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Tema: Vantagens da Internet 
 
 

Texto Original 
1 Correção Estrutural 
2 Clareza e Aperfeiçoamento Textual 
3 Sugestão de Texto Alternativo 
 
 
A internet foi essencial para aumentar o fluxo e a velocidade das informações coorporativas, permitindo 

aproximar as pessoas em diferentes filiais do mundo. Ela quebrou as barreiras físicas e, inclusive, as 

hierárquicas, visto que se tem maior flexibilização às regras rígidas tradicionais. As vantagens são inúmeras 

como expandir o “networking” entre os colaboradores, aumentar a visibilidade do empregado frente a 

diretores, tornar a corporação mais orgânica e otimizar processos e gestão. 

 

 

A internet foi essencial para aumentar o fluxo e a velocidade das informações corporativas, aproximando as 

pessoas em diferentes filiais do mundo. Ela quebrou as barreiras físicas e, inclusive, as hierárquicas, visto que 

se tem maior flexibilização das regras rígidas tradicionais. As vantagens são inúmeras como expandir o 

“networking” entre os colaboradores, aumentar a visibilidade do empregado frente a diretores, tornar a 

corporação mais orgânica e otimizar processos e gestão. 

 

 

A internet foi essencial para aumentar o fluxo e a velocidade das informações corporativas, aproximando as 

pessoas em diferentes filiais do mundo. Ela quebrou as barreiras físicas e hierárquicas, flexibilizando as regras 

rígidas tradicionais. As vantagens são inúmeras: expansão do “networking” entre os colaboradores, aumento 

da visibilidade do empregado frente a diretores, organicidade corporativa e otimização de processos e gestão. 

 

 

A velocidade e o fluxo da informação foram impulsionados pelo advento da internet, que aproximou pessoas 

em diferentes lugares do mundo. As corporações quebraram fronteiras e barreiras físicas, flexibilizando 

regras e a rigidez nos processos. A eficiência empresarial aumentou em áreas distintas como: networking e 

comunicação, visibilidade do trabalhador e sua atividade, resposta às demandas de mercado e otimização da 

gestão e processos internos. 

 

Comment [01]: O uso do gerúndio 
(“permitindo”) com outro verbo no 
infinitivo (“aproximar”) deve ser evitado. 
Normalmente a substituição por apenas 
um verbo é mais elegante: 
 
Permitindo aproximar = aproximando 
Permitindo a aproximação = aproximando 
Realizando aproximação = aproximando 
 
Raramente o gerúndio + verbo será 
necessário. Na maioria dos casos ele é 
redundante. 

Comment [02]: É importante reler as 
frases para entendê-las como leitor, 
retirando elementos que não são 
necessário. Neste caso ocorre a melhora do 
fluxo e estabelecimento mais rápido da 
ideia. 

Comment [03]: O uso de “dois pontos” 
é muito bom para listar ideias mais 
complexas. É um recurso cognitivo 
linguístico interessante, pois quando o 
leitor vê “dois pontos” no meio da frase ele 
já sabe que em seguida virá uma listagem. 
Aqui ele ajuda a focalizar a atenção do 
leitor e expõe os itens de forma mais 
racional. Houve ainda adaptação das 
palavras na sequência (expansão, 
aumento, organicidade e otimização) para 
manter uma homogeneidade na listagem.  


