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Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 

Indicação de ícones





e-Tec Brasil231

Sumário

Palavras do professor-autor 235

Aula 1 - O secretário como agente de mudança  237
1.1 Introdução 237

Aula 2 - O secretário como agente facilitador 245
2.1 Introdução 245

2.2 Mundo do trabalho 246

2.3 Agente facilitador 247

Aula 3 - A comunicação organizacional 251

Aula 4 - A comunicação organizacional - II 255

Aula 5 - A comunicação com o cliente 259
5.1 Modelo ideal de atendimento 261

Aula 6 - A comunicação ao telefone 265
6.1 Cuidados no atendimento ao telefone 266

6.2 Realizando telefonemas profissionais 266

6.3 Quando o número estiver errado ou for atendido por uma 
secretária eletrônica 267

6.4 Aguardar na linha em espera  267

6.5 Ligações ao celular  268

6.6 Ligações pessoais  268

6.7 Recebendo ligações profissionais 269

6.8 Ramais em comum 269

6.9 Transferindo ligações 269

6.10 – Encerrando a chamada 270

6.11 Dicas! 270



Técnicas Secretariais IIe-Tec Brasil 232

Aula 7 - A comunicação com o executivo, sua família e           
colegas 273

7.1 Quem é o principal cliente do técnico em secretariado? 273

7.2 Como lidar com as curiosidades dos colegas de                 
trabalho  274

7.3  O que os executivos esperam dos secretários e                   
vice-versa  274

Aula 8 - A classificação da correspondência 279
8.1 Papéis, papéis, papéis... 279

Aula 9 - A gestão de documentos 285
9.1 Introdução 285

9.2 Conceituação 286

9.3 Qual a origem da gestão de documentos? 286

9.4 Quais os passos para a gestão de documentos? 287

9.5 Legislação sobre da gestão de documentos no Brasil 287

Aula 10 - A gestão de documentos II 289
10.1 A gestão de documentos pode representar o desenvolvi-
mento das seguintes tarefas  289

10.2 Vantagens da gestão de documentos   
utilizando a informática 290

10.3 Áreas de utilização da gestão documental  291

10.4 Benefícios da gestão eletrônicas de documentos 292

10.5 A gestão eletrônica de documentos e o cliclo 

documental 293

Aula 11 - A técnica e sistema de arquivos 297
11.1 Qual é o papel do técnico em secretariado quanto à ges-
tão de documentos? 297

Aula 12 - A técnica e sistema de arquivos II 301
12.1 Tipos de arquivos 302

12.2 Sistema de arquivo nas empresas 302

12.3 Teoria das três idades 302

12.5 Formas de arquivamento dos documentos 303

12.5 Fases para a implantação do arquivo 305



e-Tec Brasil233

Aula 13 - A técnica e sistema de arquivos III 307
13.1 Método alfabético 308

13.2 Geográfico  311

13.3 Numérico  312

13.4 Filmográfico 313

13.5 Informático 313

Aula 14 - A técnica de agenda e follow up 315
14.1 Introdução 315

14.2 Tipos de agendas 316

Aula 15 - Técnica de uso da agenda e do follow up 321
15.1 Agenda Virtual 321

15.2 Recomendações 322

15.3 Informações que devem ser anotadas na agenda 322

15.4 Uso do follow up 323

Aula 16 - A Técnica de organização de Reuniões 327
16 1 Introdução 327

16.2 Objetivos das reuniões 327

16.3 Benefícios das reuniões 328

16.4 Pontos a considerar antes de agendar uma reunião  329

16.5 Não convocar reuniões 329

16.6 Quem deverá ser convocado? 329

Aula 17 - A técnica de organização de reuniões 333
17.1 Elaboração da pauta 333

17.2 Prazo para convocação 334

17.3. Controle do tempo 334

17.4 Organização do ambiente 335

17.5 Arrumação do local 335

17.6 Elaboração da ata 336

17.7 Itens que a ata deve conter 336

17.8 Ata de reuniões setoriais e informais 337

17.9 Encerramento da reunião 338

17.10 O papel do técnico em secretariado nas reuniões 339



Técnicas Secretariais IIe-Tec Brasil 234

Aula 18 - Técnica de organização de viagens 341
18.1 Introdução 341

18.2 A importância do planejamento 341

18.3 Possibilidades a considerar: 342

18.4 Adiantamento de viagem 344

18.5 Prestação de contas 344

Aula 19 - Técnica de organização de viagens II 347
19.1 Tipos de viagens 347

19.2 Documentos a organizar para viagem internacional 349

19.3 Certificado de vacinas e vistos 351

19.4 Preparação da mala de viagem 353

19.5 Cuidados com a segurança 354

Aula 20 - A técnica de atendimento a estrangeiros 357
20.1 Introdução 357

20.2 Como receber um visitante estrangeiro na sua 

empresa 357

Referências 363

Atividades autoinstrutivas 371

Currículo do professor-autor 387



e-Tec Brasil235

Palavras do professor-autor

Caro Aluno 

Seja bem-vindo ao curso Técnico em Secretariado do Instituto Federal do 

Paraná. A partir de agora continuaremos a nossa jornada pelo mundo secre-

tarial. Depois de você ter aprendido de onde vêem os secretários e para onde 

vão, iremos agora conhecer algumas técnicas secretariais. 

O domínio destas técnicas fazem com que nossa profissão passe a pertencer 

a uma categoria diferenciada, conforme já estudamos na disciplina anterior, 

onde somente 40 profissões fazem parte deste seleto grupo. Por isso, a atu-

ação com excelência, deve ser regra e não exceção. O apoio administrativo 

que o técnico em secretariado precisa fornecer aos seus gestores deve ser de 

nível de excelência.  

Os temas abordados nesta disciplina deverão ser obrigatórios para todos 

os profissionais que desejam atuar como técnicos em secretariado, pois o 

conhecimento e o desenvolvimento das técnicas secretariais, deverá ser o 

ponto de partida para você aluno que busca a qualidade em sua vida pro-

fissional.

Abraços,

Profª Marlene de Oliveira
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Aula 1 -  O secretário como agente de 
 mudança 

Nesta aula você conhecerá as mudanças que atingem as empresas, 

instituições e os profissionais que nelas atuam. O “Secretário Mo-

derno” necessita desenvolver competências e habilidades para sa-

ber como enfrentar tais mudanças e como irá tirar proveito delas.  

1.1 Introdução

Figura 1.1 Secretário executivo
Fonte: http://blog.estudeadistancia.com

Você já percebeu que está vivendo em um furacão? Empresas e instituições 

aparecem e desaparecem todos os dias. Na região onde você mora já teve 

alguma empresa tradicional que fechou as portas ou demitiu grande núme-

ro de funcionários?

Você já percebeu se  uma empresa tradicional ao ser vendida para estran-

geiros, teve o seu nome alterado? E seus produtos e/ou serviços? Como se 

sente a respeito disso? Sabemos que toda mudança causa um medo inicial. 

Medo do futuro, Medo que não dê certo. Quando mudamos de emprego, 

de casa ou de escola, sempre pensamos, será que dará certo? O mesmo 

acontece com profissionais. Qual será o motivo disso?  É porque as mudan-

ças exigem que estes profissionais tenham que se adaptar a novas regras, 

sistemas, metodologias e estilos de gestão. O novo proprietário e acionário 
da empresa poderá ser um estrangeiro e com isso você terá que se adaptar 

a novas culturas e sistemas.  

Acionário - Pessoa que é 
possuidora de ações de alguma 
empresa

Aula 1 - O secretário como agente de mudança 
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Tabela 1.1 - Investimentos 
Estrangeiros no Brasil

• 41% em 1995

• 48% em 1996

• 55% em 1997

• 67% em 1998

• 70% em 1999

• 85% em 2000

Fonte: Revista Managment ,2010.

1.1.1 Globalização
Muitas mudanças ocorreram a partir da década de 90, com a globalização 

da economia e a abertura do mercado brasileiro,com isto tivemos um grande 

número de empresas estrangeiras investindo no Brasil. 

Em 2003, com a entrada do governo Lula, muitas empresas ficaram temero-

sas do que poderia ocorrer com o país e recuaram seus investimentos, mas 

ao perceberem que tal informação  não passava de um boato, voltaram a 

investir em nossa economia.

1.1.2 Investimentos estrangeiros no Brasil
 

Figura 1.2 - Investimento externo - Brasil
Fonte: http://tudoglobal.com

Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e 

da Globalização Econômica (Sobeet), em sua carta bimestral publicada em 

novembro de 2007 menciona: ”Nos últimos sete anos, a participação de 

investidores estrangeiros no Brasil cresceu 81%, mostrando uma tendência 

de forte internacionalização da economia brasileira”. Isso significa que as 

mudanças serão constantes nas empresas e organizações. Mas para com-

preendermos melhor o seu significado, analisaremos alguns conceitos de 

mudança.

Brasil supera EUA como 
prioridade de multinacionais 

para investir, diz Unctad 
(06/09/10)

Os cinco países preferidos 
para investimentos externos 
entre 2010-2012 são agora, 

pela ordem, a China, Índia, 
Brasil, EUA e Rússia, numa 

pesquisa efetuada junto a 236 
multinacionais e 116 agências 

de promoção de investimentos.
http://g1.globo.com/economia-

e-negocios. Data de acesso 
06/06/2011
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Atenção!
Conceituação: Mudança
“É qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida na organização, 
decorrente de fatores internos e/ou externos à organização que traz 
algum impacto nos resultados e/ou nas relações entre as pessoas no 
trabalho” Bruno-Faria (2000)

“Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultu-
ral, tecnológica, humana ou de outro componente, capaz de gerar 
impacto em partes ou no conjunto da organização.” Wood Jr (2000)

“Resposta da organização às transformações que vigoram no am-
biente, com o intuito de manter a congruência entre os componen-
tes organizacionais (trabalho, pessoas, arranjos/estrutura e cultura)”. 
Nadler, Shaw, Walton e cols. (1995).

“Alteração significativa articulada, planejada e operacionalizada 
por pessoal interno ou externo à organização, que tenha o apoio 
e supervisão da administração superior, e atinja integradamente os 
componentes de cunho comportamental, estrutural, tecnológico e 
estratégico.”Araújo (1982)

Figura 1.1 – Mudanças organizacionais
Fonte: Banco de imagens DI

AMBIENTE EXTERNO

ORGANIZAÇÃO
AMBIENTE
INTERNO

MUDANÇAS 
SOCIAIS

MUDANÇAS
TECNOLÓGICAS

MUDANÇAS
POLÍTICAS

MUDANÇAS
ECONÔMICAS

Aula 1 - O secretário como agente de mudança 
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1.1.3  O que pode causar as mudanças nas   
 organizações? 
Robbins(1999) apresenta seis aspectos: 

•	 natureza da força do trabalho,

•	 a tecnologia

•	 os choques econômicos

•	 a concorrência

•	 as tendências sociais

•	 a política mundial.

No Brasil, já passamos por todas essas mudanças. Agora mesmo, tivemos 

uma grande mudança com a eleição da primeira mulher a presidir o nosso 

país. Tivemos mudança de governo do Estado com as eleições. Mudança, 

através da tecnologia, tem a todo o momento, a cada semestre algo novo é 

lançado ou criado. Daqui para frente, podemos dizer que a única certeza em 

nossas vidas é a de que tudo pode mudar!

1.1.4  Diante de tantas mudanças, qual o papel  
 do técnico em secretariado?
O técnico em secretariado deve atuar como agente de mudança nas orga-

nizações. 

Analisando os significados das palavras agente e mudança (vide glossário), 

podemos concluir que ser agente de mudanças é ser aquele que opera ou é 

capaz de operar alteração, modificação ou transformação nas organizações.

Atenção!
Ser um agente de mudanças significa antes de tudo, reavaliar o pró-
prio trabalho. (...)Como seres humanos normais que somos, nós sem-
pre temos ótimas sugestões para mudar o que os outros estão fazen-
do. Ser um agente de mudança significa entender que a mudança 
não começa pelos outros, mas por nós mesmos.

Max Gehringer, para CBN.
http://estou-sem.blogspot.com/2008/11/ser-um-agente-de-mudanas-significa-que.html

Agente: vem do latim agens, 
agentis, que produz efeito, ativo 
e forte. O que opera ou é capaz 

de operar.

Mudança: Ato de mudar, 
troca, alteração, modificação, 

transformação (física ou moral) 
e variação.
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1.1.5  Que tipo de mudança pode o técnico em  
 secretariado promover? 
Segundo Vieira (2002) o secretário deve:

•	 aceitar e valorizar a cultura interna positivamente

•	 não reclamar e não falar mal dos outros;

•	 agir prontamente;

•	 nunca demonstrar medo, diante do “novo”. 

•	 Se Sentir o medo, enfrentá-lo sempre, em qualquer tipo de situação;

•	 Saber conviver com os erros e acertos

Outro ponto muito importante é manter a atitude mental positiva, sempre 

acreditando que as mudanças serão para melhor. Se cada vez que muda a 

diretoria ou muda o setor onde você atua, você ficar pensando que tudo será 

para pior, pode acreditar que será, pois a disposição mental é a primeira a 

definir nossas ações. O papel do secretário como agente de mudança é ser o 

primeiro a incentivá-la. Imagine o novo diretor ou gerente que chega cheio 

de novas idéias e planos e o secretário é o primeiro a falar: 

Isso não funciona! Aqui nunca dará certo! No tempo do Dr. Fulano 
de Tal, já fizemos isso e não funcionou!

O que você acha que acontecerá com esse secretário? É claro que o novo 

diretor ou gerente vai tirar a “pedrinha que está o incomodando no seu 

sapato”. Por isso, você secretário não deve ser a “pedrinha no sapato do 

gerente”. Não deve ser aquele que causa impedimentos às mudanças e sim 

àquele que as incentiva. Em geral isso ocorre porque Segundo Motta (1999) 

a “mudança é um ônus, pois requer que a pessoa reveja sua maneira de pen-

sar, agir, comunicar, se interrelacionar e criar significados para a sua própria 

vida”. Por isso, a maioria das pessoas resiste, mas o papel do secretário deve 

ser o de incentivar e apoiar as mudanças nas organizações, sempre estando 

preparado para o novo.

Aula 1 - O secretário como agente de mudança 
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Para ler e refletir...

Relato da professora-autora

Eu passei por uma experiência profissional quando coordenava o curso 

de bacharelado em secretariado presencial em uma instituição que se 

preparava para implantar a modalidade de ensino a distância. 

A instituição escolheu três cursos para implantar o projeto piloto de rea-

lizar aulas através do portal com as disciplinas de filosofia e sociologia e 

entre eles estava o curso de secretariado. 

Os alunos passaram a ter aulas no laboratório em vez da sala de aula 

normal. Eles deveriam assistir à aula no portal e depois participarem do 

fórum e do chat para atividades pré-estabelecidas. 

Este fato ocorreu no ano de 2005, quando essa modalidade era uma no-

vidade para alunos de curso presencial. Os alunos do curso de secretaria-

do não tiveram nenhuma dificuldade em participar das aulas, visto que 

eles já estavam habituados a lidarem com a tecnologia e a se prepararem 

para o novo, pois faz parte do perfil do secretário. 

Os alunos dos outros dois cursos tiveram muita resistência, antes de ten-

tar, eles se recusaram a fazerem as aulas, fizeram greves e piquetes e 

trouxeram até a imprensa local a universidade para reclamarem, alegan-

do que a instituição estava querendo demitir professores e substituí-los 

por aulas através do portal. 

Quando fui chamada pela reitoria para explicar os motivos pelos quais 

o Curso de Secretariado não havia apresentado nenhum problema, eu 

argumentei que: a mudança e a aceitação do novo fazem parte do dia a 

dia dos alunos, pois a atitude mental dos secretários deve estar sempre 

preparada para assumir o diferente e isso era constantemente trabalha-

do nas disciplinas de técnicas secretariais e demais disciplinas do curso.
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1.1.6 Mudanças que os secretários devem apoiar

Figura 1.3 - Mudanças organizacionais
Fonte: http://4.bp.blogspot.com

•	 Mudança de layout do setor

•	 Mudança de setor

•	 Criação de novo setor ou produto

•	 Alteração do controle acionário da empresa

•	 Mudança de sede

•	 Alteração ou Implantação de uniforme para pessoal administrativo

•	 Alteração da cor da empresa ou logotipo

•	 Alteração da forma de administrar

•	 Mudança para implantação do 5’s ou programas de qualidade

•	 Mudança do ambiente organizacional

Devemos ser gratos por termos a chance de mudar. É muito bom saber que 

podemos mudar para melhor: mudar a maneira de pensar, a técnica de tra-

balhar, a maneira de ver o mundo, o modo de vestir, o modo de falar, a ma-

neira de se relacionar. Podemos mudar tudo, basta estarmos dispostos a isso. 

Leia o artigo sobre: Mudanças 
Organizacionais e verifique as 
competências necessárias para 
as mudanças nas organizações.
De  Piedley Maced,disponível 
em: http://www.
administradores.com.br/
informe-se/artigos/mudancas-
organizacionais/12166/ Acesso: 
22 abr 2011.

Aula 1 - O secretário como agente de mudança 
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Resumo
Aprendemos o significado das palavras agente e mudança e como o profis-

sional da área deve atuar diante das mudanças organizacionais. Verificamos 

que fatores internos e externos podem acarretar essas mudanças, e o secre-

tário deve ser o apoiador e incentivador dessas mudanças.

Atividades de aprendizagem
Faça uma pesquisa, desde que nasceu quantas coisas já mudaram em sua 

vida? Você já mudou de casa? De cidade? Já mudou a cor do cabelo? De es-

tado civil? De escola? De Bairro? De emprego? De nome?  De peso? Analise 

o que sentiu em cada mudança e o que te lembra de positivo.
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Aula 2 -  O secretário como agente 
 facilitador

Nesta aula estudaremos o papel do secretário como agente facili-

tador na atividade de suporte e apoio administrativo assim como 

as habilidades necessárias para desempenhar esse papel.

2.1 Introdução

Figura 2.1 Papel de agente facilitador
Fonte: http://4.bp.blogspot.com

Relembrando a nossa aula anterior você aprendeu que agente “é aquele que 

produz efeito, opera ou é capaz de operar”. E que facilitador, segundo o 

dicionário online Priberam, “é aquele que está disposto a proporcionar algo 

a alguém”. Você estudou sobre este assunto  no Código de Ética Profissional 

do Secretariado, no capitulo VI que trata das Relações com a Empresa, em 

seu artigo 10º onde menciona:

Art. 10º - Compete ao Profissional, no pleno exercício de suas 

atividades:

a) identificar-se com a filosofia empresarial, sendo um agente 

facilitador e colaborador na implantação de mudanças administrati-

vas e políticas; b) agir como elemento facilitador das relações in-

terpessoais na sua área de atuação; c) atuar como figura-chave no 

fluxo de informações, desenvolvendo e mantendo de forma dinâmica 

e contínua os sistemas de comunicação. (grifo nosso)

O que devemos entender? Que o secretário deve atuar como agente faci-

litador nas atividades organizacionais. O fluxo de atividades e informações 

estão ligadas ao relacionamento interpessoal, por isso o secretário deve ser 

aquele que se deixa refletir como um espelho, onde o reflexo bate e volta. O 

secretário em suas atividades diárias deve ser reconhecido como o soluciona-

dor dos problemas e o facilitador da negociação empresarial. Ele jamais em 

Aula 2 - O secretário como agente facilitador
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hipótese alguma deve ser alguém que cria os problemas mas sim, alguém 

que os resolva. 

Atenção!
A secretária é um elo de ligação entre as diversas funções dentro de 
uma organização e ao mesmo tempo, ela é a ponte entre a organi-
zação, seus clientes e os fornecedores, ou seja, ela está ligada a tudo 
aquilo que representa o mundo exterior à organização. A secretária é 
responsável por filtrar tudo o  que vem do mundo exterior e que re-
almente interessa ou não a vida da empresa, mas também escoando 
a informação pertinente para o exterior e contendo toda a informa-
ção confidencial da empresa. Isto exige a chamada descrição e ética 
profissional, essencial a qualquer um de nós enquanto profissionais.

“Manual para profissionais de secretariado”, por Cristina Cadete 
http://secretariando.wordpress.com/2009/07/22/secretaria-como-agente-facilitador/

Quando encontrar alguma dificuldade e precisar levar ao conhecimento da 

gerência, você deve apresentar pelo menos duas soluções para esta dificul-

dade. Ser o agente facilitador é não sobrecarregar a sua chefia com proble-

mas corriqueiros que você como secretário pode e deve tentar solucionar 

sendo responsável pelas informações fluírem rapidamente na empresa e os 

problemas serem resolvidos.

2.2 Mundo do trabalho

Figura 2.2 Trabalho
Fonte: http://empregos.jangadeiroonline.com.br

Segundo Pastore (1995) quando previu como seria o mundo do trabalho a 

partir de 2005 ele menciona que no século XXI, o qual vivemos agora, ve-

ríamos a morte do emprego propriamente dito, ou seja, o emprego formal 
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Multifuncionalidade: que 
desempenha várias funções

Facilitar

Facilitar

Facilitar

Facilitar

Facilitar

Facilitar

Facilitar

Facilitar

Acesso de pessoas a seu executivo,horários,retornos,cumprimento dos 
compromissos.

Agendamento de reuniões, elaboração e envio de pautas e atas.

Retorno de ligações internas e externas.

Horários, preços, localização, hospedagem, locomoção.

Gestão, armazenamento, tramitação, controle, busca.

A distribuição aos setores , retornos e despacho diário com o gerente. 

A implantação de projetos diversos tais como: 5,’s, Resp.Social,Meio 
Ambiente, e voluntariado.

A resolução de problemas, retorno, reclamações, atendimento das deman-
das dos clientes e fornecedores internos e externos.

ATIVIDADES DO SECRETÁRIO

AGENDA

REUNIÕES

TELEFONEMAS

VIAGENS

DOCUMENTOS

CORRESPONDÊNCIA

PROJETOS

ATENDIMENTO

Fonte: Elaborado pela autora

como conhecemos até os dias de hoje. Este é um fenômeno mundial e não 

se refere somente ao Brasil. Ele diz: 

Não confundam com a morte do trabalho. Este vai continuar porque 

haverá muitas coisas a serem feitas. Mas o emprego está condenado a 

morrer. Os seres humanos trabalharão em projetos que têm começo, 

meio e fim. Terminado o projeto, eles passarão para outros projetos, 

na mesma empresa ou em outra — ou até mesmo em casa — é o te-

letrabalho. Nos referidos projetos, as pessoas serão demandadas a ser 

polivalentes. (PASTORE 1995:33)

Ele acrescenta que entraríamos no mundo da multifuncionalidade e que 

esta seria a marca deste milênio. Salienta que não haveria trabalho para mão 

de obra não qualificada e nem para quem somente soubesse fazer uma só 

coisa. Ele acrescenta o que aconteceria com o secretário:

No passado, esperava-se desse profissional uma boa datilografia e um 

certo senso de organização. Hoje, ele precisa dominar os processadores 

de texto que evoluem a cada dia; ter boa redação; conhecer línguas; 

conhecer um pouco de contabilidade; ajudar a controlar custos; orga-

nizar viagens; manusear máquinas sofisticadas de xerox, fax, modem; 

ter habilidade para persuadir pessoas e várias outras habilidades. PAS-

TORE (1995:34)

2.3 Agente facilitador
Ser um agente facilitador faz parte destas novas habilidades que o técnico 

em secretariado deve desenvolver. Veja alguns exemplos onde o técnico em 

secretariado deve agir como agente facilitador:

Quadro 1.1 – Atividades do agente facilitador

Aula 2 - O secretário como agente facilitador
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Conforme o quadro acima, podemos verificar uma série de atividades que 

o técnico em secretariado precisa realizar para facilitar o dia a dia da sua 

gerência, clientes e fornecedores. Seja  você também um agente facilitador 

capaz de ser reconhecido por aquele que resolve e não por aquele que enga-

veta tudo que chega a suas mãos. Para que você consiga desempenhar esse 

papel, algumas atitudes são importantes.

•	 Sempre cumprimente com um sorriso;

•	 Evite ficar de mal  humor no trabalho;

•	 Seja solícito;

•	 Interesse-se pelas pessoas, coisas e fatos;

•	 Use de empatia;

•	 Bom dia, Boa tarde, Por favor, Obrigado são palavras mágicas;

•	 Vou verificar o que houve e lhe retorno em seguida;

•	 Sempre retornar mesmo que ainda não tenha a resposta desejada;

•	 Se preocupar com a data de entrada e saída dos documentos;

•	 Se preocupar com acúmulo de informações e ligações pendentes;

•	 Se preocupar em vencer as tarefas estabelecidas para o dia;

•	 Se preocupar com as metas estabelecidas.

Resumo 
Hoje, aprendemos sobre a importância do secretário como agente facilita-

dor. Analisamos o Código de Ética que aborda este perfil e como o secretário 

deve atuar para facilitar o acesso de clientes e fornecedores nas diversas 

atividades desempenhadas por ele na organização.

1. Leia o artigo: Qual o novo 
perfil das secretárias?  Verifique 

qual perfil é necessário que o 
secretário desenvolva.  De Selma 

Dias da Costa, Secretária da 
Kone Elevadores Ltda. Disponível 

em:
http://www.fenassec.com.

br/c_artigos_perfil_qual_novo_
perfil_das_secretarias.html 

Acesso: 22 abr 2011

2. Vídeo: O perfil que o mercado 
quer. Compare o artigo com 

o vídeo e assinale pontos em 
comum. Com o Head Hunter 

Marcelo Cuellar Você S/A 
Disponível em:

http://vocesa.abril.com.br/
desenvolva-sua-carreira/

videos/profissional-mercado-
quer-575006.shtml

Acesso em: 22 abri 2011.
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Atividades de aprendizagem
Assista ao vídeo indicado em mídias integradas (O perfil que o mercado 
quer), reflita e comente com seus colegas pontos importantes sobre as com-

petências e habilidades técnicas que os profissionais atuais precisam conhe-

cer e desenvolver.

Aula 2 - O secretário como agente facilitador
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 Aula 3 -  A comunicação organizacional

Na aula de hoje abordaremos a importância da comunicação or-

ganizacional para a realização dos objetivos da empresa e qual o 

papel do secretário atual neste processo.

Aula 3 - A comunicação organizacional

No mundo globalizado com o fluxo de informações cada vez maior, a co-

municação organizacional é de suma importância para o cumprimento das 

metas e objetivos. Mesmo com o avanço tecnológico, as empresas ainda 

dependem do relacionamento interpessoal para implantar, reestruturar pro-

cessos, vender seus produtos, serviços e alcançar novos mercados. A tecno-

logia não faz isso por si só, ela depende da comunicação entre pessoas e a 

organização.

Conceituando comunicação alguns autores mencionam que: 

“o padrão de eficácia de uma empresa pode ser fortemente impac-

tado pelo modo como o processo de comunicação organizacional é 

administrado, pois ele é fundamental para que se alcancem as metas 

e objetivos” (NETO, 2003)

Figura 3.1 Comunicação
Fonte: http://www.cursonacional.com.br
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No entanto, Torquato (1992) defende que a função básica da comunicação 

na empresa é promover consentimento e aceitação. Mas para que isso ocor-

ra é necessária uma estrutura bem definida e coordenação centralizada. Essa 

coordenação seria responsável, pelas pesquisas, pelas táticas, estratégias, 

normas, canais, fluxos e planos de comunicação. O secretário neste caso 

deve desempenhar o papel de apoiador e suporte para que esta coordena-

ção cumpra com seu objetivo.

Bahia (1995) diz que comunicação interna deriva da necessidade de trans-

mitir aos colaboradores, com frequência e clareza, o pensamento e ação 

da empresa, destacando-se as posições que assumem seus dirigentes e a 

consciência da função social que precisam ter. Na figura 3.2, você poderá 

perceber como se desenvolve o processo da comunicação.

Figura 3.2 O Processo da comunicação
Fonte: http://www.rodolfoarantes.net

Você deve levar em consideração os elementos envolvidos no processo da 

comunicação organizacional, conforme quadro 3.1 a seguir:

Quadro 3.1 Elementos da comunicação organizacional

•	 Emissor: Emite mensagens que podem ser verbais, escritas, gestuais aos funcionários, clientes e fornecedores.

•	 Receptor: Objeto do emissor, ou seja, quem recebe a mensagem verbal, gestual, escrita.

•	 Codificação: São os símbolos utilizados para emitir a mensagem que pode ser através de email, telefone, 
gestos, sons, papel.

•	 Decodificação: É como a mensagem é recebida pelo receptor, através dos símbolos utilizados.

•	 Meio: È o canal utilizado que pode ser papel, telefone, meio eletrônico.

•	 Ruído: São todas as interferências que a mensagem pode sofrer, através de barulho no ambiente, falar baixo, 
usar palavras muito técnicas desconhecidas do receptor, impaciência para ouvir ou ler, letra ilegível, texto 
confuso.

•	 Feedback: Palavra em inglês que significa retroalimentação ou retorno, é quando o emissor recebe o retorno 
da sua mensagem,significando que o objetivo foi atingido.
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Leia o livro Comunicação 
Organizacional. Linguagem, 
gestão e perspectivas, 
organizado por Margarima M. K. 
Kunsch disponível em:
http://i.s8.com.br/images/
books/cover/img1/21556261_4.
jpg acesso 11 jun 2011

Aula 3 - A comunicação organizacional

A comunicação é um processo relacional – emissor/receptor– isto é, as rela-

ções sociais que se processam entre ambos, os envolvem, como seus efeitos 

recíprocos à medida que se comunicam. (HALL,1984). Para Riel (1995) a 

comunicação organizacional engloba relações públicas, estratégias orga-

nizacionais, marketing corporativo, propaganda corporativa, comunicação 

interna e externa, enfim um grupo heterogêneo de atividades de comunica-

ção, voltadas fundamentalmente para o público ou segmentos com os quais 

a organização se relaciona e depende.

Resumo
Aprendemos sobre a importância da comunicação organizacional, sua con-

ceituação e como se dá este processo. Avaliamos também a importância do 

técnico em secretariado nesse processo.

Atividades de aprendizagem
Depois de concluir a leitura do livro indicado em mídias integradas (Comu-
nicação Organizacional. Linguagem, gestão e perspectivas), faça um 

breve resumo, destacando os pontos mais importantes da leitura.
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Aula 4 -  A comunicação organizacional - II

Caro aluno, nesta aula você vai conhecer a importância da comu-

nicação organizacional no atendimento ao cliente e o papel do 

técnico em secretariado neste processo.

Aula 4 - A comunicação organizacional - II

Figura 4.1 - Comunicação empresarial
Fonte: http://blog.grupofoco.com.br

A maneira como uma organização se comunica com clientes, funcionários, 

fornecedores é a mesma que ela se coloca na comunidade e sociedade em 

que atua, e é assim que a organização é vista pela comunidade. Muitas em-

presas que não são bem vistas pela comunidade reorganizam a sua comu-

nicação para que tenham um posicionamento favorável perante a opinião 

pública. Algumas empresas começam a elaborar projetos de responsabili-

dade social, se preocupando com a comunidade ao seu redor, implantando 

incentivos para atividades esportivas, educacionais e culturais, produção de 

oficinas e muitas delas até alteram componentes e insumos em seus produ-

tos para ficarem mais socialmente responsáveis.
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Segundo Andrade (2003:85), clientes e fornecedores procuram as organiza-

ções para: 

solicitar; informar-se ou informar; reivindicar; reclamar e queixar-
-se; sugerir; pagar; receber; comprar; vender; permutar; acordar; 
visitar; convidar; doar.

Mas, o público nem sempre tem a correta informação sobre:

o que deve fazer; o que pode fazer;o local onde fazer; o local 
onde se informar;como satisfazer; as razões que justificam as exi-
gências; as taxas e os preços cobrados; as razões dessas taxas e 
preços.

Este desencontro ocorre tanto nas empresas privadas, quanto nas instituições 

públicas, onde o usuário ou cliente necessita de informações sobre serviços 

e produtos ou têm dúvidas de como utilizá-los ou de como adquirí-los. As 

instituições e organizações precisam desenvolver uma comunicação eficaz 

entre setores para rapidamente atender às necessidades do cliente e usuário.

O consumidor brasileiro está passando a valorizar a empresa pelos seus in-

vestimentos sociais e está começando a privilegiar nas suas compras, as em-

presas que adotam uma postura de responsabilidade social maior e volumes 

de investimentos sociais significativos, gerando mais vendas e lucros para 

essas empresas. Portanto, uma empresa com boa imagem e uma boa comu-

nicação organizacional perante a sociedade e com marca reforçada, torna-se 

mais conhecida, e ao tornar-se mais conhecida, pode vender mais, aumen-

tando assim seu valor patrimonial e sua competitividade no mercado. Veja 

no quadro abaixo, o que o consumidor de hoje valoriza em uma empresa.

Quadro 4.1 - Brasil: atitudes valorizadas pelo consumidor

Qual das seguintes atitudes de uma empresa estimularia você a comprar mais os seus produtos e 
recomendar aos seus amigos ?

1. Contratação de  deficientes físicos

2. Colaboração com escolas, postos de saúde e entidades sociais da comunidade

3. Mantém programas de alfabetização para funcionários e familiares

4. Adota práticas efetivas de combate à poluição

5. Mantém um excelente serviço de atendimento ao consumidor

6. Cuidados para que em suas campanhas publicitárias não seja colocada situações 
constrangedoras, preconceituosas ou abusivas

7. Apoia campanhas para erradicação do trabalho infantil

8. Mantém programas de aprendizagem para jovens na faixa de 14 a 16 anos

9. Realiza campanhas educacionais na comunidade

46%

43%

32%

27%

24%

23%

22%

20%

16%
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Leia o artigo: Comunicação 
Organizacional: Quando a 
comunicação falha.  De Marcelo 
Salmeron Figueredo, disponível 
em: Analise as consequências 
quando a comunicação falha.
http://www.icpg.com.br/artigos/
rev02-09.pdf 
acesso: 22 abr 2011

10. Contratação de  ex-detentos

11. Participação em projetos de conservação ambiental em áreas públicas

12. Libera seus funcionários no expediente comercial para ajudar em ações sociais

13. Promove eventos culturais

15%

9%

8%

6%

Fonte: Pesquisa Ethos, Valor Econômico e Indicator Opinião Pública (2000)

Depois de tudo o que você viu em nossas aulas, qual seria o papel do 
secretário na comunicação organizacional? 

O técnico em secretariado que atua diretamente no apoio organizacional 

precisa criar e controlar uma série de itens que interferem na comunicação 

e contribuem para o seu sucesso. Apresentamos agora alguns desses itens:

•	 Criar modelo de formulário para recados ao atendimento telefônico

•	 Implantar manual de atendimento telefônico

•	 Implantar formulário de controle para viagens

•	 Implantar modelo de ata formulário para reuniões de setores

•	 Implantar modelo de pauta e convocação de reuniões

•	 Colaborar com a implantação de cartões de visitas

•	 Colaborar com a implantação de identificação de setores na empresa 

•	 Colaborar com  a implantação de um manual para correspondência da 

empresa 

•	 Colaborar e sugerir a implantação de uniforme para o pessoal de aten-

dimento

Desta forma, o secretário cuidará para que a comunicação organizacional 

atinja o objetivo de receber o retorno dos clientes e fornecedores.
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Resumo 
Estudamos sobre os elementos envolvidos na comunicação e os conceitos 

de alguns autores sobre o tema. Analisamos o impacto que a comunicação 

organizacional pode ter sobre o cliente e fornecedores; e como o técnico em 

secretariado pode contribuir para a melhora dessa comunicação organiza-

cional implantando alguns controles e manuais.   

Atividades de aprendizagem
Elabore uma lista de atividades que você pode contribuir para melhorar a 

comunicação na empresa onde trabalha.
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 Aula 5 -  A comunicação com o cliente

Na aula de hoje, estudaremos sobre a importância da comunicação 

com o cliente e como o técnico em secretariado no uso de suas 

habilidades  pode contribuir para o sucesso deste relacionamento. 

No mundo globalizado onde a redução de custos, o menor tempo de entre-

ga e a maior qualidade dos produtos aumentam a competitividade entre as 

organizações, percebe-se que no passado, demorava-se anos até que uma 

empresa lançasse um novo produto ou um produto similar no mercado. Hoje 

em dia não é o que acontece, pois, se uma empresa lança uma novidade, 

logo outra concorrente lança algo similar. Por isso, ter seu produto registrado 

é uma necessidade, pois, a novidade logo pode ser tornar comum e fazer a 

empresa perder recursos. Antigamente, não havia muitas opções, os clientes 

tinham de comprar o que havia disponível no mercado e com o preço que se 

era cobrado. Se o produto era necessário, ele acabava pagando pelo preço. 

Lembro quando precisei comprar uma linha telefônica, pois trabalhava como 

secretária executiva na cidade industrial de Curitiba, saía de casa muito cedo 

e passava o dia inteiro fora, como minha filha era pequena e ficava apenas 

com a babá, a linha telefônica para mim era uma necessidade de suma im-

portância para que eu pudesse estar em contato com ela. Mas as linhas não 

eram disponíveis, tínhamos de esperar a expansão no bairro onde morava. 

Figura 5.1 – Globalização
Fonte: www.hsm.com.br
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Além disso, o preço era muito alto e necessitava de financiar em três a cinco 

anos, sendo que o valor mensal era igual ao da prestação de um carro nos 

dias de hoje. Mas na época não havendo outra opção tive que me sujeitar. 

Anos depois, a linha telefônica passou a ser somente uma prestação de ser-

viços, onde se solicita e em alguns dias o mesmo é instalado em sua casa, 

com o pagamento de somente uma taxa mensal e devido a concorrência, 

algumas companhias não mais cobram essa taxa mensal.  

O que isto significa? Que a concorrência deixou a empresa nas mãos do 

cliente. Nos dias atuais é o cliente quem decide o preço e o serviço que vai 

adquirir, o poder está em suas mãos. Você indiretamente pode demitir ou 

contratar pessoas, pois é através do seu consumo que a empresa  pode pros-

perar, crescer ou fechar. 

O atendimento está diretamente ligado aos negócios que uma orga-

nização pode ou não realizar, de acordo com suas normas e regras. 

O atendimento estabelece dessa forma uma relação de dependência 

entre o atendente, a organização e o cliente. (CARVALHO, 1999)

Vamos observar no quadro abaixo alguns componentes  que estão direta-

mente ligados no atendimento ao cliente:

Quadro 5.1 Componentes do Atendimento ao Cliente

1. Clientes externos: São as pessoas físicas ou jurídicas que adquirem produtos ou serviços.

2. Clientes Internos: São setores que necessitam de serviços, informações ou dos produtos do setor onde você atua.

3. Atendentes: São os funcionários da empresa que têm contato com clientes, pessoalmente no balcão, mesa, guichê, 
telefonistas, recepcionistas, secretárias, ascensoristas, motoristas, segurança, gerente e diretores.

4. Normas e Regulamentos: São leis, decretos, normas, regulamentos que norteiam o setor onde atua, ofertas de 
serviços e produtos.

5. Procedimentos Internos: Manuais de produtos e serviços, ordens e rotinas, práticas habituais para orientar a 
oferta de produtos e serviços

6. Elementos de consulta: Catálogos, cadastros, arquivos, sites, listagens e manuais para efetivação do atendimento.

7. Instalações: aspectos físicos da empresa, espaço, ambientação e  sinalização.

Fonte: Adaptado de Dantas, 2009.

Atenção!
Seguem alguns requisitos básicos para o bom atendimento ao cliente. 

•	 Conhecer suas funções, metas, visão da empresa, normas, procedimen-

tos, produtos e serviços
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Fonte: Dantas, 2009.

Conforme observamos no quadro acima, o atendimento ideal ao cliente ne-

cessita de condições diversas, tais como: ambiente adequado, profissional 

qualificado e atitude adequada.               

Segundo Gonçalves (2003, apud Oliveira & Bond, 2008), as empresas preci-

sam ficar atentas aos sinais que facilitam ou dificultam a comunicação com 

o cliente, denominados sinais verdes e sinais vermelhos.

Cordialidade, educação, boa apresentação pessoal, agradecimento, oferecer 
ajuda, respeito, discrição, saber falar e ouvir, consideração, empatia.

Falta de consideração, desperdício de tempo, indiscrição, intimidade, prepo-
tência, demora, preconceito, agressividade, desconfiança.

Conforme podemos observar, as empresas precisam evitar os sinais verme-

lhos no atendimento ao cliente e somente com treinamento adequado os 

funcionários irão adquirir os sinais verdes, bem como a capacidade de per-

manecerem assim.  

Quadro 5.2 – Características de um bom atendimento

Cortesia,Simpatia,Educação,Cumprimento de promessas

Desburocratização

Ele é sempre bem vindo. Seus problemas serão tratados por seres humanos. Não está sendo 
alvo de argumentação falsa

Deve agir como empresa e pensar como cliente

Deve conhecer a empresa, produtos e serviços, conhecer
técnicas de relacionamento interpessoal,tratar o cliente como gostaria de ser tratado

Limpo, bem decorado e bem sinalizado, funcional, automatizado, atendentes bem seleciona-
dos e treinados, um ambiente confortável para clientes e atendentes

•	 Falar de modo claro e objetivo, nem muito alto, nem muito baixo, mas 

com um tom de voz profissional

•	 Ouvir com atenção se colocando no lugar do cliente.

•	 Perceber o cliente na sua amplitude, seus gestos, expressões, posturas, 

tom de voz. 

5.1 Modelo ideal de atendimento

Os Fatores
Fundamentais 

Satisfação a ser
passada ao cliente

O profissional de
Atendimento

O ambiente de
Atendimento
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5.1.1 Qual o papel do técnico em secretariado  
 frente ao atendimento ideal?

Figura 5.2 Atendimento ideal
Fonte: http://webinhost.com.br

O atendimento ideal é de fundamental importância, pois, o cliente é a pes-

soa mais importante da empresa. O técnico em secretariado deve se lembrar 

de seu principal cliente, ou seja, quem o contratou! Muitas vezes o secretário 

presta um bom atendimento ao cliente externo e um mau atendimento ao 

cliente interno. Mas como definir o que seria um bom atendimento a este 

cliente? Através do domínio das técnicas de atendimento ao cliente, com 

a sugestão de criação de manuais, normas e orientações, implantação de 

uniforme e apresentação pessoal adequada, com uma linguagem correta e 

uma comunicação verbal eficaz.

Resumo 
Vimos na aula de hoje a definição de cliente, técnicas para o atendimento e 

a comunicação ideal e conhecemos o papel do técnico em secretariado neste 

processo.
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Atividades de aprendizagem
Faça uma lista dos sinais verdes que aconteceram em alguma compra de 

produto ou serviço, que você realizou e que foi bem atendido.
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 Aula 6 -  A comunicação ao telefone

Nesta aula apresentaremos a importância da comunicação verbal 

através da técnica do uso do telefone que ainda é uma das formas 

mais utilizadas na comunicação com o cliente e como o técnico em 

secretariado poderá aplicá-la no seu dia a dia.

Fig.6.1 Secretária ao telefone
Fonte: http://www.cursosdeatendimento.com.br

Com a globalização dos mercados e as novidades tecnológicas, as empresas 

ainda utilizam um meio antigo de comunicação verbal com o cliente, que é 

através do uso do telefone. Na maioria das vezes que falamos com uma em-

presa sobre produtos e serviços, utilizamos o telefone, e é através dele que 

agendamos grande parte de nossos compromissos, tais como: horário no 
cabeleireiro, manicure, restaurantes, massagista, costureira, médico, 
dentista entre outros. 

No mundo profissional este meio de comunicação é muito importante, pois 

é através dele que a empresa deixa a sua primeira imagem e impressão ao 

cliente.  Quando a telefonista atende ao telefone na empresa, ela representa 

o presidente e a diretoria desta. Se o cliente receber um mau atendimento, 

provavelmente terá uma má impressão desta empresa e de seus serviços.

Na maioria das vezes, a empresas gastam recursos em treinamentos e ca-

pacitação dos funcionários em cargos de chefia e supervisão e acabam es-

quecendo daqueles funcionários que estão na linha de frente tais como: 

recepcionistas, telefonistas e secretários. São estes que são os responsáveis 

Aula 6 - A comunicação ao telefone
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pela primeira imagem da empresa ou organização. Como se diz no ditado 

popular: “A primeira impressão é a que fica.” 

Como cartão de visitas da empresa está o papel daquele que recebe, se ao 

atender um  cliente pela primeira vez e não o fizer como deveria ser, este 

cliente não sairá satisfeito, causando assim uma má impressão da empresa, 

dificultando negociações  futuras ou até mesmo promovendo o desligamen-

to deste cliente.

A seguir, trataremos sobre algumas técnicas para você, técnico em secreta-

riado, aplicar em suas atividades profissionais. 

6.1 Cuidados no atendimento ao telefone

O correto uso do aparelho telefônico

Tom de voz , volume                                       

Verificar a necessidade do cliente                                       

Se responsabilizar pela ligação recebida                                  

Definir uma saudação padrão da empresa       

Treinamento
Manual de uso
Higienização

Deve ser profissional 
Nem alto, nem baixo                                                                          
Sorria ao falar

Verificar o setor de interesse
Ouvir com atenção                                                                                                                                          
Mostrar interesse 

Verificar se foi atendido
Verificar o retorno
Verificar resolução do problema

Se não tem telefonista
Identificar a empresa
Seu nome, saudação

Se tem telefonista
Identificar o setor
Seu nome, saudação     

6.2 Realizando telefonemas profissionais
Prepare a ligação com antecedência, tenha em mãos todas as informações 

necessárias, verifique o número, nome e cargo da pessoa com quem deseja 

falar, se houver necessidade de comentar algo a respeito de datas e horários, 

esteja com a sua agenda em mãos, se o caso for a respeito de preços e pra-

zos, esteja com a lista de informações ao seu alcance. 
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Atenção!
Tenha sempre em mãos um bloco de anotações e caneta, pois a pes-
soa poderá solicitar  alguma informação e você terá que anotar.

Fig 6.2 Secretária Eletrônica
Fonte: http://3.bp.blogspot.com

Fig.6.3 Telefone
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

6.3  Quando o número estiver errado   
 ou for atendido por uma secretária  
 eletrônica
Se ao ligar para o cliente for recebido por uma mensagem de secretária 

eletrônica, não desligue o telefone sem falar primeiro do que se trata, fale 

pausadamente e deixe o recado, informando o nome da empresa, nome de 

quem ligou, assunto, data, hora e número de telefone para retorno. Se o 

número estiver incorreto, informe à pessoa que atendeu o número para o 

qual você ligou, solicitando ainda, que a pessoa confirme o número dela. Ao 

ser confirmado o engano, agradeça, desculpe-se e desligue. 

6.4 Aguardar na linha em espera
Se ao ligar para um cliente ou empresa, você for informado de que a pessoa 

está ocupada ou em outra ligação, caso prefira aguardar, diga sempre se 

sua ligação for interurbana, pois assim a telefonista poderá agilizar o atendi-

mento. Caso não seja possível aguardar, deixe seu nome, empresa, assunto, 

número de telefone para possibilitar o retorno. 
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No caso de você receber uma ligação e a pessoa desejada encontrar-se com 

o ramal ocupado, informe a quem ligou e deixe que ele decida se vai aguar-

dar ou não. Caso prefira aguardar, sempre retorne informando caso a pessoa 

ainda continue ocupada e perguntando se continuará aguardando ou prefe-

re que a pessoa lhe retorne. 

Atenção!
Lembre-se de que a decisão de aguardar na linha é de quem liga e 
não sua!

Fig.6.4 Executivo ao celular
Fonte: http://www.cpd.fpte.br

6.5 Ligações ao celular 
Ao receber ou realizar uma ligação via celular, é importante tomar cuidado 

para não tratar de assuntos profissionais em elevadores, restaurantes, locais 

públicos, citando nomes, valores de fechamento de contratos e informações 

confidenciais, afinal, você pode não conhecer as pessoas que estão a sua 

volta. E ainda, estas pessoas podem conhecer sua empresa, trabalhar com o 

concorrente ou conhecer a pessoa de quem você está falando. 

Portanto, ao vivenciar essa experiência e não estando em local adequado, 

avise a pessoa onde está e  lhe informe que retornará a ligação.

6.6 Ligações pessoais     
Tenha cuidado ao usar o telefone da empresa para assuntos pessoais, evite 

sempre que possível, pois, está no seu ambiente de trabalho. Caso rece-

ba ligações de amigos e parentes justo naquele momento que está muito 

ocupado(a)  ou em  reunião da diretoria, seja educado e avise-o que assim 

que puder você retornará a ligação.
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6.7 Recebendo ligações profissionais
Nunca deixe acumular as ligações não atendidas, verifique sempre o celular 

da empresa, seu ramal e secretária eletrônica do escritório. Se você os utiliza 

profissionalmente e fornece seus números para contatos, você tem a obriga-

ção de retornar todas as ligações recebidas. É falta de profissionalismo não 

retornar em pelo menos 24 horas as ligações ou dar alguma justificativa Tal 

atitude depõe contra você, pois todo profissional deve ser organizado e sa-

ber  administrar  o seu tempo. Mesmo que você não tenha ainda a resolução 

do assunto, retorne e informe que está verificando, pois a pessoa precisa 

saber que você está cuidando do assunto para ela.

6.8 Ramais em comum
Quando o ramal é utilizado por mais de um funcionário, o correto é que to-

dos se identifiquem sempre que atenderem ao telefone. Desta forma, a pes-

soa que está ligando poderá identificar se é com você ou não, que ela deseja 

falar. Quando a ligação for para um colega anote o recado e assim que ele 

retornar avise-o, e  lembre de cobrar de seu colega o retorno da ligação, pois 

você não quer ser reconhecido como aquele que nunca repassa os recados!

6.9 Transferindo ligações
Quando você receber uma ligação errada em  seu ramal e a pessoa neces-

sitar de uma outra informação que você não saiba informar  você tem que 

transferir a ligação, mas nunca esqueça de  dizer  a pessoa o número do ra-

mal para o qual está transferindo caso a ligação caia. Quando a outra pessoa 

atender, informe-a do que se trata, para que ela possa atender corretamente 

o cliente e não lhe perguntar tudo novamente, pois, não existe nada pior do 

que ficar repetindo a mesma coisa por várias vezes. 

Check list de mensagens

•	 Anote corretamente o nome e número de telefone da pessoa que ligou

•	 Pergunte o nome da empresa e o assunto

•	 Anote o dia e a hora

•	 Anote seu nome no recado

Fonte: Adaptado de Post & Post, 2003.

Aula 6 - A comunicação ao telefone
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6.10 Encerrando a chamada
 Sempre recapitule o assunto abordado, não deixando pendências e evitan-

do mal entendidos. Agradeça e se despeça com palavras positivas.

Atenção!
O que se deve evitar ao falar ao telefone
•	 Falar com chicletes ou balas na boca

•	 Fazer outras coisas enquanto fala

•	 Deixar rádio ou música ambiente alta

•	 Espirrar, assoar o nariz, tossir

•	 Tapar com a mão o bocal enquanto fala com outra pessoa 

•	 Caso deixe o telefone na mesa, peça licença e coloque em algo macio

•	 Usar a viva voz sem autorização

•	 Chamar a pessoa de meu bem, querida, nega, filha, irmã

•	 Chamar a pessoa de você sem autorização

•	 Dizer alô e não identificar a empresa e seu nome

6.11 Dicas!
A seguir sugerimos um modelo de bloco de recados que pode ser elaborado 

em folha A4, sendo 3 a 4 modelos por folha, podendo ser impresso e enca-

dernado para que tenha em sua mesa.

Modelo de bloco de recados

Data: / /

Hora: 

Nome: 

Empresa: 

Mensagem: 

a) Pediu para retornar.

b) Retornando sua ligação.

c) Gostaria de informação.

d) Há urgência                             

fonte: elaborado pela autora
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O técnico em secretariado utiliza diariamente o telefone para as suas ativi-

dades profissionais, agenda compromissos, convoca reuniões, atende à re-

clamações e repassa as informações aos clientes. O cliente atendido por um 

profissional eficaz e competente que demonstra interesse em ajudá-lo levará 

uma imagem positiva e correta da empresa para que sempre retorne e utilize 

seus produtos e serviços. 

6.11.1 Dicas de uso do celular

Fig.6.5 Uso do Smartphone sem Paranoia
Fonte: http://vocesa.abril.com.br
Acesso 11 jun 2011

Assista ao vídeo: Vídeo de 
Treinamento Erros e Acertos no 
Atendimento Telefônico, linkquality, 
disponível em: http://www.youtube.
com/watch?v=3lBfSIFjkio  acesso 
11/06/11 e preste muita atenção 
nas informações ali constantes, pois 
elas lhe ajudarão e muito em sua 
vida profissional.

Resumo 
Nesta aula estudamos sobre a importância do atendimento telefônico e 

como se deve utilizá-lo corretamente para o sucesso na comunicação verbal. 

Entendemos que o papel do técnico em secretariado é fundamental para 

manter o cliente satisfeito.

Atividades de aprendizagem
Caro aluno você gostou do vídeo indicado em mídias integradas (Erros e 

Acertos no atendimento telefônico)? Espero que sim. Agora, depois de as-

sistir este vídeo, faça uma lista dos acertos que envolvem o atendimento 

telefônico.
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Aula 7 - A comunicação com o executivo,   
 sua família e colegas

Na aula de hoje abordaremos um tema muitíssimo importante que 

é o relacionamento do secretário com seu executivo ou gerente, o 

contato com a sua família e o relacionamento com os colegas de 

trabalho. A atitude correta do técnico em secretariado contribuirá 

para o sucesso dessa parceria.

Aula 7 - A comunicação com o executivo, sua família e colegas

7.1  Quem é o principal cliente do técnico  
 em secretariado?
Conforme já abordamos em aulas anteriores, o principal cliente do secretá-

rio é o executivo e/ou gerente que o contratou. Assim como devemos nos 

preocupar em aprimorar o nosso relacionamento com os clientes, devemos 

nos preocupar também, em procurar sempre aprimorar o relacionamento 

com o gerente a quem oferecemos apoio e suporte administrativo dentro 

da empresa.

Para ler e refletir...
Você já ouviu falar em casos de gerentes que ficam reféns de seus se-

cretários? Com certeza você deve estar pensando: Como assim? Não 

entendi!

Leiam esta história: Em uma determinada empresa houve mudança de 

gerência, e o secretário era parente do diretor e não poderia ser demiti-

do.  Neste caso, esse secretário se aproveitava da situação e não realiza-

va as atividades com a eficácia necessária, faltava por qualquer motivo. 

Certo dia, justo quando o gerente precisava daquele contrato digitado 

ou daquele relatório para a reunião mensal do conselho, o secretário 

não havia concluído o trabalho. Como o gerente não podia demití-lo 

tornou-se refém dele, sempre trazendo presentes ou agradinhos e re-

zando para que este profissional não faltasse ao emprego e entregasse 

seus trabalhos em dia. É claro que esse secretário não cumpria o código 

de ética profissional, especificamente o capítulo das relações com a em-

presa, onde menciona que não devemos tirar vantagens da proximidade 

com o gerente ou fazer qualquer coisa em benefício próprio. 
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De acordo com o caso acima, pergunto: Mas como deve o técnico em 
secretariado se portar no relacionamento com o gerente e seus cole-
gas de trabalho? 

Muitos executivos, mesmo sem treinamento específico, sabem como apro-

veitar o potencial de seus secretários, e desenvolvem uma ótima relação de 

trabalho com os mesmos, mas infelizmente a maioria não, por isso cabe a 

nós secretários desenvolvermos uma boa convivência com o gerente, sua 

família e nossos colegas de trabalho.

Figura 7.2 Colegas de trabalho
Fonte: http://www.pb.senac.br

7.2  Como lidar com as curiosidades dos  
 colegas de trabalho 
Durante nossa atuação profissional, muitas vezes participamos de reuniões 

onde assuntos confidenciais são tratados, tais como: lançamento de novos 

produtos, mudança de sede, demissões, alteração de cargos e salários, etc... 

E é claro que nossos colegas ficam curiosos a respeito do resultado destas 

reuniões, mas como agir, quando somos questionados? Será que podemos 

falar sobre os temas tratados em reuniões para aquele colega que nos dá 

carona todos os dias?

Devemos sempre nos lembrar da cláusula mais importante do nosso código 

de ética, que é a cláusula do sigilo profissional e de não misturarmos relações 

pessoais com as profissionais. Devemos ser firmes, sem ser mal educados e 

responder: infelizmente não posso comentar, este é um assunto confiden-

cial. 

7.3   O que os executivos esperam dos   
 secretários e vice-versa 
No quadro abaixo abordaremos, segundo Vieira (2007), o que os executivos 

esperam de seus secretários e o que os secretários esperam de seus executi-

vos. Com o intuito de demonstrar como este relacionamento pode funcionar 

melhor. 
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Quadro 7.1 – Comportamentos esperados de um gerente ou 
executivo e de um secretário.

Qual o comportamento que se espera de um gerente ou executivo em relação ao secretário?

• Respeitar e valorizar o seu trabalho;

• Manter distância adequada, evitando misturar assuntos pessoais e profissionais;

• Passar assim que chegar às prioridades do dia ou da semana;

• Mantê-lo informado dos seus interesses, clientes especiais, estratégias;

• Agradecer e elogiar as tarefas realizadas;

• Evitar falar alto ou gritar;

• Não passar várias tarefas ao mesmo tempo e para o mesmo prazo;

Qual o comportamento que se espera de um secretário em relação ao gerente ou executivo?

• Ser extremamente organizado;

• Chegar sempre antes de seu superior;

• - Administrar seu tempo e o de seu gerente ou executivo;

• Ter atitude profissional impecável em todas as tarefas;

• Manter a agenda, arquivos, tarefas realizadas com eficácia e agilidade;

• Sempre saber como contatá-lo;

• Ser exemplo ao respeito à hierarquia perante seus subordinados (boys,copeira,assistentes);

• Agir com ética e sigilo;

O que o secretário pode fazer para facilitar e construir um bom relaciona-

mento quando ainda não conhece muito bem o seu gerente? O secretário é 

recém contratado na empresa e o gerente ou executivo não dá muita aber-

tura para estabelecer esse contato. Neste caso, Natalense (1998), sugere 

algumas atitudes que o ajudarão a estabelecer este bom relacionamento, 

verifique a seguir:

I. Comunicação com o executivo
•	 Conheça sua personalidade e maneira de ser;

•	 Conheça seus hábitos e como ele gosta que organize o trabalho;

•	 Conheça a empresa e suas metas;

•	 Dispense especial atenção a sua sala e documentos, principalmente na 

sua ausência; 

•	 Poupe-o de clientes indesejáveis;

•	 Poupe-o de interrupções desnecessárias;

•	 Proteja a sua imagem;

•	 Mantenha tudo à mão na sua sala;

•	 Antecipe-se a realização de tarefas, quando lhe pedir, você já as realizou;
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7.3.1  E a família do executivo, até onde posso  
 manter contato, o que devo ou não devo  
 fazer?
O contato com a família do executivo é inevitável e pode acontecer espo-

radicamente ou regularmente. O secretário precisa transitar neste setor de 

uma maneira simpática e agradável, sempre destacando a sua competência 

interpessoal. Para isso é importante ter bem claro até onde pode chegar e o 

que pode ou não fazer neste relacionamento, para não ter problemas com 

seu gerente. 

PODE
Ser educado e gentil com esposa e filhos
Sempre oferecer ajuda em caso de urgência ou ausência do gerente
Sempre contatar o gerente e lhe passar recados deixados
Caso seja-lhe pedido algo que não foi definido com seu gerente e o mesmo 
estiver em viagem, faça o necessário e depois comunique o ocorrido e lhe 
pergunte qual o procedimento para o futuro

NÃO PODE
Forçar intimidade com esposa e filhos  
Se convidar para festa de aniversário, formatura, casamento 
Fazer comentários do gerente para a esposa                    
Fazer comentários da esposa para o gerente 
Se perceber que a esposa controla horários, sempre informar que o gerente se 
encontra em compromissos fora da empresa
Jamais perguntar a esposa, se recebeu flores, chocolates e/ou presentes
Forçar apresentar sua filha para o filho do gerente  
Forçar convites para a família do executivo                            

7.3.2  E com os colegas de trabalho? Como devo  
 me portar? 
O relacionamento interpessoal é uma das competências mais valorizadas no 

ambiente organizacional. Saber relacionar-se com seus colegas de trabalho 

traz harmonia e cooperação nas atividades do técnico em secretariado e isso  

contribui para melhores resultados no trabalho realizado. 

Natalense (1998) e Vieira (2007) abordam este tema e dão algumas orien-

tações:

I. Comunicação com os colegas de trabalho
•	 Seja simpático

•	 Seja atencioso

•	 Seja educado

•	 Mostre-se solícito
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Assista ao vídeo: O 
comportamento também 
influencia e analise a 
importância do relacionamento 
interpessoal. E perceba o quanto 
o seu comportamento dentro 
do ambiente de trabalho é 
importante. Acesse o vídeo através 
do link:
http://vocesa.abril.com.br/
desenvolva-sua-carreira/videos/
comportamento-tambem-
influencia-491393.shtml
Data de acesso 11/06/11

•	 Não dê vazão a fofocas

•	 Lembre-se do aniversário e datas comemorativas

•	 Cumprimente a todos

•	 Sorria sempre

•	 Facilite o relacionamento deles com seu gerente

•	 Seja firme quando não pode comentar assuntos confidenciais

•	 Não mexa em papéis na mesa deles sem pedir

•	 Colocar-se por trás da mesa do colega sem ser convidado

•	 Fazer comentários sobre fotos, filhos, namorados, maridos, esposas

•	 Não abrir, ler ou tomar emprestado a correspondência de terceiros

•	 Usar o celular ou atender sem autorização

•	 Servir-se de água, café, frigobar na ausência da pessoa ou sem ser ofe-

recido

•	 Fazer comentários e meter-se na conversa alheia

•	 Ouvir conversas ao telefone

•	 Mostrar-se curioso sobre a vida particular

O técnico em secretariado é o anfitrião do setor ou da empresa onde atua 

e precisa saber usar as técnicas para a boa convivência, sendo sempre o pri-

meiro a colocá-las em prática servindo de exemplo para todos.

Resumo
Conhecemos a importância do relacionamento que o técnico em secreta-

riado deve promover com o gerente a quem assessora, mesmo que seja 

novo na empresa e a correta atitude com esposa e filhos. Aprendemos como 

proceder com colegas de trabalhos e apresentamos algumas técnicas impor-

tantes para o sucesso deste relacionamento.
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Atividades de aprendizagem
Comente com seus colegas se já tiveram alguma dificuldade com a família 

do gerente ou pergunte para algum secretário, se já ocorreu alguma dificul-

dade e como ele conseguiu resolver. 
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Aula 8 - A classificação da 
 correspondência

Nesta aula estudaremos a importância da classificação e distribui-

ção da correspondência. O Técnico em secretariado recebe diaria-

mente vários tipos de correspondências que ficam sob a sua res-

ponsabilidade. Para atuar como agente facilitador e dissimulador 

do fluxo de informações o técnico em secretariado necessita estar 

consciente do seu papel e fazer uso das técnicas adequadas para 

esta atividade.

Aula 8  - A classificação da correspondência

8.1 Papéis, papéis, papéis...

Fig. 8.1 Papelada
http://2.bp.blogspot.com

8.1.1 O que fazer com tantos papéis? 
Este é o dilema de muitos secretários. Para que isso não aconteça com você, 

é necessário aplicar algumas técnicas de classificação dos documentos. 

A preocupação com a escrita e o papel de prova, pode ser percebida  desde 

os primórdios da história. Os gregos identificavam a autenticidade dos docu-

mentos a partir do local onde eram guardados. Na idade média os diplomas 

e as cartas eram utilizados para defesa de direitos e privilégios da nobreza 

(SANTOS et al 2007:96-97). Nos dias atuais os documentos ainda servem 

para a garantia dos direitos e deveres de uma pessoa física e de uma empre-

sa ou instituição. 

[...] havia grandes cuidados com a identidade e a autenticidade dos 

próprios documentos [...] A correspondência e os contratos adminis-

trativos incluem, identificação das partes, o nomes das testemunhas 
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ou do escriba, a menção da data até a estampagem dos selos de vali-

dação. (SILVA et al,1999:46.)

8.1.2 Correspondências
Se você atuar numa pequena e média empresa, dificilmente terá uma se-

cretaria geral ou protocolo central para recepção de correspondência. Neste 

caso, ficará sob a atribuição do técnico em secretariado a recepção, classifi-
cação e distribuição para os diversos setores da empresa.

Primeiramente é interessante fazer um protocolo de entrada, que pode ser 

através de um carimbo simples com espaços em branco para preenchimento 

da data e hora de chegada da correspondência ou a aquisição de um ca-

rimbo datador ou numerador onde poderá se criar um formulário no com-

putador com os seguintes dados: data, hora, remetente, destinatário, 
assunto e status.

Classificação - distribuir em 
classes ou grupos segundo 

sistema ou métodos de 
classificação. Selecionar segundo 

qualidade, tamanho, ou outras 
propriedades ou qualidades.  

Fig.8.2 Carimbo protocolo 
Fonte: http://www.datakanji.com.br

Após a distribuição da correspondência para os setores, deverá dar um tra-

tamento especial para a correspondência dirigida ao seu setor e ao seu ge-

rente, que passaremos a apresentar conforme segue. 

a) Qual a primeira classificação para as correspondências?

1. Correspondência Recebida       

2. Correspondências Expedidas        

cartas, ofícios, contratos, documentos, 
duplicatas, revistas, faturas, convites, 
propagandas, extratos, etc.                            

duplicatas, mala direta, etc.   
Faturas, cartas, emails, Atas, requerimentos,
Autorização, circular etc.                                                                                                                    



e-Tec Brasil281Aula 8  - A classificação da correspondência

b) Qual a segunda classificação para a correspondência?
1. Correspondência Geral

2. Correspondência destinada ao setor

3. Correspondência destinada aos departamentos que pode ser:

•	 compras

•	 contas a pagar

•	 contabilidade

•	 jurídico

•	 administrativo

•	 comercial e marketing

4. Correspondência confidencial ou pessoal
•	 Destinada ao seu gerente

•	 Destinada a outros gerentes

•	 Destinada a funcionários

 

c) Procedimentos para a correspondência recebida no seu setor
•	 Abrir o envelope e protocolar na própria correspondência;

•	 Separar por tipo de correspondência;

•	 Ler toda a correspondência (defina com seu gerente se poderá usar cane-

ta marcadora para salientar pontos importantes);

•	 Colocar em pasta adequada a que precisa ser despachada com seu ge-

rente (nunca deixe a correspondência aberta em sua mesa);

•	 Após despacho diário tomar as providências (caso necessite de resposta, 

providenciar);       

•	 Caso a correspondência necessite transitar para outro setor, enviar uma 

cópia, preservando a via original;

•	 Após as devidas providências, arquivar;

d) Procedimentos para a correspondência enviada pelo seu setor
1. Numeração: toda ela deve ser numerada. Utilize-se de um caderno;

2. Protocolo: o protocolo da correspondência enviada é de muita impor-

tância, pois é a segurança de seu recebimento. Utilize-se do  livro de 

protocolos, que pode ser comprado em qualquer papelaria. Caso tenha 

sido enviada pelo Correio, despachada como SEDEX ou AR, terá o com-

provante do Correio.

Fonte:  http://www.institutosiegen.com.br
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e) Qual é a terceira classificação da correspondência?
 Esta seção é baseada em http://www.institutosiegen.com.br

I. Classificação pela distribuição
3. Oficial: é de interesse direto da empresa.

4. Particular: interesse do seu diretor. 

II. Classificação pelo destinatário
5. Externa: deve ser controlada e só deve ser feita utilizando papel oficial e

6. assinada pelas pessoas responsáveis ou credenciadas

7. Interna: também deve ser controlada.

III. Classificação pela velocidade
8. Normal: processamento dentro do fluxo normal diário de trabalho.

9. Urgente: tem prioridade sobre as normais, saindo da rotina do serviço de 

comunicações.

10. Urgentíssima: exige a utilização de todos os recursos disponíveis, sem  

considerar o aumento dos custos.

IV. Classificação pelo sigilo
11. Comum: pode ser do conhecimento de todos.

12. Confidencial: conhecimento limitado a um número de pessoas.

13. Secreta: só deve ser de conhecimento da Diretoria ou de pessoas que 

trabalham em determinada área.

8.1.2.1 Fluxo das correspondências

resposta
providências

arquivo

Recepção
Abertura

protocolo
numeração classificação

O técnico em secretariado deve proceder com a classificação e distribuição 

da correspondência, segundo as técnicas apresentadas, para que sua mesa 

não se transforme na montanha de papéis que vimos na imagem apresenta-

da. Desta forma, manterá o fluxo da informação e da chegada de documen-

tos funcionando regularmente, contribuindo para o bom atendimento dos 

setores e dos clientes.  

Assista o vídeo: Digitalização 
de Documentos e analise a 

importância do armazenamento 
e da Preservação dos 

documentos nas instituições
http://www.youtube.com/wat
ch?v=GqW20LbaoOg&feature

=rela ed
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8.1.3 Tipos de documentos
I. Documentação Oficial: Incluem-se papéis do poder público, tais como:

1. Atos de Correspondência: ofício, aviso, memorando ou carta oficial de 

gabinete, edital, requerimento, abaixo-assinado.

2. Atos Processuais: informação, despacho ou decisão, sentença judicial.

3. Atos de Registro: Ata, ementa.

4. Atos Normativos: Lei, decreto-lei, regulamento, estatuto, regimento, ins-

trução.

5. Atos Probatórios: atestados, laudo, certidão, diploma, alvará, licença.

6. Atos de Administração de Pessoal: decreto, portaria.

7. Atos Contratuais: contrato, acordo, convênio.

8. Atos representativos ou de confiança: procuração, carta de fiança.

II. Documentação Empresarial: Inclui todos os documentos relativos à em-

presa, transmitindo informações a respeito de atos e fatos administrativos, 

financeiros, jurídicos e políticos.

1. Correspondência interna: comunicados, memorandos, comunicações 

internas.

2. Correspondência externa: cartas de pessoas e empresas. Ex.: cartas, fax, 

telegramas.

3. Documentos contábeis e fiscais: orçamentos, notas fiscais, folhas de pa-

gamento, recibos, duplicatas, notas promissórias, cheques.

4. Documentação de pessoal: currículos, cartas de desligamento e de con-

tratação, cartões de ponto, recibos de pagamento, documentação refe-

rente a acidentes.

5. Documentação jurídica: contratos, escrituras, leis e decretos, atas de as-

sembleias.

III. Documentação técnica: projetos, propostas, reclamações, requisições, 

manuais.

Resumo
Aprendemos sobre as fases da classificação da correspondência, o fluxo que 

ela deve percorrer e a importância do protocolo de entrada e saída dos docu-

mentos. Vimos que o técnico em secretariado tem participação fundamental 

para que o fluxo de documentos seja regular e atenda as necessidades da 

empresa e dos clientes. 
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Atividades de aprendizagem
Entreviste um secretário ou gerente de uma pequena e média empresa e 

pergunte se há dificuldades com o acúmulo de papéis. Pergunte se existe 

algum processo de classificação de correspondência.    



e-Tec Brasil285Aula 9 - A gestão de documentos

Aula 9 - A gestão de documentos

Nesta aula abordaremos a importância da gestão de documentos. 

A criação de documentos caminha lado a lado com a destinação, 

armazenamento, conservação, recuperação dos documentos e de 

todos os processos e técnicas que envolvem essa área. 

Figura 9.1 - Gestão de documentos
Fonte: http://www.consultre.com.br

9.1 Introdução
Devido ao grande acúmulo de papéis que as empresas e instituições lidam 

nos dias atuais, usar corretamente as técnicas apropriadas para a conserva-

ção e armazenagem para posterior utilização dos documentos, é de suma 

importância para a manutenção da história e da comprovação das atividades 

empresariais e institucionais.

Fig 9.2 – Documento antigo  
Fonte: http://api.ning.com
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9.2 Conceituação
O conceito de gestão de documentos se originou do termo inglês Record 
managemnet (Wikipedia,2011). O RM é comumente associado ao concei-

to de arquivo, onde empresas especializadas em guardar documentos, as 

chamadas warehouses, fazem o controle de movimentação e expurgo dos 

documentos. Para garantir a correta utilização dos documentos, é implan-

tado o conceito de Tabela de Temporalidade Documental, ou TTD, onde são 

definidos os períodos de vida de cada documento.

Podemos ainda, encontrar outras definições para gestão de documentos, 

tais como: 

“área que aborda toda a informação contida nos registros materiais 

organicamente produzidos, resultantes da atividade humana” (JARDIM 

e FONSECA apud MARIZ, 2004 p.31)

“um conjunto de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiên-

cia na criação, tramitação, classificação, uso primário e avaliação de 

arquivos” (DICIONÁRIO de terminologia arquivística, 1996)

Ao buscarmos a definição da palavra gestão, entenderemos que este termo 

está relacionado à administração, ao ato de gerenciar. Ou seja, é preciso ir 

além do registro da informação, é necessário um planejamento em conjunto 

com as ferramentas tecnológicas, visando prontidão em localizar e utilizar as 

informações no momento em que são solicitadas. Um fator importante para 

a gestão de documentos é propor trabalho de gestão documental e informa-

cional, para isso é necessário conhecer bem a instituição e organização que 

detém esses documentos.

9.3 Qual a origem da gestão de documentos?
A gestão de documentos originou-se na impossibilidade de se lidar, de acor-

do com “moldes tradicionais”, com as massas cada vez maiores de docu-

mentos produzidos pelas administrações públicas americanas e canadenses. 

Assim, a partir das soluções apontadas por comissões governamentais no-

meadas para a reforma administrativa dos Estados Unidos e do Canadá, 

no final da década de 40 do século XX, foram estabelecidos princípios de 

racionalidade administrativa, a partir da intervenção nas etapas do ciclo do-

cumental, a saber: produção, utilização, conservação e destinação de docu-

mentos (Fonseca, 1998, p.38)

Records management: é o 
nome de uma tecnologia de 

Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos, ou GED, onde é 

gerenciado o ciclo de vida dos 
documentos, desde sua criação 

até a guarda permanente ou 
expurgo.

Warehouses: termo em inglês 
que significa em português 

armazenamento

Gestão: deriva do latim 
gestione, ato de gerir, 

administração, direção.
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9.4  Quais os passos para a gestão de   
 documentos?
9.4.1 Realizar o Pré-diagnóstico e o diagnóstico
•	 Levantamento geral dos dados sobre Atividades da organização

•	 Fluxo de documentos e informação

•	 Funções sobre a concepção e o valor dos documentos

9.4.2 Funções importantes do diagnóstico
•	 Produção

•	 Utilização e conservação

•	 Destinação

Analisaremos o que significa cada função para a realização de um correto 

diagnóstico da gestão de documentos.

1. Produção: concepção e gestão de formulários, preparação e gestão de 

correspondências, gestão de informes e diretrizes, fomento de sistemas 

de gestão da informação e aplicação de tecnologias modernas a esses.

2. Utilização e conservação: criação e melhoramento dos sistemas de 

arquivos e de recuperação de dados, gestão de correio e telecomunica-

ções, seleção e uso de equipamento reprográfico, análise de sistemas, 

produção e manutenção de programas de documentos vitais e uso de 

automação.

3. Destinação: a identificação e descrição das séries documentais, esta-

belecimento de programas de avaliação e destinação de documentos, 

arquivamento intermediário eliminação e recolhimento dos documentos 

de valor.

9.5 Legislação sobre da gestão de   
 documentos no Brasil
No Brasil, a gestão de documentos se institucionalizou com a aprovação da 

Lei 8.159 de oito de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional 

de arquivos públicos e privados. A mencionada lei, em seu artigo 3º define 

gestão documental como sendo:

“o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente 
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e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente” (Brasil, 1991).

Todas as determinações de normas e regulamentos tanto para a área pú-

blica, quanto para a área privada,são reguladas pelo Conselho Nacional de 

Arquivos (Conarq), que foi instituído pelo artigo 26 da Lei nº 8.159/91 que 

também criou o Sinar – Sistemas Nacional de Arquivos que tem por objeti-

vo implementar a política nacional de arquivos públicos e privados.(Bond & 

Oliveira,2008) 

O técnico em secretariado tem uma participação importante na gestão de 

documentos. Por isso, precisa compreender como se realiza este processo e 

qual o seu objetivo.

Resumo
Abordamos sobre a conceituação e importância da gestão de documentos 

e como deve ser realizado o diagnóstico para a elaboração desta gestão e 

quais passos devem ser colocados em prática. Apresentamos também a le-

gislação vigente em nosso país 

Visite o site do Conarq  e 
pesquise os livros digitais 

disponíveis sobre documentação 
e digitalização de documentos, 

disponível em:
http://www.conarq.

arquivonacional.gov.br/cgi/
cgilua.exe/sys/start.htm
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Aula 10 - A gestão de documentos II

Dando continuação ao tema da gestão de documentos, nesta aula, 

abordaremos as tarefas que precisam ser devolvidas para a implan-

tação da gestão de documentos, as vantagens, benefícios e áreas 

de utilização dessa gestão e o que envolve o ciclo documental.

Figura 10.1 Gestão de documentos
Fonte: http://www.doceshop.com.br

Para implantar a gestão de documentos, além do pré-diagnóstico e diagnós-

tico, algumas tarefas importantes precisam ser realizadas, como veremos a 

seguir:

10.1 A gestão de documentos pode   
 representar o desenvolvimento das  
 seguintes tarefas: 
•	 Estudo da tipologia documental, seu valor, vigência, classe e qualidade 

de sua informação;

•	 Normalização de documentos para simplificação de etapas administrati-

vas, inclusive as repetitivas, e de formulários para remessa e estatísticas 

(investigação, empréstimos);

•	 Informatização de processos de tramitação documental;

•	 Coordenação e colaboração entre organismos produtores e arquivo;
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•	 Regulamentação das transferências que possibilitam a reclamação dos 

produtores em caso de não se fazerem as remessas nos prazos estabe-

lecidos;

•	 Estudo da classificação em cada caso materializada na adoção de um 

quadro, resultado de um organograma estabelecido;

•	 Eleição da ordenação mais adequada, segundo as séries,nas organiza-

ções e em áreas de uma informação mais efetiva e rápida;

•	 Estudo dos descartes e suas listas, com o conseqüente estabelecimento 

de acordos para evitar a remessa de séries descartáveis aos arquivos cen-

trais;

•	 Incorporação de fundos e manutenção da informação atualizada;

•	 Preparação de informações mediante a solicitação para o estudo de qual-

quer tema ou preparar qualquer projeto;

(CALDERON, et al, 2005)

Após a análise de casa fase, que precisa ser implantada cuidadosamente, 

poderemos sentir as vantagens da gestão de documentos que pode ser or-

ganizada de forma manual ou através da tecnologia (informática) que hoje 

muitas empresas já disponibilizam. 

10.2  Vantagens da gestão de documentos  
 utilizando a informática

Figura 10.2 Gestão de documentos informatizada
Fonte: http://edamatec.com.br
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•	 Redução do custo do número de cópias, aumento de produtividade na 

procura, no re-encaminhamento de documentos e redução do espaço de 

arquivo;

•	 Gestão de Informação Integrada é conseguida a partir da consolidação 

transparente dos documentos eletrônicos (originados pela aplicações 

Office) e de documentos com origem em papel;

•	 Uniformização de processos de reencaminhamento, aprovação, arquivo 

e eliminação dos documentos, mantendo o histórico de versões dos do-

cumentos;

•	 Digitalização dos documentos;

•	 Descentralização e libertação do espaço físico, isto é, os documentos e 

processos estão sempre disponíveis;

•	 Com o auxilio de um browser a pesquisa da informação dos documentos 

está facilitada e rápida;

•	 Formação de um Backup que permite a recuperação da informação em 

caso de incêndio ou inundação do seu arquivo físico;

•	 As soluções de Gestão Documental têm mecanismos de controlo de 

acessos e segurança protegendo os seus documentos de acessos não 

autorizados.

Fonte: adaptado de pt.wikipedia.org 

10.3  Áreas de utilização da gestão   
 documental 
Já que  o técnico em secretariado realiza um atividade operacional de apoio 

e suporte administrativo e atua também em diversas áreas da empresa, em 

qual área  pode se implantar a gestão de documentos?

Veja na relação abaixo:

•	 Administrativa e Financeira (documentos financeiros)

•	 Qualidade (normas, procedimentos, auditorias e fichas de não conformi-

dade)
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•	 Produção (desenho técnicos, normas e procedimentos operacionais e 

controlo de produção)

•	 Jurídica (contratos, propostas, concursos públicos e cadernos de encar-

gos)

•	 Serviços a Clientes (informações, apoio técnico e documentos de Clien-

tes)

•	 Marketing (estudos de mercado, brochuras e especificações de produtos)

•	 Desenvolvimento (memórias descritivas, pesquisa e desenvolvimento)

•	 Recursos Humanos (contratos de pessoal, fichas técnicas e regulamento)
Fonte: adaptado de pt.wikipedia.org

Conforme podemos observar, em qualquer área da empresa onde se pro-

duz documentos, deve-se implantar a gestão de documentos. 

10.4  Benefícios da gestão eletrônicas de  
 documentos

Empresas e instituições que possuem grande massa documental, devem 

implantar a gestão eletrônica de documentos. Hoje, muitas empresas já o 

fizeram, mesmo que o acervo não seja tão grande, mas implantaram para 

usufruir os benefícios que esta gestão proporciona.

•	 Aumento da Produtividade e Redução de Custos

•	 Mais Segurança na Acessibilidade na Informação

•	 Backup Automatizado e Simples dos Dados

•	 Unificação da Base de Dados

•	 Ganho de Espaço Físico
Fonte: www.indexlog.com.br

Figura 10.3 Gestão de documentos eletrônicas
Fonte: http://4.bp.blogspot.com
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10.5  A gestão eletrônica de documentos e  
 o cliclo documental
O Ciclo documentação envolve várias etapas na manipulação de deocumen-

tos, conforme mostra a imagem a seguir.

Assista ao vídeo: GED - 
Gerenciamento Eletrônico 
de Documentos e verifique a 
versatilidade
da gestão eletrônica dos 
documentos.
http://www.youtube.com/watch
?v=nyFrxmWY4DE&feature=rela
ted acesso 11 jun 2011

Figura 10.1 – Ciclo Documental
Fonte: http://www.indexlog.com.br

•	 Produção:

Na fase da produção de documentos a GED (Gestão Eletrônica de documen-

tos) não tem muita influência, visto que a produção destes  documentos 

para o acervo da empresa depende do contexto e do trabalho que está 

sendo realizado.

•	 Revisão / Validação:

Na fase de revisão do ciclo documental, a gestão eletrônica de documentos 

tem uma influência moderada. Para facilitar e padronizar a revisão de docu-

mentos (principalmente os não contábeis e não relativos a parte financeira) 

podem ser criadas guias e padrões para a produção deste acervo, docu-

mentos como relatórios de estoque e produção, por exemplo, podem muito 

bem ser padronizados segundos as normas da GED para facilitar a revisão e 

validação dos mesmos.

•	 Reprodução:

Nesta fase, a GED já passa a realizar um papel fundamental no processo 

de otimização. Para podermos ter uma reprodução simples e direta dos do-

cumentos, em primeiro lugar, eles devem estar devidamente digitalizados. 
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Uma vez digitalizados seu armazenamento e divulgação já podem ser por 

meios eletrônicos tais como a rede interna da empresa e a internet.

•	 Distribuição:

A distribuição dos documentos é também uma fase onde a GED pode ter 

uma grande influência positiva. Realizado a digitalização dos documentos 

o acervo da empresa em fase de reprodução  e distribuição torna-se  muito 

mais simples e seguro.  Basta acessar os dados através do computador para 

pode trabalhar e ficar segura, porque aplicando as normas da gestão eletrô-

nica de documentos para segurança, podemos determinar quem vai acessar 

qual tipo de documento.

•	 Arquivamento:

Do mesmo modo que a distribuição dos documentos já devidamente digi-

talizados facilita o seu acesso e segurança, a mesma digitalização também 

facilita o seu arquivamento. Transformando a massa de dados das mídias 

físicas (papéis fotos, etc...) para mídias digitais temos enormes ganhos de 

arquivamento tanto no que diz respeito a durabilidade (mídias digitais se 

bem cuidadas duram indefinidamente) quanto em espaço, já que podemos 

armazenar grandes quantidades de dados provenientes de documentos de 

papel em um mesmo banco de dados digital, facilmente armazenável e re-

produzível.

•	 Recuperação:

Aplicando a gestão eletrônica de documentos talvez o maior ganho seja 

na recuperação. Entende-se por recuperação o fato de buscar e encontrar 

um documento. Se o acervo estiver devidamente catalogado e digitalizado 

segundo as normas da GED, encontrar qualquer dado ou documento neste 

acervo passa de uma tarefa antes extenuante, para uma tarefa simples e que 

dura poucos segundos.
Fonte: adaptado de www.indexlog.com.br

A gestão de documentos deve resolver aquele acúmulo de papéis que vimos 

em nossa aula sobre classificação de correspondências. O técnico em secre-

tariado deve introduzir nas pequenas e médias empresas a gestão eletrônica 

e mostrar a toda equipe de trabalho a importância deste processo para a 

correta preservação e armazenamento das informações, muitas vezes sendo 

o precursor deste processo nas organizações dentro da empresa onde atua.
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Resumo
Estudamos  sobre a origem da gestão de documentos, os passos para a sua 

implantação  e a  legislação brasileira sobre o tema. Avaliamos as vastagens e 

a utilização em diversos setores da gestão e sua importância para as organi-

zações.  Um dos pontos importantes que abordamos foi o ciclo documental.

Atividades de aprendizagem
Verifique na empresa onde trabalhar se existe algum projeto para a gestão 

de documentos. Se existe, converse com quem implantou para entender 

como foi feito e se não existe, converse com a chefia sobre a sua importân-

cia.
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Aula 11 - A técnica e sistema de arquivos

Nesta aula, estudaremos sobre o conceito de arquivo, a impor-

tância da sua organização e os sistemas utilizados para a correta 

classificação, manutenção, armazenamento e localização dos do-

cumentos.

Aula 11 - A técnica e sistema de arquivos

Figura 11.1 Sistemas de arquivos
Fonte: http://3.bp.blogspot.com

Já estudamos nas aulas anteriores que o acúmulo de papéis nas empresas 

vem aumentando a cada dia, por isso é de suma importância que as orga-

nizações se preocupem em gerenciar e implantar projetos para a gestão de 

documentos. No entanto, não basta às empresas adotarem este sistema se 

não souberem utilizá-lo de maneira eficiente, pois um dos objetivos prin-

cipais é de essa documentação seja localizada o mais rápido possível, não 

importando o tempo que esteja armazenada ou arquivada.

11.1 Qual é o papel do técnico em 
secretariado quanto à gestão de 
documentos?
Relembrando a Lei de Regulamentação da Profissão nº 7.377 de 30-9-85 em 

seu artigo 5º, incisos I e II, são atribuições do Técnico em Secretariado: 

Art. 5º (...)

I. organização e manutenção dos arquivos da secretaria;

II. classificação, registro e distribuição de correspondência;

Sabemos que é o técnico em secretariado que oferece o apoio e suporte 

operacional por isso é correto que esteja sob sua responsabilidade o encami-
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nhamento dos documentos, bem como, seu registro, distribuição, organiza-

ção e a manutenção dos arquivos.

Segundo a Portaria Normativa Nº 05, de 19 de dezembro de 2002, docu-

mento é definido como: “Toda informação registrada em um suporte mate-

rial, suscetível de consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprova fatos, 

fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada 

época ou lugar.” De acordo com seus diversos elementos, formas e con-

teúdos, os documentos podem ser caracterizados a partir de seu gênero, 

espécie e natureza.          

a) Caracterização quanto ao gênero, segundo Oliveira & Bond 
(2008:114)
•	 Documentos textuais: São os documentos manuscritos, datilografados 

ou impressos;

•	 Documentos cartográficos: São os documentos em formatos e dimen-

sões variáveis, contendo representações geográficas arquitetônicas ou de 

engenharia. Ex.: mapas, plantas e perfis;

•	 Documentos iconográficos: São documentos em suporte sintético, em 

papel emulsionado, contendo imagens estáticas. Ex.: fotografias (diapo-

sitivos, ampliações e negativos fotográficos), desenhos e gravuras;

•	 Documentos filmográficos: São documentos em películas cinemato-

gráficas e fitas magnéticas de imagem (tapes),conjugadas ou não a tri-

lhas sonoras, com bitolas e dimensões variáveis, contendo imagens em 

movimento. Ex.: filmes e fitas vídeomagnéticas;

•	 Documentos sonoros: São os documentos com dimensões e rotações 

variáveis, contendo registros fonográficos. Ex.: discos e fitas audiomag-

néticas; Documentos micrográficos: São documentos em suporte fílmico 

resultante da microrreprodução de imagens, mediante utilização de técni-

cas específicas. Ex.: rolo, microficha, jaqueta e cartão-janela;Documentos 

informáticos: São os documentos produzidos,tratados e armazenados 

em computador. Ex.: disco flexível (disquete), disco rígido (Winshester) 

e disco óptico.

Assista ao vídeo: Atendimento 
STF (15/09/10) e veja as 

mudanças implantadas para 
agilizar o sistema de arquivos 
e o atendimento do Supremo 

Tribunal Federal brasileiro. 
http://www.youtube.com/wat

ch?v=SQVUFDSXQUw&featur=
related
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b) Caracterização quanto à espécie, segundo a portaria nº 05 de 
19-12-2002.
•	 Atos normativos: Expedidos por autoridades administrativas, com a fi-

nalidade de dispor e deliberar sobre matérias específicas. Ex.: medida 

provisória, decreto, estatuto, regimento, regulamento, resolução, porta-

ria, instrução normativa, ordem de serviço, decisão, acórdão, despacho 

decisório, lei;

•	 Atos enunciativos: São os opinativos, que esclarecem os assuntos, vi-

sando a fundamentar uma solução. Ex.: parecer,relatório, voto, despacho 

interlocutório;

•	 Atos de assentamento: São os configurados por registros, consubs-

tanciando assentamento sobre fatos ou ocorrências. Ex.: apostila, ata, 

termo, auto de infração;

•	 Atos comprobatórios: São os que comprovam assentamentos, decisões 

etc. Ex.: traslado, certidão, atestado, cópia autêntica ou idêntica;

•	 Atos de ajuste: São representados por acordos em que a Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal - Ex: tratado, convênio, contrato, 

termos (transação)

c) Caracterização quanto à natureza, segundo a portaria nº 05 
de 19-12-2002.
•	 Documentos Secretos: São os que requerem rigorosas medidas de se-

gurança e cujo teor ou característica possam ser do conhecimento de 

servidores, que embora sem ligação íntima com seu estudo e manuseio, 

precisam ter algum  conhecimento em razão de sua responsabilidade 

funcional.

•	 Documentos Urgentes: São os documentos cuja tramitação requer 

maior celeridade que a rotineira. Ex.: Pedidos de informação oriundos 

do Poder Executivo, do Poder Judiciário e das Casas do Congresso Na-

cional; mandados de segurança; licitações judiciais ou administrativas; 

pedidos de exoneração ou dispensa; demissão; auxílio - funeral; diárias 

para afastamento da Instituição; folhas de pagamento; outros que, por 

conveniência da Administração ou por força de lei, exijam tramitação 

preferencial. 

•	 Documentos Ostensivos: São documentos cujo acesso é irrestrito;
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•	 Documentos Reservados: São aqueles cujo assunto não deva ser do 

conhecimento.

Verificamos que a responsabilidade do técnico em secretariado é grande 

em relação à manipulação e utilização dos documentos. Utilizar o sistema 

de arquivo adequado, encaminhar e armazenar corretamente a informação 

é de suma importância para a preservação da identidade das empresas e 

instituições.

Resumo
Aprendemos nesta aula que utilizar a técnica e sistema de arquivos são algu-

mas das atribuições do técnico em secretariado previstas em Lei. Estudamos 

os tipos de documentos segundo a sua espécie, natureza e gênero. 

Atividades de aprendizagem
Pesquise onde você trabalha os tipos de documentos existentes quanto ao 

gênero e que são classificados como atos comprobatórios e faça uma lista 

deles.
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O significado da palavra arquivo apareceu entre os gregos nos séculos II ou III 

a.C. “Archeion” era utilizado por aquele povo para designar o palácio do go-

verno, enquanto que a palavra arch significava comando, poder,autoridade. 

O sentido de conjunto de documentos  foi transmitido aos romanos sob a 

forma latina de “archivum”.(Souza,2007:97). 

Segundo Neiva e D’Elia (2003), as funções básicas do arquivo são:

Aula 12 - A técnica e sistema de arquivos II

Aula 12 - A técnica e sistema de 
 arquivos II

 Nesta aula, vamos ver o conceito de arquivo e suas funções bási-

cas, os  tipos e sistemas existentes, a utilização da teoria das três 

idades, as formas e as fases de implantação.

Figura 12.1 - Arquivos
Fonte: http://soacoindustrial.com.br

Figura 12.2 - Funções do arquivo
Fonte: elaborado pela autora
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1. Organizar: colocar em ordem cronológica para consulta.

2. Classificar: separar por assunto.

3. Preservar: armazenar em local próprio para localização.

4. Consultar: estar acessível para atender a necessidade da empresa.

12.1 Tipos de arquivos
1. Públicos: conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por órgãos 

governamentais (federal, estadual, municipal) devido as suas atividades 

administrativas, judiciárias ou legislativas. Podem ser: procuração, atas, 

requerimentos, certidões, editais etc.

2. Privados: são conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por 

instituições que não públicas ou pessoa físicas, devido as suas atividades 

específicas. Podem ser: atas, contratos,correspondências etc.

12.2 Sistema de arquivo nas empresas
1. Direto: o arquivo pode ser consultado diretamente, sem recorrer a um 

índice.

2. Indireto: O arquivo depende de um índice para ser consultado. O siste-

ma inclui o método numérico de arquivamento e suas variações.

3. Semi-indireto: o arquivo pode ser consultado sem o auxílio de índices, 

mas com utilização de tabelas em forma de cartão. Neste sistema encon-

tra-se o método automático que é a variação do método alfanumérico.

12.3 Teoria das três idades
1. Fase Corrente - Primeira Idade. É quando o documento ainda está com 

cheiro de novo. Nesta fase ele é assinado por várias pessoas. O trâmite 

do documento é intenso nessa fase   é possível encontrar impressões 

digitais). Seria como se fosse um bebê, pois acabou de nascer.

2. Fase Intermediária - Segunda Idade. O documento é considerado in-

termediário quando ele já está detonado, amassado e com várias assi-

naturas. Nesta fase o documento fica na gaveta esquecido por um lon-

go tempo, até alguém se propor a queimá-lo ou mandá-lo para a Fase 

Permanente. Seria como se fosse um adolescente,que ainda tem um 

caminho a percorrer.
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3. Fase Permanente - Terceira Idade. É nesse setor do arquivo que estão 

papéis como a carta de Pero Vaz de Caminha. Seria como se fosse um 

idoso ou um antigo,que  já cumpriu uma função mas ainda deve perma-

necer para consulta.

12.4  Formas de arquivamento dos   
 documentos
1. Vertical: documentos dispostos um atrás do outro

Para sabermos corretamente o 
tempo que um documento deve 
ser armazenado, devemos utilizar 
a Tabela de Temporalidade que 
é regulada e atualizada pelo 
CONARG , Conselho Nacional de 
Arquivo, que pode ser verificada 
no site, em: http://www.
conarq.arquivonacional.gov.br/
media/publicacoes/cdigo_de_
classificacao.pdf 

Fig. 12.3 – Arquivo vertical
Fonte: http://www.arquivopublico.pr.gov.br/

Figura 12.4 - Arquivo horizontal
Fonte: http://www.codigofonte.net

2.  Horizontal: documentos dispostos um ao lado do outro
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3. Fichário: documentos dispostos em forma de fichas

Fig.12.5 Arquivo fichário
Fonte: http://www.peixinhodourado.com

Fig.12.6 Mapoteca
Fonte: http://www.zornita.com.br

4. Mapoteca: documentos dispostos em móveis especiais para mapas e 

plantas

5. Rotativo: documentos dispostos em pastas ou fichas em móvel rotatório

Fig.12.7 - Rotativo
http://www.leirirede.pt
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12.5 Fases para a implantação do arquivo
1. Levantamento das necessidades ou diagnóstico.

2. Verificação do local e das instalações adequadas.

3. Relação dos materiais necessários.

4. Leitura da documentação e definição do método ou sistema de arquivo 

Adequado.

5. Implantação do arquivo.

6. Treinamento de funcionário. 

7. Avaliação.

Resumo
Na aula de hoje, conhecemos os tipos de arquivos que podem ser utiliza-

dos pelo técnico em secretariado para o arquivamento de documentos, bem 

como, o uso adequado para a sua utilização.  

Acesse o artigo: Tipos de 
arquivo de Imagens e faça 
uma lista das imagens que você 
possui e classifique-as dentre 
os tipos apresentados no artigo. 
Disponível em: 
http://www.leirirede.pt/
catalogo/detalhes_produto.
php?id=772 Acesso: 11 jun 
2011
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Aula 13 - A técnica e sistema de 
 arquivos III

Nesta aula passaremos a apresentar os métodos ou sistemas de ar-

quivos existentes para a organização e implantação de um sistema 

de arquivo. Muitas vezes usaremos mais de um método, devido 

à confidencialidade dos documentos ou localização do arquivo. 

Devemos mesclar os métodos para melhor adequar o arquivo às 

necessidades da empresa ou instituição. 

Figura 13.1 - Métodos para arquivar
Fonte: http://integrarq.com.br

O método escolhido deve facilitar o acesso e a busca de acordo com cada 

tipo de documento, visto que cada um tem a sua especificidade. 

Existe alguma legislação referente aos arquivos?

Atenção!
As determinações, normas e regulamentos para arquivo, na área pública 

e na área privada, são regulados pelo Conselho Nacional de Arquivos 

(Conarq), instituído pelo art. 26 da Lei nº 8.159/91, que também criou o 

Sistema Nacional de Arquivos (Sinar), que tem o objetivo de implementar a 

política nacional de arquivos públicos e privados. O Sinar é integrado pelo 

Arquivo Nacional e pelos arquivos do Poder Executivo Federal, do Poder 

Legislativo Federal, do Poder Judiciário Federal, arquivos estaduais dos  

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, arquivos do Distrito Federal, dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e arquivos municipais dos Poderes 

Executivo e Legislativo.(Oliveira & Bond, 2008:107)
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Visite o site do CONARQ e leia 
a legislação e regulamentações 

referente aos arquivos. http://
www.conarq.arquivonacional.
gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.

htm

13.1 Método alfabético
É o mais simples e utilizado principalmente nas áreas jurídica e de saúde, 

visto que se arquiva pelo nome do paciente ou cliente. Constitui-se em um 

método direto de pesquisa, em que se usa a ordem alfabética rigorosa, tanto 

para o nome como para o sobrenome, obedecendo-se a 13 regras de alfa-

betação, conforme podemos ver nas orientações que seguem. (PAES,1976)

Fig 13.2 Alfabético
Fonte: http://www.sxc.hu

1. Nos nomes de pessoas físicas, se considera o último sobrenome e depois 

o prenome.

Exemplos

Exemplos

Se arquiva

Se arquiva

Aníbal Teixeira

Marilda Teixeira

Paulo Teixeira

Vítor Teixeira

João Barbosa

Pedro Álvares Cabral

Paulo Santos

Maria Luísa Vasconcelos

Teixeira, Aníbal

Teixeira, Marilda

Teixeira, Paulo

Teixeira, Vítor 

Barbosa, João

Cabral, Pedro Álvares

Santos, Paulo

Vasconcelos, Maria Luísa 

Obs.: quando houver sobrenomes iguais, prevalece a ordem alfabética do 

prenome.

2. Nos nomes de pessoas físicas, consideram-se o último sobrenome e de-

pois o prenome.
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Exemplos

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Se arquiva

Se arquiva

Se arquiva

Se arquiva

Waldemar Santa Rita

Luciano Santo Cristo

Carlos São Paulo

J. Vieira

Jones Vieira

José Vieira

Pedro de Almeida

Ricardo d’Andrade

Lúcia da Câmara

Arnaldo do Couto

Antônio Almeida Filho

Paulo Ribeiro Júnior

Joaquim Vasconcelos Sobrinho

Henrique Viana Neto

Santa Rita, Waldemar

Santo Cristo, Luciano

São Paulo, Carlos

Vieira, J.

Vieira, Jones

Vieira, João

Almeida, Pedro de

Andrade, Ricardo d’

Câmara, Lúcia da

Couto, Arnaldo do

Almeida Filho, Antônio

Ribeiro Júnior, Paulo

Vasconcelos Sobrinho, Joaquim

Viana Neto, Henrique 

3. Os sobrenomes formados com as palavras Santa, Santo ou São seguem a 

regra dos sobrenomes compostos por um adjetivo e um substantivo.

4. As iniciais abreviativas de prenomes têm precedência na classificação de 

sobrenomes

5. Os artigos e as preposições, tais como a, o, um, uma, d’, da e do não são 

considerados (ver também regra nº 9).

6. Os sobrenomes que exprimem grau de parentesco como Filho, Júnior, 

Neto e Sobrinho são considerados parte integrante do último sobrenome, 

mas não na ordenação alfabética

Obs.: os graus de parentesco só são considerados na alfabetação quando 

servem de elemento de distinção.

7. Os títulos não são considerados na alfabetação e são colocados após o 

nome completo, entre parênteses.
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Exemplos

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Se arquiva

Se arquiva

Se arquiva

Se arquiva

Se arquiva

Ministro Milton Campos

Professor André Ferreira

General Paulo Pereira

Dr. Pedro Teixeira

Georges Aubert

Winston Churchill

Paul Müller

Jorge Schmidt

Giulio di Capri

Esteban De Penedo

Charles Du Pont

John Mac Adam

Gordon O’Brien

José de Oviedo y Baños

Francisco de Pina de Mello

Angel del Arco y Molinero

Antônio de los Ríos

Al Ben-Hur

Li Yutang 

Campos, Milton (Ministro)

Ferreira, André (Professor)

Pereira, Paulo (General)

Teixeira, Pedro (Dr.)

Aubert, Georges

Churchill, Winston

Müller, Paul

Schmidt, Jorge

Capri, Giulio di

De Penedo, Esteban

Du Pont, Charles

Mac Adam, John

O’Brien, Gordon

Oviedo y Baños, José de

Pina de Mello, Francisco de

Arco y Molinero, Angel Del

Ríos, Antônio de los 

Al Ben-Hur

Li Yutang 

8. Os nomes estrangeiros são considerados pelo último sobrenome, salvo 

nos casos de nomes espanhóis e orientais (ver também regras nº 10 e 11).

9. As partículas dos nomes estrangeiros podem ou não ser consideradas. O 

mais comum é considerá-las como parte integrante do nome, quando escri-

tas com letras maiúsculas.

10. Os nomes espanhóis são registrados pelo penúltimo sobrenome, que 

corresponde ao sobrenome de família do pai.

11. Os nomes orientais − japoneses, chineses e árabes − são registrados 

como se apresentam.
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12. Os nomes de firmas, empresas, instituições e órgãos governamentais de-

vem ser transcritos como se apresentam, não, se considerarmos para fins de 

ordenação os artigos e as preposições que os constituem. Admite-se, para 

facilitar a ordenação, que os artigos iniciais sejam colocados entre parênte-

ses, após o nome.

13. Nos títulos de congressos, conferências, reuniões, assembleia e asse-

melhados, os números arábicos, romanos ou escritos por extenso devem 

aparecer no fim, entre parênteses.

Exemplos

Exemplos

Se arquiva

Se arquiva

Embratel

Álvaro Ramos & Cia.

Fundação Getúlio Vargas

A Colegial

The Library of Congress

Companhia Progresso Guanabara

Barbosa Santos Ltda.

II Conferência de Pintura Moderna

Quinto Congresso de Geografia

3º Congresso de Geologia

Embratel

Álvaro Ramos & Cia.

Fundação Getúlio Vargas

Colegial (A)

Library of Congress (The)

Companhia Progresso Guanabara

Barbosa Santos Ltda.

Conferência de Pintura Moderna (II)

Congresso de Geografia (Quinto)

Congresso de Geologia (3º)

Leia o artigo: A invenção da 
memória nos arquivos públicos
 de José Maria Jardim  que 
aborda sobre a importância da 
memória para os
arquivos públicos. Disponível em:  
http://capim.ibict.br/index.php/
ciinf/article/view/439/397

A seguir, apresentaremos os outros métodos ou sistemas de arquivos exis-

tentes:

13.2 Geográfico 
É utilizado quando o documento tem como aspecto principal a sua proce-

dência ou local. É muito empregado na área de vendas, no setor comercial, 

de marketing e de representação comercial, quando a empresa atua em re-

giões do seu próprio estado, em mais estados ou fora do País. Este método 

deve usar o nome do estado, da cidade correspondente ou da região, sendo 

que as capitais devem ser alfabetadas em primeiro lugar, independente da 

ordem alfabética, após as demais cidades em ordem alfabética.
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13.3 Numérico 
É usado quando o aspecto principal do documento é o seu número. Este mé-

todo subdivide-se em simples, cronológico, dúplex, decimal, dígito-terminal 

e método por assunto.

a) Numérico simples − É atribuído um número correspondente a cada 

documento, obedecendo-se à sua ordem de entrada ou de registro, sem 

se preocupar com a ordem alfabética.

b) Numérico cronológico − Além da ordem numérica, é observada a data. 

É muito utilizado em repartições públicas, onde se numera o documento, 

e não a pasta. O documento recebe um protocolo, que o acompanha 

com uma capa de cartolina, na qual são transcritas outras informações a 

respeito do documento.

c) Dúplex − A documentação é dividida em classes, estabelecidas de acor-

do com o tipo de documentação utilizado pela empresa. Por exemplo: 

uma empresa de eventos que atue em diversos tipos de eventos pode 

abrir pastas de acordo com a realização dos mesmos. Ex.: 1. Feiras / 2. 

Congressos / 3. Seminários. 

d) Decimal − Baseado na técnica do sistema decimal de Melvil Dewey, que 

foi presidente da Associação dos Bibliotecários Americanos, este método 

foi aceito pelo Instituto Bibliográfico de Bruxelas, sendo hoje universal-

mente conhecido. O saber humano é dividido em nove áreas principais, 

reservando-se uma décima para os assuntos gerais e que não podem ser 

incluídos nessas nove classes. Apresenta como vantagens o fato de todos 

os assuntos serem incluídos num mesmo grupo de classes e os números 

serem fáceis de reter na memória e não terem limites para expansão.

e) Dígito-terminal − É utilizado em instituições que possuem grande vo-

lume de documentos arquivados por número. Estes são numerados se-

quencialmente. Por exemplo: os números são dispostos em três dígitos e 

devem ser lidos da direita para a esquerda, como em 829.319, que se lê 

82-93-19, sendo 19 o grupo primário, 93 o secundário e 82 o terciário.

f) Método por assunto − Depende da interpretação e análise do docu-

mento para que possa ser colocado em pasta destinada ao assunto de 

que ele trata. Não deve ser confundido com o tipo físico do documento, 

ou espécie de documento, como por exemplo, no caso de classificar os 

documentos em correspondência expedida, correspondência recebida e 

catálogos.
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13.4 Filmográfico
A opção por este sistema não deve basear-se apenas nos custos decorrentes 

de sua implantação, mas sim, no fato de se tratar de um instrumento que 

além de preservar documentos originais contra roubos, incêndios e inunda-

ções, pode agilizar a recuperação de informações quando necessário.

13.5 Informático
A partir dos anos 80, com a expansão da informática e do uso de computa-

dores nas empresas, foram criados instrumentos para o armazenamento de 

informações. Muitas não só em formato de textos, mas também de imagens 

e sons, são arquivadas virtualmente, possibilitando a muitos usuários acessá-

-las simultaneamente. Isso traz muitas facilidades para todos os interessados, 

principalmente pela rapidez em encontrar as informações e também pela 

economia de espaço físico para armazená-las.

             Fonte: Oliveira & Bond (2008:120-122)

O técnico em secretariado deve sempre se preocupar se o setor ou a empre-

sa onde atua já implantou um sistema de arquivo adequado para os seus 

documentos. Caso isso ainda não tenha ocorrido, é de sua responsabilidade 

e atribuição como profissional na área de secretariado, sugerir e implantar 

esta organização, pois os documentos devem ser localizados em até dois mi-

nutos, não importando há quanto tempo esteja armazenado. A demora em 

sua localização demonstra que o arquivo está com sérios problemas!

Resumo
Abordamos nesta aula sobre a conceituação de documentos e arquivos, sua 

origem e legislação. Conhecemos sobre os tipos de arquivo, documentos na 

área pública e privada, métodos e sistemas existentes para o correto arquiva-

mento dos documentos nas organizações.

Acesse o vídeo: Arquivo de 
documentos e verifique como são 
organizados.
http://www.youtube.com/watch?
v=CEUfz5BoAS8&feature=related 
Acesso: 11 jun 2011
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Aula 14 - A técnica de agenda e 
 follow up

Nesta aula abordaremos a importância do uso da técnica da agen-

da e do follow up para  o técnico em secretariado, como ferramen-

ta para o desempenho das suas atividades e seu uso adequado.

 

Figura 14.1 - Agenda e follow up
Fonte: http://www.sxc.hu

14.1 Introdução
Compromissos, telefonemas, convites para confirmar, horários para agendar, 

documentos para digitar e arquivo para atualizar. O que seria do secretário 

se não fosse o uso da agenda e  do follow up diário?  O gerente chega pela 

manhã e informa ao secretário que o contrato da compra de novos equipa-

mentos deverá ser assinado às 10h do dia 12 de janeiro de 2012 e que ele 

deverá mantê-lo em seu arquivo até esta data futura. 

E agora, o que fazer? Como lembrar deste compromisso quando temos inú-

meras outras atividades? Esta é umas das importantes tarefas que faz o  di-

ferencial de um técnico em secretariado com nível de excelência. 

Sempre gosto de comentar que existem duas palavras proibidas para um 

secretário e que jamais deveriam ser mencionadas por ele. Você tem idéia de 

quais são elas? Vamos conhecê-las, o secretário não pode falar: não tenho 
tempo e me esqueci! Dentre as funções básicas do técnico em secretaria-

do, gerir o tempo do seu gerente, lembrar de seus compromissos, providen-
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ciar as assinaturas de contratos e os agendamento de reuniões, essas são as 

atividades elementares para o suporte organizacional que ele deve oferecer. 

Um secretário que se atrapalha todo, se esquece dos compromissos, dos 

recados e de informar os temas importantes, não desempenhando correta-

mente as suas funções está fadado a ser substituído. Aliás, essa é uma das 

grandes reclamações por parte da chefia em relação a alguns secretários. 

Acreditamos que neste caso, faltou a formação adequada, visto que um téc-

nico em secretariado devidamente habilitado, recebe ao longo do seu curso 

o conhecimento necessário para o uso correto das técnicas da agenda e do 

follow up. Ainda bem, que temos ferramentas efetivas para que tal esque-

cimento não ocorra.   

Observamos que, mesmo com a tecnologia incorporada nas empresas, e o 

aumento da graduação, das habilidades e competências adquiridas pelos 

secretários, ainda temos no uso da agenda e do follow up, uma das com-

petências técnicas principais para as suas atividades profissionais, conforme 

podemos observar neste quadro:
follow up 

Do inglês to follow = 
acompanhamento

CLASSIFICAÇÃO

1º Lugar 

2º Lugar 

3º Lugar 

4º Lugar 

5º Lugar 

6º Lugar 

7º Lugar 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
 
Administração do tempo, agenda e follow-up 

Organização de viagens internas e externas. 

Organização de tarefas, informações- ambiente de trabalho. 

Comunicação escrita, organização e manutenção de agenda de telefones, elabo-
ração de documentos (cartas, relatórios etc.) e 2º idioma 

Tecnologia da informação e domínio de programas de informática.

Arquivo (manual e/ou eletrônico), triagem, encaminhamento de documentos/
informações e preparação de reuniões internas e externas. 

Pesquisa de dados (internet e outras formas), elaboração de materiais para 
apresentação visual (eslaides e/ou similares).

Fonte: Gecsec (Revista Gestão e Secretariado)

A seguir apresentaremos alguns tipos de agendas e como podem ser utili-

zadas:

14.2 Tipos de agendas
Passaremos a conhecer agora os tipos de agendas que podem ser utilizadas 

pelo técnico em secretariado.

14.2.1 Agenda tradicional
Esta é a agenda comum, encontrada em qualquer papelaria. Possui os mais 

diversos tamanhos e modelos, com muitas opções de design. Costuma ter 

Quadro 14.1 - Competências Técnicas mais usadas e exigidas 
pelas empresas/gestores
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calendários, gráficos e folhas de anotações. Pode ser utilizada de diversas 

formas, por exemplo: em forma de livro ou caderno na sua mesa e na de 

seu gerente, ou em forma de formulário, pois o secretário pode  optar pelo 

modelo de agenda diário, semanal ou mensal, que podem ser impressos “via 

internet “ e encadernados e colocados na sua mesa e na de seu gerente. 

Mesmo, com as novidades da tecnologia a boa e tradicional agenda ainda 

consegue cumprir com seu objetivo, pois não tem como você esquecer de 

nada, pois ela está a sua disposição em sua mesa assim que chega ao escri-

tório.

14.2.1.1 Agenda diário
Este modelo é ideal para quem lida com agendamento de visitas e reuniões 

diariamente. Desta forma, poderá acompanhar e fazer encaixes em casos de 

emergências. 

Fig.14.2 Agenda diário
Fonte: http://www.impaktobrindes.com.br

14.2.1.2 Agenda com refil 
Esta é a agenda com argolas ou garras, onde se pode trocar ou acrescen-

tar folhas. Em vários tamanhos e modelos, elas possuem refis para as mais 

diversas aplicações. Suas capas são personalizadas e elas podem ser reutili-

zadas, trocando-se o kit de calendário do ano encerrado, por outro do ano 

seguinte. É indicada para pessoas avançadas nas práticas da organização e 

que prefiram o papel aos recursos eletrônicos.
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Fig 14.3 – Agenda com Refil
Fonte: http://www.sisperdesign.com

Fig.14.4 Agenda do Outlook
Fonte: http://www.baboo.com.br

14.1.2.3 Agenda computador
Software aplicativo, muitas vezes integrado a outros softwares, como um 

auxiliar. Existem diversos no mercado, com visuais sofisticados e funcionali-

dades completas. O mais famoso e mais utilizado hoje em dia é sem dúvida 

o MSOutlook da Microsoft. O Outlook faz parte do pacote MSOffice e é uma 

das mais completas ferramentas de organização disponíveis, integrando ca-

lendário, tarefas, notas, emails, etc.  Este tipo de agenda é indicado para 

quem trabalha no computador ou o tem em sua frente a maior parte do 

tempo e, principalmente, usuários de um notebook. Pode exigir o comple-

mento de uma agenda de papel, para garantir a mobilidade e consulta dos 

dados quando necessário.
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Resumo
Estudamos sobre a importância do uso da agenda para a organização das 

Atividades que o técnico em secretariado precisa realizar. Apresentamos al-

guns tipos de agenda, qual seu objetivo e como devem ser utilizadas. 

Atividades de aprendizagem
Elabore uma agenda diária com todas as atividades desde a hora em que 

se levanta até a hora em que vai dormir. Depois escolha  entre o horá-

rio do almoço, a manhã antes do trabalho e final da tarde pós trabalho para 

acrescentar em sua agenda, atividades importantes para seu desenvolvimen-

to profissional e pessoal tais como: leitura, estudar idiomas, exercícios físicos.
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Aula 15 - Técnica de uso da agenda e do 
 follow up

Nesta aula apresentaremos os tipos de agendas eletrônicas que 

podem ser utilizadas e como devemos trabalhar com a técnica do 

follow up.

Figura 15.1 Agendas eletrônicas
Fonte: http://www.sxc.hu

15.1 Agenda Virtual
Existe na Internet diversos serviços de agenda virtual. Este tipo de agenda é 

indicado para quem tem possibilidade de conexão com a Internet de forma 

fácil e rápida pois, caso contrário não terá acesso a seus dados quando ne-

cessitar. Serve também para aqueles que querem apenas manter um registro 

de dados e informações em um local seguro com a facilidade de poder recu-

perá-los quando necessário, sem a necessidade de uso constante. Algumas 

agendas virtuais oferecem serviços de aviso e lembretes de compromissos 

por email e até mesmo pelo celular.

Fig.15.2 Agenda virtual
Fonte: http://www.sempretops.com

A agenda eletrônica (LOTUS R3) 
possibilita o gerenciamento de 
agenda individual ou em grupo; 
notebook, celular, palm-top 
e outros aparelhos portáteis 
facilitam a localização, pois o 
profissional transporta consigo 
um “escritório ambulante”, 
computador, fax e rede; vídeo 
(cassete, data-show) é um 
importante suporte para 
treinamentos e reuniões. 
(Tecnologia avanços facilitadores 
do trabalho secretarial)
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15.2 Recomendações
Utilizar meios eletrônicos e novidades da tecnologia são importantes. Mas, 

de nada adianta todo este aparato se esquecermos de verificar diariamente 

os compromissos na agenda. Por isso, sempre é bom mantermos a tradicio-

nal agenda de papel na mesa do escritório e utilizarmos uma pequena de 

bolso para quando estamos fora do trabalho em outras atividades ou em 

casa. Desta forma, teremos mais um suporte para os compromissos.  

15.3  Informações que devem ser anotadas  
 na agenda
15.3.1 Atividades 
Uma parte delas pode aguardar para ser resolvida, algumas, podem até ser 

canceladas ou delegadas e outras realmente têm uma urgência significativa. 

Ao lado da duração das tarefas, classifique os itens como Importantes, Cir-

cunstanciais ou Urgentes respectivamente. 

15.3.2 Priorize e planeje o que deve ser feito 
Coloque uma ordem numérica e sequencial as urgências que devem ser re-

solvidas primeiramente (uma dica é priorizar as coisas com menor duração, 

que são mais rápidas e fáceis de serem resolvidas). Depois, continue sua 

ordenação com as atividades importantes e por último, as circunstanciais.         

(esta seção é baseada em www.triadedotempo)

15.3.3 Anote temas importantes
Seja temido pela sua agenda, no bom sentido. Quando o secretário é organi-

zado e utiliza essa ferramenta corretamente, os compromissos, informações 

e dados não são esquecidos e podem ser utilizados por todos que necessi-

tam. Se estiver anotado na agenda, então é porque o dado ou a informação 

está correta.Por isso anote informações tais como:

•	 Número de telefones de contatos importantes de seu gerente;

•	 Telefones de empresas prestadoras de serviços que seu gerente utiliza;

•	 Lista de atividades a realizar no dia;

•	 Lista de atividades pendentes;

•	 Lista de atividades  importantes;
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•	 Lembretes para a pasta follow up;

•	 Cotações de moedas quando utilizados pelo seu gerente;

•	 Datas de aniversários do gerente, diretores e familiares;

15.4 Uso do follow up
Você deve estar pensando: Já compreendi a importância da agenda e como 

devo utilizá-la, mas e o follow up, do que se trata e como devo utilizá-lo?

Conforme já vimos na aula anterior a palavra follow up vem do verbo in-

glês to follow que significa acompanhamento. Lembra quando falei que o 

gerente pediu ao técnico em secretariado que guardasse e apresentasse o 

contrato de compra de equipamentos para janeiro do ano de 2012? Como 

ele poderia administrar esta tarefa? Somente com o uso da técnica do follow 
up que passaremos a apresentar agora. Esta técnica de acompanhamento 

deve ser utilizada juntamente com a agenda para os compromissos diários. 

Todos os eventos que o secretário deve dar suporte tais como:

•	 Agendamento de compromissos futuros;

•	 Pagamentos;

•	 Assinaturas de contratos;

•	 Eventos;

•	 Cumprimento de prazos pelo setor ou a empresa;

•	 Atividades em espera para resolução;

•	 Relatórios que deverão ser elaborados;

15.4.1 Modelo de ficha do follow up 
Para que esse acompanhamento aconteça corretamente e sem falhas, o 

técnico em secretariado deve elaborar uma ficha contendo informações do 

documento ou do evento a ser lembrado. Desta forma, ele deixa anotado 

na sua agenda pelo menos com três dias de antecedência, um lembrete do 

compromisso a ser lembrado e diariamente, podendo fazer ao final do dia 

ou início, ele consulta a ficha do follow up ou pastas apropriadas que con-

têm a documentação que ele necessita ou deva apresentar a seu gerente.
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FICHA FOLLOW UP Nº___/___

Data da entrada:  ___/___/___                  

Horário:

Tipo de Documento:

Assunto:

Providências:

Data da saída:___/___/___

Horário:

Assinatura:

Figura 15.3 Modelo de ficha follow up
Fonte: Elaborado pela autora

15.4.2. Modelos de pastas follow up 
As pastas podem ser de duas formas, com numeração de 01 a 31 indicando 

os dias do mês ou com letras de j a d ou números de 01 a 12, indicando os 

meses. Se você utiliza para pagamentos diários, é importante trabalhar com 

os dias do mês, mas se você utiliza para compromissos mensais durante o 

ano, é melhor trabalhar com os nomes dos meses.

Fig.15.4 Pasta follow up
Fonte: http://www.pastasmano.com.br

Leia o artigo:  Mudanças de 
Paradigmas na Gestão do 

Profissional de Secretariado, 
onde aborda as novas 

competências secretariais 
e elabore uma lista delas. 

disponível em: http://
revistagestaoesecretariado.
org.br/ojs-2.2.4/index.php/

secretariado/article/viewFile/3/17
Acesso 07 jun 2011

Resumo
Estudamos sobre a agenda virtual e sua utilização, bem como sobre o uso 

da técnica do follow up e os tipos de pastas e ficha para operacionalizá-lo.
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Atividades de aprendizagem
Pesquisa com seus colegas como guardam os documentos pessoais quando 

necessitam efetuar pagamentos. Você poderá começar a organizar sua pasta 

pessoal de follow up para documentos pessoais. Faça uma lista dos compro-

missos e organize em fichas.
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Aula 16 - A Técnica de organização de 
 Reuniões

Nesta aula estudaremos as técnicas de organização de reuniões e 

falaremos sobre o suporte que o técnico em secretariado deve ofe-

recer nestas ocasiões facilitando o trabalho de seu gerente.

Aula 16 - A Técnica de organização de Reuniões

Figura 16.1 - Organizando reuniões
Fonte: http://www.ragconsultores.com.br

16.1 Introdução
Já falamos nas aulas anteriores do acúmulo de papéis, telefonemas, corres-

pondências e compromissos para agendar, mas não poderíamos deixar de 

falar do acúmulo de reuniões que toda empresa tem. Ultimamente parece 

que as chefias vivem em longas reuniões para discutir diversos assuntos que 

muitas vezes não são resolvidos como o desejado. Por isso, devemos pergun-

tar-nos: Será que as reuniões são planejadas? Será que iniciam e terminam 

no horário previsto? Os assuntos discutidos recebem uma pauta anterior e 

depois da reunião são cobrados por alguém? Pode parecer sem importância, 

mas esses cuidados são necessários para a realização de uma reunião de 

sucesso.

16.2 Objetivos das reuniões
Muitas reuniões realizam-se sem um objetivo específico e com isso muito 

tempo é perdido sem chegar a uma conclusão desejada. Por isso, recomen-

damos que toda  reunião seja programada e tenha seu objetivo bem claro. 

Qual deve ser o motivo da realização de uma reunião? Segundo Morgan 

(2006) e Forsyth(2001), as reuniões devem ser realizadas somente quando:

•	 Precisa que o grupo forneça informações ou orientações de um proble-

ma;

Reunião
Ato ou processo de se reunir, 
com a finalidade de realizar 
negócios.
Assembléia ou congregação de 
pessoas, com a finalidade de 
aumentar a confiança
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•	 Deseja que a equipe participe de uma decisão ou resolução de problema;

•	 Esclarecer algo que não pode ser feito individualmente;

•	 Partilhar informações (vitória, preocupações, prevenções);

•	 Esclarecer responsabilidade de uma área relativa a um problema;

•	 Informar a equipe;

•	 Analisar e resolver problemas;

•	 Motivar a equipe;

•	 Reconciliar conflitos ou esclarecer mal entendidos;

•	 Obter retorno;

•	 Treinar e desenvolver;

•	 Promover mudanças de habilidades, conhecimentos e atitudes;

16.3 Benefícios das reuniões

Figura 16.2 Reunião executiva
Fonte: http://sequelado.com.br

O desenvolvimento e o crescimento de uma empresa pode ser mensurado 

pelas reuniões que são organizadas. Se a empresa tem um calendário regular 

onde são definidos antecipadamente os objetivos das reuniões e ocorre um 

acompanhamento para que a pauta proposta seja concluída, com certeza, 

nesta empresa todos conhecem os problemas e as soluções implantadas e 

com isso, a comunicação organizacional acontece harmoniosamente, resul-

tando em desenvolvimento e melhor atendimento aos clientes. Poucas reu-

niões podem ser um erro, tanto quanto, muitas reuniões. Como diz o ditado 

popular: “nem tanto ao mar, nem tanto a terra”. O equilíbrio é importante! 

Os benefícios de reuniões objetivas e programadas podem ser vistos, con-

forme segue:

•	 As pessoas sentem-se informadas e atualizadas;

•	 As pessoas sentem-se importantes para a empresa e/ou organização;

•	 Proporciona oportunidades das pessoas serem vistas e ouvidas;

•	 Estreitam os relacionamentos entre colegas e setores;

•	 Amplia a experiência e proporciona o aprendizado;
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16.4  Pontos a considerar antes de    
 agendar uma reunião 
A preparação antecipada está diretamente ligada ao sucesso de uma reu-

nião. Em vista disso, devemos considerar alguns pontos antes de convocá-la, 

tais como:

•	 Verificar os assuntos relevantes e importantes para a reunião;

•	 Como a liderança pode prestar contribuição;

•	 Qual a dinâmica que será utilizada;

•	 A reunião é realmente necessária?

16.5 Não convocar reuniões
Assim como para convocar reuniões os motivos devem ser bem definidos, 

também os motivos para não convocar reuniões devem ser conhecidos, pois 

nos ajudam a não cometer erros, organizando reuniões infrutíferas. A se-

guir abordamos alguns motivos da não convocação.

•	 Falta de tempo para se preparar

•	 Discutir assuntos pessoais na frente de outras pessoas

•	 Quando um comunicado por email ou circular surtir o mesmo efeito

•	 Quando o problema já tiver sido resolvido

•	 Quando a fonte do conflito ou frustração não deve ser abordada naquele 

momento

16.6 Quem deverá ser convocado?
Assim como uma reunião de sucesso necessita de uma preparação anteci-

pada, convocar as pessoas certas e que precisam ser envolvidas é de suma 

importância para o resultado almejado. Por isso alguns cuidados são neces-

sários. Morgan (2006).

1. Pratique o 8, 18, 1.800

2. Defina o número de pessoas que deverão ser convocadas

3. Para tomar decisões e resolver problemas nunca convide mais de oito 

pessoas 

4. Se quiser realizar na reunião um brainstorming, poderá aumentar o 

número de pessoas para 18.

5. Para disseminar informações sobre um novo produto, procedimento ou 

projeto faça para 1.800

6. Convoque os tomadores de decisões-chave em relação ao assunto tra-

tado

Infrutíferas
Que não dá fruto. Que não dá 
resultado.

Brainstorming:
É uma reunião que tem como 
objetivo principal a transmissão 
de idéias sobre determinado 
assunto. Num primeiro 
momento a reunião parte do 
princípio criativo, é quando os 
integrantes emitem opiniões 
sobre o tema em pauta. No 
segundo momento, o princípio 
é avaliativo, isto é, as ideias 
passam pelo crivo da avaliação 
e crítica. Ao final da reunião os 
integrantes terão como base as 
diretrizes que serão traçadas em 
busca dos objetivos propostos.

Aula 16 - A Técnica de organização de Reuniões



Técnicas Secretariais IIe-Tec Brasil 330

7. Convoque pessoas comprometidas com as questões

8. Convoque pessoas que deverão colocar em prática  as decisões tomadas

16.7 Tipos de reuniões
Apresentaremos alguns tipos de reuniões mais utilizadas nas empresas e 

organizações, apesar de que havendo necessidade, a partir de duas pessoas 

já temos uma reunião.

16.7.1 Reuniões individuais
São aquelas que você faz com subordinados, no caso do técnico em secreta-

riado com o pessoal de apoio tais como: boys, copeiras, pessoal da limpeza, 

motorista, colegas de setor.

16.7.2 Reuniões setoriais
São realizadas semanalmente ou quinzenalmente para tratar de assuntos 

de interesses dos setores tais como: relatório mensal, planilha de custos que 

precisa ser fechada ou atualizada, algum evento que será realizado com 

participantes de diversos setores, problemas ou conflitos ocorridos, comuni-

cação de novas normas ou procedimentos.

16.7.3 Reuniões da gerência ou diretoria
Geralmente ocorrem com data pré-definida podendo ser mensalmente ou 

quinzenalmente, onde são abordados os seguintes temas: metas e planeja-

mento, controle de custos, resoluções e definições, lançamento de produtos, 

recepção de visitas ou clientes importantes, implantação de projetos, capa-

citação e treinamento de funcionários, cargos e salários, ações de responsa-

bilidade social pela empresa. 

  

16.7.4 Reuniões de conselho
Geralmente ocorrem de acordo com data pré-determinada pelo estatuto da 

empresa e instituição e necessitam de preparação antecipada, onde serão 

abordados os temas tais como: prestação de contas do ano anterior ou apre-

sentação de relatório de atividades, aprovação do planejamento estratégico 

e orçamento para o ano seguinte;

16.7.5 Reuniões através de videoconferência
Permitem que os participantes se vejam e constituem uma forma útil e rá-

pida de reunir integrantes de uma equipe ou diretoria fisicamente distantes 

em reuniões periódicas. Geralmente é utilizadas por empresas multinacio-

nais presentes em vários países.
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16.7.6 Reuniões através de webconferência
Abrange ampla possibilidade com troca de slides, som e imagens. Pode ser 

utilizadas por diretores que estejam distantes da matriz ou sede para reunir-

-se com sua equipe.

16.7.7 Conference call ou reuniões por telefone
Termo em inglês para conferência ou reunião por telefone. Apesar de pouca 

utilizada pelas empresas brasileiras, esta modalidade é utilizada por empre-

sas  multinacionais presentes no país, desde a década de 80. Faz-se contato 

com a Embratel fornecendo o telefone e horário para contato com os par-

ticipantes da reunião. A empresa de telecomunicação contata a todos os 

participantes, interligando suas ligações entre si para que possam se reunir 

e discutir a pauta.

Resumo
Estudamos sobre o conceito de reuniões, seus objetivos, pessoas que devem 

ser convocadas e quais os tipos de reuniões mais usadas pelas empresas e 

instituições.
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Aula 17 - A técnica de organização 
 de reuniões

Na continuidade da nossa aula apresentaremos a importância da 

pauta, convocação dos participantes, elaboração da ata e o papel 

do técnico em secretariado como suporte nas reuniões.

Figura 17.1 Discutindo pautas para reuniões
Fonte: http://nishcash.com

17.1 Elaboração da pauta
Entre todos os itens já abordados que são importantes para o sucesso de 

uma reunião, a elaboração da pauta, sem sombra de dúvidas é a primordial 

para a resolução e definição dos temas. Por isso, é importante a elaboração 

com a devida antecedência e deve ser de conhecimento de todos os partici-

pantes.   A pauta pode ser elaborada de duas formas:

1. os participantes recebem os temas da sua gerência ou diretoria.

2. a diretoria solicita aos gerentes e participantes os temas da pauta.

A pauta deve ser enviada por e-mail juntamente com a convocação da reu-

nião e deve conter os seguintes ítens:

1. Data, horário e local da reunião.

2. Temas a ser tratado em ordem de importância.

3. Tempo previsto para cada tema.

4. Horário de início e término da reunião.

5. Nomes dos participantes.

6. Nome de quem convoca.

7. Finalidade da reunião.
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17.1.1 Modelo de pauta de reunião
A seguir apresentamos um modelo de pauta de reunião, que pode ser adap-

tado de acordo com os temas que serão abordados:

Pauta das Reuniões da Entidade ou setor tal
1º Ato: Abertura da reunião por parte do Presidente;  

2º Ato: Expediente-Leitura das correspondências recebidas e expedidas 

(ofício da secretária); 

3º Ato: Leitura da Ata anterior;

(secretária)  

4º Ato: Palavra livre para os membros da diretoria para apresentarem 

suas propostas e o trabalho que tem sido efetuado; 

5º Ato: Palavra livre à comunidade para fazerem suas reivindicações, crí-

ticas, sugestões e propostas; 

6º Ato: Encerramento da Reunião; 

7° Ato: Coffee Breaks
Adaptado de: http://veracruzdeminas.webnode.com.br

Leia o artigo: A Reunião 
de Trabalho como Fator 

Estratégico para a Tomada de 
Decisões Organizacionais e 

verifique pontos importantes que 
devem Ser observados antes de 

convocar uma reunião. 
Disponível em: http://www.cra-

rj.org.br/site/espaco_opiniao/
arquivos/art043.pdf 
Acesso 07 jun 2011

17.2 Prazo para convocação
O ideal é que as reuniões sejam convocadas com pelo menos uma sema-

na de antecedência. As reuniões de conselho já estabelecidas em estatuto, 

devem ser convocadas via Diário Oficial da União para empresas de capital 

aberto e entidades de classe, instituições e órgãos públicos.  As reuniões 

setoriais podem ser convocadas via e-mail e as emergenciais podem ser via 

telefone.

17.3. Controle do tempo
O coordenador da reunião deverá controlar o tempo ou delegar a um par-

ticipante ou secretário para que a pauta possa ser cumprida. Utiliza-se tam-

bém a campainha de mesa para finalizar um tema e passar para o seguinte.
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17.4 Organização do ambiente

Figura 17.2 - Sala de reuniões
Fonte: http://www.sxc.hu

O local da reunião influi para o seu sucesso, por isso, alguns cuidados preci-

sam ser tomados para que não haja interferências, tais como:

•	 Muitas pessoas numa sala pequena;

•	 Muitas pessoas fumando no ambiente;

•	 Pouca iluminação;

•	 Cadeiras desconfortáveis;

•	 Interrupções;

17.5 Arrumação do local
A organização e preparação do local também são importantes para o su-

cesso da reunião e é neste momento, que o técnico em secretariado que já 

elaborou, enviou a pauta e a convocação da reunião, tem a sua participação 

efetiva. Algumas providências são importantes, tais como:

•	 Limpeza da sala;

•	 Blocos de anotações ou papéis e canetas;

•	 Água , café e lanche para o caso de ser longa;

•	 Equipamento de apoio(TV,vídeo, data show, gravador);

•	 Cópia da pauta;

•	 Relatório ou material a ser utilizado;

•	 Disposição da mesa de acordo com o número de pessoas;

•	 Quadro branco ou flip chart, pincéis;

Cuidados e atenção aos 
participantes portadores de 
deficiência:
• Preste atenção a posição das 
cadeiras;
• Providencie acomodações 
especiais necessárias com 
antecedência;
• Verifique a acessibilidade do 
local , se houver cadeirantes;
• Surdos necessitarão de 
intérpretes;
• Participantes de visão limitada 
necessitarão de aproximação; 
• Portador de deficiência visual 
total ou parcial necessitará de 
material de apoio;
Fonte: Post & Post, 2003:394 



Técnicas Secretariais IIe-Tec Brasil 336

17.6 Elaboração da ata
Elaborar a ata tem sido uma das atribuições do técnico em secretariado no 

apoio e suporte às reuniões. Alguns cuidados são necessários. Hoje temos 

a facilidade de poder elaborá-la digitada, desta forma, as correções e al-

terações podem ser realizadas mais facilmente do que manualmente. As 

anotações podem ser feitas através das gravações ou diretamente durante a 

reunião, dependendo da facilidade que o secretário tem em redigir.

17.7 Itens que a ata deve conter
A seguir apresentaremos alguns itens que são componentes da ata formal.

1. Numeração da ata, data, ano, hora e local.

2. Lista dos Presentes.

3. Abertura.

4. Pauta a ser tratada.

5. Deliberações.

6. Encerramento.

7. Assinaturas.

17.7.1 Modelo de ata formal
A seguir apresentamos o modelo de ata formal, onde a pauta fica destacada 

em negrito para facilitar a localização posterior.

Ata da Décima Reunião da Diretoria da Empresa ABC

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e quatro, às oito ho-

ras, na sala de reuniões da Empresa ABC, sito na Avenida Batel, número 

quinhentos e trinta, Curitiba, Estado do Paraná, sob a presidência da 

Srta. Méri Santos, estando presentes as sócias Andresa Dellabona, Mara 

Lucia Bin e Silvana Vasconcelos. A Srta. Méri Santos abriu os trabalhos 

solicitando a Srta. Andresa Dellabona que secretariasse a reunião e de 

imediato lesse a ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressal-
vas. Pauta: a) Projeto de marketing para 2005.  Em seguida a Srta. An-

dressa Dellabona leu o projeto de marketing para o ano de 2005, que foi 
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aprovado e assinado pelos membros presentes. b) Relatório de custos 
de setembro. Após, a Srta. Andresa Dellabona apresentou relatório de 

custos referente o mês de setembro de 2004. c) Contratação de fun-
cionários. A gerente de RH Srta. Silvana Vasconcelos solicitou a contra-

tação de mais uma secretária, onde foi aprovada a contratação por una-

nimidade. d) Orçamento para festa de encerramento do ano 2004. 
A Srta. Mara Lucia Bin apresentou orçamento para realização da festa de 

fim de ano que será no dia dezoito de dezembro de dois mil e quatro, 

no restaurante Toscana em Santa Felicidade. O orçamento foi aprovado 

e assinado pelos membros presentes. Sendo assim, e nada mais havendo 

a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Andresa Dellabona, secretária ad 

hoc, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por 

todos os presentes. Curitiba, dezenove de outubro de dois mil e quatro. 

(Seguem-se as assinaturas).

Méri Santos – Presidente

Andressa Dellabona – Secretária

17.8 Ata de reuniões setoriais e informais
No caso das reuniões setoriais pode-se elaborar a ata formulário que é um 

modelo pré-definido que pode ser preenchido durante a reunião. Os seguin-

tes itens são importantes.

1. Data, hora, local.

2. Finalidade.

3. Objetivo.

4. Tema.

5. Participantes.

6. Itens da Pauta.

7. Responsável.

8. Deliberações.

9. Prazo.
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17.8.1 Modelo de ata formulário
Apresentaremos um modelo de ata formulário que pode ser adaptado de 

acordo com as necessidades do setor ou da sua empresa:

REUNIÃO SEMANAL GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
ATA _____/06

Data   :  22-7-06
Hora:  :  17h
Local :  Sala de Reuniões

Presentes: João da Silva                      er. Adm
                    Joaquim de Oliveira          Ger. Mkt
                     Maria Dias                          Ger. Fin.
                     Anita Gonçalves                Ger. RH

OBJETIVO: DELIBERAÇÃO SOBRE A FESTA DE FINAL DE ANO

FINALIDADE: FESTA DE FINAL DE ANO FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA
                 1 – Definição do Local
                 2 – Orçamentos
                 3 – Brindes
                 4 - Entretenimento

  DELIBERAÇÕES                                                         RESPONSÁVEL                         PRAZO

1 – Dos 5 locais apresentados
      Ficou definido o Buffet Rosas                            João da Silva                              10-8-06
2 – Ficou liberado pela diretoria
      O valor de R$ 10.000,00                                        Maria Dias                                   30-11-06
3 – Decoração, cartazes e convites                          Joaquim de Oliveira                    30-09-06
4 -  Decidiu-se pela Banda Eva com equipe
      de eventos da empresa e funcionários
      de apoio                                                                 Anita Gobnlçalves                     20-09-06

17.9 Encerramento da reunião
Organizar, convocar e participar de reuniões conforme vimos, são atribui-

ções importantes para as empresas se organizarem, crescerem e se desenvol-

verem. Para os profissionais que participam é a oportunidade de contribuir, 

sugerir e assumir responsabilidades. Assim como iniciar e conduzir produz 

resultados, saber encerrar uma reunião adequadamente também contribui 

para o sucesso pós- reunião e para que todos se comprometam com as reso-

luções adotadas. Para quem lidera e coordena alguns tópicos são essenciais 

conforme abaixo:

1. Relembre e resuma o que foi deliberado;

2. Informe os procedimentos pós- reunião;

3. Avalie com os participantes o que foi discutido;

4. Defina a data da próxima reunião;

5. Envie as decisões e cópia da ata para providências;
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17.10  O papel do técnico em secretariado  
 nas reuniões
Qual o papel do técnico em secretariado na organização de reuniões? O téc-

nico em secretariado precisa participar ativamente das reuniões e conhecer e 

aplicar as técnicas  para a sua preparação , organização e apoio administra-

tivo, visto ser uma das competências que ele precisa desenvolver para a sua 

atuação profissional com excelência.

Atenção!
7 Dicas de como conduzir uma reunião

1.  Estabeleça previamente os propósitos da reunião – Para que uma reunião 

seja produtiva, todos os participantes devem estar preparados e esclare-

cidos sobre o motivo da reunião, bem como sobre o que será discutido 

nela. Reuniões de última hora devem ser evitadas.

2.  Convoque certo – É importante analisar o motivo da reunião, para que 

se possa convocar as pessoas que realmente forem indispensáveis para 

tratar sobre o assunto proposto. Fazer número na sala de reunião é des-

perdiçar o tempo de algumas pessoas.

3.  Abra a reunião explicitando os propósitos – Ao iniciar a reunião leia o ob-

jetivo e a pauta da mesma, deixando-os visíveis durante toda a reunião.

4.  Permaneça em pé – Christian afirma que sempre conduz reuniões para 

clientes em pé, pois dessa forma ele evita conversas paralelas em função 

de seu posicionamento, observa os participantes e também referencia 

visualmente o objetivo escrito, quando o foco é perdido.

5.  Utilize um relógio no centro da mesa – Ter o controle do tempo da reu-

nião é um desafio para os condutores da mesma, assim uma solução a 

isso seria um relógio grande no centro da mesa para que seja visível a to-

dos e não apenas ao condutor. Assim, todo o grupo será conscientizado 

e se preocupará com o tempo.

6.  Registre a memória da reunião – Para que a conversa não se perca ou 

fique prolixa, registrar as principais ideias discutidas na reunião e os pró-

ximos passos pode ser uma boa saída.

7.  Avalie o processo – Para ajudar você a aprimorar sua técnica, faça após 

a reunião uma pesquisa com os participantes sobre a mesma e seu pro-

cesso de condução.

Fonte: http://www.sucessonews.com.br/7-dicas-de-como-conduzir-uma-boa-reuniao/
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Resumo
Nesta aula abordamos a importância da pauta de reunião, bem como de 

seu registro através da ata e os cuidados que devem ser tomados em relação 

a: Convocação, arrumação da sala, ambiente escolhido e providências pós-

reunião.  
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Aula 18 - Técnica de organização de viagens

Nesta aula abordaremos a importância da organização de viagens 

pelo técnico em secretariado e alguns pontos importantes que ele 

precisa observar e considerar.

Figura 18.1 Viagem a trabalho
Fonte: Imagem adaptada (www.sxc.hu)

18.1 Introdução
Compromissos, reuniões, telefonemas a retornar, viagens para organizar. 

Dentre as técnicas que o secretário deve dominar, uma delas é de como or-

ganizar e facilitar as viagens de seus gerentes. Nos dias atuais, cada vez mais 

profissionais e executivos necessitam de mobilidade, pois têm clientes para 

visitar, eventos para participar, negócios para prospectar.

Por isso, o secretário deve ter bem claro qual o seu papel de agente facili-

tador para cuidar de todos os preparativos, seja de uma viagem rodoviária, 

aérea nacional ou internacional. 

18.2 A importância do planejamento
Tudo que é planejado é mais fácil de administrar quando um imprevisto 

acontece. Por isso, o técnico em secretariado deve pensar em todas as possi-
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bilidades quando prepara a viagem de seus gerentes. Citamos alguns aspec-

tos importantes no planejamento, tais como:

1. Data, horário e local da viagem;

2. Meio de transporte escolhido;

3. Horário de saída e chegada do vôo;

4. Situação climática;

5. Duração ou período;

6. Reserva de hotel;

7. Inscrição ou compra de ingresso quando for participar de um evento;

8. Localização do hotel em relação ao local do evento;

9. Transporte do hotel para o local do evento;

10. Alimentação no hotel ou nas proximidades;

18.3 Possibilidades a considerar:
Quando o gerente solicita uma reserva de passagem, o técnico em secreta-

riado deve considerar todas essas possibilidades e analisar o custo benefício 

desta reserva. Você deve se perguntar, como assim o custo benefício? Veja 

no quadro abaixo orientação a respeito deste tema.

18.3.1 Reserva de Passagem

•	 Verificar horário de saída e chega

•	 Verificar preço de tarifa e horários em várias companhias

•	 Verificar melhor aeroporto em relação ao local do evento e hotel

•	 Verificar tempo e tipo de transporte do aeroporto/hotel/evento

•	 Possibilidade de check-in via internet

Atenção!
Todos os documentos devem ser checados e precisa-se ter por escrito.

1. Deve-se confirmar e verificar o ticket de passagem com horário, data 

número de vôo de ida e da volta. 

2. A reserva de hotel deve ter a confirmação recebida, no caso do uso de 

voucher, deve ser checado a data de entrada e saída, tipo de acomoda-

ção solicitada, nome do hotel, endereço e telefone e forma de paga-

mento.  

Check in 
Palavra em inglês que significa 

parada rápida, controle. 
Traduzindo a expressão para a 
língua portuguesa, significa @

verificação das bagagens no 
início da viagem”, procedimento 

de registro de hóspede na 
chegada ao hotel.
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3. Se tiver inscrição ou ingresso para o evento, deve-se chegar data, horário 

e local. 

4. Analisar o preço da passagem em relação ao horário e conexões, o preço 

do hotel em relação à distância do local do evento e aos serviços presta-

dos, isto é o custo benefício. 

18.3.2 Reserva de hotel
1. Verificar tarifa e serviços disponíveis

2. Verificar facilidade de acesso para chegada e saída

3. Verificar distância ao local do evento

4. Após a reserva, ter cópia por escrito da  confirmação

5. Levar cópia do voucher quando for faturado para a empresa

6. Verificar cartões de crédito aceitos

18.3.3 Reserva de carro
1. Verificar recebimento do carro no aeroporto

2. Verificar tipos de carros e acessórios

3. Verificar local de entrega do carro no aeroporto

4. Verificar seguro e quilometragem

Alguns cuidados importantes:
•	 Procure sempre entregar o veiculo da maneira que foi encontrado, para 

evitar qualquer tipo de multa ou até mesmo constrangimentos, lembran-

do ainda de que outra pessoa irá utilizá-lo.

•	 Procurem entregar o veiculo no horário e local marcado para evitar taxas 

adicionais, e garantir sempre a confiabilidade entre cliente e empresa.

•	 Verifique se em sua locadora existe proteção parcial por danos materiais 

causados ao veículo, até um determinado limite informado previamente. 

Pois a partir do limite oposto quem arca com os custos é você. Porem, em 

algumas locadoras por uma taxa adicional você pode optar por proteção 

total do veiculo, ficando livre de arcar com qualquer quantia em caso de 

acidentes ou furtos. 

Fonte: www.wrentacar.com.br

Resorts com sistema all-inclusive 
(tudo incluído) cobram um preço 
fixo que inclui todas as refeições 
(café da manhã, almoço, jantar, 
lanches e bebidas – alcoólicas 
e não-alcoólicas). Compensa 
quando o plano é passar todos 
os dias no resort e nada mais. Se 
você pretende alugar um carro e 
passear pelas praias vizinhas, por 
exemplo, faça um pacote apenas 
com café da manhã e jantar. 
Lembrando que o preço da 
diária all-inclusive é diretamente 
proporcional à qualidade da 
comida e da bebida. Se você é 
exigente, pague um pouco mais.

Voucher
Palavra em ingês que 
sinifica”documento probatório”, 
recibo ou comprovante.



Técnicas Secretariais IIe-Tec Brasil 344

18.4 Adiantamento de viagem
Outro fator importante e que precisa de cuidados é a preparação do adian-

tamento de viagem  que o técnico em secretariado deve providenciar para 

o gerente. È interessante que a empresa tenha um formulário próprio que 

deve ser preenchido com a solicitação. Pontos importantes a considerar:

1. Data;

2. Local da viagem;

3. Período da viagem;

4. Meio de transporte;

5. Serviços a utilizar: alimentação, inscrição ou ingresso, despesas extras, 

táxi;

6. Valor.

18.5 Prestação de contas

Figura 18.2 - Prestação de contas
Fonte: http://2.bp.blogspot.com

Após o retorno da viagem, a prestação de contas fica sempre por conta do 

técnico em secretariado que deverá preencher o formulário próprio quando 

a empresa implantou ou digitar uma prestação elaborada por ele. A presta-

ção de contas deverá conter os seguintes itens:

1. Data e hora da viagem

2. Período

3. Meio de transporte utilizado

4. Despesas comprovadas com notas fiscais de:
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a) Alimentação

b) Combustível

c) Hotel

d) Táxi

e) Extras justificadas

5. Valor adiantado

6. Valor gasto

7. Valor a devolver

18.5.1 Modelo de prestação de contas de viagem
A seguir apresentaremos um modelo de formulário de prestação de contas 

de viagem.

Fig 18.3 Relatório de Despesa de Viagem
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

Vôos nacionais
O passageiro pode levar 20 
kg de bagagem na classe 
econômica e 30 kg na executiva 
ou primeira classe. Nas linhas 
regionais, o limite é de 10 kg 
em aviões com até 20 assentos 
e de 20 kg em aviões com mais 
assentos.

As taxas para excesso 
de bagagem geralmente 
correspondem a 1% do valor 
do bilhete não-promocional. 
Em vôos regionais, a taxa para 
os aviões de pequeno porte é 
de 2% do valor da tarifa e para 
aviões maiores, de 1%.

Resumo
Estudamos nessa aula a importância do planejamento na organização de 

viagens e na reserva de passagens, hotéis, locação de carros e os procedi-

mentos para adiantamento e prestação de contas de viagem, bem como, 

alguns cuidados necessários na sua preparação.

Atividades de aprendizagem
Agora, acesse o link indicado em mídias integradas (Infraero), simule uma 

viagem, pesquisando horários de vôos de ida e volta da cidade onde você se 

encontra para a cidade de Brasília, e em seguida simule outra viagem para a 

cidade de São Paulo.

Pesquise no site http://www.
infraero.gov.br/voos/index.
aspx e simule algumas viagens, 
assim você conhecerá melhor 
essa ferramenta que poderá lhe 
auxiliar e muito no dia a dia de 
sua profissão.
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Aula 19 - Técnica de organização 
 de viagens II

Nesta aula apresentaremos alguns tipos de viagens que geralmen-

te são utilizadas pelos gerentes das empresas, as informações ne-

cessárias para vistos e vacinas, a preparação da mala de viagem 

tanto de roupas, como de documentação necessária para negócios 

e reuniões e cuidados com a segurança.

19.1 Tipos de viagens
Nos dias atuais, onde tudo acontece rapidamente, as empresas precisam 

tomar decisões e não podem perder tempo. Por isso, cada vez mais pro-

fissionais e empresários realizam viagens de negócios. Devido à abertura 

de mercado, temos mais empresas prestando serviços na área de viagens 

nacionais, internacionais e rodoviárias. Por isso, o técnico em secretariado 

deve pesquisar amplamente antes de emitir uma passagem ou fechar uma 

cotação de preço.

19.1.1 Viagens rodoviárias

Figura 19.1 Ônibus
Fonte: http://www.sxc.hu

Geralmente, essas viagens ocorrem para o pessoal técnico ou de apoio ad-

ministrativo que participam de eventos representando a empresa ou reali-

zam viagens técnicas para suporte a clientes.  Mas também pode ocorrer 

de seu gerente utilizá-la quando temos problemas climáticos e os vôos são 

cancelados, como acontece no inverno ou devido a grandes tempestades 

ou problemas de visibilidade. Hoje temos a facilidade de que a maioria das 

empresas vende passagem via internet, possibilitando a consulta rápida e 

a marcação de lugares. Neste caso, o pagamento deve ser via cartão de 
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crédito. Se não for possível, a passagem deve ser comprada diretamente na 

rodoviária  ou em representantes autorizados.

Atenção!
 I. Dicas para viagem de ônibus

•	 Reserve com antecedência sua passagem de ônibus.

•	 Recomenda-se chegar a Rodoviária com pelo menos uma hora antes da 

partida do ônibus.

•	 Leve sempre seus documentos de identificação e de menores de idade 

de sua responsabilidade.

•	 Evite levar excesso de bagagem de mão.

II. Deveres do Passageiro

•	 Não fumar no interior do veículo.

•	 Identificar-se quando exigido.

•	 Não viajar em estado de embriaguês.

•	 Não comprometer a segurança, o conforto ou a tranquilidade do demais 

passageiros.

•	 Não demonstrar incontinência no comportamento.

•	 Efetuar o pagamento de tarifas e taxas legais.

•	 Não fazer uso de aparelho sonoro durante a viagem.  

Fonte: http://www.sopassagemdeonibus.com/dicas-de-viagem/index.htm

19.1.2 Viagens aéreas nacionais

Figura 19.2 - Viagens aéreas
Fonte: http://www.sxc.hu

As viagens aéreas nacionais necessitam de um planejamento antecipado, a 

não ser que alguma emergência tenha ocorrido. Quanto mais antecedência 

aconteça a emissão do ticket de passagem, menor é a tarifa e melhor é o 
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Como usar a milhagem nas 
viagens aéreas
I. Como me inscrever em um dos 
programas de milhagem? 
A maior parte dos programas 
permite inscrição através do site 
da empresa. Outros permitem o 
cadastro do cliente durante uma 
determinada compra.
II. Depois de inscrito, como 
começar a acumular milhas? 
Conheça todas as formas de 
acumular milhas e as empresas 
parceiras para não perder 
nenhuma oportunidade. No 
ato da compra da passagem e 
durante o check-in, lembre-se 
de fornecer o seu número de 
inscrição.
Lembre-se de acompanhar o site 
da companhia aérea escolhida e 
acompanhá-la nas redes sociais. 
Existem várias oportunidades 
que possuem milhas como 
recompensa, como responder 
determinada pesquisa ou se 
cadastrar no banco de dados de 
uma empresa parceira
Fonte: http://www.rodei.com.br/
tag/como-usar-milhas/

Non Stop
Contínuo, sem interrupção

Fig 19.3 Passaporte
Fonte: http://www.sxc.hu

lugar na aeronave. Hoje temos a facilidade de comprar via internet podendo 

escolher o lugar e fazer o check in antecipadamente. Este serviço é oferecido 

para quem tem cartão de milhagem da companhia aérea.

19.1.3 Viagens aéreas internacionais
Devido à grande procura e os preços mais acessíveis, as viagens internacio-

nais devem ser planejadas e reservadas antecipadamente. Não se deve ir 

para outro país sem um hotel previamente reservado, pois dependendo do 

país, poderá ter dificuldade na hora da alfândega, se não puder comprovar 

reserva de hotel antecipada. 

Para conseguir o melhor vôo com a melhor opção de escalas ou vôo direto 

chamando Non Stop, a reserva antecipada é imprescindível. Outro fator a 

considerar é a temporada, visto que temos um acúmulo de viajantes de turis-

mo e férias em datas comemorativas nos meses de julho, dezembro, janeiro 

e fevereiro em nosso país.

19.2  Documentos a organizar para viagem  
 internacional
O técnico em secretariado deve ter uma pasta organizada com a ficha cadas-

tral dos gerentes a quem dá suporte, contendo preferencialmente a numera-

ção e cópia da documentação tais como:

1. Cópia da Carteira de Identidade 

2. Cópia da Carteira de motorista

3. Cópia do passaporte

4. Fotos 5x7 e 3x4

5. Certificado de vacina

Aula 19 - Técnica de organização de viagens II
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Atenção!
Documentos necessários para emissão de passaporte

1. RG (cédula de identidade) para os maiores de 18 anos, certidão de nas-

cimento para os menores de 18 anos que ainda não têm RG e certidão 

de casamento mais cédula de identidade para mulheres com estado civil 

diferente de solteira e que não conste na cédula de identidade; 

2. Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição. Na falta 

dos comprovantes, declaração de quitação da Justiça Eleitoral; 

3. Certificado de reservista ou declaração de quitação da Justiça Militar para 

homens com idade entre 18 e 45 anos e para os naturalizados de qual-

quer idade; 

4. Certificado de naturalização, para os naturalizados; 

5. CPF (Cartão de Pessoa Física); 

6. Duas fotos tamanho 5x7, com data, tiradas há no máximo seis meses, 

com fundo branco; 

7. As carteiras funcionais das entidades de classe, válidas em todo o terri-

tório nacional, só serão aceitas para emissão de passaporte se tiverem 

o número da carteira de identidade civil (RG), com data de emissão e 

órgão expedidor, além da foto e nome completo do titular, filiação, data 

e localidade de nascimento, dados que devem ser preenchidos de forma 

obrigatória no formulário de requerimento de passaporte; 

8. Formulário de requerimento de passaporte modelo 219, a venda em pa-

pelarias, preenchido a máquina ou em letra de forma legível, com caneta 

esferográfica azul; 

9. Comprovante de pagamento da taxa em UFIRs, que só pode ser aceita 

no Banco do Brasil. A taxa é paga com a guia GAR/Funapol em duas 

vias, com apresentação de CPF e código da receita, conforme tabela das 

receitas e da unidade arrecadadora; 

Fonte: http://www.acteon.com.br/port/dicas/docpass.htm
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19.3 Certificado de vacinas e vistos
Muitos países exigem o visto de entrada e o certificado de vacinas para que 

seja permitida a permanência do viajante naquele país. Dependendo do con-

vênio de cooperação existente entre países, o visto de entrada pode ser dis-

pensado, mas o certificado de vacina sempre será necessário dependendo da 

procedência e do destino do passageiro. Há diversos tipos de visto, e o mais 

comum é o visto de turista, com o qual normalmente você pode ficar até 90 

dias no destino. Mas isso não é uma regra, antes de viajar consulte seu agen-

te de viagens, embaixadas e consulados para saber o que é necessário para 

você entrar em cada país (lembrando que se o seu vôo fizer alguma escala 

em países que exigem visto, mesmo que seu destino final não exija você terá 

que possuir o mesmo).

19.3.1  Lista de países que exigem visto do   
 brasileiro
A seguir apresentamos os países que exigem visto do turista brasileiro.

• Afeganistão
• Angola
• Antígua e Barbuda
• Arábia Saudita
• Argélia
• Armênia
• Austrália
• Azerbaijão
• Bangladesh
• Bahrein
• Belarus
• Belize
• Benin
• Bósnia
• Botsuana
• Brunei
• Burkina Faso
• Burundi
• Butão
• Cabo Verde
• Camarões
• Camboja
• Canadá
• Catar
• Cazaquistão
• Chade
• China
• Cingapura
• Congo
• Congo, Rep. Democrática
• Coréia do Norte
• Costa do Marfim

• Cuba
• Djibuti
• Dominica
• Egito
• El Salvador
• Emirados Árabes
• Eritréia
• Estados Unidos
• Etiópia
• Gabão
• Gâmbia
• Gana
• Geórgia
• Granada
• Guiné
• Guiné Bissau
• Guiné Equatorial
• Haiti
• Iêmen
• Ilhas Comores
• Ilhas Cook
• Ilhas Fiji
• Ilhas Kiribati
• Ilhas Maldivas
• Ilhas Marianas
• Ilhas Marshall
• Ilhas Maurício
• Ilhas Salomão
• Ilhas Seychelles
• Ilhas Tuvalu
• Índia
• Indonésia

• Irã
• Iraque
• Jamaica
• Japão
• Jordânia
• Kuaite
• Laos
• Lesoto
• Líbano
• Libéria
• Líbia
• Macedônia
• Madagascar
• Malaui
• Mali
• Mauritânia
• México
• Micronésia
• Moçambique
• Moldávia
• Mongólia
• Montenegro
• Myanmar
• Nauru
• Nepal
• Nicarágua
• Níger
• Nigéria
• Omã
• Palestina*
• Papua Nova Guiné
• Paquistão

• Quênia
• Quirguistão
• República Centro Africana
• República Dominicana
• Ruanda
• Samoa Ocidental
• Santa Lúcia
• São Cristovão e Nevis
• São Tomé e Príncipe
• São Vicente e Granadinas
• Senegal
• Serra Leoa
• Sérvia
• Síria
• Somália
• Sri Lanka
• Suazilândia
• Sudão
• Tadjiquistão
• Tanzânia
• Timor Leste
• Togo
• Tonga
• Turcomenistão
• Ucrânia
• Uganda
 Uzbesquistão
• Vanuatu
• Vietnã
• Zâmbia
• Zimbábu
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19.3.2 Países que exigem vacinas dos brasileiros
Abaixo segue a lista atual dos países que exigem vacinas, mas com o tem-

po pode ser alterado, por isso deve-se consultar a embaixada na época da 

viagem.

A
Afeganistão, África do Sul, Albânia , 
Angola, Antígua e Barbuda, Antilhas 
Holandesas, Arábia Saudita, Argélia, 
Austrália

B
Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, 
Benin, Bolívia, Brasil, Brunei, Burkina 
Fasso, Burundi, Butão

C
Cabo Verde, Camarões, Camboja, 
Cazaquistão, Chade, China, Cingapura, 
Colômbia, Congo

D
Djibuti, Dominica

E
Egito, El Salvador, Equador, Eritréia , 
Etiópia

F
Fiji, Filipinas

G
Gabão, Gâmbia, Gana, Granada, Grécia, 
Guadalupe, Guatemala, Guiana, Guiana 
Francesa, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné 
Equatorial

H
Haiti, Honduras

I
Ilha de Pitcairn, Ilhas Salomão, Índia, 
Indonésia, Iraque

J
Jamaica, Jordânia

L
Laos, Lesoto, Líbano, Libéria, Líbia

M
Madagascar, Malásia, Malaui, Maldi-
vas, Mali, Malta, Maurício, Mauritânia, 
México, Moçambique, Myanma

N
Namíbia, Nauru, Nepal, Nicarágua, 
Níger, Nigéria, Niue, Nova Caledônia

O
Omã

P
Panamá, Papua-Nova Guiné, Paquis-
tão, Paraguai, Peru, Polinésia Francesa, 
Palau, Portugal

Q
Quênia

R
República Centro-Africana, Reunião, 
Ruanda

S
Samoa Americana, Samoa Ocidental, 
Santa Helena, Santa Lúcia, São Cristó-
vão e Névis, São Tomé e Príncipe, São 
Vicente e Granadinas, Senegal, Serra 
Leoa, Seychelles, Síria, Somália, Sri 
Lanka, Suazilândia, Sudão, Suriname

T
Tailândia, Tanzânia, Togo, Tonga, 
Trinidad e Tobago

U
Uganda

V
Venezuela, Vietnã

Z
Zaire, Zimbábue

Fonte: http://www.insideviagens.com.br/vistos-e-vacinas/

Para países da Comunidade 
Européia não se exige visto, só 

passaporte válido.
• Para países da América do Sul 

não se exige visto, só passaporte 
válido.

• Para países do MERCOSUL não 
se exige visto, nem passaporte, 

só RG original com menos de 10 
anos de emissão.

• Fica sob total responsabilidade 
de o passageiro tomar as 

providências para a aquisição 
dos documentos necessários 

para a viagem.
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19.4 Preparação da mala de viagem
Geralmente as viagens de negócios para visitas a clientes ou participação 

em feiras leva em torno de três a cinco dias. Por isso, a preparação da mala 

é importante para não levar acúmulo de roupas que não serão utilizadas ou 

que poderão tornar-se um peso desnecessário. A seguir passaremos algumas 

informações  importantes.

1. Acomode os sapatos no fundo da mala, sempre embalados em saqui-

nhos.

2. Evite levar muitos tipos de sapatos iguais, leve apenas um modelo formal, 

um mais informal e uma sandália. Acima deles vão as calças. Para evitar 

que amassem, coloque sempre com as pernas para fora e só dobre em 

cima de tudo por último. 

3. Em seguida coloque paletós e casacos, virados do avesso, dobrados ape-

nas uma vez. As saias e vestidos do mesmo jeito e camisetas e blusinhas, 

enroladas em cima.

4. Leve sempre uma sacola para colocar as roupas sujas, evitando misturar 

com as limpas As roupas íntimas e meias vão em saquinhos de tela, cin-

tos, lenços, echarpes não fazem volume, por isso, devem ser colocados 

nos espaços  livres.

5. Leve poucos acessórios, mas que combinem com mais de uma peça e 

evite levar jóias de valor, opte por bijuterias. É sempre bom levar um kit 

costura para viagem junto por precaução. Personalize sua mala com al-

gum adesivo ou fita colorida para que você a identifique facilmente. 

(www. http://www.dicasdemulher.com.br/como-arrumar-uma-mala-de-viagem/)

19.4.1 Preparação da maleta executiva do gerente
O técnico em secretariado deve conferir e coordenar a documentação que 

o gerente deve levar na sua maleta executiva para viagens de negócios.  A 

seguir passamos uma sugestão.

1. Passaporte/identidade (dependendo para onde viaja)

2. Carteira Internacional de habilitação

3. Passagens

4. Seguro saúde

5. Cartões de visitas

6. Cartões de crédito

Assista o vídeo na reportagem 
“Veja como organizar sua mala 
de viagem”, disponível em: 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=y3UUvqtIEPY&feature=r
elated 
Acesso 10 jun 2011 e faça uma 
experiência de organizar sua 
mala para uma viagem.
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7. Cheques de viagem

8. Material para reuniões (relatórios, papel carta, envelope_

9. Pen drive, Cds, Lap top , HD portátil

10. Agenda de negócios com todos os encontros confirmados, endereço e 

telefones dos contatos

11. Documentação de amostra de produtos com fatura comercial

12. Porta cartões de visitas

13. Voucher  do hotel e da locação de carro ou traslado
14. Envelope com adiantamento de viagem em moeda corrente 

Traslado ou translado
Transportar de um lugar para 

outro. = mudar, transferir

Fig.19.4 Maleta executiva
Fonte: http://img.shoptime.com.br

19.5 Cuidados com a segurança
Nós brasileiros somos alegres e expansivos e logo chamamos a atenção 

quando chegamos a um país no exterior. Por isso, alguns cuidados com a 

segurança são necessários tanto para o gerente quanto para o secretário 

que pode estar acompanhando a diretoria para um evento ou feira. A seguir 

passaremos algumas dicas de segurança.

Guarde todos seus valores no cofre forte do hotel, inclusive passaporte e 

passagens de volta;

1. Não abra a porta de seu apartamento sem identificar com segurança o 

visitante. Mantenha-a permanentemente trancada;

2. Não atenda funcionários do hotel que queiram oferecer serviços não so-

licitados. Comunique à Gerência;

3. Não troque dinheiro com carregadores, agenciadores ou desconhecidos 

que o abordarem em aeroportos e estações rodoviárias ou ferroviárias. 

Procure casas de câmbio ou Bancos autorizados;
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4. Utilize somente os serviços de táxi cujos motoristas tenham identificação 

pessoal a vista. Não use táxi que esteja fora do ponto oficial;
       

Fonte: http://www.fazfacil.com.br/lazer/seguranca_viagem.html

Resumo
Abordamos muitos assuntos importantes sobre diversos tipos de viagens, 

tais como: documentação necessária para o passaporte, cuidados nas via-

gens rodoviárias, nacionais e internacionais,exigência da vacina e os países 

solicitantes atualmente, como arrumar a mala de roupas, de documentação 

para levar em uma viagem e cuidados com a segurança.

Atividades de aprendizagem
Seu gerente viajará no próximo mês para uma feira nos Estados Unidos. Si-

mule uma cotação dos seguintes itens.

1. passagem ida e volta

2. reserva de hotel

3. reserva de carro

4. Verifique a emissão do passaporte

5. Verifique como é a emissão do visto americano

6. elabore uma agenda de negócios e contatos

Aula 19 - Técnica de organização de viagens II
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Aula 20 - A técnica de atendimento a 
 estrangeiros

Nesta aula abordaremos a importância do atendimento a clientes 

e visitantes estrangeiros que possam aparecer na empresa onde 

você trabalha.

Figura 20.1 - Atendimento a estrangeiros
Fonte: http://www.optimizers.com.br

20.1 Introdução
Sensibilizar-se com o costume e culturas diferentes é uma necessidade do 

profissional e gerente moderno. Com tantas viagens, feiras, eventos nacio-

nais e internacionais, hoje em dia, saber como transitar em diferentes cultu-

ras é imprescindível para o sucesso dos negócios e a atuação multicultural 

que o técnico em secretário deve desenvolver.

20.2  Como receber um visitante    
 estrangeiro na sua empresa
Assim que souber que a empresa e seu gerente receberão um cliente ou visi-

tante do exterior, a primeira coisa que deve fazer é pesquisar sobre o país de 

origem e se inteirar sobre a cultura e costumes, até para saber o que servir 

no almoço ou café da manhã de negócios, pois dependendo da cultura, o 

visitante poderá não tomar café por exemplo, que é tão difundido em nosso 

país, sendo nossa principal bebida, não comer carne vermelha , carne de 

porco ou camarão, ou ter algum problema  de saúde ou preferência e não 

usar o açúcar ou sal na sua alimentação. A seguir passaremos algumas infor-

mações sobre algumas culturas.
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20.2.1 América Latina

Figura 20.2 - América Latina
Fonte: http://4.bp.blogspot.com

Nós latinos, somos mais descontraídos e se chegar atrasado para uma reu-

nião de negócios ou atividade social é considerado normal. Aliás, sempre 

que agendamos e convocamos uma reunião, já previmos que se iniciará com 

pelo menos trinta minutos de atraso. Os latinos preferem conduzir seus ne-

gócios em um ritmo mais lento e levará várias reuniões e visitas para a con-

clusão de uma negociação. São amáveis, conversam sobre a família e tem 

no futebol seu tema preferido. Os homens se abraçam quando são amigos e 

as mulheres se beijam de leve nos dois lados do rosto e costumam tocar na 

pessoa e ficar próximos quando conversam.

20.2.2 América do Norte
Os americanos são mais objetivos e costumam não perder tempo em reuniões 

de negócios. A pontualidade é essencial e tudo deve ser agendando com 

antecedência. Se seu gerente esquecer-se de agendar um contato e quando 

estiver no país lembrar de dar uma passadinha para uma visita e pensar 

que será atendido, ledo engano. Mesmo que seja o diretor da empresa, 

caso chegue sem avisar e o gerente tem uma reunião pré-agendada com 

funcionários internos, ele não deixará de cumprir com seu compromisso 

para atender alguém de fora ou mesmo da diretoria. Não gostam de ser 

tocados, costumam manter distância quando falam, em reuniões, almoços, 

jantares, festas e para tudo eles têm hora pra começar e para terminar. 
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Não executam nenhum tipo de favor, qualquer serviço solicitado sempre é 

cobrado, costumam ter o lema: “There is no free lache” (não temos lanche 

grátis), significando que qualquer coisa solicitada além do estabelecido em 

contrato, será cobrado. 

20.2.3 Europa Ocidental

Leia o artigo: Negociação 
Intercultural e relacione com o 
tema abordado na aula
http://www.administradores.
com.br/informe-se/artigos/
negociacao-intercultural/21138/ 
Acesso: 10 jun 2011

Fig.20.3 - Europa
Fonte: http://www.nuevomapa.com

Encontramos uma diferença nos países que ficam ao norte que são frios, dos 

países que ficam ao sul e circundam o Mediterrâneo. Os alemães são alta-

mente organizados, espanhóis e gregos são bem flexíveis e alegres,os italia-

nos são falantes e gesticulam para tudo, mas há tradições comuns de edu-

cação e boas maneiras e tanto na conduta como no vestuários são formais. 

Homens e mulheres se cumprimentam com aperto de mãos. Evite acenar 

para uma pessoa e chamá-la em voz alta. Os trajes de negócios são formais.

20.2.4 Oriente Médio 
As pessoas chamam atenção por serem afetuosas, generosas e orgulhosas.  

Homens se cumprimentam com abraços, beijos nas bochechas e andam de 

mãos dadas. Ninguém diz não por medo de ofender. A amizade e o respei-

to pessoal dão a impressão de ser mais importantes do que os negócios. 

Na maioria dos países a religião é islâmica, o consumo de álcool é crime, a 



Técnicas Secretariais IIe-Tec Brasil 360

carne do porco é proibida e os cachorros são impuros. Embora quase todos 

os países sigam o islamismo, nem todos são árabes, mas o conservadorismo 

religioso permanece forte e perguntar pela saúde da esposa ou das filhas do 

anfitrião é deselegante.

20.2.5 Ásia 

Fig 20.4 Ásia 
Fonte: http://www.sxc.hu

Não há região da terra com tantas variedades de costumes, religiões, tra-

dições e línguas como a Ásia. Apesar de todas as diferenças dos Indianos, 

Japoneses, Chineses, os povos asiáticos têm um traço em comum: noção 

rigorosa de cortesia, respeito pelos mais velhos, humildade pessoal, subordi-

nação ao grupo, respeito inquestionável pela autoridade, evitam controvér-

sias e o confronto. Decisões de negócios são tomadas pelo consenso com a 

deferência da pessoa mais velha e de cargo mais elevado. As  negociações 

levam tempo, podendo levar de semanas até meses. Não é de assustar que 

uma das virtudes principais dos asiáticos seja a paciência.

20.2.6 África
Há uma ampla variedade de costumes devido a tradições tribais e efeitos 

de anos de dominação estrangeira. É o berço de muitas culturas. Ao norte 

predomina a cultura árabe e islâmica (Egito, Nigéria). Ao sul influência dos 

colonizadores holandeses, ingleses e Portugueses. Em toda a África fala-se 

inglês. Um delicado aperto de mão é a forma aceita para cumprimentar 

e deve saudar todas as pessoas da sala ao chegar e ao sair. Dão grande 
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importância ao respeito aos mais velhos são tolerantes e generosos com 

mendigos. São pessoas cordiais, generosas e amistosas. Se vista de maneira 

conservadora, as mulheres podem usar calças compridas, mas devem ser 

modestas no vestir e muitos usam a túnica tradicional.

Dominar a técnica de organização de viagens e recepção de estrangeiros é 

uma das competências exigidas pelo mercado globalizado para um profissio-

nal que deve ser multicultural e multifuncional como está sendo classificado 

o secretário neste século que inicia.  Conhecer de história, geografia, costu-

mes e cultura certamente serão um grande diferencial para àqueles que de-

sejam investir nessa acarreia e galgar altos salários com grande atribuições. 

Resumo
Aprendemos nessa aula usos e costumes de estrangeiros do continente ame-

ricano, europeu, asiático e africano, bem como cuidados necessários ao nos 

relacionarmos com clientes e visitantes oriundos desses continentes.

Atividades de aprendizagem
Logo após assistir o vídeo indicado em mídias integradas (Diversidade Cultu-

ral) relacione o mesmo, com o conteúdo abordado nesta aula e liste o que 

você observou em relação a diferentes culturas. 

Galgar
Alcançar, atingir, passar de (uma 
idade).

Elevar-se, subir a.

Assista ao vídeo sobre: 
“Diversidade Cultural” disponível 
em: http://www.youtube.com/
watch?v=ipjfC2s2X1c 
Data de acesso 10/06/11

Aula 20 - A técnica de atendimento a estrangeiros



Técnicas Secretariais IIe-Tec Brasil 362

Retomando nossa conversa!
O domínio das técnicas secretariais com excelência é que fará o diferen-

cial de um profissional técnico em secretariado ou graduado, na con-

dução de uma carreira com expectativas de crescimento e realizações.  

As técnicas abordadas neste livro são o primeiro passo, é o básico que 

qualquer secretário deve dominar, antes do começar a desempenhar 

suas funções de apoio organizacional. Organizar a agenda, o arquivo e o 

armazenamento das informações, saber como tratar e atender o cliente 

independente de que país ele seja originário, preparar reuniões e viagens 

nacionais e internacionais, ser o agente facilitador e de mudanças na em-

presa, é fator incondicional para ser um excelente secretário. Estas são 

as nossas atividades e o nosso diferencial em relação a outras profissões. 

Por isso, façamos do domínio das técnicas, nosso centro de poder e de 

influência positiva nas empresas e nas pessoas.  

Abraços!
Profª Marlene de Oliveira
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01) A partir da década de 90, com a globalização da economia e a abertura 

do mercado brasileiro, tivemos um grande número de empresas estrangeiras 

investindo no Brasil, portanto, muitas mudanças ocorreram. Assinale a alter-

nativa que apresenta o conceito de mudança.

a) É qualquer planejamento estratégico da empresa com opinião dos clien-

tes

b) É qualquer alteração planejada ou não decorrente de fatores internos ou 

externos

c) É toda alteração previamente planejada sem a consulta dos clientes 

d) É todo movimento organizacional sem prévio planejamento

e) As respostas a e c estão corretas.
 
02) O Brasil, é um país que passa por  mudanças. Agora mesmo, estamos 

passando pela maior delas com a eleição da primeira mulher a presidir o 

nosso país. Assinale a alternativa que apresenta as causas de uma mudança.

a) a tecnologia,choques econômicos,a concorrência e  a política mundial

b) desejo de mudar e lançar novos produtos

c) lançamento de novos mercados e novas alternativas

d) mudança da tecnologia e política brasileira

e) concorrência e choques econômicos

03) Que tipo de mudança pode o técnico em secretariado promover?Assinale 

a alternativa que apresenta algumas posturas adequadas para este profis-

sional.

a) reclamar e falar mal dos outros

b) não agir prontamente, não ser proativo.

c) Não reclamar, não falar mal dos outros,agir prontamente

d) não agir prontamente, reclamar e falar mal do outro

e) não falar mal do outro e não agir prontamente

04) No Código de Ética Profissional do Secretariado, em seu artigo 10º, 

encontramos que o secretário deve agir como elemento facilitador das rela-

ções interpessoais na sua área de atuação. De acordo com essa informação 

assinale a alternativa que apresenta o que é ser agente facilitador.

a) O secretário precisa manter suas funções afastadas do relacionamento 

interpessoal

b) O secretário não deve misturar assuntos pessoais com profissionais 

Atividades Autoinstrutivas

Atividades autoinstrutivas
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c) O secretário é um ponte entre o que é certo e o que é errado na empresa  

d) O secretário é um elo entre as diversas funções dentro de uma organi-

zação e, ao mesmo tempo, uma ponte entre a organização e os seus 

clientes e fornecedores.

e) O secretário não deve se envolver com os setores da organização e com 

os clientes

05) Ser um agente facilitador faz parte destas novas habilidades que o técni-

co em secretariado deverá desenvolver.Assinale a alternativa que apresenta 

a atitude correta do secretário como agente facilitador.

a) Se preocupar com sua vida pessoal e profissional

b) Se preocupar com a vida dos colegas de trabalho e da chefia

c) Se preocupar com as metas estabelecidas, em dar retorno,vencer liga-

ções pendentes e as tarefas do dia.

d) Se preocupar em não dar retorno e não se colocar no lugar da outra 

pessoa 

e) Se preocupar em não retornar ligações  e em vencer as tarefas do dia

06) No mundo globalizado com o fluxo de informações cada vez maior, a 

comunicação organizacional é de suma importância para o cumprimento 

das metas e objetivos. Assinale a alternativa que apresenta alguns elementos 

da comunicação. 
a) código,receptor e comunicado

b) emissor, receptor,codificação, decodificação e meio

c) feedback,retorno,mensagem e código

d) comunicado,retorno e feed back

e) as alternativas a,c e d estão corretas

07) A maneira como uma organização se comunica com clientes, funcioná-

rios, fornecedores é a mesma que ela se coloca na comunidade e sociedade 

em que atua e é assim que a organização é vista pela comunidade.Assinale a 

alternativa que apresenta o motivo que os clientes e fornecedores procuram 

as empresas.

a) receber; comprar; vender; permutar; acordar; visitar; convidar; doar.

b) perguntar,revender,saber como fazer,saber o local onde fazer

c) não receber, não comprar, não vender, não perguntar e não fazer

d) fazer e comprar antecipadamente para saber como fazer

e) informar onde fazer, como fazer e para que fazer
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08) O técnico em secretariado que atua diretamente no apoio organizacio-

nal precisa criar e controlar uma série de itens que interferem na comunica-

ção e contribuem para o seu sucesso. Assinale a alternativa que apresenta 

alguns desses itens:

a) colaborar com a implantação de: fofocas, reclamações, desentendimen-

tos nos setores

b) colaborar com a implantação de: maus hábitos e  brigas entre os setores

c) colaborar  com a implantação de: desentendimentos entre colegas e 

chefias 

d) colaborar com a implantação de: uniforme, cartão de visitas,manual de 

correspondência

e) não colaborar com  implantação de mudanças e projetos

09) O atendimento está diretamente ligado aos negócios que uma organi-

zação pode ou não realizar, de acordo com suas normas e regras. O aten-

dimento estabelece dessa forma uma relação de dependência entre o aten-

dente, a organização e o cliente. (CARVALHO, 1999). Assinale a alternativa 

que apresenta a definição de cliente externo.

a) São setores que necessitam de serviços, informações ou dos produtos do 

setor onde você atua

b) São as pessoas físicas ou jurídicas que adquirem produtos ou serviços.

c) São leis, decretos, normas, regulamentos que norteiam o setor onde 

atua e a oferta de serviços e produtos.

d) Manuais de produtos e serviços, ordens e rotinas, práticas habituais, para 

orientar a oferta de produtos e serviços

e) São pessoas jurídicas que adquirem produtos

10) Segundo Gonçalves (2003, apud Oliveira & Bond, 2008), as empresas 

precisam ficar atentas aos sinais que facilitam ou dificultam a comunicação 

com o cliente, denominados sinais verdes e sinais vermelhos. Assinale a al-

ternativa que apresenta o significado do sinal verde.

a) Falta de consideração, desperdício de tempo, indiscrição, intimidade, 

prepotência, demora, preconceito, agressividade, desconfiança. 

b) Falta de cordialidade, educação,boa apresentação pessoal,respeito, dis-

crição

c) Não saber falar e ouvir, não usar de empatia,falta e consideração

d) Cordialidade, educação, boa apresentação pessoal, agradecimento, ofe-

recer ajuda, respeito, discrição, saber falar e ouvir, consideração, empa-

tia. 

e) Indiscrição, intimidade, prepotência,preconceito,desconfiança
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11) Quando a telefonista atende ao telefone na empresa, ela representa o 

presidente e a diretoria desta.Assinale a alternativa que apresenta compor-

tamento impróprio para o secretário ao telefone.

a) Falar com chicletes,balas,espirrar e assoar o nariz,dizer alô  

b) Identificar o nome e setor da empresa

c) Cumprimentar, anotar recado, retornar ligações

d) Não chamar a pessoa de meu bem,querida, flor e você

e) não usar o viva voz sem autorização

12) Qual o comportamento que se espera de um gerente ou executivo em 

relação ao secretário? Assinale a alternativa que apresenta algumas atitudes 

adequadas do gerente.

a) gritar, não informar onde vai,não mantê-lo informado das estratégias

b) solicitar trabalho para outra pessoa ou enviar recados através de outros

c) não falar diretamente o que precisa e como gosta que o trabalho seja 

realizado

d) não respeitar, não elogiar e não agradecer

e) respeitar, valorizar,não gritar,agradecer, elogiar, informar estratégias

13) Qual o comportamento que se espera de um secretário em relação ao 

gerente ou executivo ? Assinale a alternativa correta.

a) Ser organizado, chegar antes que o gerente,administrar seu tempo e o 

dele

b) não agir com ética e sigilo e não manter a agenda organizada 

c) sempre manter a agenda atualizada e não ser exemplo para subordina-

dos

d) não saber como contatá-lo, não ter atitude impecável

e) relacionar-se com  a família do executivo forçando intimidade

14) Na comunicação com o executivo o secretário deve observar alguns 

comportamentos adequados. Combine as alternativas

I. Conheça sua personalidade e maneira de ser

II. Conheça seus hábitos e como ele gosta que organize o trabalho

III. Conheça a empresa e suas metas

IV. Dispense especial atenção a sua sala e coisas, principalmente na sua au-

sência 

V. Não o poupe de clientes indesejáveis

VI. Poupe-o de interrupções desnecessárias

VII. Não proteja a sua imagem

VIII. Não mantenha tudo à mão na sua sala

IX. Antecipe-se a ele, quando lhe pedir, você já realizou
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a) I,II,III,IV

b) V,VI.VII.VIII

c) I,IV,V.IX

d) I,II,III,IV,VI,IX

e) VI,VII,VIII

15) O contato com a família do executivo é inevitável e pode acontecer es-

poradicamente ou regularmente. Assinale a alternativa que apresenta o que 

não pode acontecer neste relacionamento.

I. Forçar intimidade com esposa e filhos  

II. Se convidar para festa de aniversário, formatura, casamento 

III. Não fazer comentários do gerente para a esposa                    

IV. Não fazer comentários da esposa para o gerente 

V. Se perceber que a esposa controla horários sempre informar que ele está  

fora em compromisso

a) I,II,III,IV.V

b) I,II,V

c) I,II,III

d) I,IV.V

e) II,III,V

16) O relacionamento interpessoal é uma das competências mais valorizadas 

no ambiente organizacional. Saber relacionar-se com seus colegas de traba-

lho traz harmonia e cooperação nas atividades do técnico em secretariado 

e contribui para melhores resultados no trabalho realizado. Assinale a alter-

nativa correta.

I. Seja simpático

II. Seja atencioso

III. Seja educado

IV. Mostre-se solícito

a) I,II,III,IV

b) I,III,V

c) II,IV

d) I,III,IV

e) I,II,III
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17) Se você atuar numa pequena e média empresa, dificilmente terá uma se-

cretaria geral ou protocolo central para recepção de correspondência. Assi-

nale a alternativa que apresenta a primeira classificação da correspondência.

a) Correspondência geral, correspondência destinada ao setor

b) Correspondência recebida e expedida

c) Correspondência confidencial e do setor

d) Correspondência recebida e do setor

e) Correspondência geral e expedida

18) Procedimentos para a correspondência recebida no seu setor. Assinale os 

procedimentos corretos.

a) Abrir, protocolar,separar, ler,despachar e  arquivar

b) arquivar, despachar e ler

c) ler, protocolar e  arquivar

d) arquivar,protocolar, separar e ler 

e) protocolar, abrir, arquivar e ler

18) De acordo com a classificação da correspondência, assinale a alternativa 

que apresenta os tipos dessa classificação quanto ao sigilo.

a) Comum, Oficial e Secreta

b) Confidencial, Comum e Correspondência recebida

c) Correspondência expedida e secreta

d) Correspondência confidencial e pessoal

e) Correspondência comum e oficial

19) De acordo com a classificação da correspondência, assinale a alternativa 

que apresenta os tipos dessa classificação quanto a velocidade.

a) Correspondência urgente e secreta

b) Correspondência pessoal, oficial e normal

c) Correspondência normal, urgente e urgentíssimo

d) Correspondência confidencial e urgente

e) Correspondência urgentíssima e comum

20) Quais as funções importantes para o diagnóstico na gestão de docu-

mentos?

a) Pré-diagnóstico e levantamento de dados

b) Fluxo de informações e utilização

c) Conservação de documentos e produção

d) Destinação e diagnóstico

e) Produção, utilização, conservação e destinação
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21) A gestão de documentos pode representar o desenvolvimento das se-

guintes tarefas: 

I. Estudo da tipologia documental, seu valor, vigência, classe e qualidade 

de sua informação;

II. Normalização de documentos para simplificação de etapas administra-

tivas, inclusive as repetitivas, e de formulários para remessa e estatísticas 

(investigação, empréstimos) ;

III.  Informatização de processos de tramitação documental;

IV.  Coordenação e colaboração entre organismos produtores e arquivo;

V.  Regulamentação das transferências que possibilitam a reclamação dos 

produtores em caso de não se fazerem as remessas nos prazos estabelecidos;

a) I,III,V

b) III,V,I

c) I,II,III,IV,V

d) II,IV,V

e) I,III,IV

22) Vantagens da gestão de documentos utilizando a informática.Assinale a 

alternativa correta
1. Não redução do custo do número de cópias, aumento de produtividade 

na procura, no re-encaminhamento de documentos e redução do espaço de 

arquivo;

2. Gestão de Informação Integrada é conseguida a partir da consolidação 

transparente dos documentos eletrônicos (originados pela aplicações Office)  

e de documentos com origem em papel;

3. Não uniformização de processos de reencaminhamento, aprovação, ar-

quivo e eliminação dos documentos, mantendo o histórico de versões dos 

documentos;

4. Digitalização dos documentos;

5. Descentralização e libertação do espaço físico, isto é, os documentos e 

processos estão sempre disponíveis, independente do local onde o utilizador 

aceda aplicação;

a) 2,4,5

b) 1,2,3,4,5

c) 3,4,5

d) 1,3,5

e) 2,3,5
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23) O técnico em secretariado realiza um atividade operacional de apoio 

e suporte administrativo atuando em diversas áreas da empresa, em quais 

delas podemos implantar a gestão de documentos? Assinale a alternativa 

verdadeira.

a) Em todas as áreas onde se produz e conversa documentos

b) Administrativa e financeira

c) Diretoria e marketing

d) Contas a pagar e a receber

e) Jurídico e financeiro

24) De acordo com o ciclo documental na imagem acima, em qual das fase 

ocorre a escolha do sistema de arquivo.

  

Fonte: www.indexlog.com.br

a) criação e revisão

b) reprodução e recuperação

c) arquivamento

d) distribuição e arquivamento

e) recuperação e criação

25) Relembrando a Lei de Regulamentação da Profissão nº 7.377 de 30-9-

85 em seu artigo 5º, incisos I e II, em relação as atribuições do Técnico em 

Secretariado, assinale a alternativa que apresenta o papel do secretário na 

gestão de documentos:

a) organização da correspondência e do telefone

b) manutenção da agenda e dos compromissos

c) organização da reunião e eventos

d) organização e manutenção dos arquivos da secretaria;

e) ser o agente facilitador da empresa
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26) Na caracterização dos documentos quanto à espécie, segundo a portaria 

nº 05 de 19-12-2002, assinale a alternativa que apresenta a definição de 

atos comprobatórios.

a) São os opinativos, que esclarecem os assuntos, visando a a fundamenta-

ção de uma solução.

b) São os que comprovam assentamentos, decisões etc. Ex.: traslado, certi-

dão, atestado, cópia autêntica ou idêntica;

c) São representados por acordos entre  a Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal

d) São expedidos por autoridades administrativas,com a finalidade de dis-

por e deliberar sobre matérias específicas

e) São os que requerem rigorosas medidas de segurança.

27) A caracterização dos documentos quanto à natureza, segundo a portaria 

nº 05 de 19-12-2002, assinale a alternativa que apresenta a definição de 

documentos secretos.

a) São documentos cujo acesso é irrestrito;

b) São aqueles cujo assunto não deva ser do conhecimento

c) São os documentos cuja tramitação requer maior celeridade que a roti-

neira. Ex.: Pedidos de informação oriundos do Poder Executivo, do Poder 

Judiciário e das Casas do Congresso Nacional; mandados de segurança; 

licitações judiciais ou administrativas; pedidos de exoneração ou dispen-

sa; demissão; auxílio - funeral; diárias para afastamento da Instituição;

d) São aqueles que requerem rigorosas medidas de segurança e cujo teor 

ou característica possam ser do conhecimento de servidores que embo-

ra, sem ligação íntima com seu estudo e manuseio, seja autorizado a eles 

tomarem conhecimento em razão de sua responsabilidade funcional;

e) São os que comprovam assentamentos e  decisões.

28) Assinale a alternativa correta em relação às funções básicas do arquivo, 

segundo Neiva e D’Elia (2003): 
a) Organizar,classificar,preservar e consultar

b) classificar, imprimir e armazenar

c) consultar, classificar e armazenar

d) armazenar,organizar e imprimir 

e) imprimir, cooperar e organizar
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29) Quanto à localização dos sistemas de arquivos nas empresas, assinale a 

alternativa correta:

a) Direto, Semi-indireto,Indireto

b) Alfabético, indireto, direto

c) geográfico e semi-indireto

d) indireto e alfanumérico

e) direto e digito-terminal

30) A Teoria das três idades, aborda três fases para os documentos no arqui-

vo. Assinale a alternativa correta.

a) A fase corrente,intermediária e permanente

b) A fase posterior e preventiva

c) A fase diagnóstica e permanente

d) A fase corrente e preventiva

e) A fase preventiva e intermediária

31) Quanto as formas de arquivamento dos documentos nas empresas. As-

sinale a alternativa correta:

a) a)  vertical e fichário

b) mapoteca e digito-terminal

c) horizontal, fichário e rotativo

d) vertical, horizontal, mapoteca, rotativo e fichário

e) rotativo,vertical e horizontal

32) Na fase de  implantação do arquivo  na empresa o técnico em secretaria-

do deve observar. Assinale a sequência correta:

a) diagnóstico,verificação do local,lista dos materiais,leitura, implantação e 

treinamento

b) treinamento, definição do local e leitura

c) lista dos materiais, treinamento, capacitação e diagnóstico 

d) definição do local, materiais, leitura e arquivamento

e) implantação do projeto, diagnóstico preventivo e leitura

33) Nos métodos ou sistemas de arquivo mais utilizados pelos consultórios 

médicos e de advocacia é o alfabético. Assinale a alternativa que justifica o 

seu uso.

a) É um método indireto pois deve-se procurar primeiro pelo número

b) É um método direto, pois se arquiva pelo nome, mas deve obedecer a 13 

regras de alfabetação

c) As iniciais abreviativas de prenomes têm precedência na classificação de 

sobrenomes
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d) Os graus de parentesco só são considerados na alfabetação quando ser-

vem de elemento de distinção.

e) É o método alfanumérico pois utiliza letras e números

34) Outro método de arquivo muito utilizado é quando o documento tem 

como aspecto principal a sua procedência ou local.Assinale a alternativa que 

apresenta o nome deste método ou sistema de arquivo.

a) É o método alfabético

b) É o método alfanumérico

c) É o método geográfico 

d) É o método numérico

e) É o método duplex

35) É usado quando o aspecto principal do documento é o seu número. As-

sinale a alternativa que apresenta as subdivisões deste método.

a) alfabético, duplex, numérico, variadex, por assunto

b) cronológico, decimal, alfanumérico, simples

c) método por assunto, duplex,decimal e dígito-terminal

d) duplex, alfabético e geográfico e por assunto

e) simples, cronoló¬gico, duplex, decimal, dígito-terminal e método por 

assunto.

36) A opção por este sistema não deve basear-se apenas nos custos decor-

rentes de sua implantação, mas sim, no fato de se tratar de um instrumen-

to que além de preservar documentos originais contra roubos, incêndios e 

inundações, pode agilizar a recuperação de informações quando necessário. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome deste sistema

a) informático

b) filmográfico

c) alfanumérico

d) dígito-terminal

e) geográfico

37) Assinale a alternativa que apresenta o significado de Follow up: 

a) acompanhamento

b) agendamento

c) deferimento

d) treinamento

e) indeferimento
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38) Cite os tipos de agenda que o técnico em secretariado pode e deve 

utilizar.

a) agenda eletrônica,informática, papel

b) refil, tradicional e papel

c) virtual, computador e internet

d) diário, internet, refil , papel

e) diário, tradicional, eletrônica,refil e virtual

39) Para que tipo de compromissos deve ser utilizada a pasta follow up
I. Agendamento de compromissos futuros

II. Pagamentos

III. Assinaturas de contratos

IV. Eventos

V. Cumprimento de prazos pelo setor ou a empresa

VI. Atividades em espera para resolução

VII. Relatórios que deverão ser elaborados

a) I,III,VII

b) III,V,VI

c) II,IV,V

d) V,VI,VII

e) I,II,III,IV,V,VI,VII

40) Muitas reuniões realizam-se sem um objetivo específico e com isso muito 

tempo é perdido sem chegar a uma conclusão desejada. Assinale a alterna-

tiva correta quanto ao motivo das reuniões.

1) Não Precisa que o grupo forneça informações ou orientações de um 

problema

2) Deseja que a equipe participe de uma decisão ou resolução de problema

3) Esclarecer algo que não pode ser feito individualmente

4) Não Partilhar informações (vitória, preocupações, prevenções) 

5) Esclarecer responsabilidade de uma área relativa a um problema

a) 1,4,5

b) 2,3,4

c) 3,4,5

d) 1,2,4

e) 2,3,5



e-Tec Brasil383Atividades Autoinstrutivas

41) O desenvolvimento e o crescimento de uma empresa pode  ser mensura-

do pelas reuniões que são organizadas.Assinale a alternativa que apresenta 

os benefícios das reuniões.

1. As pessoas sentem-se informadas e atualizadas

2. As pessoas sentem-se importantes para a empresa e/ou organização

3. Não proporciona oportunidades das pessoas serem vistas e ouvidas

4. Não estreitam os relacionamentos entre colegas e setores

5. Amplia a experiência e proporciona o aprendizado

a) 1,2,3,4,5

b) 3,4,5

c) 1,2,5

d) 2,4,5

e) 3,5

42) Assim como para convocar reuniões os motivos devem ser bem defini-

dos, também os motivos para não convocar reuniões devem ser conhecidos. 

Assinale a alternativa que apresenta os motivos para não se convocar uma 

reunião.

a) falta de tempo para se preparar, discutir assuntos pessoais,quando um 

email resolve

b) quando precisa discutir os conflitos e problemas na frente de outras pes-

soas 

c) quanto precisa encontrar alternativas , inovações e promover produtos

d) d) falta de preparação e o problema já ter sido resolvido,tratar de assun-

tos pessoais 

e) quando a frustração deve ser abordada na frente de outras pessoas

43) “São aquelas que você faz com subordinados, no caso do técnico em 

secretariado, com o pessoal de apoio, tais como: boys, copeiras, pessoal da 

limpeza, motorista, colegas de setor.” Assinale a alternativa que apresenta o 

nome deste tipo de reunião.

a) reunião de conselho e diretoria

b) reunião pessoal e coletiva

c) reunião individual

d) reunião de gerência ou diretoria

e) reunião setorial
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44) Permitem que os participantes se vejam e constituem uma forma útil e 

rápida de reunir integrantes de uma equipe ou diretoria que se encontram 

fisicamente distantes em reuniões periódicas. Geralmente é utilizada por 

empresas multinacionais presentes em vários países. Assinale a alternativa 

que apresenta o nome desse tipo de reunião.

a) Reunião por telefone

b) Reunião por web conferência

c) Reunião por videoconferência

d) Reunião por satélite

e) Reunião por rádio

45) A pauta da reunião deve ser enviada por e-mail juntamente com  a con-

vocação da mesma e  deve conter os seguintes item: Assinale a alternativa 

que apresenta itens da pauta.

a) data,horário,local, itens a abordar, tempo para cada item e objetivo  

b) nome dos convocados, nomes dos presentes e  nome de quem assina

c) nome da reunião, finalidade, data e hora

d) resoluções,prazos e responsáveis

e) horário, local, nome de quem assina e  resoluções

46) A organização e preparação do local da reunião são  importantes para 

o seu sucesso. Assinale a alternativa que apresenta o que deve ser providen-

ciado.

a) mesa, cadeira, quadros e decoração

b) Buffet, relatórios, bandeiras e copos

c) limpeza da sala, água, café, equipamento de apoio e  lanche

d) almoço e jantar, bandeiras e hino

e) as alternativas b e d estão corretas.

47) Elaborar a ata  tem sido uma das atribuições do técnico em secretariado 

no apoio e suporte às reuniões.Assinale a alternativa que apresenta itens 

componentes da ata.

a) Número da ata, dia, hora,local, pauta,nomes presentes e deliberações

b) local, assuntos a tratar, abertura e fechamento

c) nome de quem assina e nome de quem convoca e fechamento

d) abertura, nome e quem é o responsável, prazos e resoluções

e) data, hora,prazos e  nome de quem convoca



e-Tec Brasil385Atividades Autoinstrutivas

48) Quando o gerente solicita uma reserva de passagem, o técnico em secre-

tariado deve considerar todas as  possibilidades e analisar o custo benefício 

desta reserva. Assinale a alternativa que apresenta as providências que o 

secretário deve tomar.

a) horário da partida, horário da reunião e  reserva do  hotel

b) verificar o tiquet de bagagem,número do assento e taxas aeroporto

c) Verificar horário de saída,chegada,preço,aeroporto e clima,

d) reserva de bagagem, reserva de passagem e  horário de  chegada

e) horário da partida, tráfego e  preço do traslado

49) Após o retorno da viagem, a prestação de contas fica sempre por conta 

do técnico em secretariado que deverá preencher o formulário próprio. Assi-

nale a alternativa que apresenta os itens que deve conter no relatório.

a) despesas com alimentação, transporte, hotel,extras e eventos

b) combustível, bagagem, traslado e hotel

c) hotel, passagem e ingressos

d) convites, extras,eventos  e combustível

e) ingressos, táxi, combustível e alimentação

50) O técnico em secretariado deve conferir e coordenar a documentação 

que o gerente deve levar na sua maleta executiva para viagens de negócios. 

Assinale a alternativa que apresenta alguns desses documentos.

a) convites, ingressos, ticket do hotel e ticket alimentação

b) passaporte,seguro saúde,cartão de crédito,passagem e  cheque de via-

gem 

c) certificado de vacina, passaporte,tarifa do aeroporto e  tiket alimentação

d) reserva de carro, reserva de hotel e reserva de passagem

e) seguro de viagem, cartão de débito e taxa do aeroporto





e-Tec Brasil387

Currículo do professor-autor

Marlene de Oliveira
Graduada em Secretariado Executivo pela PUC/PR em 1989, Pós-Graduada 

em Administração, com concentração em comércio exterior pela FAE em 

1997, Mestre em Integração Latinoamericana pela UFSM em 2003. Secretá-

ria Executiva com 34 anos de atuação em empresas multinacionais, grupos 

nacionais, entidades de classes, atuando por mais de vinte anos com os prin-

cipais executivos das empresas e instituições, presidência e vice-presidência, 

atuando com consultoria e instrutoria desde 1988. Na área acadêmica de-

dicou de 2000 a 2002 como docente nos cursos de comércio exterior e se-

cretariado. Atuou como coordenadora de curso de graduação bacharelado 

presencial e tecnólogo em secretariado de 2002 a 2006 e como coordena-

dora de curso de tecnologia a distância em secretariado de 2006 a 2009. Foi 

diretora suplente da Fenassec – Federação Nacional de Secretários de 2006 a 

2009. Atualmente, é diretora vice-presidente do Sinsepar – Sindicato das Se-

cretárias e Secretários do Estado do Paraná gestão 2010 a 2013.  Coautora 

da coleção Manual do Profissional de Secretariado publicado em IV volumes, 

lançado em 2010 e Vice-Coordenadora do Curso Técnico em Secretariado e 

do Curso Técnico em Eventos.  


