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Mensagens 

eletrônicas  

O que é e-mail?  



E essa popularidade tem explicação: o e-mail é uma 

forma rápida e barata de manter comunicação com 

outras pessoas, mesmo que elas estejam muito longe 

ou não estejam disponíveis nos mesmos horários. 

 

Pela facilidade de uso e                                  

eficácia, o e-mail, tornou-se um 

dos serviços mais populares da 

internet. 

E-MAIL  
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  se você souber usar bem o  serviço de 

e-mail  poderá ter uma ajuda significativa, pois, 

entre outras coisas, poderá conseguir um bom 

emprego, já que muitas empresas hoje, 

preferem que os currículos sejam enviados por 

e-mail. 

você terá acesso a informações mais rapidamente, isso irá te 

manter bem informado, o que hoje é essencial, irá conseguir 

gerenciar, manter e ampliar sua rede de contatos, pois, ele fará 

você ter contato com muitas pessoas e isso é uma ótima estratégia 

nos dias atuais, é um poderoso diferencial em relação a quem não 

usa essa ferramenta. 
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  Para se ter uma ideia do poder do e-

mail, basta observar que hoje em dia, quando 

querem manter contato no futuro, muitas 

pessoas trocam apenas seus e-mails ao invés 

de trocarem seus números telefônicos.  

  Assim, é importante compreender como ele 

funciona e quais os benefícios de seu uso para poder tirar o 

máximo de proveito dessa ferramenta praticamente 

indispensável nos dias atuais. 
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Para que possamos compreender 

o que é e-mail, como ele funciona 

atualmente e em quais situações 

ele se mostra melhor que o 

sistema de correios, precisamos 

de algumas comparações. 
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 No e-mail, ao invés de usar caneta e 

papel para escrever uma carta, como era 

costume em épocas anteriores, agora basta 

apenas que se abra um software, chamado de e-

mail e digite sua mensagem usando o teclado do 

seu computador. 

 Para enviar a mensagem, você não precisa colocá-la 

dentro de um envelope, endereça-la, sela-la e leva-la até o 

correio. Agora é só digitar o endereço de email do destinatário e 

apertar o botão "Enviar" sua mensagem chegará ao destino. 
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 As cartas convencionais são transportadas 

pelos Correios, já os e-mails, são transmitidos via 

internet até os Servidores de E-mail, estes são 

programas que funcionam nos computadores dos 

provedores de acesso à internet, eles ficam 

conectados 24 horas por dia e serão responsáveis 

pelo envio da mensagem até seu destino. 

 As cartas convencionais continuam sendo entregues 

por carteiros em sua caixa de correio. Já as mensagens 

eletrônicas chegam e são armazenadas em seu provedor de e-

mails, para que você abra seu programa de e-mails e acesse-os. 
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 Mesmo com tanta semelhança 

entre as duas formas de se enviar uma 

mensagem, percebemos que o e-mail 

possui várias vantagens em relação ao 

seu antecessor, à correspondência 

convencional. 
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 Conveniência: o e-mail pode ser 

enviado de qualquer computador, notebook ou 

outro aparelho conectado à internet (um celular 

por exemplo), a qualquer hora do dia que se 

queira, sem ter a preocupação com envelopes, 

selos ou agências de correios. 

 Velocidade: mensagens enviadas por e-mail 

normalmente chegam ao destinatário em poucos segundos, em 

qualquer lugar do mundo que o destinatário esteja conectado a 

internet. 

Vantagens 
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 Anexos: com o e-mail é possível 

anexar textos, planilhas, músicas, vídeos, 

programas, jogos e outros arquivos, cada e-mail 

tem sua capacidade. 

Vantagens 

  Acessibilidade: e-mails podem ser facilmente 

arquivados e classificados por programas de e-mail, o que irá 

tornar mais fácil a busca por uma mensagem em particular. 

  Preço: com exceção da taxa já paga pelo acesso à 

internet, o envio de e-mails é gratuito para qualquer parte do 

mundo, como ou sem anexos. Alguns e-mail, cobrarão uma 

taxa, se forem usados e-mail coorporativos. 
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 Não podemos esquecer que o correio 

tradicional se sobressai em relação ao e-mail, 

pela possibilidade do envio objetos ou 

documentos físicos. 

 Outra questão é a própria forma de envio, que exige 

um maior esforço por parte do remetente, as cartas 

tradicionais ainda são consideradas por muitos, um meio 

mais importantes que os e-mail. 

Desvantagem 
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 A forma de enviar e receber 

mensagens eletrônicas hoje é bem mas 

fácil, basta possuir um endereço de e-

mail. Esse e-mail, é único em toda a rede 

da internet e ele será composto 

basicamente por 3 partes essenciais. 

Nome do usuário 

Arroba  

Nome do servidor 
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Nome do usuário: é um apelido escolhido pelo 

dono do e-mail para se identificar, sem espaços, 

cedilhas ou acentos. 

@: o arroba simboliza a palavra "at" que, em inglês, significa 

“em”. 

Nome do servidor de e-mail: é o nome do servidor que 

disponibiliza o serviço de e-mail ao usuário que hoje podem ser 

vários como: (uol.com.br, terra.com.br, ig.com.br, hotmail.com, 

yahoo.com.br, gmail.com entre outros). 
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 Sendo assim, podemos compreender 

um endereço de e-mail padrão, composto de 

(usuario@provedor.com.br), ou seja, 

traduzido temos simplesmente (usuário que 

está em provedor.com.br). 
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 Para conseguir um endereço de e-mail é 

preciso se cadastrar em um serviço de e-mail. Há 

vários gratuitos, como hotmail.com, yahoo.com.br, 

gmail.com, bol.com.br entre outros. 

 Os provedores de acesso à internet, pagos ou não, como 

uol.com.br, terra.com.br, globo.com, ig.com.br, click21.com.br entre 

outros, também fornecem endereços de e-mail para seus usuários. 

 Para o envio e leitura de mensagens, os provedores 

costumam criar páginas na internet para que seus usuários possam 

ler e enviar mensagens a partir de qualquer computador conectado à 

internet. Estas páginas são os chamadas webmails. 

http://www.cidademarketing.com.br/2009/sysfotos/imagensexibicao/noticias/outubro2009/uol.jpg
http://www.braian.com.br/wp-content/uploads/2009/01/yahoo-rot.jpg
http://marioav.nadamelhor.com/blog/0906/bol-home/logo-bol-1996.gif
http://images.ig.com.br/politica_privacidade/brturbo/brturbo.html
http://images.ig.com.br/politica_privacidade/ibest/ibest.html
http://images.ig.com.br/politica_privacidade/ig/ig.html
http://www.terra.com.br/
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 Seja um serviço gratuito ou pago, 

usando os webmails, a forma de utilização de 

ambos será basicamente a mesma. 

 Ao clicar nesse botão, uma tela para criação da mensagem 

será exibida, está tela nada mais é que um formulário com campos 

onde você colocará os destinatários, definirá o assunto, digitará o 

texto da mensagem e anexará um arquivo. 

 Sempre haverá um botão específico para criação de uma 

nova mensagem, normalmente intitulado "Nova Mensagem", "Criar 

e-mail", "Escrever" ou algo do gênero. 
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Para: é onde você deverá colocar o endereço de e-

mail do destinatário principal. Se quiser, você poderá 

colocar mais destinatários separando-os por vírgula. 

CC: significa Com Cópia. Aqui você poderá, se quiser, colocar mais 

destinatários que também devem receber uma cópia da mensagem. 

CCO: significa Com Cópia Oculta. Se você quer mandar uma cópia 

da mensagem para alguém, mas não quer que os outros 

destinatários fiquem sabendo, você poderá usar este campo para 

incluir o endereço de e-mail dessa pessoa. 

O que se coloca em cada campo dos destinatários? 
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Assunto: Sintetize neste campo com poucas 

palavras o assunto de sua mensagem, assim o 

destinatário saberá o assunto antes de abri-la. 

Anexar arquivos: Neste campo será exibida uma janela mostrando 

os arquivos que estão em seu computador para que você escolha 

qual será anexado à mensagem. 

Texto da mensagem: Este será o espaço onde você digitará sua 

mensagem, é bem parecido com um editor de textos comum, 

podendo mudar o tipo de letra, colocar itálicos, sublinhados, negritos e 

outros. 

Após os destinatários, preocupar-se com a mensagem 

que será enviada: 
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 Depois de indicar o destinatário, 

assunto e escrever o texto da mensagem, só 

precisa clicar no botão enviar. 

"Enviar".  

 A partir desse momento sua mensagem será 

enviada pela WWW (rede eletrônica da internet), passando 

por provedores de acesso e servidores de e-mail até chegar 

ao seu destinatário ou destinatários. Geralmente, todo este 

processo demora apenas alguns segundos. 
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Os e-mails recebidos ficam armazenados em 

uma pasta, normalmente chamada de Caixa de 

Entrada, em alusão às caixas de correio 

tradicionais. 

Para acessar o texto da mensagem e seus 

anexos basta clicar. Com a mensagem 

aberta, você poderá encaminhá-la a outras 

pessoas, responder a mensagem ao 

remetente ou responder a todos os 

destinatários. 

Na Caixa de Entrada são listados os assuntos das 

mensagens, seus remetentes e a data de envio. 



E-MAIL 

Muitas vezes, acompanha uma cópia da mensagem original 

no espaço reservado ao texto da mensagem. 

Os anexos não acompanham a resposta. 

Responder: ao clicar em "Responder", é 

aberta uma tela de criação de e-mail. A 

diferença é que ela já vem preenchida com o 

destinatário (que é o remetente da mensagem 

original), como o assunto, que é o mesmo da 

mensagem original precedido de "Re:“. 
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Responder a todos: este botão funciona 

como o "Responder". A única diferença é que 

o campo "Com Cópia" também vem 

preenchido, usando todos os outros 

destinatários da mensagem original. 
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Ao clicar em "Encaminhar", também é aberta 

uma tela de criação de e-mail, mas dessa vez 

a nova mensagem vem com o destinatário em 

branco, para que você indique o endereço do 

novo destinatário. 

O assunto também já vem preenchido, e é o mesmo da mensagem 

original precedido de "En:" ou "Fw:" se a linguagem do programa for 

o inglês.  

A mensagem original é copiada no espaço reservado ao texto da 

mensagem. Os arquivos anexados na mensagem original 

permanecem como anexos na nova mensagem. 
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E-mail marketing é a utilização do e-mail como 

ferramenta de marketing direto, respeitando normas 

e procedimentos pré-definidos, analisando o retorno 

gerado através de relatórios e análises gráficas 

gerando campanhas cada vez mais otimizadas. 

Diferentemente do spam (mensagens indesejadas), é 

essencial ao e-mail marketing o consentimento do cliente 

(também chamado opt-in), que pode ser explícito, quando 

ele mesmo opta por receber, ou implícito, caracterizado por 

uma relação evidente entre as partes. 
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A regra é: quanto maior a mensagem, menor 

a chance de ser lida. Cada mensagem deve 

conter apenas um assunto principal. Isso ajuda 

a manter a mensagem pequena e facilita a 

resposta do destinatário. 

Incluir muitos assuntos na mesma mensagem pode deixar o 

destinatário confuso, além de fazer com que ele não leia 

todos os parágrafos, ou que se esqueça de comentar algum 

assunto na resposta. 
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Muitas pessoas ignoram os sinais de 

pontuação ao redigir e-mails, seja por pressa 

seja simplesmente por achar que são 

supérfluos. 

Pontuação 

Saiba que os sinais de pontuação são importantíssimos em 

qualquer texto escrito, e deixar de colocá-los pode deixar o 

texto inelegível, ou mesmo com um significado totalmente 

diferente do que você pretendia. 
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Exemplo: 

 

"Se o homem soubesse o valor que tem a 

mulher andaria rastejando à sua procura." 

 

Experimente colocar a vírgula depois da 

palavra "tem" e leia novamente. 

 

Agora, coloque a vírgula apenas depois da 

palavra "mulher" e veja a profunda 

diferença. 
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Os internautas movidas pela necessidade de 

escrever cada vez mais rápido, buscaram uma 

forma mais ágil de digitar textos, e acabaram 

por inventar uma nova forma de comunicação 

baseada na abreviação das palavras. 

Internetês  

A única regra nesta nova forma é passar a ideia com o 

mínimo de esforço possível, abreviando palavras, 

suprimindo vogais, concatenando letras e números, 

substituindo acentos por letras, criando acrônimos entre 

outros. 
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Hoje em dia é muito comum abrirmos e-mails 

com expressões como: 

blz, vc, q, soh, aham, tah, jah, d+, t+, 

9dades, bjs, fds, naum, tow, intndndu, nda, 

rs, hehehe, hahaha e huahuahua 

“A grafia popularizada 

pela internet vai além 

das abreviações e 

consolida estilo informal 

e afetivo da 

comunicação escrita”. 

Edgard Murano 

E muitos acabam levando esses 

hábitos para os textos formais 

escritos. 
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Olha só as palavras e seus significados. 
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Mensagens cheias de gírias e abreviaturas 

podem se tornar um verdadeiro quebra-cabeça 

para o leitor que não está habituado a elas, pois 

dificultam tremendamente a compreensão do 

texto e tornam a leitura mais lenta na medida em 

que o leitor precisa decodificar o texto para 

entendê-lo. 

Só use essas expressões com pessoas que sabidamente e sentem 

totalmente à vontade com esses códigos.  

Lembre-se que um texto escrito em bom português será sempre 

bem entendido por todos, inclusive os que gostam do internetês. 
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A internet é muito volátil, além das girias foram 

criados também códigos para demonstrar 

sentimentos e emoções de forma virtual, para suprir 

a falta das expressões faciais e entonação na 

escrita: Os EMOTICONS. 

Os emoticons 

A palavra emoticons deriva da expressão inglesa "emotion icons", 

que significa "ícones de emoção". 
 

Os emoticons são formados por simples letras parênteses, pontos, 

vírgulas e outros símbolos encontrados no teclado normal que se 

parecem, com desenhos de carinhas sorrindo, piscando, chorando 

entre outras expressões faciais. 



E-MAIL 

Dicionário essencial de emoticons (se tiver 

dificuldades para entender os símbolos, tente 

inclinar a cabeça para a esquerda): 

:-) ou :) – feliz 

:-( ou :( - triste 

>:-( ou >:( - com raiva 

;-) ou ;) - dar uma 

piscada 

:D - dar uma gargalhada 

:o ou :-o – surpreso 

8-o – assustado 

:* - beijando 

:# - guardando segredo 

x-( - chateado 

:-P ou :P - mostrando a 

língua 

B-) - de óculos 

http://bestrecados.com/mensagem_415.htm
http://bestrecados.com/mensagem_403.htm
http://www.colgate.com.br/Colgate/BR/OC/Products/Toothpastes/PDPContent/ColgateMaxWhite/ParaTi/Emoticons/apaixonado.gif
http://www.webix.com.br/emoticons/721-emoticon-alfabeto-letra-alf2.html
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Nunca use palavrões ou expressões chulas em 

e-mails. Mas, caso realmente ache necessário o 

suo de um palavrão para expressar tudo aquilo que 

você sente, faça isso usando o método das 

histórias em quadrinhos: 

Aquele cidadão é um #%$@*%¨&!!! 

Várias pessoas usam a técnica dos asteriscos para disfarçar parte 

da palavra: 

Esse curso pra telecentros é uma me**a. 
 

Embora disfarce o palavrão, essa técnica deixa explicita a palavra a 

ser usada. 
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Se você não sabia o que era e nem como 

enviar e receber mensagens eletrônicas, agora 

não tem mais desculpas, certo? 

Abra a página do seu webmail ou programa cliente de e-mails 

favorito e mande, pelo menos, um e-mail para você mesmo, só 

para testar.  
 

Se ainda não tem um e-mail, crie agora mesmo uma conta em 

um dos serviços de e-mail espalhados pela web. 
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