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Apresentação

Prezado (a) aluno (a):
Iniciei minhas atividades profissionais na área secretarial na década de 70. Trabalhei
em uma empresa de seguros e planos de aposentadoria na cidade de Curitiba-PR.
Ao chegar no trabalho pela manhã minhas principais atividades eram datilografar
e atender telefonemas. Quando essas atividades chegavam ao fim, imediatamente
falava com meu chefe para verificar se havia outras tarefas para serem desenvolvidas.
A ordem de prioridade das atividades era estabelecida pela chefia bem como o ditado
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das cartas que eu datilografava em uma antiga máquina de escrever.
.Posso afirmar com segurança que presenciei a mudança radical que aconteceu na
área secretarial e posso até fazer uma retrospectiva. Na década de 80, as empresas já
publicavam anúncios solicitando secretárias com redação própria. Era o começo de
uma série de exigências que tornariam a secretária multifuncional de hoje.
.Na década de 90, começaram a surgir os primeiros microcomputadores nas empresas
(aqueles de telinha verde), que para iniciar precisava utilizar os comandos MS DOS.
Foi uma revolução muito grande em termos de automação e adaptação da secretária
nesse universo tecnológico.
.Na era 2000, tudo mudou no cenário secretarial. O que antes era um diferencial,
tornou-se requisito fundamental. Assim, não somente assisti a uma mudança radical
como fiz parte dessa fantástica transformação. Nessa época, eu já havia concluído o
curso Bacharel em Secretariado Executivo, e senti que não poderia parar de estudar.
Percebi que o seletivo mercado de trabalho exigia o domínio fluente do idioma inglês
ou espanhol. E, sobretudo, percebi que o maior diferencial estaria nos aspectos
comportamentais. O estudo da deontologia (ética profissional) ganhava espaços
nunca vistos antes.
.E assim, reaprendi e adquiri muitos conhecimentos, especialmente na convivência
com outros executivos com formações diferentes da minha.
.Hoje, percebo o quanto esta profissão é rica e que, a exemplo de outras profissões,
também sofreu profundas adaptações por conta do próprio mercado de trabalho. E
foi assim, nessa interação de conhecimento e visão de mercado, que passei a ministrar
aulas, auxiliando na formação de novos profissionais da área.
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.Espero contribuir no seu aprendizado colocando minha experiência empírica, sem
deixar de explorar a experiência teórica. Mas, por favor, não seja indiscreto! Não
pergunte minha idade!
Respeitosamente,
Professora Zélia Freiberger

Nota
Sobre a
Autora
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Zélia Freiberger, pós-graduada em Administração de Pessoas pela
Universidade Federal do Paraná e graduada em Secretariado Executivo
Bilíngue, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professora
de Filosofia e Ética, Técnicas Secretariais e Arquivística. Coordenadora
do Curso Técnico em Secretariado da Escola Técnica da Universidade
Federal do Paraná.
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Gestão de Documentos
Introduçao
Arquivologia é a ciência que estuda as funções, os princípios e as
técnicas a serem observadas na produção, na organização, na guarda,
preservação e utilização de um arquivo. O termo Arquivística diz respeito
às técnicas de manuseio dos documentos e procedimentos do arquivo.
Dentro do estudo da arquivística encontra-se o conceito de Gestão de
Documentos.

Conceito
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O que é gestão de documentos?

“Considera-se Gestão de
Documentos - o conjunto de
procedimentos e operações
técnicas referentes à produção,
tramitação, uso, avaliação e
arquivamento em fase corrente
ou intermediária, visando a
eliminação ou recolhimento para
guarda permanente”.
Fonte: (Artigo 3º Lei nº 8.159/91).

Por que surgiu a gestão de documentos?
Surgiu a partir da necessidade das organizações em gerenciar a informação que se
encontrava desestruturada, visando facilitar o acesso ao conhecimento explícito da
corporação. Segundo Santos (2002), a gestão de documentos pode ser considerada
um conjunto de soluções utilizadas para assegurar a produção, administração,
manutenção e destinação dos documentos possibilitando fornecer e recuperar as
informações contidas nos documentos de uma maneira conveniente.
No Brasil, a gestão documental é regulamentada na Lei nº 8.159/91 que “Dispõe
sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências”.
Características físicas dos documentos:

112

Instituto Federal - Paraná

Suporte – diz respeito ao material sobre o qual as informações são
registradas. É a base física dos documentos. Exemplo: fita magnética,
filme de nitrato, papel.
Formato – configuração física de um suporte, de acordo com a natureza e
o modo como foi confeccionado. Exemplo: caderno, cartaz, dispositivo,
folha, mapa, planta, rolo de filme, etc.
Gênero – configuração que assume um documento de acordo com o
sistema de signos utilizado na comunicação de seu conteúdo. Exemplo:
documentação audiovisual, (fotos) fonográfica (representação gráfica
das palavras) iconográfica (imagens).

Espécie – configuração que assume um documento de acordo com
a disposição e a natureza das informações nele contidas. Exemplo:
boletim, certidão, declaração, relatório, ata.
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Tipo – configuração que assume uma espécie documental de acordo
com a atividade que a gerou. Exemplo: boletim de ocorrência, boletim
de frequência e rendimento escolar, certidão de nascimento, certidão
de óbito, relatório de atividades, relatório técnico, etc.
Documentos Eletrônicos acrescentem-se outros elementos tais como:
Identificação de documento arquivístico eletrônico original
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No ambiente eletrônico, a qualidade de original é dada de acordo com a rota do
documento dentro do sistema eletrônico de gestão arquivística. Quando um documento
é transmitido eletronicamente, o original passa a ser aquele que é recebido. Isto
porque a transmissão acrescenta metadados que o tornam mais completo e capaz
de gerar consequências. Neste caso, o documento armazenado pelo remetente é
considerado uma cópia.
Para considerar um documento como original, deve-se avaliar o contexto em que
é gerado. Se o documento é produzido eletronicamente e a tramitação é feita no
papel (assinatura, circulação e arquivamento), o documento em papel é considerado
o original. Todavia, se o documento possuir assinatura, fluxo e arquivamento em meio
eletrônico, este é que será considerado o original. Neste caso, o documento impresso
será considerado uma cópia. (Fonte: CONARQ)
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Classificação de Documentos
Nesta aula, você irá conhecer o método de classificação decimal,
adotado mundialmente, e desenvolvido por (Melvil) Dewey.

Conceito
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“A classificação consiste
em organizar os
documentos produzidos e
recebidos pela organização
no exercício de suas
atividades, de forma
a constituir-se em um
referencial para a sua
recuperação” (Rosseau e
Couture, 1998, p. 28).

Classificar é uma das atividades do processo de gestão de documentos arquivísticos,
que inclui procedimentos e rotinas específicas, as quais possibilitam maior eficiência e
agilidade no gerenciamento e controle das informações. (CONARQ)
A classificação por assuntos é utilizada com o objetivo de agrupar os documentos sob
um mesmo tema; agilizar a recuperação, e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas
com a avaliação, seleção, eliminação, transferência, recolhimento e acesso a esses
documentos, uma vez que o trabalho arquivístico é realizado com base no conteúdo
do documento.
Um importante método de classificação de documentos foi desenvolvido por Mevil
Dewey (apud, Paes, 2005), o qual é utilizado nas bibliotecas e, em grande parte,
também por Instituições públicas e privadas. O método apresenta configuração
decimal, sendo:
000 – Obras Gerais
100 – Filosofia
200 – Religião
300 – Ciências Sociais
400 – Linguística
500 – Ciências Puras
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600 – Ciências Aplicadas
700 – Artes divertimentos
800 – Literatura
900 – História Geografia.

Agora, vamos adaptar esse modelo decimal para a administração pública e
teremos a seguinte configuração:
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O código de classificação de documentos de arquivo para a administração pública,
atividades meio, possui duas classes comuns a todos os seus órgãos: a classe 000
que se refere aos assuntos de Administração Geral, e a classe 900 que corresponde
a Assuntos Diversos1.
As demais classes (100 a 800) destinam-se aos assuntos relativos às atividades
fim do órgão. Estas classes não são comuns, cabendo aos respectivos órgãos sua
elaboração, seguindo orientações da instituição arquivística na sua esfera específica
de competência.

Classe

000

Administração Geral

010

Organização e Funcionamento

020

Pessoal

030

Material

040

Patrimônio

050

Orçamento e Finanças

060

Documentação e Informação

070

Comunicações

080

(vaga)

090

Outros assuntos referentes à
administração geral

Grupo

012

Comunicação Social

Subgrupos

012.1

Relações com a Imprensa

012.11

Credenciamento de Jornalistas

Subclasses
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Veja um exemplo aplicado ao setor público com o código 000 – Administração
Geral:

Classe

900

Assuntos Gerais

910

Solenidades, Comemorações,
Homenagens

920

Congressos, Conferências,
Seminários, Simpósios,
Encontros, Convenções, Ciclos de
Palestras, Mesas Redondas.

930

Feira, salões, exposições,
mostras, concursos, festas

940

Visitas e visitantes

950 a 980

Vagas (para possíveis inclusões)

990

Assuntos transitórios

Subclasses

1 - Disponível em www.conarq.arquivonacional.gov.br Acesso em 26/12/2007
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Veja um exemplo aplicado ao setor público com o código 900 – Assuntos Gerais:
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O conteúdo que você acabou de estudar foi extraído do
site:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/
Media/publicacoes/cdigo_de_classificao.pdf
É importante conhecer mais sobre este tema!
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Atividade de
aprendizagem

Re l e m brando
A classificação universal de Dewey é adotada nas bibliotecas,
mas também tem aplicação - com êxito - nos órgãos públicos.
Experimente desenvolver uma nova forma de arrumar o seu
arquivo colocando em prática o método de Dewey, aplicado ao setor público.
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Procure a biblioteca ou arquivo
público de sua cidade, converse com
a pessoa responsável para “in loco”
verificar como funciona o método de
classificação de documentos.

Métodos de Classificação de Documentos

Aula 3

Introdução
Vimos, na seção anterior, a importância sobre a classificação para o
correto arquivamento dos documentos. Vamos avançar mais o estudo,
conhecendo outros métodos de classificação de documentos.
Segundo Paes (2002, p.20), os documentos podem ser classificados da seguinte
maneira:
Por seus mantenedores:
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a) Públicos – nas esferas federal, estadual e municipal;
b) Institucionais – instituições educacionais, igrejas, corporações não lucrativas,
sociedades e associações;
c) Comerciais – empresas, corporações e companhias;
d) Famílias ou pessoais.
Atente para os estágios de evolução dos arquivos, conhecido por Teoria das
Três Idades:
a) Arquivos de primeira idade ou corrente;
b) Arquivos de segunda idade ou intermediário;
c) Arquivos de terceira idade ou permanentes.
Conceito
O que são documentos correntes?
São aqueles que estão em curso, isto é, tramitando ou que foram arquivados, mas que
são objetos de consultas frequentes. Pode ser conservado no local onde foi produzido
sob a responsabilidade das pessoas ou do órgão que o criou.
O que são documentos intermediários?
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São aqueles que não estão em uso corrente, mas que por razões de interesse
administrativo, aguardam sua eliminação ou recolhimento à instituição arquivística.
Esses documentos devem ser recolhidos a um arquivo intermediário, sob a
responsabilidade conjunta dos funcionários do organismo produtor e da instituição
arquivística.
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O que são documentos permanentes?
São aqueles de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente
preservados. Eles não são mais necessários ao cumprimento das atividades
da administração. Devem ser conservados nas instituições arquivísticas, sob a
responsabilidade dos profissionais de arquivo.
Pode-se afirmar que a Teoria das Três Idades trouxe - como inovação - a noção do
documento intermediário, isto é, a constatação da existência de inúmeros documentos
que, mesmo não sendo mais necessários ao cumprimento daquela atividade, precisam
ser mantidos, por um determinado período, para fins de prova e informação. É o caso,
por exemplo, da documentação referente ao departamento de pessoal, orçamento,
material, entre outras.
Pela extensão de sua atuação:
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a) Setoriais - quando existem arquivos espalhados nos mais diversos setores da
organização;
b) Gerais ou centrais - quando todos os documentos gerados estão reunidos
em um único arquivo.
Pela natureza de seus documentos:
a) Arquivo especial - detém sob sua guarda diferentes tipos de suportes de
documentos, resultantes da experiência humana em algum campo específico do
conhecimento, tais como fotos, fitas cassete, filmes VHS, discos, CDs, recortes
de jornais, disquetes, CD-ROM, entre outros. Por se tratar de documentos na
sua grande maioria frágeis, deve-se ter maior cuidado com a conservação e
preservação, não somente no aspecto de armazenagem, mas também em seu
registro, acondicionamento e controle.
b) Arquivo especializado – detém, sob sua custódia, documentos resultantes
da experiência humana num campo específico, independente da forma física
que os documentos apresentem.
Pelo Gênero:
a) Escritos ou textuais;
b) Cartográfico (perfis/mapas);
c) Iconográficos (imagem estática/cartazes);
d) Filmográficos (filmes);
e) Sonoros; (CDs, fita cassete)
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d) Micrográficos (microfilme);
f) Informáticos.
Pela Natureza do assunto:
a) Ostensivos – documentos cuja divulgação não prejudica a administração.
b) Sigilosos – documentos de conhecimento, custódia e divulgação restrita.

Podemos classificar os documentos em quatro graus:

Aula 3

a) Ultrassecreto – esta classificação é dada aos assuntos que requeiram
excepcional grau de segurança e cujo teor ou características só devam ser do
conhecimento de pessoas intimamente ligadas ao seu estudo ou manuseio.
Os assuntos classificados como ultrassecretos são os referentes à política
governamental de alto nível e segredos de Estado, tais como: negociações para
alianças políticas e militares, planos de guerra, descobertas e experimentos
científicos de valor excepcional, informações sobre política estrangeira de alto
nível. São documentos oriundos da Presidência e Ministérios. (Paes, 2005,
p.30).
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b) Secreto – consideram-se secretos os assuntos que requeiram alto grau de
segurança e cujo teor ou características podem ser do conhecimento de pessoas
que, sem estarem intimamente ligadas ao seu estudo ou manuseio, sejam
autorizadas a deles tomar conhecimento, funcionalmente. Os documentos
considerados secretos são os referentes a planos, programas e medidas
governamentais, os assuntos extraídos de matéria ultra-secreta que, sem
comprometer o excepcional grau de sigilo da matéria original, necessitam de
maior difusão, tais como: planos ou detalhes de operações militares, planos ou
detalhes de operações econômicas ou financeiras, aperfeiçoamento em técnicas
ou materiais já existentes, dados de elevado interesse sob aspectos físicos,
políticos, econômicos, psicossociais e militares de países estrangeiros e meios de
processos pelos quais foram obtidos, materiais criptográficos importantes que
não tenham recebido classificação inferior (Paes, 2005, p.30).
c) Confidencial – refere-se aos assuntos que, embora não requeiram alto
grau de segurança, seu conhecimento por pessoa não autorizada pode ser
prejudicial a um indivíduo ou criar embaraços administrativos. São assuntos,
em geral, classificados como confidenciais os referentes à pessoal, material,
finanças e outros, cujo sigilo deva ser mantido por interesse das partes, como
por exemplo: informações sobre a atividade de pessoas e entidades, bem como
suas respectivas fontes: radiofrequência de importância especial, ou aquelas
que devam ser usualmente trocadas, cartas, fotografias aéreas e negativos que
indiquem instalações consideradas importantes para a segurança nacional (Paes,
2005, p. 30).
d) Reservado – são os assuntos que não devem ser do conhecimento do público
em geral. Recebem essa classificação, entre outros, partes de planos, programas
e projetos com suas respectivas ordens de execução; cartas, fotografias aéreas, e
os negativos que indiquem instalações importantes. (Paes, 2005, p.30).
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Avaliação Documental
Introdução
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. esta aula, iremos estudar a respeito da avaliação documental. Trata-se
N
de um processo de classificação de documentos, a exemplo de outros
métodos que vimos nas aulas anteriores. Agora você vai conhecer e
aplicar a tabela de temporalidade de documentos, cujo procedimento
é de extrema importância para, no tempo devido, eliminar documentos
desnecessários no arquivo.

A análise é feita com base nos usos administrativos, legais, fiscais ou históricos, e na
relação orgânica com os demais documentos do fundo a que pertence. A classificação
e avaliação representam atividades significativas para o perfeito arquivamento dos
documentos. Sem elas é impossível pensar na implantação efetiva de uma gestão
documental integrada, com base na teoria das três idades.
Outro instrumento de extrema importância na avaliação de documentos, consiste em
conhecer e aplicar a Tabela de Temporalidade de Documentos. (Modelo).
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A avaliação é uma função importantíssima no processo de classificação de documentos.
Consiste basicamente na análise e identificação dos valores dos documentos para a
definição de seus prazos de guarda e destinação.

Tabela 1: Temporalidade de Documentos.
Fontes: http://www.control.com.br/promo/promo.htm • http://www.arquivonacional.gov.br/
conarq/download/res14/resol14.doc>

As atividades de gestão, portanto, não se restringem a evitar a produção de
documentos desnecessários, e a estabelecer depósitos intermediários para garantir a
organização e a preservação dos documentos. A gestão abrange todas as operações
referentes à produção (quais são os suportes com validade em juízo e fora dele, como
o documento deve ser estruturado, incluindo código de classificação de assunto), à
tramitação (protocolo), ao uso (consulta e empréstimo), à avaliação (aplicação da tabela
de temporalidade e destinação) e ao arquivamento (guarda e armazenamento).
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PARA SABER MAIS
A tabela de temporalidade de documentos é um
procedimento arquivístico de grande importância, pois
trouxe a noção de documento intermediário. Para saber
mais, consulte o site do arquivo nacional: http://www.
arquivonacional.gov.br
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Métodos de Arquivamento
A função primordial dos arquivos é disponibilizar as informações
contidas nos documentos para a tomada de decisão e comprovação de
direitos e obrigações. Tal procedimento só se efetivará se os documentos
estiverem – corretamente – classificados e, devidamente, guardados.
Tão importante quanto arquivar é achar rapidamente as informações
no momento desejado. (PAES, 2005)
Para se alcançar tais objetivos encontram-se descritos, a seguir, os principais métodos
de arquivamento:
Método Alfabético
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É o mais simples, desde que o elemento principal a ser considerado seja o
NOME. É um método direto, porque a pesquisa é feita diretamente, não sendo
necessário recorrer a um índice auxiliar para localizar qualquer documento.
Nesse método, as fichas ou pastas são dispostas na ordem rigorosamente
alfabética, respeitadas as normas gerais para a alfabetação, através de guias
divisórias, com as respectivas letras. (PAES, 2005)
Desvantagens: os erros de arquivamento tendem a predominar no
arquivamento alfabético, quando o volume de documentos é muito grande,
devido ao cansaço visual e à variedade de grafia dos nomes.
Método Geográfico
O método geográfico é o sistema direto. A busca é feita diretamente no
documento. Este método é preferido quando o principal elemento a ser
considerado em um documento é a procedência do local. (PAES, 2005)
As melhores ordenações geográficas são:
• Nome do estado, cidade e correspondente
• Nome da cidade, estado e correspondente.
Nome do estado, cidade e correspondente. Quando se organiza um arquivo
por estados, as capitais devem ser alfabetadas em primeiro lugar, por estado,
independentemente, da ordem alfabética em relação às demais cidades, que
deverão estar dispostas após as capitais. Neste caso, há necessidade de se utilizar
guias divisórias com notações indicativas dos nomes dos estados.

122

Instituto Federal - Paraná

Exemplo:
Estado

Cidade

Correspondente

Amazonas
Amazonas
Rio de Janeiro
São Paulo
São Paulo

Manaus
Itacoatiara
Rio de Janeiro
Campos
São Paulo

Sobreira, Luísa
Santos, Antonio J.
Rodrigues, Isa
Almeida, José de
Corrêa, Gilson

Método Numérico Simples
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Constitui-se na atribuição de um número a cada correspondente ou cliente,
pessoa física ou jurídica, obedecendo-se à ordem de entrada ou de registro, sem
qualquer preocupação com a ordenação alfabética, já que o método exige um
índice alfabético remissivo. (PAES, 2005)
Além do registro (em livro ou fichas) das pastas ocupadas, a fim de se evitar
que sejam abertas duas ou mais pastas com o mesmo número, é indispensável
um índice alfabético remissivo, sem o qual fica difícil a localização dos
documentos.
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No método numérico simples, pode-se aproveitar o número de uma pasta que
venha a vagar. Por exemplo: em uma organização existe uma pasta de nº X, onde
é guardada a correspondência de uma determinada firma. Por algum motivo,
a organização rompe relações comerciais com a referida firma. Para que não se
conserve uma pasta no arquivo corrente, sem utilidade, faz-se a transferência dos
documentos, após análise e seleção, para o arquivo permanente, e aproveita-se
o mesmo número com um novo cliente. Quanto à ficha do índice alfabético,
referente à primeira firma, permanecerá no fichário acrescida de nova indicação
do lugar onde se encontra no arquivo permanente. O novo cliente, que ocupa
a pasta de nº X, terá também uma ficha no índice alfabético em seu respectivo
lugar.
O Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED
Este sistema não só torna os documentos disponíveis extremamente
eficientes para o usuário, como permite a recuperação dos documentos
através de estruturas eletrônicas, como discos magnéticos e ópticos.
(LOPES, MONTE, 2004)
No sistema GED usa-se a tecnologia da informática para captar, armazenar, localizar
e gerenciar versões digitais das informações.
O GED tem como finalidade converter informações, normalmente encontradas em
suportes convencionais (papel, fita), para a forma digital. Os documentos em papel
são preparados para serem digitalizados em scanners especiais. Após a digitalização,
os documentos passam por uma conferência e depois são gravados em meios
magnéticos ou ópticos.
O GED tem como objetivo gerenciar o ciclo de vida das informações, desde sua criação
até o seu arquivamento. As informações podem, originalmente, estar registradas
em mídias analógicas ou digitais, em todas as fases de sua vida. Podem ser criadas,
revisadas, processadas e arquivadas em papel. Podem, ainda, ser criadas em mídias
eletrônicas, processadas a partir dessas mídias e arquivadas eletronicamente.

As páginas de um “website” são consideradas documentos arquivísticos, por serem
produzidas e recebidas no decorrer das atividades da instituição que as criou e,
portanto, servem como fonte de prova das atividades de uma organização. Fonte
CONARQ.
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No enfoque da Arquivística, o GED funciona como um gestor das rotinas, colaborando,
de forma rápida, na localização, na classificação e avaliação documental.
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A Microfilmagem
É uma técnica de produção de imagens fotográficas de documentos em
tamanho altamente reduzido.
A microfilmagem produz microformas, que são as imagens fotográficas dos
documentos em escala muito reduzida, e que necessitam do auxílio de um
aparelho leitor.
O microfilme é o único meio de armazenamento (além do papel) que pode durar
até duzentos anos, quando bem administrado. A desvantagem é o seu alto
custo, pois os bancos utilizam esse sistema para microfilmar muitos cheques.
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Ao microfilmar livros contábeis, cujo período de guarda legal é de cinco anos,
as empresas reduzem em 98% o espaço físico ocupado pelas encadernações,
ganham agilidade na consulta aos dados e têm facilidade para duplicá-los
por segurança ou necessidade de acesso, sem risco de alteração ou perda das
informações originais.

SAIBA MAIS Legislação pertinente: Lei 5.433, de
8/5/1968; Decreto-Lei 486, de 3/3/1969; Decreto 64.567,
de 22/5/1969; Decreto 1.799, de 30/1/1996 e Instrução
Normativa DNRC 65, de 31/7/1997.(Fonte: Jornal do
GED, v.10, n. 63, 2004).
Visite o site http://www.arquivopublico.pr.gov.br/ e
conheça a gestão de documentos aplicada ao Estado do
Paraná.
Anotações
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Dicas de Conservação e Organização de
Documentos

Aula 6

Os documentos também envelhecem. Para conservá-los, vamos às dicas
de conservação e organização dos documentos nesta aula.
Classifique e arquive seus documentos ativos por assunto e acondicione-os,
de preferência, em pastas suspensas, que facilitam a localização e o acesso
ao material. Identifique o assunto principal da pasta de acordo com que está
arquivando, e coloque-as em ordem alfabética. Dentro das pastas, separe os
documentos por subassunto e período, utilizando divisórias de cartolina.
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Recomendações para conservação de fotografias e negativos: Não use
grampos ou clipes em fotografias ou negativos; Não escreva em fotografias
com caneta ou tinta de qualquer espécie. Use somente lápis macio (6B) e, de
preferência, anote no verso apenas o número (código) para catalogação; não
use fita adesiva, etiqueta autoadesiva ou cola diretamente sobre as fotografias
e filmes (frente e verso); não toque diretamente nas fotografias e negativos,
utilize luvas.
Evite danos ao papel; utilize fixadores de plásticos no arquivamento dos
documentos, pois os de metal provocam manchas de ferrugem não removíveis
no papel.
O controle contra insetos em arquivos deve ser realizado mediante limpezas e
desinsetizações periódicas e uso, preferencialmente, de estantes de aço.
Para maior durabilidade, as fitas de vídeo, disquetes e outros meios eletrônicos
devem ser mantidos longe de campos eletromagnéticos (computadores,
aparelhos de som, tevê, etc.) e livres de poeira, umidade e temperaturas altas.
Veja como preservar os documentos tomando alguns cuidados básicos
durante a consulta:
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•. Sempre manuseie documentos com as mãos limpas, livres de sujeira e
gorduras.
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•. Não umedeça o dedo com a saliva para virar as páginas de um
documento/livro. Isto afeta a saúde, e pode provocar o desenvolvimento de
microorganismos na documentação.
•.Não dobre o canto da folha para marcar páginas. Esta dobra, no futuro,
poderá causar o rompimento do papel. Utilize marcadores de livro em papel
livre de acidez.
Dicas de Organização da Documentação
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Controle a temporalidade de guarda dos documentos. Elabore a Tabela de
Temporalidade Documental definindo o prazo de guarda dos documentos com base
na legislação vigente e nas particularidades da Instituição, possibilitando a adoção de
critérios para guarda e descarte dos documentos, maior confiabilidade em ações de
expurgo, redução de custos operacionais, racionalização de espaço físico, materiais e
recursos humanos.
Descarte documentos. Gerencie o descarte dos documentos com a implantação de
Termo de Eliminação que é instrumento onde deve constar a relação dos documentos
a serem eliminados e a aprovação dos responsáveis. Mantenha os termos no arquivo
para possíveis consultas.
Defina e implante a metodologia de arquivamento dos documentos da
Instituição para:
•apresentar no instante em que eles forem solicitados;
•.conservar junto, em um mesmo lugar, todos os documentos relacionados
com um determinado assunto, lugar, indivíduo, firma ou instituição;
•.proporcionar lugar seguro e permanente para os documentos.
Avalie os documentos que deverão ser mantidos no arquivo considerando a
exigência legal e a necessidade administrativa da empresa. A redução de custos
na manutenção de arquivos provém do não arquivamento de documentos
desnecessários e pela eliminação dos que já perderam o valor legal ou
administrativo.
Utilize pastas internas para dividir os assuntos correlatos dentro das
pastas suspensas, assim você localizará as subseções da pasta de forma
mais rápida.
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Para uma gestão eficaz do arquivo, implante um controle de empréstimo de
documentos. Este controle poderá ser feito com o uso de divisórias coloridas
de papel, registrando-se o nome, ramal e data de retirada. Os documentos
retirados deverão ser substituídos, temporariamente, por estas divisórias até
sua devolução.
Antes de arquivar um documento, leia-o, defina o assunto, e avalie se
a guarda deste se faz necessária. Não aumente o volume de seu acervo
desnecessariamente.
O sistema de arquivamento deve ser escolhido de acordo com o tipo de
documento, o volume e a frequência de uso. Os documentos podem ser
classificados e organizados por assuntos, nomes de pessoas, instituições, datas,
lugares, em ordem numérica ou em uma combinação de todos os itens.

Aula 6
Para refle ti r
A melhor forma de consolidar um conhecimento
é aplicá-lo. Aproveite o conteúdo deste livro, e
faça uma correta implantação de arquivo no seu
escritório ou em seus objetos pessoais. Você vai ver que
o tempo gasto para este fim, terá retorno em termos de
administração de tempo e organização como um todo.
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Re l e m brando
Na organização de um arquivo, devem ser considerados os
seguintes aspectos:
- a temporalidade dos documentos;
- a implantação de um método eficiente;
- o suporte dos documentos (se em papel, em fita, em filme etc.);
- os materiais de consumo necessários para o arquivo;
- os equipamentos físicos necessários; (caixas de papelão, gavetas em aço, etc.);
- o controle de empréstimo e consulta local;
- o espaço físico e capacidade de expansão;
- a localização do setor do arquivo (preferência no térreo, considere o peso).
Um método eficiente é aquele que permite a rápida localização dos documentos, e
também a facilidade de adaptação para os demais funcionários de uma determinada
empresa.
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Organização de Viagens
Nesta aula, você irá aprender técnicas para organizar viagens nacionais
e internacionais. É um conhecimento bem interessante, pois poderá
ser aplicado não somente no âmbito profissional, mas em sua vida
pessoal.
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Segundo ALONSO (2002,
p.147), o planejamento de
viagens é uma das técnicas
que o profissional da área
secretarial deve dominar.
Evidentemente que tal
planejamento só poderá ser
feito em conjunto com o
próprio executivo, cabendo
a você, secretário(a) efetuar
o planejamento traçado por
ambos.

Se o executivo fizer a opção de viajar de carro, deverá ser providenciada toda a
manutenção do veículo, checagem da parte mecânica, combustível, óleo e os itens
concernentes à documentação do carro.
Se o executivo fizer a opção de viajar de avião, procure tratar todos os detalhes com
um agente de viagens, pois terá as informações necessárias com mais precisão.
Planejamento da viagem
Na visão de ALONSO (2002), toda e qualquer viagem a ser realizada envolve muitos
compromissos. Assim, é importante fazer um planejamento geral, e discuti-lo com
o próprio executivo; pois ele poderá - se quiser - fazer modificações, antes que você
comece a agir.
Vamos às técnicas para planejamento de viagens:
• Planeje o tempo prevendo atrasos de voos, trânsito etc.
• Conheça as preferências do executivo com relação a horários, companhias,
hotéis, restaurantes, etc.
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• Faça todos os contatos referentes a entrevistas, visitas, compromissos que
ele terá durante a viagem; confirme todos os horários por telefone, fax ou
e-mail.
• Faças as reservas das passagens.
• Providencie a documentação necessária:
• - nacional – carteira de identidade

• - exterior – passaporte, visto de saída, atestado de vacinas, conforme as
exigências de cada país.

Aula 7

• Se necessário, alugue um carro para seu executivo durante a permanência
dele no local de negócios. O carro deverá estar disponível no exato momento
do desembarque do executivo.
• Se no local para onde o executivo se destina houver sucursal da empresa,
entre em contato, e solicite um motorista para recepcioná-lo no aeroporto.
• Faça as reservas de hotéis, conforme as preferências dele.
• Prepare toda a documentação necessária para uma possível apresentação
do executivo: slides, relatórios, etc.
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• Organize uma pasta com todas as atividades que o executivo irá
desenvolver durante a viagem.
• Organize uma pasta com materiais de escritório: bloco de rascunho,
clipes, lápis, caneta, borracha, cartões de visita, agenda, etc.
• De acordo com a viagem e a natureza dos assuntos a serem tratados, o
executivo poderá precisar de equipamentos especiais, tais como: gravador,
projetor de slides, vídeo, laptop, data-show etc.
• Elabore um roteiro de viagens detalhado, com todos os horários,
endereços, telefones, nomes das pessoas que ele irá contatar. Fique com
uma cópia para o seu próprio controle.
• Antes da saída do executivo, verifique se ele está levando tudo de que
precisará. Para isso, elabore um check list. Isto favorecerá - em muito - a
economia de seu tempo, e a dele também.
Viagens Internacionais
Segundo MEDEIROS & HERNANDES (2006, p.304), as viagens internacionais podem
ser programadas diretamente com as empresas aéreas ou com um agente de viagens.
Contudo, há necessidade de se tratar da documentação – passaporte, vistos de entrada
nos diversos países e outras exigências. Por isso, é melhor valer-se dos serviços dos
agentes. Reservas de hotéis, excursões, passeios turísticos, aluguéis de automóveis
e outros serviços inerentes ao turismo, também são oferecidos pelos agentes de
viagens.
Compete ao(à) secretário(a) cuidar também dos cartões de crédito do executivo,
verificando a validade e renovando, quando for o caso.
As exigências para se tirar o passaporte são:

• Comprar guia DARF em papelaria, e pagar a taxa em qualquer banco;
• Juntar os seguintes documentos: originais de carteira de identidade
(ou certidão de nascimento ou casamento), título de eleitor, carteira de
reservista.
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• Duas fotos 5x7 em papel fino e brilhante, coloridas ou preto e branco,
podem ser instantâneas;
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• O passaporte também pode ser requerido por meio de agência do correio.
As agências do correio vendem um kit com envelope plástico, pequeno
manual de instruções e formulário da Polícia Federal.

Le m b re-s e
De acordo com as normas vigentes no País, os passageiros
deverão estar no aeroporto uma hora antes do embarque para
viagens nacionais, e duas horas antes para viagens internacionais.
O horário marcado no bilhete de passagem é o da decolagem.

Modelo Check-List – Maleta do Executivo
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Este modelo é para uma viagem internacional
( ) Roteiro de viagem
( ) Passaporte/identidade
( ) Carteira internacional de habilitação
( ) Passagens
( ) Carteira do plano de saúde
( ) Travelers cheques
( ) Cartões de visita
( ) Cartão de crédito
( ) Blocos para anotações e canetas
( ) Material para as reuniões: relatórios, cronogramas, fotos, transparências, fita 		
VHS, disquete, CD.
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Técnicas de Relacionamento Interpessoal

Aula 8

Se pudéssemos resumir o mundo corporativo a uma verdade ela seria
a seguinte: todo mundo tem chefe. Até mesmo o chefe tem muitos
chefes. Como? Sim, os fornecedores, os contribuintes, as pessoas
interessadas diretamente no serviço da empresa, o conselho superior.
Apesar dessa verdade imutável, nem sempre a relação com a chefia é
tranquila. Vamos aprender, nesta aula, algumas técnicas para facilitar
esse relacionamento
Para compreendermos melhor o relacionamento interpessoal no trabalho, é preciso
que conheçamos alguns princípios do comportamento organizacional.
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O que é comportamento organizacional?

É o estudo do
conjunto das
ações, atitudes
e expectativas
humanas dentro
do ambiente de
trabalho (França,
2006, p. 3).

Para a eficácia do desenvolvimento das atividades profissionais, é necessário o
conhecimento a respeito dos procedimentos gerais na organização do trabalho, bem
como o entendimento do nosso comportamento, dos superiores e dos colegas.
Comportamento desejável dos funcionários e a relação direta deles no
relacionamento interpessoal.
• Valorizar a sua aprendizagem e a de seu grupo e não somente o que já
sabem;
• Aprender a gostar do que faz;
• Procurar visualizar todo o processo e as consequências do seu trabalho,
tanto para si quanto para a empresa;

• Obter competência para o diagnóstico e busca de solução dos
problemas;
• Controlar a ansiedade, e dominar as emoções;
• Reconhecer a importância da área, e o poder de influenciar os
resultados;
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• Planejar e atuar interprofissionalmente, e respeitar a diversidade da
equipe;
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• Atuar criativamente em busca de soluções próprias, adequadas ao
contexto, sensibilizando os demais de modo a desencadear ações proativas
dos participantes do processo;
Muitas dificuldades surgem quando os funcionários atendem sua chefia imediata.
Diversos autores preocuparam-se com a questão desse relacionamento tão delicado
Foram constatadas que certas habilidades auxiliam sobremaneira este relacionamento
no ambiente de trabalho. Vejamos algumas:
• adquirir habilidade na comunicação;
• saber ouvir;
• ser paciente e desenvolver empatia;
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• não adotar atitude defensiva e nem agressiva;
• não pré-julgar;
• procurar transmitir mensagens otimistas e estimulantes;
• expor argumentos e informações de maneira lógica;
• só prometer ao chefe o que pode ser cumprido;
• abster-se de assuntos que não lhe digam respeito;
• saber contornar situações difíceis de relacionamento interpessoal entre
chefia e funcionários;
• não recusar tarefas que você nunca tenha feito antes;
• saber aceitar críticas, ainda que inoportunas; e
• jamais dar a impressão de que sabe tudo.
Questionamento
Você está satisfeito com seu chefe?
A primeira idéia a ser trabalhada na resposta desta pergunta é verificar se o seu chefe
é mesmo um “monstro”, ou se é você que precisa ser mais humilde.
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Especialistas - na área de controle do clima organizacional - sugerem que você
faça um esforço, e identifique os pontos fortes que levaram o chefe a ocupar a sala
superior do andar do prédio onde você trabalha. Lembre-se: ninguém chega ao poder
por acaso.
O que os liderados esperam do chefe?
Estudos estatísticos da empresa Franklin Covey, de São Paulo, responsável por
levantamento de dados a respeito de clima organizacional, chegaram às seguintes
conclusões a respeito do comportamento que os funcionários esperam de seus
chefes.

O resultado foi este:
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- seja íntegro;
- seja comunicativo e visionário;
- saiba tomar decisões rápidas;
- seja um modelo para todos os funcionários (tenha comportamento
ético);
- seja eficaz e, sobretudo, corajoso.
Como em todo relacionamento envolvendo chefia e subordinados, sempre há dois
lados de uma razão. Assim como os chefes esperam um mínimo de colaboração de
seus funcionários, a recíproca também é verdadeira.
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Então, vamos conhecer as dicas que auxiliarão os chefes a melhorarem o
relacionamento deles para com os seus funcionários:
• olhar para o funcionário quando este lhe procurar (desvie a atenção do
computador);
• conduzir a conversa de forma “educada” quando pretender encerrar um
assunto. Não passar para o funcionário a idéia de que “sabe tudo”;
• deixar o funcionário falar quanto for necessário;
• elaborar mensagens mais completas quando pretender comunicar algo aos
funcionários. A maioria dos problemas de relacionamento interpessoal, no
ambiente de trabalho, parte do princípio de problemas de comunicação.
• ser menos exigente consigo mesmo e com os funcionários. Lembre-se a
perfeição é para Deus;
• prestar atenção no comportamento da equipe.
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Técnicas de Relacionamento com Colegas
Quem não conhece, ou quem não tem um colega de trabalho que
chega todos os dias se arrastando ao escritório, de cara fechada,
reclamando de tudo? Lembrou de algum colega assim? Pior do que
isso, você identificou-se com esta afirmação? Nesta aula, você irá
aprender técnicas para melhorar a sua comunicação com os colegas de
trabalho.
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Segundo estudiosos da mente
humana ter uma mente
positiva é o primeiro quesito
na obtenção do sucesso em
qualquer área. O pensamento,
tanto positivo quanto
negativo, assume dimensões
na vida humana. Pensar
positivo é fator decisivo para
mudar a vida de qualquer
pessoa.

Em 2005, pesquisas realizadas pela Isma Brasil – (International Stress Management
Association) demonstraram que 27% dos funcionários têm atitudes pessimistas no
ambiente de trabalho. Em vez de focar os resultados, eles focam os problemas.
Normalmente, essas pessoas são resistentes a mudanças, criticam os outros o tempo
todo, falam mal do chefe, vivem preocupados, são perfeccionistas ao extremo,
sentem-se injustiçados e vítimas da empresa.
Se a empresa é tão ruim assim o que estão fazendo lá? Por que não procuram
outro lugar para estabilizar-se?
A questão é polêmica. Há consenso entre especialistas da área de comportamento
humano de que tal postura faz mal à própria pessoa, aos colegas e à organização.
É possível reverter este tipo de comportamento? Quais os fatores preponderantes
que a empresa mantém para que seus funcionários se tornem negativos? Como
promover uma transformação positiva desses valores?
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Sob o aspecto da empresa, o que mais contribui para que o funcionário se torne
negativo é a falta de respeito pela sua competência, por suas idéias, pelo excesso
de índices de controles e relatórios sem definição alguma. A grande maioria dos
funcionários negativos se sente assim, muitas vezes sem ter este comportamento
como padrão, por pura falta de reconhecimento de suas habilidades dentro da própria
empresa.
Estudos, elaborados por especialistas, comprovam que a maioria dos
funcionários tem comportamentos negativos porque escondem duas
atitudes profissionais marcantes:
1º Se acham melhores que os outros.

2º Sentem-se explorados pela organização. Funcionários muito competentes
acabam se estressando demais, chegam no seu próprio limite e acabam
menosprezando as relações interpessoais. São pessoas que culpam os outros por
tudo que dá errado na vida deles; são altamente exigentes e acham que todos
deveriam “vestir a camisa” como eles.
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O maior prejudicado pela postura negativa é o próprio profissional. Os derrotistas têm
mais chances de ter problemas de saúde graves, tais como doenças cardiovasculares,
depressão, angústia e ansiedade.
Reverter esse ciclo de reclamações é tarefa da empresa e do próprio funcionário. Cabe
às organizações reconhecer a evolução do funcionário e oferecer ajuda para aqueles
que estão tendo baixo rendimento. Enquanto que ao funcionário cabe uma auto
avaliação e reconhecimento quanto ao seu próprio comportamento. É preciso encarar
os problemas como desafios e estabelecer alguns limites.

Técnicas Secr etar iai s II

Um fator que contribui muito para reduzir o stress é aprender a dizer “não”, e
negociar prazos para entrega de trabalhos quando você tiver com muitas atividades
em andamento e surgir outras em nível de urgência.
Segundo o Dr. Albert Mehrabian, da Universidade da Califórnia, quando nos
relacionamos com outras pessoas o percentual inicial dessa comunicação é:
• 55% visual;
• 38% sonora;
• 7% verbal.
Goleman (1995) afirma que no primeiro momento de um encontro com alguém,
sempre fazemos um julgamento inicial - ou contra ou a favor, em apenas um vigésimo
de segundo.
Que elementos temos para avaliar alguém em tão curto espaço de tempo?
É a imagem que a pessoa projeta. Assim, precisamos pensar que a imagem que
projetamos deve ser condizente com a impressão que queremos transmitir.
Vamos às técnicas para melhorar a comunicação interpessoal:
• Transmitir as informações, idéias e instruções de forma clara,
objetiva e breve.
• O conteúdo da mensagem deve ter começo, meio e fim.
• Usar termos simples, de acordo com o entendimento do
interlocutor.

• Em reuniões de trabalho, evitar distrações fazendo anotações e
perguntas sobre situações não compreendidas.
• Saber ouvir é uma habilidade que poucos possuem;
• Pedir feedback, (retorno da informação dada pelo outro);
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• Dominar o assunto que está sendo comunicado.
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• Parafrasear, (fazer uma síntese do que foi dito).
Embora seja muito difícil, devemos ajudar as pessoas a se ajudarem; esta é uma das
práticas mais gratificantes da convivência humana. Ajudar uma pessoa a aprender, a
crescer, a ser mais produtiva, a desenvolver um relacionamento baseado na confiança
e na lealdade - são qualidades raras em um ambiente de trabalho. Tenha sempre em
mente que agindo assim, estará ajudando a si próprio primeiramente, e depois a
outras pessoas e a organização.
Vamos conhecer algumas técnicas que podem ajudar os colegas no ambiente
de trabalho:
• Mantenha firme sua perspectiva emocional, não se deixe abater pelo estado
emocional da outra pessoa.
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• Muitas emoções, como raiva, medo, depressão, ansiedade,
entusiasmo podem ser contagiosas. A raiva poderá impedi-lo de pensar
com clareza, privando-o da capacidade de resolver o problema.
• Anteveja o estado emocional da outra pessoa, isto lhe dará suporte para não
se envolver nas emoções negativas que a outra pessoa está sentindo.
• Use afirmações instrutivas, “Maria está ressentida e coberta de
sentimentos negativos, eu não preciso captar isso para mim.
• Use sua reação de relaxamento; conseguindo manter sua perspectiva
emocional e evitar o contágio emocional, você será capaz de pensar e perceber
com clareza. Assim, estará ajudando uma pessoa descontrolada a dominar-se.
• Redirecione a conversa, as pessoas irritadas ou ansiosas costumam
repetir as mesmas afirmações o que serve apenas para prendê-las
nesse estado emocional negativo. Ofereça a ela outros pontos de vista
em uma perspectiva mais racional.
• Regulando as emoções em outras pessoas, regular as emoções alheias é
muito difícil, já que não depende inteiramente de nós.
• Há técnicas eficazes que podem ajudar nesse sentido: empatia
colocando-se no lugar do outro; acalmando a pessoa; dando-lhe
conforto emocional, ou ainda ter capacidade para incentivar a pessoa
a buscar seus objetivos.
Relacionamento do profissional com os colegas.
• ter compromisso com a verdade (não mentir);
• manter contatos com as pessoas fazendo-se presente;
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• ter domínio de suas emoções para que não interfiram no bom rendimento
das atividades;
• ter resistência a frustrações;
• acreditar na sua capacidade de autodesenvolvimento e dos profissionais de
sua equipe;
• motivar as áreas de interface para que se envolvam com os
projetos;

Aula 9

• valorizar os colegas incentivando-os;
• elogiar e agradecer quando há apoio e sinergia.
O soneto de Drummond retrata bem a problemática das relações interpessoais.

João amava Tereza que amava Raimundo

Que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
Que não amava ninguém.

João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes

Técnicas Secr etar iai s II

Que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade
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Técnicas de Relacionamento em Grupos de
Trabalho
É fato concreto que saber trabalhar em grupo é um diferencial
competitivo tanto em organizações privadas quanto públicas. Nesta
aula, você encontrará técnicas interessantes para melhorar o seu
relacionamento em grupos de trabalho.
A maioria dos especialistas afirma que o futuro pertence a organizações baseadas
em equipes. Na visão dos especialistas, grupos existem em todas as organizações,
porém equipes são raras ainda, embora ostentem essa denominação com frequência
(MOSCOVICI, 1999, p. 5).
Mas afinal qual a diferença entre grupo e equipe?
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Na visão da autora Moscovici (1995), não há parâmetros precisos, pois equipe é um
grupo com funcionamento qualificado. Quando é que um grupo pode ser considerado
equipe? Um grupo passa a ser uma equipe quando presta mais atenção a sua própria
forma de operar, e procura resolver os problemas que afetam o seu funcionamento.
Esse processo de autoexame e avaliação é contínuo, em ciclos recorrentes de percepção
dos fatos, diagnose, planejamento de ação, prática, implementação, resolução de
problemas e avaliação.
O conflito

Para Moscovici (1995, p. 146),
a partir de divergências de
percepção e idéias, as pessoas
se colocam em posições
antagônicas, caracterizando
uma situação conflitiva.
Desde as mais leves até as
mais profundas, as situações
de conflito são componentes
inevitáveis e necessárias da
vida grupal.
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O conflito, em si, não é patológico nem destrutivo. Pode ter consequências funcionais
e disfuncionais, a depender de sua intensidade, estágio de evolução, contexto e forma
como é tratado. (MOSCOVICI, 1999, p. 6).
De um ponto de vista amplo, o conflito tem muitas funções positivas. Ele previne a
estagnação decorrente do equilíbrio constante da concordância, estimula o interesse
e a curiosidade pelo desafio da oposição, descobre os problemas e demanda sua
resolução. Funciona verdadeiramente, como a raiz de mudanças pessoais, grupais e
sociais.
Como lidar com o conflito
A maneira de abordar um conflito vai depender de vários fatores, entre os quais:
natureza do conflito, razões subjacentes, grau de extensão, intensidade ou importância
quanto a consequências, contexto grupal e organizacional, motivação dos oponentes
e principalmente as experiências anteriores que cada um já teve com relação aos

conflitos e seus resultados, ou formas de resolução também influem consideravelmente
nas abordagens subsequentes.
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Passemos a conhecer agora quatro formas de abordagem de conflitos em
grupos de trabalho:
Evitar o conflito - consiste em compor grupos de trabalho mais homogêneos,
com maior afinidade de pontos de vista, valores, metas, métodos, etc. Em
muitas situações esta é uma forma útil de resolução ou prevenção de conflitos.
Tudo é feito para não haver tensões consideradas prejudiciais ao trabalho, à
produtividade e ao relacionamento pessoal harmonioso. O risco, contudo, é
a redução, e até a extinção de criatividade, pois nesta situação é considerado
inadequado discordar por ferir normas de solidariedade grupal.
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Reprimir o conflito - consiste em controlar as situações desenvolvendo uma
atmosfera de repressão através de recompensas e punições estabelecidas pelo
líder do grupo. Como vantagem tem-se a administração do tempo na execução
de determinadas tarefas já que aspectos de valores pessoais serão suprimidos.
Como desvantagem, esta repressão acaba sendo canalizada e expressada
de forma sutil, provocando frustração e hostilidade no comportamento das
pessoas.
Aguçar as divergências do conflito - esta abordagem só é vantajosa quando
permite esclarecimento e aprendizagem. Se isto for realmente alcançado,
teremos a possibilidade de reconhecer seus custos em termos psicológicos, e
evitar que novos conflitos se formem. Contudo, é um risco já que a abertura
das divergências pode desperdiçar muita energia das pessoas envolvidas, e
comprometer relacionamentos futuros.
Transformar as diferenças em resolução de problemas - se as divergências
forem percebidas como enriquecedoras ao invés de competição por certoerrado, as situações conflitivas passarão a ser problemas que poderão ser
resolvidos cooperativa e criativamente. Contudo, esta abordagem não é simples,
já que estaremos lidando com sentimentos que acompanham as discordâncias,
e será necessária uma boa dose de maturidade e compreensão das pessoas no
entendimento desse processo.
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Técnicas de Relacionamento com Clientes
Nesta aula, você irá reaprender técnicas de atendimento ao cliente. Digo
reaprender, pois com certeza você já conhece algumas técnicas, e as
utiliza em seu dia-a-dia de trabalho. Nessa interação de conhecimentos,
você irá perceber que sempre temos muito a aprender. Aliás, isto é
um grande diferencial abrir-se para o novo, olhar um ponto de vista
diferente do seu, isto também é comportamento organizacional.
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Para facilitar o entendimento sobre o tema desta aula, vamos conceituar o
termo cliente:

“Cliente é uma pessoa ou
uma unidade organizacional
que desempenha papel
na consumação de uma
transação com o profissional
de marketing ou com uma
entidade”. SHETH, MITTAL,
NEWMAN (2001, p. 29)

Na visão desses autores, cliente é uma denominação bastante genérica, dada a uma
pessoa que exerce o papel nessa consumação. Por exemplo, o cliente de um médico
é o paciente; o de um educador é o aluno; o de um captador de fundos é o doador,
e assim sucessivamente. (op.cit, p. 29)
Se você trabalha num setor público, possivelmente esteja questionando que o setor
público não tem clientes. Se esta for sua indagação, digo a você que o cliente do setor
público é o cidadão ou contribuinte, que tanto quanto no setor privado é extremante
exigente. Este cidadão torna-se mais exigente ainda, pois parte do pressuposto de
que paga os impostos e, consequentemente, o salário do servidor público, e que este
deverá estar ao seu inteiro dispor.
O atendimento ao cliente exige um perfil adequado do funcionário, a
saber:
• ser comunicativo;
• saber ouvir;
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• ser paciente e desenvolver empatia;
• não adotar atitude defensiva e nem agressiva;
• ser intuitivo procurando a validação dos fatos;
• não prejulgar;
• procurar transmitir mensagens otimistas e estimulantes;

• expor argumentos e informações de maneira lógica.

Aula 11

Estilos de atendimento:

Se cliente for / estiver:

O atendente deve:

- Inseguro ou confuso;

- Apoiar, compreender;

- Irritado, hostil;

- Ouvir;

- Em pânico;

- Mostrar ação;

- Cínico;

- Não entrar no jogo;

- Paquerador;

- Cortar com jeito;

- Mal educado grosseiro;

- Demonstrar educação, firmeza;
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Para haver um excelente atendimento, é preciso observar certas características
do cliente, certos sinais que indicam o estado de espírito. Isto irá auxiliar muito o
atendente. Confira as dicas abaixo, e tome nota.

Dicas extraídas da obra Comportamento do Cliente (2002, p. 34)
Você sabia que os funcionários de uma empresa são clientes internos. Portanto, trateos bem; afinal, você precisa muito deles em seu dia a dia.
O uso da comunicação no atendimento pessoal
Que é comunicação?
Pense na palavra latina, communicare, cujo significado é tornar comum ou compartilhar.
Pense na comunicação como um compartilhamento. Torna-se, então, importante
estar consciente de como você se comunica. (McKenna, p. 06)
A comunicação não verbal
Não é preciso formação superior, ou um vocabulário vasto, para aprender a se
comunicar de forma eficaz e ser compreendido. Não é o que você diz para o cliente,
mas a forma como diz que fará toda a diferença no atendimento. Sua comunicação
não verbal pode tanto aperfeiçoar, e dar apoio às palavras como depreciá-las ou, até
mesmo opor-se ao que você diz.
Passemos a estudar, agora, os principais componentes da comunicação não verbal,
na visão de Colleen McKenna, citado na obra “Como se Comunicar com Sucesso”. (p.
30)

Durante o atendimento, olhe para a pessoa por um instante, e depois se volte
para mostrar que você está ouvindo, e não só olhando. Olhar muito fará com
que o cliente se sinta desconfortável.
Postura corporal: o modo como você se comporta envia uma mensagem não
verbal dupla. Revela o que você pensa sobre si mesmo e o que pensa sobre
seu ouvinte. Uma má postura transmite uma atitude de indiferença perante o
mundo. No atendimento, procure manter a coluna ereta, tanto sentado quanto
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Contato visual: os olhos são parte importante da comunicação não verbal.
Os locutores que ficam olhando para o nada, não inspiram muita atenção ou
confiança. Algumas pessoas têm problemas com um contato de olhos eficaz.
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em pé. Uma postura ereta dá uma assertividade adicional a sua mensagem,
enquanto que uma postura encurvada, passiva, dá a outra pessoa uma vantagem
imediata, tal como faria qualquer tendência sua de inclinar-se ou distanciar-se.
Contato físico e à distância: a distância que você mantém de outras pessoas
tem um impacto direto sobre a comunicação. Ficar sentado ou de pé muito
perto, e tocar a outra pessoa sugere intimidade em uma relação. Portanto,
jamais toque na pessoa durante o atendimento. O desconforto típico que
muitos de nós sentimos quando há pessoas em um elevador, ilustra bem a
situação.
Expressões faciais: você já viu alguém tentando expressar raiva enquanto sorri
ou ri? A comunicação eficaz requer expressões faciais de acordo com o que
está sendo dito. Se você diz algo divertido com um sorriso, seu ouvinte quase
sempre irá sorrir com você. Mesmo em uma conversa séria, o sorriso é essencial.
Se tudo o que você disser for sério, não existirá variedade, nem contraste.
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Gestos: são tão importantes quanto sua expressão facial. Gesticular demais
não é um comportamento certo no atendimento, porém ficar muito parado
demonstra apatia e desinteresse.
Tom de voz e volume: a voz é uma das ferramentas mais vitais do corpo na
comunicação. Um tom de conversa equilibrado e bem modulado é persuasivo
sem ser intimidante. Portanto, cuide de sua voz.
Vestuário: o que você veste e como veste transmite sinais poderosos. O
vestuário e os acessórios são reflexos de seu status; revela quem você é, o que
pensa que é, e o que quer que as pessoas pensem de você. Este assunto é de
extrema importância dentro dos aspectos do comportamento organizacional,
tanto que verá dicas de como se vestir na unidade 02 deste curso.
A motivação no atendimento
Motivação é uma espécie de energia psicológica que põe em movimento o
organismo humano, determinando os seus atos e atitudes. A motivação
é o fator gerador de todas as atividades humanas. Portanto, pessoas
automotivadas e comprometidas com a missão da organização fazem
toda a diferença no atendimento ao Cliente.
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Técnicas de Atendimento Telefônico

Aula 12

Nesta aula, você irá conhecer e aprender as formas corretas de
atendimento telefônico. É claro que você já utiliza muitas dessas
técnicas, mas um conhecimento adicional é sempre bem vindo, mesmo
porque todos nós adquirimos vícios na linguagem de atendimento
e nem percebemos mais isso. Passemos a conhecer as técnicas de
atendimento telefônico.
Não importa se a empresa fabrica automóvel, vende seguro, conserta aparelhos de
ar refrigerado, ou cura pessoas doentes; não importa se os clientes são velhos, ricos
ou pobres, homens ou mulheres. Mas, uma coisa é certa: as pessoas esperam duas
atitudes fundamentais quando ligam para a empresa: respeito e um bom motivo para
estar do outro lado da linha (ANDERSON, 1997, p. 3).
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Respeito significa que o cliente quer ser tratado de forma agradável e cortês. A voz e
a atitude do atendente revelam se está sinceramente satisfeito por conversar com o
cliente (mesmo quando ele se queixa ou diz “não” para o que o atendente está lhe
oferecendo). Respeito também significa não usar o telefone como arma, para enganar
ou confundir o cliente com ofertas e serviços “bons demais para serem verdade”.

Um bom atendimento
telefônico exige conhecimento
técnico, mas antes
mesmo de conhecermos e
aplicarmos qualquer técnica
de atendimento, seja ela
pessoal ou telefônica, faz-se
necessário o entendimento
de quem somos, ou onde
estamos localizados dentro do
contexto da organização.

Ao comunicar-se via telefone, é preciso articular a mensagem com mais cuidado.
Nesse caso, a comunicação eficiente é curta e objetiva, sem deixar de ser cordial. Ela
inclui pedidos de feedback e uma pausa para permitir o recebimento.

Ao contrário, da comunicação face a face, na comunicação por telefone você e o
receptor estão em ambientes físicos diferentes. A mensagem pode competir com
distrações que fogem ao seu controle, tais como: ruídos característicos de escritório,
interrupções, temperatura desagradável, ou uma grande janela dando para um lago
onde o seu cliente preferiria estar! Preste atenção aos ruídos de fundo. Eles podem
lhe dar uma pista para perguntas como: “É melhor ligar outra hora?” ou “Está
conseguindo me ouvir?” Quando você compete com distrações externas, o receptor
tem que achar a sua mensagem objetiva e interessante.
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O aparato físico do telefone pode distorcer o som da sua voz e tornar as palavras difíceis
de serem entendidas. Além disso, ele elimina a comunicação não verbal, inclusive a
maneira como você usa sons como “uh huh” e “hmmm” para dar a entender que
está ouvindo.
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Para o sucesso da comunicação ao telefone são enfatizados os seguintes
elementos:
• capacidade para ouvir;
• comunicação profissional e precisa;
• técnicas para lidar com pessoas e situações difíceis;
• controle de conversas ao telefone;
• criação de imagens positivas da empresa que representamos e de nós
mesmos.
O que é preciso para ser um bom ouvinte?
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Diversas qualidades ajudam a formar um bom ouvinte. Conheça e pratique as
qualidades a seguir:
Paciência: as pessoas que não ouvem, e nem esperam para falar, são impacientes.
Elas estão mais preocupadas com o que têm a dizer do que ter uma conversa.
Desenvolver a paciência quando escuta as pessoas é um investimento valioso.
Se você esperar com paciência e deixar os outros falarem, achará incrível o que
eles têm a dizer.
Concentração: as distrações são um problema comum na capacidade de
ouvir. As pessoas que permitem que as distrações interfiram em sua capacidade
de ouvir têm muitas coisas na cabeça. Elas podem pensar em um relatório que
precisam fazer, um prazo que está chegando, problemas de família ou apenas
sonhar acordadas. Em todos os casos, elas não conseguem se concentrar no
que o falante está dizendo. O pior é que é impossível disfarçar a distração com
alguém que deseja sua atenção.
Foco: é tentador fazer duas coisas ao mesmo tempo quando se está ao telefone.
Algumas pessoas tentam ouvir enquanto pagam contas, leem e-mails ou, o que
é pior, escutam alguém do escritório falar.
Não fazer deduções: outro problema é fazer deduções sobre o que você
acha que a pessoa dirá. Quando se faz deduções, tem uma conversa mental
separada, na qual debate essas deduções. Isso envolve muita atenção e energia,
as quais deveriam ser canalizadas para o ato de ouvir. Não faça deduções. Inicie a
conversa com a mente aberta. Deixe a outra parte dizer o que está pensando.
Bloqueios
Há algumas situações e atitudes que restringem a capacidade de ouvir com eficácia.
Às vezes, elas são físicas, como um barulho muito alto, e às vezes, são mentais. O
preconceito é um exemplo de bloqueio mental. Veja os bloqueios mais comuns:
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Ambiental/físico: você pode não ter consciência de como o barulho interfere em
sua capacidade de ouvir e se comunicar. Identifique os barulhos que possam estar
prejudicando sua voz ou colocando seus contribuintes em segundo lugar.
Preconceitos pessoais: você pode ter antipatia ou atitudes desconhecidas com
relação a algumas pessoas. Isso costuma minar as tentativas de audição e bloquear o
lado emocional. Lute contra isso e seja objetivo.
Fadiga: é bem possível, principalmente no final de um dia longo e difícil, estar tão
cansado que você fica apenas “passando por emoções”. A dica é fazer pequenas
pausas durante o expediente para manter-se bem o dia todo.

Técnicas de Atendimento por E-Mail

Aula 13

É comum, hoje, tanto o envio quanto o recebimento de e-mail como
suporte para atividades profissionais. Muitas vezes surgem dúvidas de
como escrever um e-mail. Nesta aula, você encontrará dicas corretas de
como enviar e-mails.
O que é e-mail?
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E-Mail ou Correio Eletrônico
é um serviço disponível na
internet que possibilita o
envio e o recebimento de
mensagens (“mails”). A
palavra e-mail, do inglês,
significa a abreviação de
eletronic e mail, ou seja,
correio eletrônico.

Trata-se de um “serviço de comunicação por meio de mensagens eletrônicas enviadas
por usuários através de redes de dados. O termo também se aplica às próprias
mensagens”. (Larousse – Grande Enciclopédia Larousse Cultura, p. 2068).
O endereço de correio eletrônico compõe-se de duas partes: nome do usuário
e endereço de domínio, separados pelo símbolo @, denominado arroba e que
no caso, representa a preposição inglesa at, com o significado locativo de em. À
esquerda do símbolo está o quem (usuário remetente), à direita, o onde (endereço).

Destinatário: para quem você está enviando o e-mail? É para o supervisor,
chefe, colega de trabalho, fornecedor, etc. Lembre-se que a linguagem escrita
é fria, não há as expressões faciais, sorrisos, tom de voz. Assim sendo, cada
palavra deve ser escolhida a dedo para não gerar um mal entendido ou transmitir
grosseria. Nesse caso, se for para uma pessoa apenas, é educado citar o nome
de quem se endereça e o cumprimento. Ex.: “Sr. Luiz Bom dia!” Isso faz com
que a pessoa que lê, sinta não só a pessoalidade da mensagem como também
a simpatia. Quando não sabemos o cargo da pessoa, na dúvida, devemos
manter sempre o Sr. ou Sra. antes do nome, e claro se soubermos o título
do cargo colocamo-lo corretamente. Ex.: “Dr. Luiz Boa tarde!” O tratamento
por e-mail admite o vocativo: Senhor(es), Amigos(as), Você(s), e os pronomes
pessoais: lhe(s), o(s), a(s). Em caso de e-mail enviado para diversas pessoas, o
ideal é generalizar e não citar o nome de todos. Ex.: “Prezados Colaboradores.
Bom dia!” Não esqueça de colocar todos os endereços dos e-mails no campo
Cco (cópia carbono oculta), assim os endereços ficam ocultos para os outros
destinatários.
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O e-mail, nas organizações, vem ganhando espaço a cada dia, e em algumas situações
tem até substituído algumas cartas, ofícios e outras comunicações internas, por sua
praticidade, velocidade de envio da informação e informalidade. Mas, como escrever
um bom e-mail? Em primeiro lugar, temos que lembrar sempre de alguns pontos os
quais passaremos a analisar a seguir:
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Texto: a preocupação com o texto por e-mail deve ser a coesão e a coerência
de idéias; elabore textos curtos e objetivos, comece a mensagem com o assunto
do e-mail para que o leitor saiba exatamente do que se trata. O campo assunto
serve como introdução e deverá ser objetivo. Pode ser usado o parágrafo, tantos
quantos necessários para a compreensão, porém não muito longos, pois perdese a essência da comunicação. Deixe espaço entre os parágrafos, isto organiza
a compreensão do leitor.
Outra observação a se fazer é o que escrever e como escrever para não perder
a formalidade com o colega de trabalho, e claro que ele entenda o que foi escrito. Para
isso, evite as abreviações muito usadas na internet, como: vc, tb, pq. Evite palavras
com grafia “inventada” no mundo virtual como: naum, aki, etc. Atente para as regras
de regência verbal, nominal, concordâncias, regra de acentuação gráfica e a grafia
correta das palavras. Evite escrever com letras DE CAIXA ALTA, porque dá a impressão
para o leitor que VOCÊ ESTÁ GRITANDO! Sentiram a diferença ? Use esse recurso para
escrever siglas. Ex. IBGE, IBAMA, etc.
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Assunto: ao escolher o assunto do e-mail, dê referências que realmente o leitor
entenda o contexto do e-mail, evite: URGENTE! IMPORTANTE! Faça uma síntese com
duas ou três palavras para identificar o assunto da mensagem. Isto facilita muito a
leitura, e uma possível busca pelos assuntos que foram tratados.
Despedida: ao despedir lembre-se de uma regra simples e eficaz, se o e-mail é para
alguém com cargo superior ao seu, use a expressão “Respeitosamente”; caso contrário
use “Atenciosamente”. Essa regra é praticada pela Redação Oficial. É imprescindível
colocar seu nome, número do telefone e o nome da empresa.
Ética com e-mails: não utilize o e-mail da empresa para assuntos pessoais. Saiba
que toda empresa tem direitos e deveres quanto à utilização do e-mail. Um direito
é de verificar de que forma o funcionário está utilizando o e-mail da empresa. Um
dever, manter os computadores livres de toda espécie de vírus eletrônico que possa
prejudicar outras empresas. Saiba que no setor privado muitos funcionários foram
demitidos por utilizar e-mail para fins particulares, e acessar sites que não dizem
respeito a assuntos de trabalho durante o expediente.
Extraído do site: http://www.administradores.com.br/artigos/comunicacao_por_
email_nas_organizacoes/21701/. Acesso em 01/04/2009.
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Técnicas de Organização do Trabalho

Aula 14

Nessa aula você irá entender a importância da organização do trabalho,
não somente para a Instituição, mas para você que irá atuar nela. A
organização do trabalho tem incidência direta sobre o seu comportamento
na organização e vice-versa. Confira as dicas e aplique-as.
Para iniciar, vamos conhecer um pouco da histórica da organização do
trabalho.
• Nas atividades tribais primitivas, o trabalho consistia de caça e coleta;
• Nas sociedades de classe (Egito, Mesopotâmia, Roma), o trabalhador já não
produzia só para si, mas para um proprietário;
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• Na sociedade capitalista, a jornada atinge sua extensão máxima, necessitando
de fiscalização dos horários de trabalho;
• Na segunda revolução industrial (1870-1910), as fábricas concentravam
milhares de operários. Nessa fase, surgem os escritórios com a estrutura parecida
com a de hoje;
• Na década de 70, os avanços tecnológicos e a reengenharia permitram uma
redução drástica nos quadros de funcionários.
• Surgem novas doenças no trabalho: stress, LER.
Organização do Trabalho
• Na atualidade, cresce a intensidade do trabalho para compensar a redução
de quadros;
• O funcionário trabalha em média, hoje, 43 horas/semana.
• Novos métodos de produção projetados levam a empresa a recriar ambientes
tendo a casa como referência;
• O jovem demora mais para ingressar no mercado, enquanto que o idoso
permanece mais tempo no mercado;
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• As mulheres ganham cargos de liderança e ampliam as áreas de atuação.
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Técnicas eficientes na organização do trabalho
• Deixar a mesa sempre em ordem, sem excesso de papéis;
• Manter equipamentos em condições de uso e nos devidos lugares;
• Estocar materiais suficientes para o desenvolvimento das atividades;
• Colocar tudo ao alcance da mão antes de iniciar a tarefa;
• Manter atenção redobrada quando estiver conferindo ou revisando alguma
digitação;
• Desenvolver atividade com disciplina;
• Não perder a calma diante de situações difíceis;
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• Não se esgotar em uma única tarefa;
• Iniciar o dia com tarefas que exijam maior concentração.
• Estabelecer prioridades;
• Procurar melhorar o aspecto do escritório, pois interfere no trabalho;
• Adquirir conhecimentos em gestão de documentos e arquivística; gramática,
informática, controles contábeis e outros relacionados com o setor de
atuação;
• Ter sempre à mão um livro atualizado de gramática e redação empresarial.
Trabalho e Recompensa
• O trabalho executado por outro departamento jamais será recompensado
com presentes;
• Esta atitude cria dependência e não trabalho cooperativo;
• Regra geral: retribua cooperação com cooperação.
Eficácia profissional e administração do tempo
• O desenvolvimento eficaz de uma atividade exige “bons hábitos e capacidade
de fazer planos”.
• Recomenda Motta (1973) que o rendimento do trabalho depende do
planejamento, do estabelecer prioridades;
• Fixe metas para o trabalho a curto médio e longo prazo.
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Vejamos algumas dicas para administrar o tempo
• Centralize informações em uma agenda: isto evitará a constante busca
por informações que você não sabe onde estão, como números de telefones,
endereços, datas importantes para você e sua empresa;
• Planeje o seu dia: em apenas 10 minutos é possível fazer uma previsão do
que é mais importante, ou seja, estabeleça as prioridades e, depois, concentrese nelas;

• Respeite o seu ritmo: verifique o horário que você “funciona” melhor, se
pela manhã ou à tarde, e use esse horário para atividades que exijam maior
concentração;

Aula 14

• Reuniões: são importantes, porém exigem critérios. Por exemplo, qual o
objetivo, quem são os envolvidos, qual o melhor horário, local, etc. Estabeleça
uma previsão de término e determine que este horário seja cumprido;
• Representações: se você ocupar um cargo de chefia, e tiver uma agenda
muito intensa, mande um “representante”;
• E-mails: não consulte e-mail assim que chegar ao trabalho, deixe para fazêlo, por pelo menos uma hora depois, quando já tiver estabelecido as prioridades
para aquele dia;
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• Saiba dizer “não” ou “mais tarde”: a maioria das pessoas tem muita
dificuldade para dizer “não”, porém é um aprendizado importante;
• Assuma seu papel de protagonista: enumere os papéis que você
desempenha na vida: pai, filha, marido, chefe, cidadão. Não adianta fazer um
planejamento para vida pessoal e outro para a vida profissional, afinal você é
um só.
• Tenha tempo para cuidar da saúde: não há qualidade de vida sem
saúde, portanto, se você está acima do peso, é sedentário; pelo menos vá pelas
escadas, já é um bom começo;
• Organize-se para ler e aprender: ninguém tem tempo para ler tudo que
chega pelo correio e pelo e-mail; portanto, selecione o que convém, e leia o que
irá deixá-lo atualizado.
• Distribuição ideal das horas: 70% com atividades importantes; 25% com
urgências; 5% com bobagens.
(Extraído da Revista Você S/A, Editora Abril, nº 112 – Out./2007)
A organização do trabalho e a gestão moderna
Atualmente, as organizações precisam atuar dentro de uma política de qualidade.
Contudo, para implantação de uma política de qualidade, as organizações utilizam
alguns modelos de gestão que funcionaram em outras organizações, como na
administração japonesa, por exemplo. Passemos a conhecer agora um dos modelos
de gestão que se aplica na organização do trabalho e também na administração do
tempo.
5S (5 Sensos)

O 5S irá simplificar os processos, melhorar as condições de ambiente de trabalho,
visando otimizar recursos e o tempo.
Seiri - Senso de Seleção
Seiton - Senso de Ordenação
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É um programa de melhoria comportamental, onde você não muda de
trabalho, mas sim, a forma de trabalhar, e desenvolver as atividades. O
5S tem como principal característica a simplicidade dos processos; os
conceitos são bastante profundos, e podem ser aplicados tanto na vida
profissional como na vida pessoal.
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Seiso - Senso de Limpeza
Seiketsu - Senso de Saúde
Shitsuke - Senso de Autodisciplina
Outra forma eficiente de organizar o trabalho consiste em listar todas as atividades
e “atacar” as mais urgentes. Um instrumento de gestão, denominada Tabela GUT, é
muito utilizado e conhecido pelos administradores.
Após listar os problemas encontrados, ou atividades a serem realizadas, fazse a análise e a pontuação 1, 3, 4 ou 5 para cada perspectiva:
Gravidade - são as consequências se nada for feito
Urgência - prazo para tomada de decisão
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Tendência - proporção do problema futuro
A pontuação deve ser multiplicada e o resultado é a classificação das prioridades.

Valor

Gravidade
Consequências se
nada for feito

Urgência
Prazo para tomada
de decisão

Tendência
Proporção do problema
no futuro

GxUxT

5

Os prejuízos ou
dificuldades são
extremamente graves

É necessária uma
ação imediata

Se nada for feito, o
agravamento da situação
será imediato

125

4

Muito graves

Com alguma
urgência

Vai piorar a curto prazo

64

3

Graves

O mais cedo possível

Vai piorar a médio prazo

27

1

Sem gravidade

Não tem pressa

Não vai piorar e pode até
melhorar

1

Você pode utilizar esta tabela para fazer uma projeção das atividades que você
desenvolve e com isso organizar melhor o seu trabalho.
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Que as pessoas de sucesso têm características comuns.
Elas acordam muito cedo, pensam positivo sempre,
projetam uma imagem de sucesso, e administram
muito bem o tempo delas. Você conhece alguém
assim? Utilize esse modelo como construção para
sua vida.

Anotações
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Automação de Escritórios
Nesta aula, você irá conhecer as práticas secretariais voltadas para o
uso da automação de escritórios.
O que é automação de escritórios?
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Segundo Márcio Eustáquio Guimarães (2007, p.73), a automação é uma prática
relacionada, diretamente, com o volume de informações escritas de uma determinada
empresa. Até alguns anos passados, caracterizava-se pelo processo lento de sua
utilização. Isso porque os escritórios brasileiros, de maneira geral, ainda estavam
congelados no que diz respeito às técnicas usadas no desenvolvimento de suas
funções. Basta lembrar os recursos empregados até hoje pela grande maioria dos
nossos escritórios: telefone, copiadoras, armários para arquivos, máquinas de escrever
e de calcular, malote, lápis, borracha, etc.
Qual o principal objetivo da automação de escritórios?
“Sobretudo apoiar o
processo de decisão na
empresa, por meio da
agilização do fluxo de
informações, tornando
disponível ao usuário
final (profissionais e
gerentes) não apenas a
informação mais atualizada
possível, como também as
ferramentas necessárias para
selecionar e analisar esta
informação”.( GUIMARÃES,
2007, p.74).
Guimarães apresenta um quadro comparativo entre o processo tradicional e o
moderno no processamento da informação.
PROCESSAMENTO DA
INFORMAÇÃO

PROCESsO TRADICIONAL

PROCESsO AUTOMATIZADO

- Produção e preparação de
informação escrita

- Endereçamento

- Processamento de texto

- Disseminação

- Correio

- Correio Eletrônico

- Malote/boy

- Fax

- Telefone

- Teleprocessamento

- Datilografia

- Manipulação e representação
da informação para apoio à
decisão.

- Sistema para cálculos

- Microcomputador pessoal

- Mecanismos para produção
gráfica

- Microcomputador profissional
- Teleprocessamento

- Consulta à base de dados
remota, via telex, telefone, etc.
- Arquivamento e recuperação
de informações

- Arquivos físicos

Sistema de gerenciamento de
dados multiusuário.
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- Telex
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Para Márcio Eustáquio Guimarães (2007, p.77), a oferta de tecnologia para a
automação de escritórios na atualidade compreende os seguintes recursos:
• Estação de processamento de textos com software poderoso e adequado às
peculiaridades do nosso idioma.
• Redes locais de processamento distribuído para compartilhamento de
recursos, integração da comunicação e aplicações do tipo correio eletrônico.
• Integração com redes remotas.
• Integração com redes públicas.
• Impressoras tipo letter quality com média velocidade.
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• Computadores pessoais (desktop) com recursos gráficos e de alta flexibilidade,
inclusive em termos de aplicativos.
• Sistemas de micrografia e reprografia.
• Integração com internet/intranet.
Na visão do mesmo autor, a médio e longo prazo, outros recursos deverão
ser somados aos já existentes, tais como:
Sistemas de gerenciamento de voz e imagem integradas aos processadores de
texto e ao correio eletrônico.
Implementação, em nível de integração com servidores, de arquivos (pesquisa
por palavra-chave, assuntos, etc.)
Processadores de texto poderosos adequados às peculiaridades do nosso
idioma, planilhas eletrônicas e softwares gráficos.
Quais os efeitos da automação de escritórios com a área secretarial?
A área secretarial passou por profundas modificações em detrimento ao novo perfil
exigido nos escritórios. Longe de extinção, a profissão secretarial é exigente e requer
do profissional um espírito atuante dinâmico e empreendedor. Isto significa dizer que
o secretário, hoje, deverá estar em constante busca de aperfeiçoamento e atualização
para fazer frente às exigências do mercado.
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O Mercado de Trabalho e a(o) Secretária(o)

Aula 16

A aula tem por objetivo principal compreender como é a inserção do
profissional em Secretariado no mercado de trabalho. Se você já está
no mercado de trabalho, ou procura uma nova colocação, aqui, você
terá dicas especiais.
Para compreendermos este assunto, a especialista Denise Rachel Veiga (2007, p.35),
em sua obra “Guia de Secretariado Técnicas e Comportamento”, afirma que alguns
profissionais têm competências, habilidades e conhecimentos inerentes ao cargo
que estão pleiteando, mas que não obtêm êxito no processo seletivo em função de
fatores, como: falta de objetividade, currículo mal elaborado, postura e vestuário
inadequados e dificuldade em expressar a própria experiência profissional.
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O mercado de trabalho está extremamente exigente, haja vista não só o atual contexto
sociotécnico e socioeconômico, como a globalização da economia, as fusões de
empresas, as privatizações de alguns setores, as novas tecnologias e também as
exigências oriundas dos clientes. Contudo, algumas empresas encontram dificuldades
para contratar um profissional qualificado.
Cabe ao profissional em secretariado compreender sua atual função nas organizações.
Na década de 80, era desejável o idioma inglês; hoje, é pré-requisito.
Segundo VEIGA (2007, p.20), nas duas últimas décadas, a profissão que mais sofreu
mudanças decorrentes da tecnologia e, principalmente, da informática foi a da
secretária. A informática invadiu o ambiente de trabalho da secretária; fez com que
as tarefas e a rotina fossem modificadas. A informática contribuiu para que as tarefas
fossem realizadas de maneira mais eficiente e eficaz, o que resultou em “ganho” de
tempo e qualidade para o profissional secretarial.

Na atualidade, a secretária
necessita de constante
aperfeiçoamento para
acompanhar as mudanças
do mercado e da empresa.
Assim, de um papel passivo,
o profissional secretarial
passou a ser ativo e
participante, cada vez mais
integrado aos negócios da
empresa.

Apresentamos a seguir, na visão de VEIGA (2007, p.23), o perfil ideal para esse
profissional que, além de assessorar, atua como facilitador entre o chefe, o mercado
e demais membros da equipe.
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É comum encontrarmos o profissional integrado aos processos e a gestão.
Atualmente, a secretária participa de reuniões; interage com clientes e fornecedores;
soluciona problemas; organiza eventos; gerencia os compromissos pessoais e
profissionais do chefe; administra conflitos; organiza e elabora roteiros de viagens;
elabora apresentações; enquanto que - antigamente - ela somente anotava recado,
datilografava documentos administrativos e atendia ligações telefônicas.
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• Conhecer profundamente a área de trabalho e ter uma visão global da
organização.
• Desenvolver as competências técnicas (idiomas, Internet, informática, redação
própria etc.).
• Estabelecer relacionamentos alicerçados em confiança e respeito,
desenvolvendo uma relação de transparência com chefes, clientes, colegas e
fornecedores.
• Estar comprometido com o resultado do trabalho e com a missão da
organização.
• Estar inteirado dos acontecimentos mundiais e das mudanças internas e
externas da organização.
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• Estar voltado para a inovação; sugerir e aceitar novas idéias.
• Manter comportamento ético, independente das informações e situações.
• Manter o bom humor.
• Planejar e cuidar da própria carreira profissional.
• Saber administrar o tempo, tanto o seu como o do chefe.
• Saber se comunicar.
• Saber tomar decisões.
• Ser autocrítico para avaliar as próprias potencialidades e imperfeições.
• Ser dinâmico, discreto e educado.
• Ser empreendedor.
• Ser entusiasta.
• Ser flexível.
• Ser leal à empresa e ao chefe.
• Ser organizado.
• Ser persuasivo.
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• Ser polivalente.
• Ser pontual no cumprimento do horário de trabalho e na entrega dos
trabalhos.
• Ser proativo.
• Ter ambição.
• Ter autoconhecimento.

• Ter capacidade e vontade de aprender continuamente.
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• Ter capacidade para administrar conflitos.
• Ter capacidade para assessorar vários chefes.
• Ter capacidade para desenvolver, gerenciar, motivar e valorizar as pessoas.
• Ter disponibilidade de horário e saber conciliar vida profissional e pessoal.
• Ter foco no cliente.
• Ter habilidade para negociação.
• Ter habilidade para trabalhar em equipe.
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• Ter inteligência emocional para saber lidar com as emoções.
O que é empregabilidade?
Na visão de VEIGA (2007, p.37), o termo empregabilidade é a condição do
profissional que está apto a entrar e manter-se no mercado de trabalho,
e que possui flexibilidade para se adaptar às constantes mudanças. O
profissional empregável possui conhecimentos, competências, habilidade e atitudes
que o tornam importante no mercado de trabalho. A relevância não está associada à
empresa, mas ao mercado de uma maneira geral.
O profissional que tem empregabilidade decide o rumo de sua carreira profissional; e
aquele que tem baixa empregabilidade, está sujeito às circunstâncias. Durante muito
tempo, as organizações cuidavam da carreira profissional de seus funcionários. Hoje
essa situação mudou; é o próprio funcionário que deve cuidar de sua carreira, buscando
aperfeiçoamento, conhecimento, e ampliando sua rede de relacionamentos.
O uso da inteligência emocional irá auxiliar a definir o rumo da carreira, pois
pressupõe o autoconhecimento. Cabe ao profissional desenvolver competências
técnicas, mercadológicas, relacionamentos, comunicação oral e escrita, educação
tecnológica e idiomas.
Outro aspecto, de extrema importância, é a ética, pois garante respeito próprio e dos
demais colegas.
Ter uma reserva financeira, principalmente em momentos de crise e de transição, é
muito bom. Assim, o profissional terá tranquilidade para ir a busca do seu objetivo.
O que é networking?

Vale lembrar que você deverá manter esse contato não somente quando necessita.
Assim é prudente que quando não vê o seu colega há tempo, deve iniciar a conversa
falando de amenidades, relembrando o passado para resgatar o vínculo e, somente
depois disso, expor o motivo do contato e os objetivos profissionais. O passo seguinte
é enviar um currículo atualizado.
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Networking é a rede de relacionamento de uma determinada pessoa.
Estatisticamente comprovado, a indicação ainda é um fator forte na
empregabilidade. Salienta-se que essa rede é composta por amigos de
infância, colegas de faculdade, de trabalho e até chefes.
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A busca pelo novo emprego requer clareza e objetividade; portanto, o profissional
precisa ter noção de suas competências, habilidades e conhecimentos. É necessário
que a pessoa tenha discernimento de seus pontos fortes e fracos, e saiba preparar um
currículo dentro das expectativas.
Elaboração do currículo
Para VEIGA (2007, p.40), a apresentação do currículo merece alguns cuidados. Segue
algumas sugestões:
• Não utilize folhas de rosto.
• Não é necessário escrever curriculum vitae ou currículo.
• Não é obrigatório assinar e colocar data no final do currículo.
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• O negrito deve ser utilizado apenas no título das seções. Pode ser usado
também no nome do profissional.
• Use letra fonte Arial 11 ou 12. Evite letras muito grandes ou pequenas
demais.
• O papel pode ser branco ou colorido. Evite cores fortes.
• Utilize papel tamanho A4, evite o ofício.
• Evite sentenças e parágrafos longos. Currículo em outro idioma deve ser
ainda mais objetivo.
• Não tire cópias, opte por imprimir a quantidade de cópias necessárias.
• As referências (bancárias, comerciais e pessoais) não devem ser incluídas.

Le m b re-s e
o currículo mostra sua imagem; portanto, elabore-o com
cuidado.
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Nesta aula, você vai conhecer a definição de motivação, e utilizar esses
conhecimentos para equilibrar seus interesses pessoais com os interesses
profissionais. Muitas pessoas acreditam que a motivação é oriunda de
fatores externos. Estudos comprovam que é preciso autoconhecimento
para saber até que ponto a motivação, ou desmotivação, está relacionada
fatores externos.
O que é motivação?
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Motivo, motivação, mover, movimentar e motor são palavras que têm a mesma
origem e estão associadas à mesma idéia: motivus, palavra latina, significa aquilo
que movimenta, que faz andar. O estudo da motivação é um dos temas centrais
do enfoque comportamental. É necessário compreender os mecanismos que
movimentam as pessoas, para os comportamentos de alto desempenho, indiferença
ou improdutividade, a favor ou contra os interesses da organização. (MAXIMIANO,
2006, p. 255)

Para ROBBINS (1999)
motivação é o processo
responsável pela
intensidade, direção e
persistência dos esforços de
uma pessoa para o alcance
de uma determinada meta.
Portanto, para o autor a
motivação é a fórmula para
você iniciar uma tarefa e
persistir nela.

Na visão de MASLOW (1970), motivação é a satisfação da necessidade de autoestima e
de estima dos outros; sendo fundamental para todos os seres humanos. Quando essas
necessidades não são satisfeitas, o indivíduo sente-se inferior, fraco e desencorajado.
Quando não possui autoconfiança, nem força, sente-se fora do contexto, inútil e
desnecessário ao mundo.
Para HERZBERG (1998) os fatores que motivam as pessoas, e denominados de
“motivadores” são: realização, reconhecimento do desempenho, trabalho desafiante,
maior responsabilidade, crescimento e desenvolvimento; todos relacionados com o
trabalho em si.

Para Maximiano (2006), a palavra motivação é usada com diferentes significados.
Pode-se falar em motivação para estudar, ganhar dinheiro, viajar e até mesmo para
não fazer nada. A palavra motivação indica as causas ou os motivos que
produzem determinado comportamento, seja ele qual for. A motivação é a
energia ou força que movimenta o comportamento, e tem três propriedades:
- Direção: o objetivo do comportamento motivado ou a direção para a qual a
motivação leva o comportamento;
- Intensidade: magnitude da motivação;
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O significado da motivação:
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- Permanência: duração da motivação.
Assim, a motivação é específica. Uma pessoa motivada para trabalhar pode não
ter motivação para estudar ou vice-versa. Não há um estado geral de motivação que
leve uma pessoa a ter disposição para tudo.
Como as expectativas no trabalho influenciam a motivação?
Segundo Stephen Robbins (2006, p.355), uma das explicações mais amplamente
aceita sobre motivação é apresentada pela teoria da expectativa, que afirma que “a
força de uma tendência para agir de certa maneira depende da força de
uma expectativa de que o ato seja acompanhado por dado resultado da
atratividade desse resultado para o indivíduo”.
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Em termos mais práticos, a teoria da expectativa diz que um funcionário será motivado
a se esforçar no trabalho quando acreditar que seu esforço levará a uma boa avaliação
de desempenho, e que uma boa avaliação resultará em recompensas organizacionais,
como gratificação, aumento de salário, promoção, e que essas recompensas satisfarão
suas metas pessoais.
Como equilibrar interesses pessoais e organizacionais
Possuir metas específicas no trabalho aumenta a motivação? Se o funcionário busca
satisfazer suas necessidades pessoais através das atividades que realiza para a empresa,
as metas organizacionais são fonte de motivação pessoal?
Segundo ROBBINS (2006, p. 351), a resposta é sim. A meta em si atua como um
estímulo interno, especialmente se esta possui certo grau de complexidade, e o
funcionário tiver feedback sobre seu desempenho.
Para Robbins, as pessoas fazem o máximo quando obtêm feedback sobre o grau em
que estão progredindo rumo as suas metas.Isto as ajuda a identificar discrepâncias
entre o que já fizeram, e o que desejam fazer; ou seja, o feedback atua na orientação
do comportamento. Mas nem todo feedback é igualmente poderoso. O feedback
autogerado, no qual o funcionário é capaz de monitorar seu próprio progresso, temse evidenciado como motivador mais eficaz que o feedback gerado externamente.
A motivação aplicada ao trabalho
Suponhamos que você tenha que iniciar um relatório, mas está com dificuldades
de iniciá-lo, você toma um café, dispersa sua atenção para outra atividade, e acaba
deixando para o dia seguinte. Faltou em você a motivação para executar a atividade.
Assim, precisa aprender a manter-se motivado para aumentar a produtividade no seu
trabalho. Mas como aprender a ser motivado no trabalho? Seguem algumas dicas na
visão de Robbins.
Dicas para melhorar sua motivação no trabalho:
• Proponha-se a realizar metas importantes;
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• Utilize a excitação para produzir energia;
• Mexa-se (nem que seja subindo escadas);
• Relaxe; (aprenda a respirar);
• Tenha atitudes mentais positivas;
• Divida o trabalho em pequenas tarefas;

Aula 17

• Cuide de sua saúde;
• O recurso interior mais importante que você dispõe para se motivar são os
seus pensamentos, portanto pense positivo sempre;
• Use afirmações motivadoras: “aconteça o que acontecer vou concluir este
projeto”, ou “tenho capacidade para realizar esta atividade”;
• No início pode parecer “meio estranho”, mas você precisa criar o hábito de
fazê-las;
• Crie imagens mentais positivas sobre você mesmo;
• Comece com pequenas coisas e amplie para situações maiores;

Atividade
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• Utilize como modelo uma pessoa de sucesso, e treine em sua mente a
capacidade de mudar o comportamento para tornar-se tão positivo quanto
aquela pessoa. Esta é uma fórmula mágica para melhorar o processo de
motivação.

O que motiva você? Responda a pergunta. A
seguir, conheça algumas possíveis respostas:

1. Eu me esforço muito para melhorar meu desempenho no trabalho;
2. gosto de competir e vencer;
3. muitas vezes me vejo conversando com colegas sobre questões alheias ao
trabalho;
4. gosto de desafio;
5. gosto de estar no comando;
6. gosto que os outros gostem de mim;
7. desejo saber como estou progredindo na realização de minhas tarefas;
8. questiono as pessoas que fazem coisas com as quais não concordo;
9. tento criar intimidade com colegas de trabalho;

11. gosto de influenciar outras pessoas a serem como eu, a fazerem do meu
modo;
12. gosto de pertencer a grupos e organizações;
13. gosto da satisfação de concluir uma tarefa difícil;
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10. gosto de fixar e alcançar metas realistas;
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14. geralmente trabalho para obter mais controle sobre o que ocorre à minha
volta;
15. presto muita atenção aos sentimentos das outras pessoas no trabalho.
Fonte: ROBINSON, Stephan P. (2006, p. 347)
INSTRUÇÕES : para cada uma das 15 declarações seguintes, circule o
número que mais se aproxima daquilo que você sente. Considere suas
respostas no contexto de seu cargo atual.
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Questão

Concordo totalmente

Discordo totalmente

Nº 01

1

2

3

4

5

Nº 02

1

2

3

4

5

Nº 03

1

2

3

4

5

Nº 04

1

2

3

4

5

Nº 05

1

2

3

4

5

Nº 06

1

2

3

4

5

Nº 07

1

2

3

4

5

Nº 08

1

2

3

4

5

Nº 09

1

2

3

4

5

Nº 10

1

2

3

4

5

Nº 11

1

2

3

4

5

Nº 12

1

2

3

4

5

Nº 13

1

2

3

4

5

Nº 14

1

2

3

4

5

Nº 15

1

2

3

4

5

Agora consulte suas respostas.
Para determinar suas necessidades dominantes, e o que motiva você, marque o número
(de 1 a 5) que você circulou para cada afirmação, ao lado do número correspondente
a essa afirmação:
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Realização

Poder

Afiliação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total

Total

Total

Totalize a soma de cada coluna. O resultado será um número entre 5 e 25 pontos. A
coluna com a pontuação mais alta lhe dirá qual a necessidade dominante. (ROBBINS,
2006, p. 508)

Etiqueta no Mundo do Trabalho

Aula 18

Você considera etiqueta uma “frescura”? Acha que não combina com o
ambiente de trabalho? Nessa aula, você mudará seu conceito a respeito
desse assunto.
O que é etiqueta?
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“Etiqueta é a ética do
cotidiano, do dia a dia,
da convivência”. (VAZ,
2006, p.7)

Viu como é simples a resposta! Aposto como você pensou em uma mesa com diferentes
talheres, pratos, copos e, às vezes, não sabe nem para que tudo aquilo. Não que este
momento também não exija etiqueta. Só que nesta aula, abordaremos a etiqueta
aplicada ao convívio social e, sobretudo, ao convívio no ambiente de trabalho.
Passemos a estudar, agora, as regras de convivência, de acordo com a visão de Ana
Vaz, citadas em sua obra “Pequeno livro de etiqueta para toda hora”.
Palavras mágicas: Algumas pessoas simplesmente esquecem ou não suspeitam que
a inclusão de poucas palavras no vocabulário, pode deixar sua própria vida e à do
outro muito mais leve. São elas: “Bom dia”; “Boa tarde”; “Boa noite”; “Por favor”; “Por
gentileza”; “Com licença”; “Obrigado(a)”; “Muito obrigado(a)”. Elas ainda estão na
última moda e devem ser usadas no convívio familiar, no convívio social, no ambiente
de trabalho, etc.(Vaz, 2006, p. 13).
Algumas pessoas acreditam que como estão no ambiente de trabalho há tempo,
não precisam usar as palavras mágicas, e agem como se o ambiente fosse exclusivo
delas.
De manhã, ao chegar ao trabalho, você deve saudar as pessoas com um “Bom dia”,
mesmo que para você aquele dia não seja tão favorável assim. Afinal, este é um
problema só seu. Não contamine o ambiente com o seu mau humor.

• Planejamento é palavra chave. Quem deixa para a última hora nunca será
pontual.
• Adiantar-se também é ruim. Evite chegar à casa dos anfitriões antes da hora
marcada, enquanto eles ainda fazem os últimos acertos.
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Pontualidade: ser pontual é demonstrar que se importa com o outro. Seguem
algumas dicas para resolver a questão da pontualidade. (VAZ, 2006)
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• Sempre que um atraso for inevitável, ligue avisando.
• Atraso no trabalho é imperdoável, mas há exceções, portanto justifique seu
atraso.
• Lembre-se! O atraso tem efeito cascata, e desorganiza a vida de muitas
pessoas.
Normas de conduta:
• Seja no elevador, no vagão do trem, no ônibus, a preferência é para quem
sai.
• Use Sr. e Sra. quando estiver com clientes; mas se não for agradável para ele
peça desculpas e continue a conversa.

Técnicas Secr etar iai s II

• O colega tem mau hálito ou sudorese, devo avisá-lo? Somente se houver
intimidade, caso contrário ficará uma situação péssima.
• Você fuma? Se a resposta for sim, somente em locais apropriados e nada de
deixar “bitucas” de cigarro.
• Usou o banheiro da empresa? Sem problemas, mas não deixe vestígios como
cabelos pelo chão, fio dental usado na pia, vaso sem descarga, janela fechada,
etc.
• Ao final do expediente você costuma passar batom? Ótimo isso demonstra
amor próprio e uma dose de vaidade necessária, porém utilize o “toilete”, jamais
na sala ou na presença de outras pessoas.
• Você adora retratos da família? Nada contra, mas a sua mesa de trabalho
não é o local ideal para exposições, muito menos em cima de armários.
Cartão Profissional
• Deve ser o mais simples possível, mas não sem graça.
• Deve refletir sua área de atuação, cargo e empresa.
• Se você trabalha em empresa onde a seriedade impera, seu cartão deve ser
clássico e sóbrio;
• Dica: nada de dobrar o “cantinho” do cartão. Está fora de moda.
Como repassar o cartão profissional
• A entrega do cartão sinaliza que você valoriza a outra pessoa, e quer
contato.
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• Cuide para entregar o cartão no momento certo evitando repassar
“ansiedade”.
• No início do encontro em reuniões, em contatos com a imprensa.
• No final do encontro em restaurantes, ou quando estiver na mesa.
• Dica: entregue o cartão virado para a frente, para facilitar a leitura de quem
recebe.

Como receber o cartão profissional
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• Ao receber o cartão, leia-o imediatamente e comece a chamar a pessoa
pelo nome e, guarde-o em um lugar onde a pessoa que o entregou sinta-se
valorizada.
• Sempre que possível retribua a gentileza. Para isso tenha o hábito de andar
com cartões, e cuide para que não fiquem com aspecto sujo, estragado ou
riscado.
• Dica: seu cartão é sua imagem.
Coquetel no ambiente de trabalho:
• Mesmo que o coquetel seja num horário em que as pessoas acabaram de
sair do trabalho, e não jantaram ainda, contenha-se. Não devore a bandeja com
todas as delícias.
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• Se você estiver ao lado de uma pessoa desconhecida, e tiver que “puxar
conversa” o melhor é perguntar pelo trabalho ou pelos interesses dela.
• A prática de levar “pratinhos” ou “escondidinhos” no bolso são absolutamente
abomináveis. Salvo se o dono da festa sugerir, como forma de aproveitar o que
sobrou, e isto deve ser feito no final da festa.
A festa de fim de ano:
A festa de final de ano realizada pela empresa tem como principal objetivo integrar os
funcionários e comemorar as conquistas no âmbito profissional. Assim sendo, nada
de levar o cunhado, a irmã, as crianças, etc. O cônjuge só irá se o convite for extensivo
ao casal. Cuidado com o comportamento, chefe é chefe e estará observando você,
mesmo nesses momentos. Então, nada de comer e beber em excesso. Isso é péssimo
para sua reputação. Desfazer uma imagem negativa é uma das tarefas mais difíceis,
especialmente no campo profissional.
A questão dos presentes no ambiente de trabalho:
Você saiu de férias e trouxe alguns “mimos”. Ótimo, porém deverá ser para todo
o setor onde você trabalha. Trouxe apenas para aquele colega que você tem maior
afinidade? Nessa situação, entregue o presente fora do ambiente da empresa.
Você precisou sair mais cedo para ir ao médico, e seu colega o substituiu em
alguma atividade? Ótimo, isso demonstra espírito de equipe, mas preste atenção,
nessa situação você não deve presentear seu colega de trabalho. Deve, sim, retribuir
cooperação com cooperação. Quando ele precisar se ausentar, você também poderá
substituí-lo.
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Técnicas de Apresentação Pessoal
Nesta aula, você irá aprender técnicas de apresentação pessoal. Elas
são muito importantes para quando necessitar falar de improviso, ou
mesmo quando for preparar toda sua apresentação.
A primeira idéia negativa a ser vencida, e obter sucesso em qualquer apresentação, é
aprender a controlar o medo. Suor no peito, mãos geladas, ansiedade, taquicardia,
tremores, são sintomas naturais de quem está com medo. O importante não é eliminar
o medo, é não permitir que ele nos domine a ponto de desistirmos da apresentação.

Le m b re-s e
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Você não é o único a sentir medo de falar em público. Artistas
renomados e famosos já declararam que sentem esses mesmos
sintomas, apesar de toda a experiência e de sua aparente calma. Se
você identificar esse sentimento já é meio caminho andado na solução do próprio
controle. Portanto, não tente eliminar o medo, mas sim aprenda a controlá-lo.
Outro fator preponderante é a insegurança. A melhor forma de superar é enfrentar da
forma mais natural possível. Comece fazendo perguntas simples em sala de aula, ou
quando estiver fazendo um curso de reciclagem aproveite para fazer a apresentação
dos trabalhos em grupo. Esse é um exercício poderoso para controlar o medo e a
ansiedade quando estiver frente aos diretores, ou em uma situação de trabalho que
exija maior seriedade. Encoraje-se, pois o sucesso da apresentação depende de você.
Lembre-se: os ouvintes não estão na platéia para criticá-lo. Eles também têm medo
de falar em público, e admiram muito sua coragem.
Veja algumas dicas para controlar o medo de falar em público:
a) Quando o medo aparecer, controle-o com naturalidade. Muitas pessoas de
sucesso, das quais você admira também enfrentaram o medo, e as mesmas
dificuldades que você.
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b) Controle seu nervosismo; quando o momento de falar está se aproximando
é natural o aumento da ansiedade. Nessa hora acalme sua mente, fazendo
afirmações positivas a respeito de sua apresentação.
c) Aprenda sobre o significado dos gestos. Procure livros sobre o assunto, como
por exemplo “O Corpo Fala” dos autores Pierre Weil e Roland Tompakow. Outra
dica é deixar seu corpo em posição descontraída; solte os braços e as pernas e
aprenda a respirar profundamente. Mesmo sentindo o nervosismo tomar conta
de você, adote uma postura calma. No início da apresentação parecerá muito
forçada, mas à medida que a apresentação começa ficará mais fácil assimilar a
postura como natural e vencer o nervosismo.
d) Pense sobre o que você irá falar, antes mesmo de pensar em como irá falar. Essa
atitude poderá contribuir para que você aproveite idéias novas e interpelações
da própria platéia tornando a apresentação mais interativa e interessante.

e) Cuidado com vícios tanto da própria linguagem, (tá, né, com certeza,
tipo assim), quanto dos gestos, (mexer em botões, bolsos, lápis, giz, fio do
microfone). Essas atitudes podem - em princípio - transmitir segurança; no
entanto, o público percebe que você está escondendo seu nervosismo.
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f) A voz do apresentador merece atenção especial. A ingestão de muita água
irá contribuir para que a voz se torne agradável e natural. Portanto, beba água
antes e durante a apresentação.
g) Não despreze nenhuma oportunidade de falar em público. A prática irá ajudar
muito você a construir uma autoimagem positiva, e melhorar sensivelmente
suas apresentações.
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h) Cuide para manter os gestos em consonância com as palavras proferidas. Os
gestos das mãos devem ser expressivos, porém, nada de exageros. Colocar as
mãos no bolso, cruzar os braços são inadmissíveis.
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Marketing Pessoal
O que é Marketing?

Técnicas Secr etar iai s II

“Market do inglês
significa mercado e Ing
(gerúndio) significa ação.
Marketing, portanto,
é mercado em ação.
Marketing Pessoal é o
nome de uma concepção
atual para uma
preocupação bastante
antiga do homem: como
ter sucesso na vida (GIL
NUNO VAZ, 2000, p. 317).

O que é marketing empresarial?
Baseado em estudos de diversas áreas tais como: sociologia, psicologia, antropologia,
filosofia, o marketing empresarial visa conhecer o comportamento das pessoas e suprir
suas necessidades. Portanto, orienta as empresas para otimizar lucros e oferecer aos
clientes o melhor produto ou serviço com a melhor qualidade.
O que é marketing pessoal?
Dentro do conceito de marketing empresarial está subentendido que o profissional
deverá ter orientação para que a empresa atinja seus objetivos. E para isso, vamos
estudar agora alguns aspectos interessantes do comportamento no ambiente de
trabalho.
Sabemos que é de extrema importância os conhecimentos técnicos de qualquer
área de trabalho, porém os aspectos comportamentais são vitais na construção dos
relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho.
A todo momento fazemos escolhas e construímos nosso mundo dentro de uma visão
intelectual, emocional e ética. Assim, “não vemos as coisas como são, mas sim como
nós somos”(Tamulde).
Já afirmava Moscovici (1994, p.29) que:
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“O processo de interação humana está presente em toda a organização
e é o que mais influi no rumo das atividades e nos seus resultados. Nas
empresas, a interação humana acontece em dois níveis distintos, porém
concomitantes e interdependentes: o da tarefa e o sócio emocional”.
O processo de interação humana da tarefa são as atividades visíveis, observáveis,
acordadas, tantos nos grupos formais de trabalho quanto nos grupos informais. Já no
nível emocional prevalecem sentimentos positivos de reciprocidade, o nível da tarefa
é facilitado no sentido de maior canalização de energia para atividades concretas,
produtivas e satisfatórias. (Moscovici, 1994, p. 30).
Assim sendo, na visão desta autora a dimensão intrapessoal é decisiva na interação com
as outras pessoas. O equilíbrio eu-eu permite abertura, espontaneidade, aceitação,
confiança, intercâmbio, consideração, cooperação. A dimensão eu-outro é vital na

família, no trabalho, na sociedade. Cada grupo constrói um clima emocional próprio
através das relações entre seus membros.
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A boa aparência, o vestuário impecável, o conhecimento, a habilidade, a competência
nada disso adiantará, se o comportamento do profissional não for adequado à
situação. Com certeza esses aspectos são importantes para o sucesso da carreira, mas
é imprescindível que profissional saiba manter a postura em qualquer situação. O
secretário é avaliado pelo conjunto, seja na seleção para um emprego ou na avaliação
de desempenho. O marketing pessoal engloba um conjunto de atitudes e ações
associadas ao conhecimento, às habilidades e às competências que contribuem para
o sucesso, e para o alcance dos objetivos pessoais e profissionais. (VEIGA, 2007,
p.117)
Seguem as dicas da autora para a construção de uma imagem positiva.
• Apresentação bem cuidada.
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• Vestir-se de acordo com o cargo que ocupa na empresa e com a ocasião.
• Ser pontual
• Estar atualizado sobre as manchetes nacionais e internacionais.
• Ter conhecimento sobre o negócio da empresa.
• Manter o bom humor, mesmo em dias atribulados.
• Ser gentil, educado e simpático com as pessoas do seu convívio social e
profissional.
• Não fomentar a fofoca e o boato, e não falar mal sobre as pessoas
ausentes.
• Ser mais tolerante com as pessoas.
• Saber se comunicar.
• Saber ouvir.
• Demonstrar postura proativa.
• Manter sua estação de trabalho organizada.
• Não gesticular exageradamente enquanto fala.
• Reciclar-se continuamente.
• Desempenhar um trabalho de qualidade.

• Saber se comportar à mesa.
• Não tocar no interlocutor durante a conversa.
• Comer e beber com moderação nos eventos.
• Não falar sobre assuntos desconhecidos.
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• Lembrar de felicitar s pessoas do seu convívio pela passagem do aniversário.
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marketing_pessoal%20X%20trajetoria%20profissional.htm. Acesso em 02/04/2009
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1. Vale afirmar que os objetivos da gestão de documentos visam:
a) Organizar, de modo eficiente, a produção, administração, gerenciamento,
manutenção e destinação dos documentos;
b) Agilizar na eliminação de documentos que não tenham valor administrativo, fiscal,
legal, histórico e/ou científico;
c) Assegurar o acesso à informação governamental quando e onde se fizer necessária
ao governo e aos cidadãos;
d) Garantir a preservação e o acesso aos documentos de caráter permanente.
e) Todas as alternativas estão corretas.
2..Sobre os aspectos físicos dos documentos é correto afirmar que:
a) Suporte – diz respeito ao material sobre o qual as informações são registradas. É
a base física dos documentos. Exemplo: fita magnética, filme de nitrato, papel.
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b) Formato – configuração física de um suporte, de acordo com a natureza e o modo
como foi confeccionado. Exemplo caderno, cartaz, dispositivo, folha, mapa, planta,
rolo de filme, etc.
c) Gênero – configuração que assume um documento de acordo com o sistema
de signos utilizado na comunicação de seu conteúdo. Exemplo: documentação
audiovisual, (fotos) fonográfica (representação gráfica das palavras) iconográfica
(imagens).
d) Espécie – configuração que um documento de acordo com a disposição e a
natureza das informações nele contidas. Exemplo: boletim, certidão, declaração,
relatório, ata.
e) Todas as alternativas anteriores.
3..Assinale a alternativa que corresponde corretamente à definição de
classificação de documentos, segundo Rosseau e Coutere:
a) A classificação de documentos consiste em organizar os documentos produzidos
e recebidos pela organização no exercício de suas atividades, de forma a constituir-se
em um referencial para a sua recuperação.
b) A classificação de documentos consiste em arquivar os documentos produzidos e
recebidos pela organização no exercício de suas atividades.
c) A classificação de documentos corresponde às técnicas arquivísticas e visa melhorar
os aspectos de pronta localização de documentos.
d) A classificação de documentos é um método de organização de documentos.
e) A classificação é um sistema de arquivamento.
4. Os documentos podem ser classificados pelos seguintes critérios:
a) Pelos estágios de sua evolução (teoria das três idades).
b) Pela extensão de sua atuação (setoriais ou gerais)
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c) Pelo gênero (escritos ou textuais, cartográficos, iconográficos, etc.)
d) Pela natureza do assunto (ostensivos ou sigilosos)
e) Todas as alternativas anteriores.

5..Assinale a alternativa que corresponde à Lei que define a política de gestão
de documentos no Brasil.

Atividades

a) Lei nº 1.859/91
b) Lei nº 8.159/91
c) Lei nº 8.591/91
d) Lei nº 5.891/91
e) Lei nº 9.851/91
6. A Teoria das Três Idades trouxe como inovação:
a) O processo de eliminação de documentos permanentes.
b) A noção de documento intermediário.
c) O processo de eliminação de documentos correntes.
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d) O conhecimento a respeito da invenção da escrita alfabética.
e) A eliminação de documentos na fase temporária.
7. A avaliação documental deve ser realizada baseada:
a) Somente sob os aspectos legais;
b) Fiscais e históricos da Instituição;
c) Administrativos, legais, fiscais ou históricos da Instituição;
d) Administrativos, já que os documentos representam a base para tomada de
decisões administrativas;
e) Econômicos, pois sem uma estrutura econômica nenhuma Instituição poderá
sobreviver.
8. O termo “avaliação” em arquivística significa:
a) Análise e identificação dos valores dos documentos;
b) Análise e arquivamento dos documentos;
c) Arquivamento e destinação dos documentos;
d) Sistemas e métodos de arquivamento;
e) Depositação final dos documentos.
9. Sobre a tabela de temporalidade é correto afirmar que:
a) É uma tabela eletrônica.
b) É uma tabela matemática.
c) É uma tabela que trata de coordenadas geográficas.
d) É uma tabela que dispõe sobre o prazo de guarda dos documentos.
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e) É uma tabela ultrapassada, em desuso na atualidade.
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10. Entende-se por protocolo, em arquivística:
a) O cumprimento de normas a respeito da numeração sequencial dada aos
documentos, com o objetivo de sua pronta localização.
b) A ordem de precedência para autoridades.
c) A ordem hierárquica de uma organização.
d) A localização do arquivo dentro da organização.
e) A organização de um arquivo.
11. .Analise as assertivas abaixo a respeito do Método Alfabético:
I) É o mais simples, desde que o elemento principal a ser considerado seja o nome.
II) É um método direto, porque a pesquisa é feita diretamente, não sendo necessário
recorrer a um índice auxiliar para localizar qualquer documento.
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III) Nesse método, as fichas ou pastas são dispostas na ordem rigorosamente
alfabética.
IV) Esse método não possui regras de alfabetação.
V) É um método pouco utilizado, portanto em desuso na atualidade.
Estão corretas as alternativas:
a) I, II e IV
b) II, IV e V
c) III, IV e V
d) I, II e III
e) I, III e IV
12.. NÃO faz parte dos cuidados que devem ser tomados para que os
documentos se mantenham inalterados:
a) Não umedeça o dedo com a saliva para virar as páginas de um documento/livro.
Ela afeta a sua saúde e pode provocar o desenvolvimento de microorganismos na
documentação.
b) Evite danos ao papel utilizando fixadores plásticos no arquivamento dos
documentos.
c) Utilizar fixadores de metal para facilitar a localização dos documentos dentro do
arquivo.
d) Sempre manuseie documentos com as mãos limpas livres de sujeira e gorduras.
e) Não dobre o canto da folha para marcar páginas. Esta dobra, no futuro, poderá
causar o rompimento do papel. Utilize marcadores de livro em papel livre de acidez.
13. Sobre o método geográfico, é INCORRETO afirmar que:
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a) É um método indireto;
b) Este método é preferido quando o principal elemento a ser considerado em um
documento é a procedência do local;
c) Uma das ordenações do método geográfico é: nome do estado, cidade e
correspondente;
d) Pode ser utilizada outra ordenação sendo: Nome da cidade, estado e
correspondente;
e) Quando se trata de correspondência com outros países, alfabeta-se em primeiro
lugar o país, seguido da capital e do correspondente.

14. .Assinale a alternativa que Não faz parte dos corretos procedimentos do
arquivo:

Atividades

a) Para uma gestão eficaz do arquivo deve ser implantado um controle de empréstimo
de documentos.
b) Os documentos que são retirados do arquivo deverão ser substituídos
temporariamente por guias divisórias até sua devolução.
c) Todos os documentos devem ser guardados no arquivo indistintamente, pelo
prazo de cinco anos.
d) Antes de arquivar um documento, leia-o, defina o assunto, e avalie se a guarda
deste se faz necessária.
e) O sistema de arquivamento deve ser escolhido de acordo com o tipo de documento,
o volume e a frequência de uso.
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15.. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito de microfilmagem de
documentos:
a) Microfilmagem é uma técnica de produção de imagens fotográficas de documentos
em tamanho altamente reduzido;
b) A microfilmagem produz microformas, que são as imagens fotográficas dos
documentos em escala muito reduzida, que necessitam do auxílio de um aparelho
leitor.
c) Entre as principais vantagens do uso do microfilme, pode-se citar que é o único
meio de armazenamento (além do papel) que pode durar até duzentos anos quando
bem administrado.
d) A microfilmagem é muito utilizada em bancos pelo baixo custo da instalação e
manutenção.
e) Ao microfilmar livros contábeis, cujo período de guarda legal é de cinco anos, as
empresas reduzem em 98% o espaço físico ocupado pelas encadernações.
16..Assinale a alternativa correta com relação às técnicas para planejamento
de viagens.
a) Conhecer as preferências do executivo com relação a horários, companhias, hotéis,
restaurantes, etc.
b) Fazer todos os contatos referentes a entrevistas, visitas, compromissos que ele terá
durante a viagem, confirmar todos os horários por telefone, fax ou e-mail.
c) Fazer as reservas das passagens e providenciar a documentação necessária:
d) Se necessário, alugue um carro para seu executivo durante a permanência dele
no local para onde se destina. Este carro deverá estar disponível no momento do
desembarque do executivo.
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
17. .Cabe ao/à secretário(a) no tocante à organização de viagens.

b) Cuidar de cada detalhe juntamente com outro colega que possa verificar um item
que foi esquecido.
c) Fazer o planejamento em conjunto com o próprio executivo.
d) Planejar a viagem utilizando como base um roteiro anterior.
e) Fazer o planejamento baseado no próprio check list.
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a) Planejar toda a viagem sem consultar o executivo.
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18. Faz parte do comportamento desejável dos funcionários:
a) Valorizar a própria aprendizagem e a de seu grupo, e não somente o que já
sabem;
b) Procurar visualizar todo o processo e as consequências de seu trabalho tanto para
si quanto para a empresa;
c) Planejar e atuar interprofissionalmente, e respeitar a diversidade da equipe;
d) Obter competência para o diagnóstico e busca de solução de problemas;
e) Todas as alternativas anteriores
19..Não faz parte das habilidades necessárias no relacionamento com a chefia.
a) saber ouvir;
b) transmitir todas as informações a respeito dos funcionários, mesmo aquelas que
possam causar transtornos.
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c) ser paciente e desenvolver empatia;
d) não adotar atitude defensiva e nem agressiva;
e) não prejulgar.
20. No atendimento à chefia, é incorreto:
a) expor argumentos e informações de maneira lógica;
b) prometer a entrega do trabalho, mesmo sabendo que o prazo não poderá ser
cumprido;
c) abster-se de assuntos que não lhe dizem respeito;
d) saber contornar situações difíceis de relacionamento interpessoal entre chefia e
funcionários;
e) não recusar tarefas que você nunca tenha feito antes.
21..O clima organizacional está intimamente relacionado com:
a) A motivação de seus funcionários.
b) O nível salarial dos funcionários;
c) A posição hierárquica;
d) O planejamento estratégico;
e) O relacionamento interpessoal.
22..Assinale a alternativa incorreta com relação às técnicas que podem ajudar
os colegas no ambiente de trabalho:
a) Aprenda a não se envolver nas emoções dos outros, já que a raiva, o medo, a
depressão, a ansiedade podem ser contagiosas.
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b) Use afirmações instrutivas, “Maria está ressentida e coberta de sentimentos
negativos, eu não preciso captar isso para mim”.
c) Use o relaxamento conseguindo manter sua perspectiva emocional, e evite o
contágio emocional, você será capaz de pensar e perceber com clareza, assim estará
ajudando uma pessoa descontrolada a dominar-se.
d) Em seu ambiente de trabalho, procure regular a emoção das pessoas.
e) Redirecione a conversa, as pessoas irritadas ou ansiosas costumam repetir as
mesmas afirmações, o que serve apenas para prendê-las nesse estado emocional
negativo.

23.. Assinale a técnica incorreta no que diz respeito à comunicação
interpessoal.

Atividades

a) O conteúdo da mensagem deve ter começo, meio e fim.
b) Usar termos técnicos na comunicação verbal.
c) Dominar o assunto que está sendo comunicado.
d) Em reuniões de trabalho, evitar distrações fazendo anotações e perguntas sobre
situações não compreendidas.
e) Saber ouvir é uma habilidade que poucos possuem;
24.. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à diferenciação
entre grupo e equipe:
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a) Grupo é uma reunião de pessoas que trabalham juntas. Equipe presta atenção
a sua própria forma de operar e procura resolver os problemas que afetam o seu
funcionamento para atingir objetivos comuns;
b) Equipe e grupo são representados por pessoas que trabalham juntas;
c) Grupo e equipe são formados por alunos de uma sala de aula que fazem uma
atividade dinâmica;
d) Equipe e grupo são difíceis de serem conceituados, portanto, tem o mesmo
significado;
e) Equipe são pessoas que trabalham juntas; grupo são pessoas que tem objetivos
comuns.
25. .Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao estudo do comportamento
em grupo segundo ROBBINS:
a) As empresas criam regras que podem afetar o clima de um determinado grupo;
b) As empresas modernas criam barreiras físicas como forma de aumentar a
produtividade, como estações de trabalho por exemplo, onde um funcionário não
pode conversar com outro, o que cria distância entre grupos;
c) Para compreender o comportamento de um grupo de trabalho é preciso vê-lo
como um subsistema que faz parte de um sistema maior;
d) As barreiras psicológicas criadas pelas empresas não afetam o comportamento de
um grupo de trabalho.
e) As organizações criam regras, procedimentos, políticas, descrições de tarefas e
outros tipos de regulamentações formais para padronizar o comportamento dos
funcionários.
26..Analise as alternativas que tratam sobre a comunicação não verbal.
I – Pessoas que têm dificuldade de manter um contato nos olhos, apresentam
problemas na comunicação.

III - Ficar sentado ou de pé muito perto e tocar a outra pessoa, sugere intimidade em
uma relação.
IV – As expressões faciais não têm o mesmo valor nos aspectos da comunicação.
V – os gestos não são tão importantes quanto às palavras e o tom da voz na
comunicação.
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II - Uma postura ereta dá uma assertividade adicional a mensagem, enquanto que
uma postura encurvada, passiva, dá a outra pessoa uma vantagem imediata.
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Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretas as alternativas I, II e III.
b) Estão corretas as alternativas III e V.
c) Estão corretas as alternativas I e IV
d) Estão corretas as alternativas III e V
e) Estão corretas todas as alternativas
27..Assinale a alternativa que corresponde aos aspectos observados pelos
clientes no atendimento telefônico:
a) Confiabilidade: ser capaz de oferecer o que foi prometido, de maneira segura e
correta.
b) Receptividade: boa disposição para ajudar os clientes rapidamente.

Técnicas Secr etar iai s II

c) Segurança: o conhecimento e a cortesia que você revela aos clientes, e a sua
capacidade de se mostrar confiante, competente e seguro.
d) Empatia: o grau de cuidado e atenção individual que a organização transmite a
seus clientes.
e) Todas as alternativas anteriores.
28..Para o sucesso da comunicação ao telefone são enfatizados os seguintes
elementos:
a) Capacidade para ouvir;
b) Criar imagens positivas da empresa que representamos e de nós mesmos.
c) Técnicas para lidar com pessoas e situações difíceis;
d) Controle do tempo nas conversas por telefone;
e) Todas as alternativas anteriores.
29. Coloque (V) verdadeira ou (F) falsa.
(
) Os bloqueios, na comunicação via telefone, podem ser oriundos de aspectos
físicos ou mentais.
(

) Preconceitos são bloqueios que interferem na comunicação via telefone.

(

) A fadiga pode ser um fator de bloqueio na comunicação via telefone.

(

) A motivação não interfere na comunicação via telefone.

(

) Aspectos emocionais não condicionam bloqueios na comunicação via telefone.

Assinale a sequência correta
a) V, F, V, F, V
b) V, V, V, F, F
c) V, V, F, F, V
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d) V, F, F, V, V
e) V, F, V, V, F

30.. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao comportamento na
habilidade de ouvir:

Atividades

a. Fazer contato visual auxilia no processo da comunicação;
b. Fazer expressões que denotam a compreensão do que está sendo dito;
c.

Fazer gestos distraídos, divagar em pensamentos;

d. Retomar o que está sendo dito com suas próprias palavras;
e. Fazer transições suaves entre os papéis de orador e de ouvinte.
31..Assinale a alternativa incorreta quanto às técnicas para envio de e-mail
profissional
a) O e-mail exige textos curtos e objetivos
b) O texto pode ser escrito em qualquer fonte, inclusive em caixa alta.
c) O campo assunto é de extrema importância para quem recebe a mensagem.
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d) A mensagem eletrônica admite certa informalidade.
e) Ao término da mensagem é prudente colocar seus dados profissionais, como
nome da empresa, setor e telefone para contato.
32..Assinale a alternativa incorreta a respeito de ética aplicada ao e-mail
a) O e-mail da empresa pode ser utilizado pelo funcionário para transmitir
informações de caráter pessoal.
b) As organizações têm direito de verificar as mensagens transmitidas por e-mail dos
funcionários, sob os aspectos legais.
c) A empresa deve manter os computadores livres de vírus eletrônicos.
d) Cabe ao funcionário usar a ética na utilização de computadores e no e-mail da
empresa.
e) A ética aplicada ao e-mail é um assunto em discussão na atualidade, tanto nas
empresas públicas quanto privadas.
33..Assinale a alternativa incorreta quanto às técnicas para organização do
trabalho.
a) Deixar a mesa sempre em ordem, sem excesso de papéis;
b) Ao iniciar uma tarefa, esta deverá ser concluída, mesmo com visíveis sinais de cansaço.
c) Manter equipamentos em condições de uso e nos devidos lugares;
d) Estocar materiais suficientes para o desenvolvimento das atividades;
e) Colocar tudo ao alcance da mão antes de iniciar a tarefa;
34. São técnicas eficientes na administração do tempo:

b) Planejar o seu dia: em apenas 10 minutos é possível fazer uma previsão do que é
mais importante;
c) Respeitar o seu ritmo: verifique qual horário você “funciona” melhor, se pela
manhã ou à tarde e use esse horário para atividades que exijam maior concentração;
d) Reuniões: são importantes, porém exigem critérios, como por exemplo, qual o
objetivo, quem são os envolvidos, qual o melhor horário, local, etc. Estabelecer uma
previsão de término e determinar que este horário seja cumprido;
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
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a) Centralizar informações em uma agenda para evitar a constante busca por
informações perdidas, como números de telefones, endereços e até mesmo de datas
importantes para você e sua empresa;
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35..Assinale a alternativa correta a respeito da organização do trabalho na
gestão atual.
a) As organizações visam à qualidade de produtos e serviços.
b) Os modelos modernos de gestão foram baseados na administração japonesa.
c) A aplicação do 5S auxilia na organização do trabalho.
d) O modelo japonês de gestão utilizados nas organizações, é baseado em mudanças
comportamentais.
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
36..A respeito da automação de escritórios, é incorreto afirmar que:
a) É uma prática relacionada com o volume de informações escritas de uma
empresa.
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b) Até alguns anos atrás, os escritórios adotavam métodos de trabalho lentos e
manuais.
c) A automação é a utilização da tecnologia aplicada ao trabalho para diminuir
tarefas repetitivas.
d) Muitas empresas, por medidas econômicas, não adotam sistemas de automação
de escritórios na atualidade.
e) As organizações estão investindo cada vez mais em automação de escritórios.
37..Analise as alternativas que tratam sobre o processamento da informação
nas organizações atuais.
I - O processamento da informação consistia, até pouco tempo, em produzir e preparar
a informação de forma escrita, ou seja, em papel.
II - Pode-se afirmar que o correio eletrônico, o fac-símile e o teleprocessamento,
representam uma forma moderna de gestão dos processos nas empresas.
III – Antigamente, o arquivamento de documentos consistia somente em processos
físicos, ou seja, armazenamento em arquivos, hoje, é possível utilizar o gerenciamento
eletrônico de documentos.
IV – As organizações estão investindo cada vez mais em telefonia e em sistemas de
informações integrados.
V – A forma eficaz de disseminação da informação consiste em utilizar o correio, o
malote, o telefone e o telex.
Assinale a alternativa correta:
a) As alternativas I, II e IV estão corretas,
b) As alternativas II, e IV estão corretas,
c) As alternativas I e V estão corretas,
d) As alternativas I, II, III e IV estão corretas,
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e) Todas as alternativas estão corretas.

38..Sobre a atuação do secretário nas organizações atuais, é correto afirmar
que:
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a) O secretário deve atuar como co-gestor, ou seja, ser proativo, ter iniciativa,
dominar conhecimentos em informática e ter poder de decisão.
b) A informática mudou o cenário das organizações, e exigiu que o secretário se
adaptasse a sucessivas mudanças.
c) A profissão secretarial foi a que mais passou por transformações nas últimas
décadas, face às exigências da tecnologia da informação.
d) O perfil secretarial mudou de passivo para ativo no mercado de trabalho.
e) Todas as alternativas estão corretas.
39..Faz parte dos recursos de tecnologia aplicáveis nos escritórios:
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a) Estação de processamento de textos com software poderoso e adequado às
peculiaridades do nosso idioma.
b) Redes locais de processamento distribuído para compartilhamento de recursos,
integração da comunicação e aplicações do tipo correio eletrônico.
c) Integração com redes remotas.
d) Computadores pessoais (desktop) com recursos gráficos e de alta flexibilidade,
inclusive em termos de aplicativos, e impressoras tipo letter quality com média
velocidade.
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
40. Faz parte do perfil de um profissional secretarial hoje:
a) Conhecer profundamente a sua área de trabalho e ter uma visão global de toda
a organização.
b) Desenvolver as competências técnicas (idiomas, Internet, informática, redação
própria etc.).
c) Estabelecer relacionamentos alicerçados em confiança e respeito, desenvolvendo
uma relação de transparência com chefes, clientes, colegas e fornecedores.
d) Estar comprometido com o resultado do trabalho e com a missão da
organização.
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
41..Sobre motivação aplicada ao trabalho, é incorreto afirmar:
a) A motivação é a energia que movimenta o comportamento humano em busca de
seus objetivos.
b) A pessoa que tem motivação para o trabalho, tem motivação para outras
atividades.

d) A motivação é fator preponderante no sucesso de qualquer área profissional.
e) A motivação é indicador do comportamento humano.
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c) A motivação é uma grande energia que se baseia em direção (objetivo), intensidade
(força) e permanência (duração).
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42. São técnicas para melhorar a motivação no trabalho.
a) Propor-se a realizar metas importantes;
b) Utilizar a excitação para produzir energia;
c) Mexer-se (nem que seja subindo escadas);
d) Dividir o trabalho em pequenas tarefas;
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas
43..É ponto fundamental na obtenção do sucesso profissional em qualquer
área:
a) 0 cargo
b) O salário
c) A função
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d) A motivação
e) O clima organizacional.
44. Sobre etiqueta no mundo do trabalho:
a) Diz respeito a maneira como nos vestimos para o trabalho;
b) É a forma como participamos de eventos empresariais, por exemplo, em festas de
fim de ano.
c) A pontualidade faz parte da etiqueta no mundo do trabalho;
d) É como cumprimentamos colegas e chefes;
e) Todas as alternativas estão corretas.
45. Analise as alternativas, e coloque verdadeiro ou falso.
(
) A melhor opção para entregar o cartão profissional nas normas da etiqueta
empresarial deve ser no final do encontro, caso este aconteça em um restaurante;
(
) Ao sair de férias, entregue os presentes no próprio local de trabalho, mesmo
não sendo para todas as pessoas do setor onde trabalha.
(
) Evite bebidas alcoólicas nas festas de fim de ano da empresa, especialmente se
sabe que poderá ficar com o comportamento alterado.
(
) Quando for convidado para um coquetel, é prudente levar as sobras para casa,
mesmo que o evento não tenha finalizado, e mesmo sem a permissão para isso.
(
) Ao receber o cartão profissional de outra pessoa, deve conversar com ela,
chamando-a pelo nome, pois isso sinaliza etiqueta empresarial.
Indique a sequência correta:
a) V, F, V, F, V
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b) V, V, F, F, V
c) F, V, F, V, F
d) F, V, V, F, F
e) V, V, F, F, V

46..Sobre a diferença entre os conceitos de marketing pessoal e empresarial,
é correto afirmar:

Atividades

a) Marketing pessoal são as qualidades pessoais de um trabalhador aplicadas ao
trabalho; e marketing empresarial são as ações da empresa voltadas para gerar maior
satisfação dos clientes com relação a bens e produção de serviços.
b) Marketing pessoal e empresarial tem exatamente o mesmo conceito.
c) Marketing pessoal está em evidência e marketing empresarial, em desuso na
atualidade.
d) Somente o marketing pessoal está em evidência na atualidade.
e) Somente o marketing empresarial está em evidência na atualidade.
47..Sobre as técnicas de apresentação pessoal, é correto afirmar:
a) Servem para auxiliar quando temos que enfrentar o público;
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b) Auxiliam a controlar o medo e a ansiedade, já que são emoções naturais do ser
humano;
c) Propiciam o entendimento de que a platéia não está ouvindo para criticar, afinal
a maioria das pessoas tem medo de falar em público;
d) Corrigem os vícios de linguagem tanto na comunicação verbal quanto na
comunicação não verbal, durante a apresentação;
e) Todas as alternativas estão corretas.
48. Sobre o marketing empresarial, é correto afirmar:
a) Foi baseado em estudos de diversas áreas tais como: sociologia, psicologia,
antropologia, filosofia.
b) Visa conhecer o comportamento das pessoas e suprir suas necessidades.
c) Orienta as empresas para otimizar lucros e oferecer aos clientes o melhor produto
ou serviço com a melhor qualidade.
d) Orienta o comportamento dos funcionários para atingir metas e objetivos.
e) Todas as alternativas estão corretas.
49..O fator fundamental de sucesso na área secretarial corresponde a:
a) Conhecimentos técnicos.
b) Conjunto de habilidades e competências.
c) Saber se comportar em qualquer situação.
d) Domínio em idiomas estrangeiros.
e) Ter organização no trabalho.
50..Não faz parte das dicas para o sucesso de uma apresentação pessoal:

b) Fazer afirmações positivas quando a hora de se apresentar estiver se
aproximando.
c) Aprender sobre comunicação não verbal.
d) Ter uma noção relativa do assunto que será abordado durante a apresentação
e) Cuidar da voz e da aparência pessoal no dia da apresentação.
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a) Compreender que o medo é um processo natural, e que deve ser controlado.
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