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Os jargões no ambiente corporativo 
 

"Vamos 'schedular' uma reunião de 'brainstorming' 
para agregar valor ao produto e aprovar o 'budget' 
para 'startar' o projeto". Não entendeu nada? Então 
tente isto: "vamos marcar uma reunião para pensar 
em ideias criativas que aprimorem o produto e 
aprovar o orçamento para dar início ao projeto”. 
 

As frases significam a mesma coisa, mas é mais 
provável que você escute a primeira, e não a 
segunda, no ambiente corporativo. Cheia de 
jargões, ela pode ser difícil de entender para quem 
não é do meio, mas é como língua portuguesa de 
escola primária para quem já está acostumado. 
 

Além de expressões em português, como "agregar 
valor", são exemplos de jargões estrangeirismos, 
como "brainstorming" e "budget" e termos 
aportuguesados, caso de "schedular" e "startar". 
São atalhos que substituem expressões longas que 
costumam ser entendidas por todos na empresa. 
 

Embora facilitem no dia-a-dia, os jargões devem ser 
usados com moderação e em contextos adequados. 
"Usar de forma exagerada, em momentos 
desnecessários ou para um público que não os 
entende, corre o risco de parecer arrogante", diz o 
consultor Ricardo Barbosa da Innovia Training & 
Consulting. "Os colegas de trabalho podem achar 
que você quer se exibir e menosprezá-los." 
 

É recomendável, também, que o profissional preste 
atenção à própria fala para notar se está repetindo 
algum jargão com muita frequência. "Mesmo sem 
perceber, ele pode estar encaixando o termo até em 
conversas sobre amenidades, o que não faz 
sentido", diz Sales. 
 
Fonte: Mariana Bonfim do site UOL 

 Revisão ISO 9001: 2015 na fase final 
 

A versão DIS (Draft International Standard) da 
norma ISO 9001:2015 recebeu 90% de aprovação e 
agora segue para a publicação do draft final (FDIS). 
Especialistas da subcomissão de revisão da ISO 
analisarão os comentários recebidos na votação e 
revisarão a norma (previsto para mai/15). Após esta 
revisão, a FDIS ISO 9001:2015 passará por nova 
aprovação e, uma vez aprovada, a norma pode ser 
publicada (previsto para set/15). 
 

Como informamos anteriormente, não há 
necessidade de precipitação. Nossa recomendação 
no momento é de acompanhar o processo e 
manter-se informado sobre as mudanças. 
 

Veja as principais mudanças da nova versão em 
nosso site! 
 
Fonte: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1905 
 

Vem aí Workshop ISO 14001:2015! 

IBAMA institui Sistema Nacional de 
Emergências Ambientais (SIEMA) 
 

 
 
Foi publicada no dia 07 de outubro de 2014 a Instrução 
Normativa IBAMA 15/14 que institui o Sistema Nacional de 
Emergências Ambientais, que funcionará através 
ferramenta informatizada de comunicação de acidentes 
ambientais, acessível através da página inicial do IBAMA 
(www.ibama.gov.br), clicando no Tema “Emergências 
Ambientais”.  
 

Conforme manual disponível no site do IBAMA, através do 
seguinte link, neste sistema será possível a visualização de 
mapas interativos e a geração de dados estatísticos dos 
acidentes ambientais registrados pelo IBAMA, através de 
dois tipos de comunicado de acidente ambiental: 
- acidentes envolvendo óleo, para incidentes de poluição 
por óleo em águas sob jurisdição nacional. 
- demais acidentes ambientais, para os acidentes 
envolvendo produtos perigosos e demais casos. 
 

Nos termos da norma, a partir de 05 de janeiro de 2015, 
todo responsável por empreendimentos ou atividades 
licenciadas ou autorizadas pelo IBAMA deverá comunicar, 
de imediato, via SIEMA, a ocorrência de acidentes 
ambientais, independente das medidas tomadas para seu 
controle. Todo comunicado registrado será identificado por 
um Número de Registro, por meio do qual os usuários 
cadastrados poderão atualizar o conteúdo enviado. 
 

A norma orienta ainda que, caso o SIEMA esteja 
temporariamente inoperante, a comunicação imediata do 
acidente ambiental 6º deverá ser feita, excepcionalmente, 
por meio do endereço de correio eletrônico 
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br, mediante 
confirmação de recebimento e instruído das informações 
indicadas pela norma. Esta comunicação excepcional não 
exime do preenchimento e envio, logo que possível, do 
comunicado de acidente ambiental via SIEMA. 
 

Resumo da Norma: Instrução Normativa IBAMA nº 15, de 
06 de outubro de 2014 (DOU 07/10/14) – Institui o Sistema 
Nacional de Emergências Ambientais (SIEMA), ferramenta 
informatizada de comunicação de acidentes ambientais, 
visualização de mapas interativos e geração de dados 
estatísticos dos acidentes ambientais registrados pelo 
IBAMA. 
 

Caso deseje receber o texto completo desta ou de outras 
normas, entre em contato! 
 

Nosso escritório está à disposição para manter a todos os 
clientes informados sobre as modificações legais na área 
ambiental e de saúde e segurança do trabalho. 
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