofissional, aquele que a empresa disponibiliza paravocê, não deve ser usado para mensagens pessoais. Aliás,em 2008, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho doDistrito Federal deu ganho a uma companhia que haviademitido um funcionário por justa causa pelo mau uso doe-mail corporativo. Portanto tenha seu e-mail pessoal, depreferência webmail, e assim pode disparar, à vontade,aquele filminho que recebeu, as fotos de uma (novinhaou novinho) em trajes mínimos (quando há traje) ouaquele PPT com anjos e mensagens edificantes.

2.Tudo o que você escrever pode e será usadocontra você mais tarde:
Na comunicação verbal, a mensagem étransmitida não só pelas palavras, mas também pelotom de voz e pela gesticulação. No e-mail isso nãoacontece, portanto meça suas palavras. Use tomprofissional nos e-mails corporativos e evitepiadinhas, duplo sentido e principalmente sarcasmo.E não pense que nas mensagens pessoais, a regratambém não vale. Algumas coisas podem ser muitomal interpretadas.

3.Venho por essas mal digitadas linhas: 
Não tenha pressa em disparar o e-mail. Confiraantes o que escreveu, veja se faz sentido, corrija errosgramaticais e veja se não comeu palavras. E nãoconfie única e exclusivamente no corretorautomático. Lembre-se que se esquecer o primeiro"d" em "pedido", por mais que estejagramaticalmente correto, a coisa pode ficar bem feia.

4.Não pratique o Spam: 
Recebeu uma mensagem de alguémperguntando algo para dezenas de pessoas?Verifique a quem realmente interessa sua resposta ecopie, se necessário, apenas essas pessoas. Lembre-se que não existe coisa mais odiosa que ter sua caixade mensagens lotada com respostas como umsimples e solitário "ok", mandada por algum inepto,a todos da lista.

5.O vazio existencial do assunto:
Este também é um erro crasso cometido pelosapressados de plantão, ou seja, manter o campo deassunto sem nada. Outro problema também sãoassuntos vagos como "Olá" ou "Planilha". Desperte ointeresse por seu e-mail colocando em poucaspalavras a que a mensagem se refere, como "Planilhade controle de gastos - 1º trimestre". Assim fica maisfácil de se achar depois e será aberto maisrapidamente por aquele que está ávido pelainformação.

6.Escreva um e-mail e não um romance:
As mensagens online foram feitas para seremcurtas. Um relatório de sete páginas no corpo do e-mail é garantia que o leitor só chegará ao terceiroparágrafo e apertará "Apagar" ou a seta para próximamensagem. Se for se estender, envie seu reportanexado e explique na mensagem a que se refere,destacando os pontos principais.
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7.Os nomes do jogo: 
Não custa nada começar sua comunicaçãoescrita com um "Prezado Fulano", "Caro Fulano", eassim por diante. Um e-mail sem saudação e o nomedo destinatário acaba se tornando frio e impessoaldemais. Mesmo quando for enviado a várias pessoas,um "Prezados colegas" cai bem. Outro detalheimportantíssimo, especialmente nas mensagenscorporativas, é ter uma assinatura no final com seunome, cargo, telefone, website etc. Mostre quemvocê é.

8.Queime depois de ler: 
O e-mail não foi feito para se disparar informaçõessigilosas. É, aliás, uma das piores ferramentas para isso, jáque não só está sujeito à ação de hackers, como tambémé facilmente retransmitido por algum desavisado que nãoentende a importância dos dados apresentados. Lembre-se das centenas de pessoas que mandam mensagensíntimas demais a seus amigos no Orkut com um aviso de"Apaga Isso" e acabam por viver uma grande vergonhaquando se vêem expostas na rede. Nos casos deconfidencialidade, marque uma reunião, mande oarquivo por outros meios (pen drive, CD etc) ou utilizeprogramas de criptografia.

9.Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou:
Outro detalhe importante é conferir se osdestinatários estão corretos antes de disparar. Comoa maioria das ferramentas de e-mail permite opreenchimento automático da sua lista de contatos,não é raro você querer mandar a mensagem para o"João Antunes" e ela acabar na caixa do "JoãoAndrade". No caso de informações mais sensíveis,isso pode causar um problema absurdo depois.

10.Você tem 5.629 mensagens: 
Lembre-se que o e-mail é hoje a mais importanteferramenta de comunicação da espécie humana.Portanto, cheque regularmente sua caixa paraconferir as mensagens e tome muito cuidado comrecursos como auto arquivamento por remetente.Você pode estar perdendo informações valiosas,ótimos convites ou até mesmo alguma solicitaçãourgente de trabalho de seu chefe, que se nãocumprida, seguramente vai pesar na sua avaliação.

• Claudio R. S. Pucci:  Colaborador da revista VIP e do portal Terra nos canais Vida & Estilo e Diversão e hoje colabora no site da revista Alfa.

TEXTO SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Segurança da Informação se refere à proteçãoexistente sobre as informações de uma determinadaempresa ou pessoa, isto é, aplica-se tanto asinformações corporativas quanto às pessoais.Entende-se por informação todo e qualquer conteúdoou dado que tenha valor para alguma organização oupessoa. Ela pode estar guardada para uso restrito ouexposta ao público para consulta ou aquisição.

Podem ser estabelecidas métricas (com o uso ounão de ferramentas) para a definição do nível desegurança existente e, com isto, serem estabelecidasas bases para análise da melhoria ou piora dasituação de segurança existente. A segurança de umadeterminada informação pode ser afetada por fatorescomportamentais e de uso de quem se utiliza dela,pelo ambiente ou infra-estrutura que a cerca ou porpessoas mal intencionadas que têm o objetivo defurtar, destruir ou modificar tal informação.
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Os atributos básicos da segurança (segundo ospadrões internacionais) são os seguintes:
• Confidencialidade - propriedade que limita oacesso a informação tão somente às entidadeslegítimas, ou seja, àquelas autorizadas peloproprietário da informação.
• Integridade - propriedade que garante que ainformação manipulada mantenha todas ascaracterísticas originais estabelecidas peloproprietário da informação, incluindo controle demudanças e garantia do seu ciclo de vida(nascimento,manutenção e destruição).

• Disponibilidade - propriedade que garante que ainformação esteja sempre disponível para o usolegítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizadospelo proprietário da informação.

Escrever individualmente um e-mail formal
Em duplas escolha uma Empresa que solicitaráalgo para outra empresa.
Podem usar o nome da empresa de vocês esolicitar serviços ou compras de produtos a outraempresa.
Redija no caderno como fosse se digitar um e-mail.
Um da dupla envia o primeiro e-mail e o outroresponde.


