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PARA ESCREVER E-MAIL 
DIGNOS DE REALEZA.

#1.

Seja queridão! :)

Comece com uma saudação e pergunte se a pessoa 
está bem. 

Exemplo:

a. Oi, Bianca, como vai?
b. Boa tarde, Carlos

Espero que você esteja bem! ;)



#2.

Vá direto ao ponto (peloamordedeus).

Ninguém gosta de ler um e-mail gigante, por isso, diga logo 
o que você quer. 
Comece com o que precisa e depois explique, assim, é mais 
fácil de prender a atenção para o problema. 

Exemplo:

a. Poderia me enviar a planilha de custos de Fevereiro 
2020, por gentileza? Estou criando um relatório para a 
diretoria. 

b. Consegue um horário na sua agenda essa semana? 
Precisamos criar estratégias de negócios antes da sua ida à 
Canton Fair.



#3.

Você vai mandar um e-mail, não um ebook, tá?

Você é aquela pessoa que envia um histórico gigante de 
e-mails para alguém achando que a pessoa vai ler? Spoiler: 
não vai. 

Reescreva a situação apenas com o essencial e, se for 
necessário, coloque um arquivo em anexo com informações 
mais densas. 

Essa prática também impede o vazamento de informações 
internas.



#3.
Exemplo: 

a. Bom dia, Angela, tudo bem contigo?

Pode me auxiliar em um processo da Ventisol, por 
gentileza? Troquei e-mails com o João e ele está 
preocupado com a demurrage da carga que veio da Itália. 
Em anexo, colocarei mais informações.



#4.

4. Faça uma revisão!

Releia antes de enviar e preste atenção na sua ortografia.

Tem alguns sites mágicos que vão te ajudar a tirar dúvidas 
sobre escrita em português e inglês sempre que precisar:

Sinônimos em Português: https://www.sinonimos.com.br/ 

Corretor de língua portuguesa: 
https://www.flip.pt/FLiP-On-line/Conversor-para-o-Acordo-Ortografico
 
Dicionário Inglês – Português: https://www.linguee.com/
 
Dicionário Inglês: https://www.thesaurus.com/ 

Corretor de língua inglesa: https://app.grammarly.com/ 



#5.

Coloque uma “chamada para ação” no fim.

Deixe bem claro o que você quer. Bem claro MESMO!
Ao terminar, diga “Aguardo seu retorno” ou qualquer outra chamada para 
ação que corresponda ao seu objetivo com aquele e-mail. Ah, e não 
esqueça de dar um “tchau” pra mensagem ficar mais simpática. 

Exemplo:

a. Depois de ler o arquivo em anexo, me retorne com a sua posição, por 
favor. 
Valeu!
b. Aguardo uma ligação sua pra gente conversar melhor sobre esse caso, 
ok?
Abraço!

Agora não tem mais desculpa para escrever um e-mail meia boca, né? Bora 
colocar essas dicas em prática e tornar a sua comunicação e a sua rotina 
mais práticas. 




