


Comunicação e redação 



O que é comunicação? 

 

Em algum momento do dia, todos somos responsáveis por processos de comunicação: 

 

• Ao atender o telefone 

• Ao recepcionar um convidado 

• Ao organizar uma reunião 

• Ao enviar um e-mail 

• Ao escrever uma carta 

• Ao estabelecer relações de trabalho 

 
 

Nas atividades do Secretariado, isso é muito 
importante. Representamos, em cada atividade, 

nossos dirigentes e a marca Unimed!  

“Ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem 
como resposta.” 



Características essenciais para a 
comunicação 

• Entender quem são os nossos “clientes” 

• Ser claro no discurso 

• Ter empatia e cordialidade 

• Conhecer o negócio e os processos da área para ser assertivo 
nas orientações 

• Redigir textos sem erros gramaticais: escreva e revise! 

• Entender que todos os canais são igualmente importantes (on 
e off-line) 

 

SER COOPERATIVO! 
 



Somos Unimed.  

A Unimed é embaixadora nacional do movimento SomosCoop, criado pela OCB para 

despertar o orgulho naqueles que fazem parte do cooperativismo e tornar nosso modelo 

de negócios mais conhecido e reconhecido pela sociedade. 

 
 

 

O que podemos levar dos valores cooperativistas para o nosso dia a dia? 

INTERCOOPERAÇÃO! 



Como nosso trabalho 
influencia a jornada do 
cliente? 



(Como assim eu também 
tenho clientes?!) 



Curiosidade: Por que os clientes deixaram de comprar? 

Fonte: High Performance in the age of 
customer centricity 
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Nosso papel na jornada do cliente 

Qualquer pessoa com quem nos comunicamos pode ser considerada um cliente do 

serviço que estamos oferecendo: no caso, atendimento. 

 
 

 

E o que é um serviço de qualidade? 

 
 

 

É aquele que excede as expectativas dos 
clientes, quando prestamos atenção  

a cada detalhe da entrega. 



Nosso papel na jornada do cliente 

E como deve ser a experiência do cliente na Unimed? 

 
 

 1 – POSITIVA, para que ele sempre queira revivê-la 

 

2 – SIGNIFICATIVA, para que não esqueça sua cooperativa e o que ela representa 

 

3 – MEMORÁVEL, sentindo que seus anseios são conhecidos e tratados com dignidade, 

atenção, educação 

 

 



E a redação? 



“Escrever é cortar palavras” 

• Redija frases curtas e diretas, evitando palavras desnecessárias 

• Ofereça informações precisas 

• Use termos técnicos somente quando for imprescindível 

• Utilize ordem direta 

• Seja conciso 

 

Exemplo de ordem direta   Exemplo de concisão 
Prefira: O autor escreveu o livro.   Prefira: Avaliar 
Evite: O livro foi escrito pelo autor.   Evite: Fazer a avaliação 



Dicas – pronomes de tratamento 

 
 

AUTORIDADES CIVIS 

Chefe da Casa Civil e da Casa Militar, cônsules, deputados, embaixadores, governadores, 
ministros de Estado, prefeitos, Presidente da República, secretários de Estado, senadores e 
Vice-Presidente da República: Vossa Excelência (V. Exa) 

Vocativo: Excelentíssimo Senhor + cargo 

 

 

Fonte: TodoEstudo 

AUTORIDADES JUDICIÁRIAS 
Auditores, curadores, defensores públicos, desembargadores, membros de tribunais, 
presidentes de tribunais, procuradores e promotores: Vossa Excelência (V. Exa) 
Vocativo: Excelentíssimo Senhor + cargo 
 
Juízes de Direito: Meritíssimo Juiz ou Vossa Excelência (M. Juiz ou V. Exa) 
Vocativo: Meritíssimo Senhor Juiz ou Excelentíssimo Senhor Juiz 

DEMAIS AUTORIDADES 
Vossa Senhoria (V.Sa) – Senhor + cargo 

https://www.todoestudo.com.br/


Erros mais frequentes 

Anexo/anexa 

ERRADO: Segue em anexo os documentos solicitados. 

CERTO: Seguem anexos os documentos solicitados. 

Por quê? “Anexo” é adjetivo e deve concordar em gênero e número com o substantivo a 
que se refere.  

 

Faz/Fazem 

ERRADO: Fazem dois meses que trabalho nesta empresa. 

CERTO: Faz dois meses que trabalho nesta empresa. 

Por quê? No sentido de tempo decorrido, o verbo “fazer” é impessoal, ou seja, só é 
usado no singular. Em outros sentidos, concorda com o sujeito. Exemplo: Eles fizeram 
um bom trabalho. 

 
 



Erros mais frequentes 

Senão/Se não 

ERRADO: Nada fazia se não reclamar. 

CERTO: Nada fazia senão reclamar. 

Por quê? “Senão” significa “a não ser”, “caso contrário”. “Se não” é usado nas orações 
subordinadas condicionais. Exemplo: Se não chover, poderemos sair. 

 

Onde/Aonde 

ERRADO: Aonde coloquei minhas chaves? 

CERTO: Onde coloquei minhas chaves? 

Por quê? “Onde” se refere a um lugar em que alguém ou alguma coisa está. Indica 
permanência. “Aonde” se refere ao lugar para onde alguém ou alguma coisa vai. Indica 
movimento. Exemplo: Ainda não sabemos aonde iremos. 

 
 



Erros mais frequentes 

A/há 

ERRADO: Atuo no setor de controladoria a 15 anos. 

CERTO: Atuo no setor de controladoria há 15 anos. 

Por quê? Para indicar tempo passado, usa-se o verbo “haver”. O “a”, como expressão 
de tempo, é usado para indicar futuro ou distância. Exemplos: Falarei com o diretor 
daqui a cinco dias. Ele mora a duas horas do escritório. 

 

Responder o/Responde ao 

ERRADO: Ele não respondeu o meu e-mail.  

CERTO: Ele não respondeu ao meu e-mail.  

Por quê? A regência do verbo “responder”, no sentido de dar a resposta a alguém, é 
sempre indireta, ou seja, exige a preposição “a”. 

 
 



Erros mais frequentes 

Data e hora 

ERRADO/NÃO USUAL: 9hs; 17hrs; 10hr15m; 15:00; 02/03; 05 de junho 

CERTO:  

Das 9h às 17h 

Das 8h30 às 10h15  

2 de março de 2017 

5 de junho 

1º de setembro de 2017 

 

Foi realizado no período de 3 a 6 de junho 

Ocorreu entre 29 de junho e 4 de julho 
 



Erros mais frequentes 

Siglas 

ERRADO: 

- Usar ponto: O.N.U. 

- CONENFA; Ans; TISS; Ctnpm  

- Usar reduções de palavras em textos e apresentações: vdd; ctz; tb; pcte 

 

CERTO:  

-   Escreva em maiúscula as siglas de até três letras: ANS; MIN; PTU; CAS; SGB 

- Se tiver quatro letras ou mais, use apenas a inicial maiúscula, quando pronunciável: 
Conenfa; Tiss; Cati; Tnumm; Unimed 

- Quando não pronunciável (as letras forem pronunciadas separadamente): CTNPM; 
CTNMBE 

  

DICA: Manual de Intercâmbio Nacional (MIN) – primeira menção no texto 
 



Dúvidas? 

Manual de Redação do Sistema Unimed 

Guia de padronização e uniformização da 
linguagem do Sistema Unimed, de forma 

simples, direta e objetiva. 

Ele não se propõe a ser um guia de 
gramática. Traz orientações do dia a dia 

para uma boa escrita e dicas para a 
utilização de termos do Sistema Unimed.  

unimed.me/manualredacao 
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