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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

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

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Continuando a nossa jornada ao mundo secretarial, passaremos a analisar 

o cenário empresarial,  que mudou bastante nos últimos tempos. Hoje é co-

mum ouvirmos falar que concorrentes se uniram em grandes fusões nacio-

nais e até em âmbito internacional. As organizações investem cada vez mais 

em tecnologias da informação exigindo profissionais altamente qualificados 

e com capacidade empreendedora. Dentro desse contexto encontra-se o 

técnico em secretariado, que é contratado para ser o suporte operacional, 

dinâmico com capacidades técnicas e interpessoais, com visão integral da 

organização, mas focado no setor onde atua.

Complementaremos os conhecimentos adquiridos nos módulos anteriores, 

de Técnicas Secretariais I e II, e abordaremos temas relacionados às compe-

tências técnicas  do trabalho secretarial. Entende-se também que, para a 

atuação secretarial, é necessário adquirir conhecimentos a respeito do com-

portamento e da cultura organizacional, e dominar as situações de conflitos.

Um grande abraço!

Profª  Zélia Freiberger  
Profª Marlene de Oliveira 
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Aula 1 - Como ter sucesso na   
área secretarial

Nesta aula abordaremos o novo perfil do secretário frente a um mundo 

cheio de mudanças e às novas exigências deste milênio.

Os livros da área de secretariado são unânimes ao se reportar às exigências 

do novo perfil do profissional em secretariado. Há muito tempo as organi-

zações não têm espaço para profissionais despreparados tecnicamente. Na 

atualidade as mudanças são muitas e as organizações precisam se adap-

tar para manter-se no mercado e com isso exigem profissionais preparados. 

Ouve-se falar que a secretária é assistente executiva e que mudou muito 

o seu papel dentro do cenário empresarial. Mas afinal, qual o papel da 
secretária nas organizações hoje?

1.1 Novo perfil secretarial
Segundo artigo de autoria da Professora Janete Evangelista Cardoso, o novo 

perfil do secretário originou-se com os seguintes indicadores:

•	 Muitas mudanças;

•	 Expectativas;

•	 Globalização da economia;

•	 Programas de qualidade implantados nas empresas;

•	 Necessidade de gerência de projetos.

Figura 1.1: Profissionais
Fonte: © Maksim Shmeljov / www.shutterstock.com



Segundo Alonso (2009, p. 19), o perfil atual do secretário mudou:

O profissional de Secretariado Executivo/Assessor Executivo pode tra-

balhar como Gestor, Empreendedor, Consultor, entre muitas outras 

funções, pois ele gerencia projetos, trabalha em busca do cumprimen-

to das metas, participa do planejamento estratégico e, ainda, facilita 

a atuação dos dirigentes das organizações, auxiliando-os  na busca de 

soluções para problemas complexo.

Antes a competência do secretário era notada pelo capricho nos arquivos e 

correspondências, pelo desempenho eficaz ao telefone. Hoje, além desses 

pré-requisitos, da competência técnica, o secretário necessita ter inteligência 

emocional, capacidade para trabalhar em equipe, saber delegar, ser criativo 

e, sobretudo, seu comportamento deverá ser pautado na ética profissional.

Hoje o secretário tem autonomia, porém traz consigo uma responsabilidade 

muito maior, além de muitas oportunidades de propor soluções inovadoras 

às questões. Para isso é preciso ser ousado, saber o que se quer realmente 

dentro deste novo perfil, que foi, aos poucos, sendo delineado e hoje é acei-

to pelos próprios administradores. 

Admitir o perfil acomodado de um secretário significa assumir uma gestão 

sem a menor possibilidade de colaborar com aqueles que delegam, confiam 

e acreditam no potencial dos seus colaboradores. Para descentralizar é preci-

so olhar os próprios valores e verificar como anda a confiança em si mesmo.

1.2 O secretário do terceiro milênio

Figura 1.2: Secretário Executivo
Fonte: © wavebreakmedia ltd / www.shutterstock.com

Técnicas Secretariais IIIe-Tec Brasil 14
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Apesar da gama de informações que recebe e do fácil acesso a esse mundo 

em constante mudanças, é essencial que exista, por parte do secretário, a 

capacidade de dar sustentação a este novo perfil.  É importante ressaltar a 

necessidade do secretário de buscar seu novo espaço dentro das empresas. 

A busca é fundamental, porque muitas vezes é no processo de busca que as 

mudanças ocorrem. Para o secretário do terceiro milênio, a ordem é ousar. 

Determinação e ousadia darão continuidade às realizações pessoais e profis-

sionais e, desta vez, será permitido potencializar seu modo assertivo de agir. 

Linkemer (1999, apud  Bonzanini, 2010) coloca o seguinte: 

Como assistente-administrativa, você pode precisar organizar a agenda 

de seu supervisor; atuar como filtro de telefonemas, reserva de hotéis 

e passagens; planejar e organizar reuniões, assistir a elas e até conduzi-

-las; funcionar como elo entre seu diretor e outros executivos, depar-

tamentos, divisões ou empresas; lidar diretamente com vendedores ou 

fornecedores [...]

Com isso, sabedoria é o que o secretário vai obter ao abraçar toda a mudança 

que essa profissão está tendo diariamente, descobrir o prazer de fazer cada 

etapa do trabalho e perceber nos obstáculos o estímulo para persistir e vencer.

Fonte: Adaptado de BONZANINI,(2010).

Processos de trabalho Desvantagens

E-mails 
Tabela de controle de e-mails recebidos e emitidos, 
identificando qual o destino e tipo de intercâmbio que os 
alunos e professores têm interesse em realizar. 

Cadastro de alunos interessados em Intercâmbio 
Acadêmico 

Projeto de banco de dados para o cadastro, e assim po-
der emitir diversas planilhas com informações a respeito 
do intercâmbio para a Instituição. 

Material de circulação interna 
Etiquetas de circulação para documentos informativos 
a respeito de intercâmbio. 

Arquivos 
Registro de identificação do local onde os documentos se 
encontram arquivados.

Folow-up 
Ficha de acompanhamento das demandas do setor de 
intercâmbio.  

Quadro 1.1 – Melhorias dos Processos do Trabalho Secretarial

Além do domínio das técnicas secretariais, o secretário atual precisa dominar 

também outras áreas, segundo Alonso (2004;19):

Programa vocações - profissão 
secretária.
Assista ao vídeo de uma 
entrevista sobre o profissional de 
secretariado, disponível em:
<http://www.youtube.com/watc
h?v=0AvKmZKLdho&feature=re
lated>. Acesso em: 03 jul. 2011.



[...] além dos conhecimentos específicos inerentes à área seja uma pes-

soa equilibrada emocionalmente, que saiba relacionar-se com sua equi-

pe de trabalho, que seja um líder nato, que saiba se comunicar com 

clareza e objetividade, que tenha motivações interna, que seja criativo, 

entre outras atribuições.

Resumo
Estudamos sobre as mudanças nas organizações e o perfil do secretário do 

Terceiro Milênio. Avaliamos as novas competências necessárias para o exercí-

cio da profissão, bem como, as atividades que esse profissional deve realizar.

Atividades de aprendizagem
Você se sente preparado para enfrentar os desafios da profissão secretarial, 

objeto de estudo desta aula? Como você reagiria se aumentassem suas res-

ponsabilidades na empresa onde atua? Anote abaixo.

Técnicas Secretariais IIIe-Tec Brasil 16
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Aula 2 - Planejamento e organização 
das atividades secretariais

Nesta aula estudaremos sobre a importância do planejamento e a 

organização do trabalho do técnico em secretariado para otimizar 

resultados.

Você está no trabalho, o telefone toca, é um cliente fazendo uma solicitação 

em tom visivelmente irritado cujo diálogo o deixa emocionalmente afetado. 

Um minuto depois seu executivo lhe chama pedindo um documento que 

você não encontra em lugar algum na empresa. 

Saiba que essas situações são bem comuns aos profissionais que não pos-

suem organização do trabalho e capacidade para resolver conflitos. Você já 
parou para refletir sobre a importância da organização do trabalho 
para o profissional em secretariado? 

Esta aula irá chamar a sua atenção sobre este assunto, que é um diferencial 

em qualquer área de trabalho e fundamental para o Secretário.

2.1 O que é trabalho?
“É uma ação humanizada exercida num contexto social, que sofre influên-

cias oriundas de distintas fontes, o que resulta numa ação recíproca entre o 

trabalhador e os meios de produção”. (KANAANE, 1995, p.15).

Figura 2.1: Atividades secretariais
Fonte: © Dmitriy Shironosov / www.shutterstock.com



Figura 2.2: Organização de arquivos
Fonte: © michaeljung / www.shutterstock.com

No universo do trabalho, o Secretário tem muitas atribuições diárias. Medeiros 

e Hernandes (2006, p. 280) citam em sua obra, Manual da Secretária, as princi-

pais tarefas, sendo:

1. realizar serviços gerais de escritório;

2. classificar e dar solução aos mais variados assuntos;

3. redigir cartas, memorandos e bilhetes;

4.
elaborar documentos de toda espécie, como pro-
curação e editais;

5. dar solução a assuntos pendentes;

6. colocar a mesa do executivo em ordem;

7. organizar agenda com a pauta do dia;

8. atender telefonemas e solicitações de entrevistas;

9.
selecionar assuntos e pessoas que serão atendidas 
pelo executivo;

10. cuidar dos instrumentos de trabalho;

11. organizar arquivos;

12. estabelecer contatos com outros departamentos;

13. prestar informações;

14. transmitir recados;

15. redigir e digitar correspondência;

16. receber, classificar e distribuir correspondências;

17. manter atualizado o arquivo de endereços;

18. preparar a agenda de reuniões;

19. secretariar reuniões;

20. preparar roteiros de viagens;

21. fazer reservas de hotéis;

22.
comprar passagens e organizar documentos 
necessários a uma viagem.

Nesta lista de atribuições quais os conhecimentos que um Secretário 
deve ter para organizar seu trabalho adequadamente? A organização 

do trabalho, de acordo com Medeiros & Hernandes (2006), compreende os 

conhecimentos dos propósitos da empresa com relação às:

•	 suas dependências;

•	 seu modo de produzir;

•	 técnicas que emprega para alcançar seus objetivos.

A organização do trabalho é vista pelos administradores como um quesito 

da qualidade, assim cabe o questionamento: O que um secretário deve 
saber para desenvolver seu trabalho com qualidade?

Técnicas Secretariais IIIe-Tec Brasil 18
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Figura 2.3: Qualidade no trabalho
Fonte: © Adchariyaphoto / www.shutterstock.com

2.2 Regras práticas para organização do  
 trabalho secretarial

Para a eficácia do desenvolvimento das atividades secretariais é necessário o 

conhecimento a respeito dos procedimentos gerais na organização do tra-

balho, bem como o entendimento do nosso comportamento, dos superiores 

e colegas e sobretudo perceber quais são as prioridades que deverão ser 

atendidas. Medeiros & Hernandes (2006) citam como regras práticas para 

organizar o trabalho secretarial:

•	 Procedimentos de trabalho podem ser mudados ou eliminados;

•	 Esquemas de atas e pautas e outros documentos;

•	 Check list de suas atividades, começando com as prioridades;

•	 Conhecimentos específicos do setor onde atua, como exemplo o setor fi-

nanceiro, (adquirir conhecimentos contábeis, recursos humanos, conhe-

cimentos a respeito da consolidação das leis do trabalho);

•	 Manter livros de redação empresarial, na nova ortografia, e tudo que 

for importante para o desenvolvimento de suas tarefas (criar manuais de 

correspondência e atendimento telefônico);

•	 Procurar ir às livrarias e conhecer livros atualizados de técnicas secretariais.

2.3 Fatores comportamentais
Você com certeza já deve saber que a sua contratação na empresa depende 

muito de fatores comportamentais que são percebidos até mesmo durante 

a entrevista de emprego. Mas afinal, o que as organizações esperam de 
um Secretário, sob os aspectos comportamentais?

Leia o artigo: Entender o que 
é ser chefe, para desenvolver o 
perfil adequado, Disponível em
<http://mdemulher.
abril.com.br/carreira-
emprego/reportagem/
desenvolvimento-profi/seja-
bom-chefe-449535.shtml>.



1. Consciência de seus deveres;

2. dedicação ao trabalho;

3. equilíbrio emocional;

4. que sejam dignos de confiança;

5. que saibam delegar tarefas;

6. saibam resolver conflitos entre colegas;

7. que sejam capazes de trabalhar em grupo.

Saiba que o entrevistador irá pesquisar todos esses quesitos para somente 

depois  contratá-lo, afinal você deverá atuar como solucionador de proble-

mas e  conflitos. 

Para ler e refletir...

Durante minhas aulas ouço muito os alunos tecerem comentários a 

respeito de manter a mesa de trabalho sem papéis. Na visão da maioria 

dos alunos, uma mesa limpa indica que você não tem nada a fazer e 

assim será visto como improdutivo pelo olhares críticos da chefia. E você 

o que pensa sobre isso? Será que a chefia usará esta indicação ou irá se 

basear na disponibilidade e motivação que você tem para o trabalho? 

Em minha opinião é perfeitamente possível perceber se um funcionário 

é disposto para o trabalho: basta dar a ele um desafio, algo novo, como 

um projeto, por exemplo, e observar suas atitudes diante dessa nova 

situação. Se o funcionário se negar a reaprender, possivelmente ele 

tem uma predisposição para o comodismo, ao passo que se aceitar e 

se envolver nas novas atividades ele tem capacidade e motivação para 

o trabalho. E para você o que é mais prudente? Não aceitar desafios 

e continuar pautado no pensamento de que “sempre foi assim”, ou 

aceitar um desafio, se abrir para o novo e repensar o modo como você 

organiza seu trabalho? 

Resumo
Abordamos uma lista de tarefas que o secretário deve desenvolver,  quais 

conhecimentos da organização ele deve adquirir e o que a empresa espera 

dele em relação a atitudes comportamentais.

Técnicas Secretariais IIIe-Tec Brasil 20



e-Tec Brasil21

Atividades de aprendizagem
Em uma escala de 0 a 10, qual sua pontuação no quesito organização do 

trabalho? Justifique sua resposta.

Aula 2 - Planejamento e organização das atividades secretariais
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Aula 3 - Preservação digital

Nesta aula abordaremos a importância da preservação digital de 

documentos para as atividades do técnico em secretariado.

Sabe-se que hoje é grande a utilização dos computadores nos escritórios. En-

tretanto, estudos realizados na área de tecnologia da informação demons-

tram que a maioria das organizações não investem em políticas de preserva-

ção dos documentos digitais.

3.1 Suporte de documento digital
Mas afinal, qual o suporte de um documento digital? Segundo VANDERLEI 

(2008), o documento digital tem como base três elementos: 

1. o hardware;

2. o software;

3. a informação armazenada em um suporte.

3.1.1 Suporte magnético
Tem como princípio básico de funcionamento o magnetismo, ou seja, a in-

formação armazenada nesse tipo de suporte é formada por cargas positivas 

e negativas que representam os dígitos binários. (VANDERLEI, 2008).

Uma das características principais dos suportes magnéticos é que a infor-

mação gravada pode ser modificada a qualquer momento, seja através do 

Figura 3.1: Preservação digital
Fonte: © Digital Genetics  / www.shutterstock.com



próprio hardware ou de um campo magnético. Um exemplo disso é que se 

colocarmos um disquete próximo a um ímã, o campo magnético do ímã 

irá desordenar toda a informação ali armazenada, o que torna impossível 

a recuperação ou a leitura da informação. Nessa situação a mídia não foi 

danificada fisicamente, e sim logicamente.

I. Os tipos mais comuns de suporte magnético são:

a) Disco Rígido: é um suporte com grande capacidade, podendo chegar a 

mais de 500GB em uma única unidade. Está instalado na parte interna 

do equipamento.

b) Disquete: é um suporte com baixa capacidade de armazenamento po-

dendo chegar a 2,88 MG, sendo mais comuns os de 1,44MB. Este supor-

te é lido através de hardware chamado drive.

c) Suporte óptico: o suporte óptico possui uma característica fundamental 

em relação às demais mídias, pois é gravado uma única vez, seja no pro-

cesso de gravação ou na gravação por gravador de CDs. somente o CD-

-RW e o DVD-RW permitem regravações. O suporte óptico, ao contrário 

do magnético, não sofre influência das ondas eletromagnéticas e pode 

ser exposto a campos magnéticos.

d) Memória digital: como na atualidade a grande maioria dos documen-

tos são produzidos em meio eletrônico, há uma crescente preocupação 

com a preservação desses documentos, já que em virtude da obsolescên-

cia das tecnologias, da deteriorização das mídias digitais e principalmen-

te pela falta de políticas de preservação digital. Para (VANDERLEI, 2008), 

uma forma de contornar a problemática da obsolescência digital seria 

a criação de museus tecnológicos, locais onde teremos equipamentos 

obsoletos em perfeito estado de conservação e onde será possível fazer 

a leitura de mídias eletrônicas consideradas obsoletas.

Os documentos digitais podem ser gerados de três formas (VANDERLEI,2008):

•	 por meio de sistemas informatizados;

•	 por processo de digitalização;

•	 por meio de uso de um software ou sistema específico.
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Figura 3.2: Preservação Digital
Fonte: http://tec2susu.blogspot.com/2011_05_01_archive.html

3.2 Os dez mandamentos da preservação  
 digital
Considerando que a maioria dos documentos na atualidade são gerados por 

mídias eletrônicas e que a maioria das organizações não tem uma política 

de preservação, passemos a conhecer os dez mandamentos da preservação 

digital (VANDERLEI, 2008).

1º. Política de Preservação – uma importante e difícil etapa na conservação 

de documentos é uma correta política de preservação. Nessa visão o mes-

mo autor recomenda que é preciso a formação de equipe multidisciplinar, a 

elaboração da política de preservação digital, a preparação da infraestrutura 

e ambiente, a implantação da política de preservação propriamente dita e a 

revisão e adaptação periódica. Sem essas ações não há como implantar uma 

correta política de preservação dos documentos.

2º. Não depender de hardware específico – o hardware utilizado para a 

produção, gestão e preservação deve ser escolhido criteriosamente, pois a 

partir do momento em que definimos como hardware de produção algum 

tipo muito específico e raro, estamos de certa forma nos acorrentando a 

esta tecnologia, e consequentemente ao fabricante. Se não considerarmos 

o hardware como elemento de preservação, estaremos colocando em risco 

todo o acervo digital.

3º. Não depender de software específico – assim como não devemos de-

pender de hardware específico o mesmo ocorre com o software, que pode 

causar dependência tecnológica de tipo e de fabricante. Essa dependência 

torna-se perigosa na medida em que torna impossível manter e migrar do-

cumentos digitais sem a interferência dos fabricantes, pois o detentor do 

documento digital não tem toda a autonomia para realizar os procedimen-

tos fundamentais.

Leia o artigo: Preservação de 
documentos digitais, de Miguel 
Angel Arellano, disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ci/
v33n2/a02v33n2.pdf>.



4º. Não confiar em sistemas gerenciadores como única forma de aces-
so ao documento digital - trata-se de uma “caixa preta” não somente 

em relação ao software, mas também aos gerenciadores de documentação 

digital, pois muitas vezes o usuário acredita que simplesmente por fazer a 

captura neste tipo de sistema, os dados e o próprio documento podem ser 

localizados a qualquer momento. Mas é importante entender que qualquer 

sistema está suscetível a falhas e que nem sempre podemos confiar nos sis-

temas gerenciadores. A captura consiste em declarar um documento como 

sendo um documento arquivístico, por meio de ações de registro, classifica-

ção, indexação, atribuição de outros metadados e arquivamento.

5º. Migrar os documentos de suporte e formato periodicamente – na 

atualidade a documentação digital faz parte dos acervos documentais, po-

dendo ser produzida, manipulada e visualizada de maneiras distintas, sofren-

do modificações no seu formato e suporte ao longo do tempo. É importante 

que isso aconteça de forma periódica, pois os suportes e os formatos não 

duram para sempre, ficando assim suscetíveis à obsolescência tecnológica, à 

fragilidade e à perda de confiabilidade.

6º. Replicar os documentos em locais fisicamente separados – o fato 

de manter uma política de backup não necessariamente garante a recupe-

ração da documentação digital, pois em caso de alagamento ou incêndio, 

tudo pode ser perdido.

7º. Não confiarás cegamente no suporte de armazenamento – qual-

quer perda no suporte de armazenamento, pode significar a perda do acer-

vo como um todo, portanto devem ser observadas inclusive as condições 

ambientais. Segundo alguns estudos, foi possível definir que as mídias digi-

tais apresentam maior confiabilidade em ambiente com temperatura baixa e 

pouca umidade relativa do ar. Uma temperatura considerada ideal seria em 

torno de 10°C e 20°C de umidade relativa.

8º. Não deixarás de fazer backup e cópias de segurança – Qualquer 

instituição séria  utiliza a informática como ferramenta o backup. A política 

de backup é o primeiro passo para a preservação dos documentos digitais, 

pois ele garante de forma íntegra e confiável a restauração de documentos 

digitais e sistemas informatizados.
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9º. Não preservarás lixo digital – Muito lixo digital está sendo armazena-

do em servidores, microcomputadores e mídias em geral. Essa sobrecarga na 

maioria das vezes pode ser eliminada facilitando a capacidade de armazena-

mento de documentos que realmente necessitamos.

10º. Garantirás a autenticidade dos documentos digitais – a garantia 

da autenticidade dos documentos digitais é fundamental para a qualidade 

da documentação digital a ser preservada. Um dos momentos críticos para a 

garantia da autenticidade no documento digital é o momento da migração, 

que expõe o documento digital. Essa preocupação é relatada por Rondinelli 

(2002), que considera que, no meio digital, o suporte e o conteúdo são per-

feitamente separáveis. Contudo, essa separação permite a migração contí-

nua de mídia, a qual acontece forçosamente devido à fragilidade da mídia e 

à obsolescência tecnológica. Porém essa migração aumenta a possibilidade 

de adulteração e a garantia da fidedignidade e da autenticidade torna-se 

mais complicada.

Resumo
Estudamos nessa aula sobre os suportes de documentos digitais e os manda-

mentos para a sua conservação, bem como sobre a importância da utilização 

dos diversos tipos de suportes mencionados no capítulo, para atender às 

necessidades de cada tipo de documento.

Atividades de aprendizagem
Como você preserva os documentos que estão armazenados no seu com-

putador? Tendo em vista a aula de hoje, como você pode organizar o seu 

trabalho?

Aula 3 - Preservação digital
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Aula 4 - Secretário como recepcionista

Nesta aula abordaremos uma das funções do técnico em secretariado, 

como suporte na recepção de pessoas e na excelência deste atendimento.

Recepcionar é uma importante atividade, pois é o primeiro contato do clien-

te com a empresa e cabe ao Secretário cumprir essa função com excelência 

e qualidade. De acordo com a Lei 7.377/85 e 9.261/96 de regulamentação 

da profissão de secretário, em seu artigo 5º,  são atribuições do técnico se-

cretariado, no inciso IV - execução de serviços típicos de escritório, tais como 

recepção, registro de compromissos, informações e atendimento telefônico.

4.1 Como o cliente deve ser recepcionado
Segundo Medeiros & Hernandes (2006), o tratamento inicial dispensado aos 

clientes é ponto fundamental na construção de boas relações externas, tan-

to do ponto de vista profissional quanto empresarial. Portanto, recomendam 

os autores que as visitas frequentes devem ser atendidas sempre com bom 

humor e reconhecidas pelo nome, afinal é a palavra mais importante que 

uma pessoa identifica em qualquer idioma.

4.1.1 Espaço físico 
O espaço físico deve ser propício ao atendimento com jornais e revistas atua-

lizados. O ambiente deve ser arejado, com cinzeiros limpos e livres de odor de 

cafezinhos. Lembre-se que o cliente avalia tudo isso em menos de um minuto.

Figura 4.1: Recepcionar
Fonte: © Andresr  / www.shutterstock.com



4.1.2 Apresentação pessoal
Cabe à recepcionista cuidar também de sua aparência física, mantendo sua 

roupa sempre limpa e asseada. O ideal é uso do uniforme com o nome da 

empresa e crachá de identificação. Caso a empresa não adote uniforme, a 

recepcionista deve cuidar com sua aparência. Isso inclui roupas discretas ma-

quiagem suave, penteados simples e jamais lenço na cabeça. Deve ter aten-

ção também com bijuterias barulhentas, estão proibidas nessa situação e os 

calçados de salto alto Lembre-se você deve chamar a atenção pelo profissio-

nalismo e não pelo aspecto físico. Para os recepcionistas valem as seguintes 

recomendações: barba feita, cabelos tratados, jamais boné na cabeça, cuidar 

com o tom de voz, tratamento cortês, etc.

4.1.3 Comunicação
A comunicação deve ser clara e objetiva, e para isso o recepcionista deve 

conhecer todo o processo produtivo da organização. A postura deve ser de 

uma pessoa motivada para o trabalho.

 4.1.4 O Cliente
O cliente sempre tem razão? Nem sempre, mas é melhor que pense que sim, 

e para isso a recepcionista deve tratá-lo com muita cortesia e educação, o 

que não significa falar de sua vida pessoal nem da empresa onde trabalha.  A 

recomendação dos já citados autores, caso o cliente faça perguntas indiscre-

tas, é que o ideal é dar respostas curtas para finalizar o diálogo e oferecer a 

ele outras opções como café, água, jornais e revistas, mantendo-o informa-

do sobre o tempo médio do atendimento.

4.1.5 Recomendações
Passemos a estudar as recomendações de Medeiros e Hernandes (2006) a 

respeito da excelência no atendimento de recepção.

1. Acolha o visitante cumprimentando-o com alegria e disposição;

2. Caso haja necessidade de anotar recados, faça uso de agenda para não 

perder as informações;

3. Procure sempre ajudar o visitante a conseguir o que necessita;

4. Deixe transparecer que a visita é importante para você e para a empresa;

5. Proteja o tempo do executivo e veja o que você mesmo pode resolver;

6. Com os visitantes desagradáveis, procure identificar-lhes o nome, a em-

presa que representam, o assunto de que vão tratar. Assim será mais fácil 

identificar outra pessoa que possa atendê-lo, portanto não sobrecarre-

gue seu executivo;
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7. Em muitas situações é melhor recomendar que o visitante faça a solicita-

ção por escrito, (isto quando o executivo não quer atendê-lo por razões 

diversas).

4.1.6 Perfil do recepcionista 
É de extrema importância que o recepcionista tenha um perfil condizente 

com a função que irá desempenhar, sendo:

•	 Discreto;

•	 Perspicaz;

•	 Dinâmico;

•	 Equilibrado emocionalmente;

•	 Motivado.

Figura 4.2: Recepcionista
Fonte: © AVAVA  / www.shutterstock.com

Para ler e refletir...

Recepcionar, atender e apresentar é uma arte!

• A recepção não é somente o lugar por onde passam as pessoas, mas 

sim o primeiro contato do cliente com a empresa que procurou, cada um 

com seus interesses próprios;

• Receber requer prática e disciplina, carinho com quem se recebe;

• Não se cumprimenta uma pessoa que acabamos de conhecer com 

beijos na face. Beijinhos e “tapinhas nas costas” são dispensáveis.
Fonte: <http://www.guiademulher.com.br/ver_dica.php?cid=a-arte-de-recepcionar!-1>.



4.1.7 Informações
Quando o visitante pedir alguma informação a recepcionista deve perguntar 

(Medeiros & Hernandes 2006):

•	 Como posso ajudá-lo?

•	 Qual a necessidade?

•	 Para quem será a informação?

•	 Quando deseja receber a informação?

Cabe muito equilíbrio emocional do atendente para não se deixar levar pelas 

emoções negativas do outro, sendo absolutamente discreto e sobretudo, 

reconhecer em quais momentos deverá negar as informações para preservar 

a individualidade do executivo.

4.1.8 Recomendações importantes para cumpri- 
 mentos e apresentações
Segundo Veiga (2007:135), os cumprimentos variam de acordo com o grau 

de intimidade e com a ocasião. O aperto de mão firme, acompanhado de 

um sorriso e um olhar, é suficiente em um ambiente profissional. Jamais 

cumprimente com a mão esquerda. O aperto de mão fica dispensado nas 

seguintes situações: 

1. quando a pessoa estiver fazendo uma refeição ou em um coquetel,

2. quando se visita um doente e quando for a uma consulta médica ou 

dentária.

A mesma autora recomenda que, na etiqueta profissional, prevalece a de-

ferência à posição hierárquica, portanto, no momento da apresentação de-

vemos:

1. Falar O nome da pessoa mais importante primeiro e apresentar a segun-

da a ela, por exemplo: Sr. Marco, está é a Selma, nossa secretária.

2. Quando não há hierarquia, pronunciar o nome de uma pessoa e depois 

da outra, de forma clara.

3. Caso haja necessidade de acompanhar o visitante, caminhar lado a lado 

com ele conduzindo-o até a sala do executivo, fazendo as devidas apre-

sentações.
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4. Ao se ausentar, fechar a porta sem bater. 

5. Interromper a entrevista somente em casos extremos, e ainda assim co-

municar-se com o executivo por telefone ou por escrito, aguardando na 

sala para as possíveis providências.

Lembre-se: algumas situações do dia a dia devem ser combinadas com o 

executivo, como por exemplo, em quais situações você deverá interromper 

uma reunião ou uma entrevista.

Resumo
Estudamos o papel do Técnico em Secretariado como recepcionista previsto 

em Lei, como recepcionar o cliente,  o perfil adequado para o recepcionista 

e algumas recomendações.

Atividades de aprendizagem
Escreva nas linhas abaixo como você acolhe um visitante em sua empresa. 

Liste os pontos em que você pode melhorar, a partir do conhecimento obti-

do nesta aula.

Você sabia que recepcionar 
é uma atividade do Técnico 
em Secretariado contida no 
artigo 5º das Leis nº 7.377/85 
e 9.261/96? Acesse o link 
abaixo e consulte a legislação 
em vigor na íntegra: <http://
www.fenassec.com.br/lei.htm 
>. Acesso em: 11 fev. 2010.

Aula 4 - Secretário como recepcionista
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Aula 5 - Técnicas para registrar 
entrevistas

Tão importante quanto recepcionar de forma eficiente é o conhecimento 

que você deverá ter a respeito de como registrar entrevistas. Esta aula irá 

tratar especificamente deste assunto.

5.1 Registro de entrevistas
A organização deve ser parte integrante do cotidiano de um secretário, 

motivo pelo qual Medeiros & Hernandes (2006) recomendam em sua obra 

Manual da Secretária, como registrar entrevistas. Recomendam os autores 

que o intervalo de tempo entre uma entrevista e outra deve ser previamen-

te tratado com o executivo, já que o tempo gasto em cada uma depende 

diretamente do seu comportamento  e das características da empresa. Re-

comendam ainda que, ao marcar entrevista por telefone, o secretário deve 

obter as seguintes informações:

1. nome da pessoa;

2. da empresa;

3. do objetivo da entrevista;

4. do número de telefone para contato,  preferencialmente celular e fixo. 

5.2 Técnicas de entrevista
Para os mesmos autores, há dois tipos de visitantes que procuram o executivo: 

1. os visitantes frequentes e

2. os visitantes desconhecidos. 

Figura 5.1: Entrevista
Fonte: © Goodluz / www.shutterstock.com



Com os frequentes, conforme mencionado, procurar chamá-los pelo nome, 

obtendo assim simpatia e confiança para assegurar futuros contatos. Com os 

desconhecidos, caberá ao secretário decidir quem irá atendê-los. Em muitas 

situações é necessário encaminhá-los a outro departamento e não necessa-

riamente ao seu executivo. Segundo Medeiros e Hernandes (2006), as técni-

cas de que um secretário deve lançar mão para as entrevistas são:

•	 Auxilie seu executivo, antecipando-lhe o que precisará durante as entre-

vistas.

•	 Não se esqueça de verificar se há acomodação para todas as pessoas que 

se farão presentes.

•	 Evite entrar e sair da sala do executivo a todo instante, para isso provi-

dencie tudo antes.

•	 Leve o visitante pessoalmente até a sala de seu executivo. Ao apresentá-lo, 

pronuncie seu nome e do executivo de forma audível.

•	 Combine com o seu executivo a melhor forma de encerrar uma entrevis-

ta, mas seja sempre cortês ao fazer isso.

•	 Informe antecipadamente o cancelamento de entrevistas e combine ou-

tra hora oportuna para marcar a entrevista.

•	 Com os visitantes inesperados, mantenha-se equilibrada e dispense-os de 

forma educada.

•	 Sempre que possível, preste você mesmo as devidas informações, evite 

sobrecarregar o executivo.

•	 Anote o propósito de cada entrevista para que seu executivo se sinta 

preparado para o encontro.

•	 Nunca seja brusca nem demonstre irritação com os visitantes, mesmo 

diante de situações difíceis: aprenda a controlar-se.

•	 Jamais elogie outro cliente para o visitante, esse confronto gera senti-

mento de desprezo e comportamento defensivo.

•	 Durante qualquer conversa, lembre-se sempre de evitar assuntos indese-

jáveis, bem como confidenciais e comerciais.
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Exemplo de resolução de problemas 

Resumo
Estudamos sobre as informações que devem ser colhidas pelo técnico em se-

cretariado no agendamento da entrevista, e que técnicas deve  utilizar para 

o sucesso nas entrevistas dos visitantes 

Helena diariamente não conseguia terminar a lista de entrevistas que 

precisava agendar com seu gerente, visto que a cada dia a agenda ficava 

mais lotada, pois seu gerente iniciava o dia sempre com uma hora de 

atraso. O visitante agendado chegava às 8h e seu gerente às 9h. Desta 

forma, Helena nunca conseguia cumprir a agenda do dia e ficava sempre 

com entrevistas acumuladas para o dia seguinte. Helena iniciou o curso de 

Técnico em Secretariado a distancia, pois na sua cidade não tem cursos 

profissionalizantes e na aula de técnicas secretariais ouviu a sua professora 

falar que é responsabilidade do secretário recepcionar e organizar entrevistas. 

Helena decidiu aproveitar o momento da tutoria, que é para contatar sua 

professora e perguntar-lhe como deveria fazer para a resolução de seu 

problema. Após contatos, recebeu a seguinte sugestão:

 1. Trabalhar com hora inglesa, ou seja, entrevistas com 50 minutos, 

desta forma terá 10 minutos para atendimentos de emergências tais 

como: assinatura de documentos, telefonemas urgentes.

 2. Informar a seu gerente que o primeiro compromisso será às 8h e 

deverá agendar a entrevista para às 9h. Desta forma, o atraso de seu 

gerente coincidirá com a chegada do primeiro visitante e conseguirá  

evitar acúmulo de atraso para o dia.

Helena seguiu a orientação e enviou e-mail a sua professora informando a 

resolução do seu problema com as entrevistas.    



Atividades de aprendizagem
Você adota um método para registrar entrevistas? De que forma pode me-

lhorar esse método, seguindo as orientações desta aula? Anote.
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Aula 6 - Trabalhando para 
vários executivos

Nesta aula estudaremos como o técnico em secretariado deve atuar com 

competência no atendimento a vários chefes.

Conforme já estudamos em aulas anteriores e na disciplina de Técnicas Se-

cretariais II, a globalização do mercado trouxe novas exigências para empre-

sas e profissionais, mudança de gestão, novas tecnologias, novos produtos 

e serviços. Com isso, vieram novos investimentos e novos executivos, que 

chegaram com as multinacionais que atuam em nosso país. Outro fator im-

portante é o enxugamento das organizações, onde um profissional acaba 

executando atividades para vários gestores. Para o secretário não é dife-

rente, dependendo da empresa ele pode apoiar administrativamente vários 

coordenadores, supervisores, gerentes e executivos ao mesmo tempo. A per-

gunta é: como o técnico em secretariado deve atuar nessa situação? É o que 

passaremos a estudar a partir de agora.

Segundo Sabino (2002), autora de vários artigos da revista Secretária Exe-

cutiva, o profissional em secretariado, que antes era visto como um simples 

executor de rotinas, modifica sua participação nesses tempos de mudança 

de gestão. O novo perfil secretarial é de um profissional comprometido com 

o todo empresarial, polivalente, negociador, programador de soluções, pro-

ativo, que tem postura participativa e profundos conhecimentos de técnicas 

secretariais com excelência.

Figura 6.1: Secretária de vários gestores
Fonte: © Andresr / www.shutterstock.com

Enxugamento: 
redução e diminuição



Trabalhar para vários executivos é uma experiência gratificante, porém que 

exigirá muito desse novo profissional. Para obter êxito você precisará de uma 

dose extra de competência, organização, planejamento e, sobretudo inteli-

gência emocional, pois o profissional competente adquire credibilidade no 

seu trabalho e isso favorece a exposição das suas ideias.

Competência 

Técnica

Competência 

Interpessoal

Competência 

Social

Figura 6.2: Matriz de Competências
Fonte: Elaborado pelo autor

Segundo Sabino (2002), é de fundamental importância entender que a com-

petência depende dos padrões sociais estabelecidos. Na atualidade, um se-

cretário deve desenvolver várias competências, conforme já vimos na aula de 

Técnicas  Secretariais II. Sabino salienta algumas delas, tais como:

a) Competência Técnica: ter conhecimento exato da área de tarefas secre-

tariais e responsabilidade do seu superior e do departamento. A compe-

tência técnica compreende:

b) Administração: o secretário deve ser capaz de planejar e administrar 

não só o seu próprio tempo e tarefas, mas também o desenvolvimento 

do trabalho da sua chefia ou departamento.

c) Organização: o secretário deve saber desenvolver sistemas de arquivos, 

preparar reuniões, viagens e eventos empresariais.

d) Idiomas: dominar mais de uma língua já não se apresenta mais como 

um plus no currículo da secretária.

e) Informática: impossível falar em rotina administrava sem considerar o 

relevante papel da informatização. A secretária tem no computador a 

sua maior ferramenta para otimizar suas tarefas, reduzindo tempo de 

execução e aprimorando resultados.
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Analisaremos outras competências de igual importância ao profissional de 

secretariado.

6.1 Competência interpessoal
Compreende independência, iniciativa e consciência de responsabilidade, 

mostrando uma personalidade aberta, íntegra, que não pensa apenas de 

maneira analítica, porém reage a desafios de maneira flexível, desenvolve 

suas atividades de maneira amigável, decisiva, criativa, resistente em picos 

de trabalho, e dá valor a uma aparência externa bem cuidada. A competên-

cia interpessoal compreende também a capacidade de liderança, de motivar, 

realizando o convívio humano de forma autêntica, justa e objetiva e com 

capacidade de empatia, enfrentando até mesmo as situações desfavoráveis 

com serenidade.

6.2 Competência social
Compreende a comunicação, seja oral, escrita, gestual, visual ou informa-

tizada. Esta competência é responsável pelo sucesso nos relacionamentos. 

É importante salientar que a postura da secretária na condução de uma 

equipe pode provocar o real engajamento dos subordinados no objetivo da 

empresa.

6.3 Competências do secretário que atua  
 com vários gerentes
Essas competências são fundamentais para o secretário, especialmente 

quando assessora mais de um executivo.

1. Conhecer os problemas do seu País e do mundo, trazendo para a  em-

presa uma visão atualizada, de instrumentos que possam colaborar  para 

o alcance dos objetivos a serem atingidos pelas pessoas e por toda a 

organização;

2. Conhecer a tecnologia de informação;

3. Ser gestora dentro do molde generalista, conhecendo as teorias das or-

ganizações;

4. Saber ler o seu ambiente de trabalho, a fim de compreender as mudan-

ças e os conflitos, procurando transformá-lo.

Leia o artigo Secretária Executiva 
| Gestora e Líder: novo perfil 
da secretária executiva, que 
aborda, entre outras coisas, 
como atuar com vários chefes. 
De Ligia Ribeiro.  Disponível em:  
<http://www.catho.com.br/
cursos/index.php?p=artigo&id_
artigo=1208&acao=exibir>. 
Acesso em:14 jul. 2011.



6.4 Dicas para facilitar o trabalho com   
 vários gerentes
Seguem abaixo cinco dicas básicas para você organizar seu dia a dia, quando 

assessora vários executivos.

a) Organize sua agenda: temos tarefas e obrigações que fazemos regu-

larmente. Você e seus chefes podem criar uma agenda-mestre, listando 

tarefas específicas para cada um fazer, e quando. Cada pessoa poderia 

indicar quais tarefas são flexíveis e quais não. Exemplo: um executivo 

atender ligações somente das 16 às 17h30min, todos os dias.

b) Determine prioridades: quais os trabalhos de que  deve cuidar primei-

ro? Você e seus chefes têm um entendimento de quais problemas são 

prioritários. Prazos para terminar projetos, por exemplo, quase sempre 

são mais importantes do que fazer ligações pedindo informação sobre 

algum assunto. Mas, e se as informações forem importantes para um dos 

executivos? É fundamental que os executivos discutam suas prioridades 

entre eles e comuniquem a você, claramente, suas conclusões.

c) Não adie: procrastinar é péssimo quando você trabalha para um execu-

tivo. Se você tem vários deles, então é muito mais importante manter em 

dia todo o seu trabalho.

d) Se a agenda levanta conflitos, confronte os executivos: se você está 

fazendo dois trabalhos urgentes ao mesmo tempo e ambos precisam ser 

terminados em três horas, tentar fazer os dois ao mesmo tempo é o pior 

erro que você pode cometer. Confronte ambos os chefes,  explique a 

situação e deixe que eles decidam. Mesmo se você souber qual projeto é 

o mais crítico, acate a decisão de seus chefes, ou seja, utilize técnicas de 

negociação para entrega do trabalho.

e) Busque maneiras de economizar tempo: reveja seus métodos de tra-

balho, encontre tempo disponível, por exemplo: ao solicitar material de 

expediente, faça-o de modo coletivo para todos os executivos, evitando o 

desperdício de tempo no preenchimento de formulários desnecessários.

Resumo
Abordamos, nessa aula, as competências necessárias ao técnico em secreta-

riado para atuar com vários gerentes. Aprendemos algumas dicas de como 

facilitar este trabalho.

Técnicas Secretariais IIIe-Tec Brasil 42



e-Tec Brasil43

Atividades de aprendizagem
Escreva sua experiência sobre atendimento para vários executivos, ou se não 

aconteceu isso em sua vida profissional ainda, descreva como faria para ob-

ter maior interação de toda a equipe.

Aula 6 - Trabalhando para vários executivos
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Aula 7 - Ergonomia aplicada à 
área secretarial

Nesta aula estudaremos sobre a importância da ergonomia na atividade 

secretarial e como ela poderá ser usada para melhorar a sua produtividade 

e qualidade de vida no trabalho.

Você já ouviu falar da ciência denominada ergonomia? Nesta aula você irá 

estudar sobre isso e entender qual a relação da ergonomia com a área se-

cretarial.

7.1 O que é ergonomia ?
Apresentaremos alguns conceitos de ergonomia. De acordo com a Ergono-
mics Research Society (1949), “Ergonomia é o estudo do relacionamento 

entre o homem e seu trabalho, equipamento e ambiente e, particularmente, 

a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solu-

ção dos problemas surgidos desse relacionamento”.

Já para Wisner (1987), “Ergonomia é o conjunto dos conhecimentos cien-

tíficos relacionados ao homem e necessários à concepção de instrumentos, 

máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de confor-

to, segurança e eficiência”.

 7.1.1 Abordagem interdisciplinar da ergonomia
A ergonomia não é uma ciência isolada. Para se desenvolver busca subsí-

dios em outras áreas, cujos profissionais contribuem para que haja maior 

qualidade de vida no trabalho, sob os aspectos ergonômicos. Entre esses 

profissionais, destacam-se:

Figura 7.1: Ergonomia (57531553)
Fonte: © DeCe /  www.shutterstock.com

Ergonomia: do grego ergon = 
trabalho + nomos  = normas, 
regras, leis.
Ergonomics Research Society:
Sociedade de Pesquisa em 
Ergonomia



a) Médicos do trabalho: podem ajudar na identificação dos locais que 

provocam acidentes ou doenças ocupacionais.

b) Analistas do trabalho: ajudariam nos estudos de métodos, tempos, 

postos de trabalho.

c) Psicólogos: envolvidos em seleção e treinamento de pessoal, podem 

ajudar na implantação de novos métodos.

d) Engenheiros: podem ajudar, sobretudo nos aspectos técnicos, modifi-

cando máquinas e ambientes de trabalho.

e) Designers: ajudariam na adaptação de máquinas e equipamentos, pro-

jetos de postos de trabalho e sistemas de comunicação.

f) Enfermeiros: poderiam contribuir na recuperação de pessoas prejudica-

das ou acidentadas no trabalho.

g) Administradores: contribuiriam no estabelecimento de plano de cargos 

e salários mais justos, que ajudam a motivar os trabalhadores.

7.1.2 Como se dá o estudo da ergonomia
O ergonomista estuda como as pessoas trabalham, a fim de melhorar o seu 

conforto, a sua saúde e a produtividade. Estuda ainda sobre como o ambien-

te interfere na organização do trabalho, nas máquinas e na formação das 

pessoas. O fisioterapeuta, por sua vez, tem o mesmo objetivo, mas trabalha 

focado na pessoa.

A ergonomia estuda vários aspectos da relação da pessoa com as condições 

de trabalho, desde a sua postura e movimentos corporais (sentados, em pé, 

estáticos e dinâmicos, em esforço ou não), aos fatores ambientais (os ruídos, 

vibrações, iluminação, clima e agentes químicos), aos equipamentos, siste-

mas de controle, cargos e tarefas desempenhadas.

Se todos esses fatores forem conjugados adequadamente, proporcionarão 

ambientes seguros, saudáveis, confortáveis e eficientes, quer nos locais de 

trabalho quer nos espaços destinados à nossa vida quotidiana.

7.2 Ergonomia aplicada a área secretarial
Conforme já estudamos na disciplina de Técnicas Secretariais I, quando fala-

mos da correta postura para melhorar a qualidade de vida no trabalho, vimos 
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que muitas pessoas que utilizam computadores regularmente e por longos 

períodos de tempo sofrem frequentemente de dores nas costas, rigidez de 

pescoço e ombros, dores e tensão nas mãos e dedos, tendinites dos pulsos, 

pernas cansadas, aparecimento de varizes, problemas oculares. Também são 

reportados outros tipos de problemas importantes a considerar, como por 

exemplo irritabilidade, ansiedade, depressão e stress os quais, por sua vez, 

estão associadas a outras consequências, como desmotivação e insatisfação 

no trabalho, erros operacionais frequentes, que se traduzem finalmente em 

falta de produtividade e qualidade.

Na sua maioria, estes problemas estão relacionados com posturas incorretas 

do corpo e com outros hábitos que podem mesmo dar origem a lesões gra-

ves e incapacitantes para o trabalhador.

7.3 O que se pode entender por ergonomia pre- 
 ventiva?
É o estudo do posto de trabalho na sua fase de projeto, atualizado ao longo 

do tempo,  que pode mantê-lo, tanto quanto possível, adequado às neces-

sidades e características das pessoas que ali trabalham, e não o contrário. A 

prevenção dos problemas causados pela utilização continuada do compu-

tador pode estimular os trabalhadores a evitarem comportamentos graves 

e a adotarem algumas atitudes corretas no local de trabalho, conforme se 

sugere a seguir.

Figura 7.2: Ergonomia no trabalho
Fonte: http://tinyurl.com/cqn8rrd



7.4 Como organizar a mesa de trabalho
É importante dividi-la em três partes, para facilitar o trabalho do técnico em 

secretariado.

I. Área de trabalho principal – a distância do cotovelo até à mão, ou a 

zona de mais fácil alcance. usar esta zona para colocar os objetos que se 

usam com mais frequência.

II. Área secundária de trabalho – a distância do braço estendido sem es-

forço. Usar esta zona para colocar elementos que se usem com alguma 

frequência.

III. Área de apoio/ arquivo – superior à distância alcançada pelos braços. 

Usar esta zona para os objetos que menos se utilizem.

7.5 O que devemos observar
1. A altura do encosto da cadeira, de maneira que haja contato entre esta 

e a parte mais curva das costas.

2. Se a cadeira dispõe de apoio de braços, ajustar a altura destes de maneira 

que não seja necessário inclinar-se para usá-los. Se necessário, elevar a ca-

deira para obter uma posição reta dos pulsos e usar um apoio para os pés.

3. Descansar os braços e os pulsos num apoio de braços.

4. Usar apoio de braços enquanto escreve, sem se apoiar nele para descansar.

5. Usar alternativamente os diferentes dispositivos, como o mouse e o teclado.

6. Pressionar suavemente as teclas do teclado e os botões do mouse. Man-

ter o mouse perto do teclado para reduzir o movimento desde o ombro.

Figura 7.3: Postura incorreta 
Fonte: http://tinyurl.com/cjaqbsu
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7.  No caso de utilização com maior frequência do mouse, desviar um pouco 

 o teclado para facilitar o manuseio do mouse.

8.  Colocar o monitor a uma distância de 45 a 80 centímetros dos olhos,  

 evitando reflexos ou contrastes luminosos muito acentuados.

9.  Usar um suporte para colocar papéis, livros e impressões.

10.  Deixar cair relaxadamente os braços para os lados para evitar contrações.

11.  Fazer pequenas pausas para descanso e relaxamento.

12.  Realizar pequenos exercícios musculares e para os olhos.

7.6 Cuidados Gerais
Passaremos a recomendar alguns cuidados gerais importantes para o seu 

ambiente de trabalho que influem na sua saúde e produtividade profissional.

a) Iluminação - para evitar reflexos, as superfícies de trabalho, paredes e 

pisos, devem ser foscas e o monitor deve possuir uma tela antirreflexiva. 

Evite posicionar o computador perto de janelas e use luminárias com 

proteção adequada.

b) Cores - equilibre as luminâncias usando cores suaves em tons mate. Os co-

eficientes de reflexão das superfícies do ambiente devem estar em torno de 

80% para o teto; 15 a 20% para o piso; 60% para a parede (parte alta); 

40% para as divisórias, para a parede (parte baixa) e para o mobiliário.

c) Temperatura - como regra geral, temperaturas confortáveis, para ambien-

tes informatizados, são entre 20 e 22 graus centígrados, no inverno e entre 

25 e 26 graus centígrados no verão (com níveis de umidade entre 40 a 60%).

Figura 7.4: Observar
Fonte: © Texelart / www.shutterstock.com
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d) Acústica - é recomendável, para ambientes de trabalho em que exista soli-

citação intelectual e atenção constantes, índices de pressão sonora inferiores 

a 65 db(a). Por esse motivo recomenda-se o adequado tratamento do teto 

e paredes, através de materiais acústicos, e a adoção de divisórias especiais.

e) Humanização do ambiente - sempre que possível, humanize o ambiente 

(plantas, quadros e quando possível, som ambiente). Estimule a convivência 

social entre os funcionários. Muitas empresas que estão adotando políticas 

neste sentido vêm obtendo um aumento significativo de produtividade. 

Lembre-se que o processo de socialização é muito importante para a saúde 

psíquica de quem irá trabalhar nele.

É evidente que não devemos organizar o ambiente sem a permissão da che-

fia, entretanto há muito o que fazer, sob os aspectos individuais. O técnico 

em secretariado, no seu apoio organizacional, também deve se preocupar 

com o ambiente de  trabalho,  seu reflexo na produtividade e na sua qualida-

de de vida e de seus colegas. Deve usar seu poder de influência com a chefia 

sempre que puder, para conseguir benefícios para todos e não somente para 

si, implantando melhorias ergonômicas para o bom funcionamento do tra-

balho e do bem estar de todos.

Resumo
Estudamos nesta aula sobre a ergonomia, seu significado, sua importância, 

quais profissionais trabalham com ela e como o técnico em secretariado deve 

aplicá-la, no seu ambiente de trabalho, para melhoria da qualidade de vida.

Anotações

Leia o artigo Sim, o local de 
trabalho ajuda na produtividade, 

que aborda aspectos importantes 
sobre o ambiente de trabalho. 

Disponível em: <http://blog.
giacomelli.com.br/2010/10/05/
sim-o-local-de-trabalho-ajuda-

na-produtividade/>. Acesso em: 
14 jul. 2011

Se você achou este assunto 
interessante, acesse o link abaixo e 
confira as dicas da FUNDACENTRO 
órgão do Ministério do Trabalho e 

Emprego, sobre o tema desta aula: 
<http://www.fundacentro.gov.br/
index.asp?D=PODCAST&cod=37

0&pag=consultaItemPodcast>.
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Aula 8 - Cultura organizacional

Nesta aula estudaremos sobre o significado da cultura organizacional 

e suas implicações no ambiente de trabalho, destacando a importância 

destes conhecimentos para o profissional em secretariado.

Cultura organizacional significa um modo de vida, um sistema de crenças e 

valores, uma forma aceita de interação e de relacionamento típicos de de-

terminada organização. Dessa forma, cada empresa possui valores próprios 

que determinam sua forma de ser e agir, seus procedimentos internos e a 

interação entre as pessoas. 

8.1 Conceituação da cultura
Cultura é um conceito antropológico que comporta múltiplas definições. 

Para alguns, a cultura é a forma pela qual uma comunidade satisfaz as suas 

necessidades materiais e psicossociais. Implícita nessa ideia está a noção de 

ambiente como fonte de sobrevivência e crescimento. Para outros, cultura é 

a adaptação em si, é a forma pela qual uma comunidade define seu perfil, 

em função da necessidade de adaptação ao meio ambiente, conforme cita-

do em Motta & Caldas (1997).

Outra definição encontra-se descrita na obra do autor Roque de Barros 

Laraia (LARAIA, 2007:59) a respeito de teorias modernas sobre cultura: 

Figura 8.1: Cultura Organizacional
Fonte: © Gabi Moisa / www.shutterstock.com



“culturas são sistemas de padrões de comportamento socialmente 

transmitidos, que servem para adaptar as comunidades humanas aos 

seus embasamentos biológicos. Esse modo de vida das comunidades 

inclui tecnologia e modos de organização econômica, padrões de esta-

belecimento, de agrupamento social e organização política, crenças e 

práticas religiosas, e assim por diante.”

8.2 Significados sociais da palavra cultura 
Em termos do indivíduo, a cultura qualifica o saber, a instrução, o desenvolvi-

mento intelectual, como ao se dizer que alguém é culto a ponto de conhecer 

em detalhes literatura, música e pintura.

8.2.1 Componentes da cultura 
•	 Artefatos: a arquitetura, os veículos, as roupas, os produtos que as pes-

soas usam (são os componentes mais fáceis de visualizar).

•	 Tecnologia: é o repertório de conhecimentos utilizados pelas pessoas e 

organizações. (Ex.: a escrita).

•	 Símbolos: reforça o senso de identidade coletiva, como  nas cerimônias, 

rituais, imagens, hábitos e linguagem. (Ex.: a bandeira, o brasão).

•	 Valores e crenças: mais difíceis de observar, pois dizem respeito à educa-

ção das pessoas. (Ex.: somos um povo amante da paz).

8.3 Subcultura 
As sociedades não são homogêneas, tanto pelas diferenças entre posição 

social, ocupação e renda quanto pela diversidade do lugar onde vivem, por 

exemplo, campo e cidade ou planície e montanha.  Chamamos subcultura as 

ramificações da cultura mais ampla de uma sociedade. Ex.:

•	 Cultura Brasileira

•	 Cultura do Nordeste

•	 Cultura do Sudeste

•	 Cultura do Sul, etc.

8.3.1 Subculturas Organizacionais
Segundo Prestes & Motta, a cultura dos subgrupos organizacionais (diferentes 

conjuntos de indivíduos e atores sociais), pode ocorrer em uma organização 

relativamente descentralizada, com uma cultura comum e subculturas desenvol-

vidas em diferentes áreas ou departamentos. Alguns exemplos de subculturas 

organizacionais são: recursos humanos, finanças, marketing, produção. 

(MOTTA & CALDAS, 1997)
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Exemplo de Contracultura

O que é contracultura?
É a negação dos valores de um 
grande grupo por um pequeno 
grupo nele inserido, o que 
constitui a contracultura deste 
último. É a cultura peculiar de um 
grupo que se opõe à cultura mais 
ampla, contestando seus padrões. 
Ex.: punks, beatniks e hippies.

8.4 A Cultura organizacional no Brasil
Para Freitas (2006) nosso país é caracterizado por uma distância de poder 

muito grande, embora perca para as demais sociedades da América Latina, 

com exceção da Argentina. A forma como trabalhadores e executivos são 

tratados parece, de um lado, basear-se em controles do tipo masculino (o 

uso da autoridade) e de controles do tipo feminino (o uso da sedução).

8.4.1 Traços brasileiros para uma análise organi- 
 zacional
Motta e Caldas (1997) apresentam no quadro abaixo os traços e caracterís-

ticas chave que influenciam a cultura organizacional no Brasil.

Figura 8.2: Festival de Woodstock
Fonte: <http://musicaunicep.blogspot.com/2011/06/influencia-
-do-festival-de-woodstock-em.html>.

Um exemplo de contracultura 

foi o movimento hippie na 

década de 1970, representado 

por um grupo de jovens  que 

se vestiam de uma maneira 

chocante para o americano 

médio. Deixavam crescer 

barbas e cabelos, vestiam 

jeans e trajes de algodão 

colorido, decoravam-se com 

colares, pulseiras, e profusões 

de anéis. Passaram a viver em bairros separados ou em comunidades rurais.  

Propunham uma contracultura. Não formaram um partido político nem 

desejavam disputar as eleições. O apogeu do movimento da contracultura 

ocorreu no Festival de Woodstock, nas proximidades de Nova Iorque, em 

agosto de 1969, quando 300 a 500 mil jovens reuniram-se para um encontro 

de massas para celebrar o rock e manifestar-se pela paz.



Traço Características-chave

1. Hierarquia

Tendências a centralização do poder dentro dos grupos sociais

Distanciamento nas relações entre diferentes grupos sociais

Passividade e aceitação dos grupos inferiores

2. Personalismo

Sociedade baseada em relações pessoais

Busca de proximidade e afeto nas relações

Paternalismo: domínio moral e econômico

3. Malandragem
Flexibilidade e adaptabilidade como meio de navegação social

Jeitinho

4. Sensualismo Gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações sociais

5. Aventureiro
Mais sonhador do que disciplinado

Tendência à aversão ao trabalho manual ou metódico.

1. Hierarquia: herdamos traços da família patriarcal, com um modelo mo-

ral quase inflexível, que regula as relações entre governantes e governa-

dos, definindo as normas de dominação, conferindo a centralização de 

poder nas mãos dos governantes e a subordinação aos governados.

2. Personalismo: os brasileiros são conhecidos por seu calor humano no 

tratamento pessoal. Evitamos ao extremo as soluções violentas, preferi-

mos a conciliação, a amizades. Somos definidos como um povo acolhe-

dor, hospitaleiro e generoso no afeto.

3. Malandragem: o famoso jeitinho brasileiro é um modo até de sobrevi-

vência. Somos conhecidos fora do país por nossa capacidade de adapta-

ção, por buscarmos soluções originais e por sermos dinâmicos e flexíveis.

4. Sensualismo: além do próprio carnaval que teve origens religiosas, as 

festas de São João ligam-se às funções afrodisíacas desse popularismo 

santo. É o santo casamenteiro. Nossas danças e músicas, e também nos-

sa culinária, é carregada de estímulos ao amor e fecundidade. Basta ob-

servar os nomes: beijinho, véu-de-noiva, casadinho, amor em pedaços, 

espera marido etc.

5. Aventureiro: o brasileiro busca limitar seu foco a perspectivas de pro-

veito material que deem retorno a curto prazo. Assim, se apega gostosa-

mente à ociosidade declarando “deixa para amanhã”.

8.5 Função da cultura organizacional
A cultura organizacional define a maneira como os integrantes da organiza-

ção devem interagir entre si e com o mundo externo. Define a convivência 
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interna, possibilita a solução de conflitos, define avaliação de resultados, 

de recompensas e punições. Define ainda a convivência externa – regula as 

relações com os outros grupos e com o ambiente externo à empresa.

8.6 O que é cultura real e cultura ideal em  
 uma determinada organização?
I. Cultura real: São padrões ocultos. A transmissão para o recém admitido 

é feita de forma quase clandestina e de maneira informal. Conversas e 

conselhos dos funcionários mais antigos, muitas vezes desconhecida pe-

los diretores e proprietários

II. Cultura ideal: São padrões ostensivos. É observada pela rigidez na estru-

turação burocrática. As características da organização são abertamente 

mostradas. Nessa situação a cultura é formal.

8.7 Como descobrir as características da  
 cultura real?
A cultura é evidenciada pelas pessoas que estão há muito tempo na empre-

sa. Estórias contadas habitualmente mostram exceções e não a regra (direto-

res que descem do pedestal para se mostrar amigos do subordinado, cultura 

ideal). A cultura real determina o distanciamento. Portas das salas dos escri-

tórios – se estão sempre fechadas servem para manter sigilo (cultura real).

Resumo
Estudamos nessa aula sobre a conceituação de cultura, seus componentes, 

o que é cultura organizacional, a cultura organizacional brasileira e a cultura 

real e ideal.

Atividades de aprendizagem
Você já havia percebido os traços de nossa cultura que se refletem em nossa 

sociedade? No estudo dessa aula, o que você identificou nos padrões cultu-

rais da empresa onde você trabalha?

Aula 8 - Cultura organizacional
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Aula 9 - Conflitos organizacionais

Nesta aula estudaremos  o conceito de conflitos, como  eles se dão no 

ambiente de trabalho e como deve o técnico em secretariado lidar com 

essa situação. 

Você sabe o que é um conflito? Já vivenciou um conflito em âmbito 
organizacional? Sabe como fazer para se proteger? 

9.1 O que é conflito? 
Na visão de Martinelli e Almeida (1998) encontramos a seguinte definição 

para conflito: “discussão acompanhada de injúrias e ameaças, desavença, 

guerra, luta, combate, colisão, choque, o elemento básico determinante da 

ação dramática, a qual se desenvolve em função da oposição e luta entre 

diferentes forças”. Sempre temos uma situação de conflito quando, no re-

lacionamento, uma parte percebe que a outra frustrou ou vai frustrar seus 

interesses. Deste modo, o conflito não necessariamente acontece entre duas 

pessoas, podendo existir entre dois grupos, um grupo e uma pessoa, uma 

organização e um grupo e assim por diante.  Reconhecido esse processo, o 

fenômeno do conflito pode ter um efeito construtivo ou destrutivo, depen-

dendo da maneira como é administrado.

9.1.2 Por que o conflito surge?
Na visão de Martinelli & Almeida (1998), os conflitos surgem primeiramente 

por interesses, também por diferenças de personalidade, existência de ati-

Figura 9.1: Conflito Organizacional
Fonte: © Edw / www.shutterstock.com



vidades interdependentes no trabalho, metas diferentes, recursos comparti-

lhados, diferenças de informação e percepção, dentre outras.

9.1.3 Quais são os efeitos negativos dos conflitos?
Muitas, vezes, as partes envolvidas nos conflitos sentem uma série de sensa-

ções de dor, antagonismo e hostilidade.

1. Os sentimentos negativos intensos podem trazer conclusões precipitadas 

e descabidas sobre os motivos, atitudes e intenções do outro, e reduzir o 

contato entre as pessoas, estendendo o conflito além do seu problema 

original levando à ruptura no relacionamento.

2. Outro aspecto negativo citado pelos mesmos autores revela a enorme 

quantidade de energia desviada para fora da consecução dos propósitos 

da organização, em função da dinâmica destrutiva do conflito.

3. Além disso, o conflito também faz com que o fluxo de comunicação e 

de informações seja distorcido, com alguns participantes falando apenas 

com aqueles de quem gostam e com os que concordam com eles. 

4. Por outro lado, em alguns momentos são tomadas decisões de baixa 

qualidade, ocorrendo aceitações unilaterais de decisões impostas. 

5. A falta de interação ou existência de interações inadequadas contribui 

para que decisões desacertadas e não compartilhadas sejam tomadas. 

9.1.4 Quais os tipos de conflitos?
Segundo o autor, há três tipos de conflitos nas organizações: discussão, 

competição e conflito propriamente dito.

Figura 9.2: Conflito no trabalho
Fonte: © Sehenswerk / www.shutterstock.com
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I. No tipo discussão, as contribuições das diferentes visões podem levar 

a uma melhor solução, desde que exista uma liderança compartilhada, 

com confiança e confidência entre os membros do grupo. As questões 

devem ser tratadas de tal forma que os objetivos sejam esclarecidos e a 

discussão se foque em fatos conhecidos, nas metas a serem perseguidas 

e nos métodos a serem utilizados.

II. No tipo competição, estabelecem-se padrões para um desempenho su-

perior e motivam-se as pessoas para produzir e trabalhar mais para atin-

gir um padrão de desempenho superior. 

III. O tipo conflitos propriamente ditos surgem dentro e fora das organi-

zações, não são nem do tipo discussão e nem do tipo competição. As 

principais razões para a existência de conflitos são: 

a) falta de confiança,

b) perspectivas diferentes e

c) enfoques individuais para o tratamento dos conflitos.

9.2 Situações de conflitos organizacionais
Para Martinelli & Almeida (1998), as organizações são fontes inevitáveis de 

conflitos. Cada unidade, departamento ou divisão de uma organização vai 

desenvolver objetivos, metas, valores e procedimentos apropriados a sua 

missão. Evidentemente começa a haver algum atrito entre esses objetivos 

e procedimentos, que podem muitas vezes ser conflitantes pois, embora 

fazendo parte de um todo, cada área da empresa busca, num primeiro mo-

mento, atender a seus objetivos básicos, que em certos casos se chocam com 

objetivos de outras áreas. Cada pessoa na organização tende a se identificar 

com a menor unidade de trabalho. Com isso pode-se aplicar os padrões da 

própria unidade do trabalho para as demais unidades da empresa, o que 

nem sempre é válido. Isso tende a criar conflitos de uma maneira quase 

inevitável. Evidentemente, quanto maior a organização, maior a tendência 

de existirem conflitos. Quanto mais ela se expande, maior será a tendência 

de surgirem divisões e subdivisões dentro da empresa e, com isso, cresce a 

possibilidade de surgirem conflitos.

9.3 Crescimento e desenvolvimento dos  
 conflitos
Um conflito frequentemente surge como uma pequena diferença de opi-

nião, podendo muitas vezes se agravar e tornar-se uma hostilidade fran-

ca e que leve a um conflito destrutivo entre duas pessoas ou grupos. Para 



Martinelli  & Almeida (1998 ) os conflitos podem evoluir segundo algumas 

características, sendo:

1. Discussão – normalmente é racional, aberta e objetiva;

2. Debate – as pessoas podem começar a fazer generalizações e buscar 

padrões de comportamentos;

3. Façanhas – as duas partes demonstram uma grande falta de confiança 

no caminho escolhido pela outra parte;

4. Imagens fixas – são estabelecidas imagens pré-concebidas da outra 

parte, é mostrada uma pequena objetividade e as posições começam a 

se tornar fixas e rígidas;

5. Loss of face – torna-se difícil para cada uma das partes retirar-se, pois 

isso caracterizaria “ficar com a cara no chão”;

6. Estratégias – a comunicação se restringe a ameaças, demandas e punições;

7. Falta de humanidade – frequentemente começam a acontecer os com-

portamentos destrutivos;

8. Ataque de nervos – a autopreservação passa a ser a única motivação, 

indivíduos ou grupos preparam-se para atacar e ser atacados;

9. Ataques generalizados – não há outro caminho a não ser um lado 

vencendo e o outro perdendo.

Na visão de Martinelli & Almeida (1998), esses pressupostos podem ser apli-

cados a qualquer tipo de conflito, desde uma pequena discussão entre duas 

pessoas até uma guerra envolvendo vários países. Porém, quanto maior o 

nível que o conflito atinja, independente do tipo de conflito, maior será a 

dificuldade para solucioná-lo. Se o conflito é ignorado ou reprimido, ele ten-

de a crescer e se agravar. Porém, se ele é reconhecido e são tomadas ações 

construtivas, então ele pode ser resolvido mais facilmente, podendo inclusive 

tornar-se uma força positiva para a mudança.

9.4 Administração dos conflitos
Hampton (1991) afirma que existem quatro modos distintos de administrar 

conflitos: acomodação, dominação, compromisso e solução integrativa de 

problemas.

O significado de acomodação, na visão de Martinelli & Almeida (1998), pode 

ser o de um instrumento para manipular o conflito. Porém, quando os pro-

blemas simplesmente são encobertos, eles usualmente não se resolvem por 
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si mesmos; na verdade eles sempre se agravam quando não se toma nenhu-

ma atitude. Segundo alguns pesquisadores, as organizações menos eficien-

tes eram marcadas pela tendência de esconder o conflito.

Já a dominação pode ser considerada o exercício do poder levado ao extre-

mo, já que uma parte impõe sua solução preferida, pois ela tem o poder de 

fazer e de escolher para exercitar esse poder. Um defeito da dominação é 

que a pessoa que é dominada pode não conseguir obter nada e   ressentir-

-se. A resolução do conflito pode ser rápida, porém insatisfatória, e além 

disso a derrota pode ser interpretada como uma humilhação, e a futura 

cooperação entre as partes envolvidas pode ser ameaçada.

O compromisso, por sua vez, significa que cada parte desista um pouco 

daquilo que procurava, assim, cada um cede um pouco a fim de resolver 

o conflito. O compromisso pode resultar em soluções que satisfaçam, pelo 

menos em parte, o interesse original por trás do conflito, de maneira que 

permita, ao menos tratar de outros assuntos.

Já a solução integrativa dos problemas não envolve barganha de posições, 

em que um cede para conseguir algo do outro, nem possui tentativas de 

imposição de algo de uma pessoa sobre a outra, mas busca encontrar a 

solução que serve completamente aos interesses de cada uma das partes 

envolvidas.

Figura 9.3: Matriz de conflitos
Fonte: http://ao73.files.wordpress.com/2011/05/29_gerenciandoconflitos.jpg
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9.5 Fases da solução de conflito
1. Identifique a causa do problema;

2. Procure soluções, não culpados;

3. Analise e escolha a melhor solução;

4. Durante todo o momento mantenha um clima de respeito;

5. Aperfeiçoe a habilidade de ouvir e falar, compreendendo o que ouve e 

sendo claro na transmissão da sua mensagem;

6. Se coloque no lugar do outro;

7. Seja construtivo ao fazer uma crítica;

8. Procure a solução ganha-ganha;

9. Aja sempre no sentido de eliminar as causas do conflito;

10. Quando estiver errado, reconheça;

11. Não varra os problemas para debaixo do tapete;

12. Agir com resiliência.

Resumo
Estudamos sobre os conflitos organizacionais, como se formam, quais os 

tipos, seus efeitos, como devem ser administrados e as fases para a sua 

solução.

Atividades de aprendizagem
Você já vivenciou uma situação de conflito no seu trabalho? Utilizou um dos 

estilos de administração de conflitos vistos na aula de hoje?  Anote abaixo.

Assista ao filme O Terminal e 
veja como o personagem do ator 

principal, Tom Hanks, soluciona 
um conflito em sua vida. Ele é 
um imigrante da República da 

Krakozhia, uma cidade na Europa 
Oriental, que desembarca em 

um aeroporto em Nova York no 
exato momento em que um golpe 
militar acende uma guerra civil em 
seu país. Consequentemente, seus 

documentos, como passaporte, 
são invalidados até que a situação 
se ajeite. Sem casa e documentos, 

ele passa a morar no próprio 
terminal, interagindo com os 

funcionários do lugar e até se 
apaixonando por uma aeromoça. 
Este filme é um exemplo de como 

solucionar situações conflitantes 
que podem surgir na vida de 

qualquer pessoa. 
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Aula 10 - Gestão do terceiro setor e  
 atuação secretarial

Nesta aula estudaremos sobre o terceiro setor e como o técnico em 

secretariado deve atuar com responsabilidade social e se portar como 

cidadão responsável;

Você já ouviu falar em gestão do terceiro setor e a relação com respon-
sabilidade social e sua importância para o profissional em secretariado? 

10.1 Conceituação de terceiro setor
Na economia temos diversos setores. O primeiro setor é o governo, respon-

sável pelas questões sociais. O segundo setor é o privado, responsável pelas 

questões individuais. O setor privado começou a ajudar nas questões sociais 

através das inúmeras instituições que compõem o chamado terceiro setor. 

Ou seja, o terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos 

e não governamentais, que têm como objetivo gerar serviços de caráter pú-

blico. 

Terceiro Setor é uma terminologia sociológica que dá significado a todas 

as iniciativas privadas de utilidade pública com origem na sociedade civil. A 

palavra é uma tradução de Third Sector, um vocábulo muito utilizado nos 

Estados Unidos para definir as diversas organizações sem vínculos diretos 

com o Primeiro Setor (Estado) e o Segundo Setor (Mercado).

Figura 10.1: Terceiro Setor
Fonte: http://versatilrp.files.wordpress.com/2010/01/3setor.jpg



10.1.1 Natureza jurídica
O Terceiro Setor não é público nem privado, mas sim uma junção do setor 

estatal e do setor privado para uma finalidade maior: suprir as falhas do 

Estado e do setor privado no atendimento às necessidades da população, 

numa relação conjunta. 

10.1.2 Objetivos
Ser voluntário vai além de dar comida a quem tem fome, tratar de pessoas 

doentes e sanar suas necessidades imediatas. O voluntariado é um caminho 

de busca de conscientização coletiva, de mobilização de grupos sociais mar-

ginalizados na defesa dos seus direitos, de influência de políticas públicas e 

outras ações no campo da cidadania.

10.1.3 Divisão do terceiro setor
Segundo o Relatório de Pesquisa realizado pelo curso de secretariado da 

Universidade Federal da Bahia em 2007, o terceiro setor divide-se em dois 

grupos, de acordo com a finalidade:

1. Organizações que atendem aos interesses de seus membros, como sindi-

catos, associações de bairro e de profissionais;

2. Organizações de interesse público e coletivo, a exemplo de entidades 

que defendem os direitos humanos, instituições de caridade e organis-

mos de proteção ao meio ambiente.

10.1.4 A estrutura organizacional do terceiro  
 setor divide-se em:

a) Formais – realizam reuniões regulares e possuem regras de instituições 

privadas – não fazem parte do Governo e nem são dirigidas, exclusiva-

mente por membros deste.

Figura 10.2: Terceiro Setor
Fonte: © Viorel Sima / www.shutterstock.com
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b) Não distributivas de lucros – podem gerar lucros, mas não podem 

dividi-los entre os membros. Estes devem ser investidos na missão da 

organização.

c) Autônomas – possuem procedimentos administrativos próprios, não 

devendo ser controladas por entidades externas.

d) Voluntárias – onde deve existir algum grau de participação voluntária.

10.2 Conceituação de “responsabilidade  
 social”
Segundo o dicionário de Ciências Sociais “responsabilidade social” é defi-

nida como: “Responsabilidade daquele que é chamado a responder pelos 

seus atos face à sociedade ou à opinião pública[...] Na medida em que tais 

atos assumam dimensões ou consequências sociais”. Um conceito em cons-

trução a partir da década de 1990. Para alguns, representa uma obrigação 

legal; para outros, um dever no qual as empresas se impõem no mercado, 

traduzido como um comportamento eticamente responsável.

Todos nós sabemos que vivemos em uma sociedade desigual, com muita 

violência, etc. Mas o que cada um de nós faz para diminuir essas diferenças? 

A grande maioria acredita que os governantes é que deverão dar conta da 

situação, mas a partir de pequenas atitudes, todos nós podemos colaborar. 

Vamos refletir juntos e saber como. Mas afinal, o que é responsabilidade 
social? Responsabilidade social também pode ser definida como o com-

promisso de uma organização com a sociedade, expresso por meio de atos 

e atitudes e agindo coerentemente no que tange a seu papel específico. 

(ASHLEY, 2002).

10.2.1 ONG – Organização não governamental
Como você reage quando é abordado por um menor de rua? A primeira 

ideia é fugir com medo de assaltos, ou talvez ainda você critica a situação, 

alegando que o governo não faz nada. Mesmo quando nossas atitudes re-

velam indiferença, todos nós sentiremos os efeitos negativos dessas ações 

da sociedade. 

Você sabia que enquanto cidadão pode fazer muito por essas pessoas? 

Como? Uma forma de colaborar com ações sociais é ajudar uma Organiza-

ção Não Governamental (também conhecidas por ONGs). São associações 

do terceiro setor, da sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolvem 

ações em diferentes áreas e que, geralmente, mobilizam a opinião pública e 

o apoio da população para melhorar determinados aspectos da sociedade.

Confira a íntegra da Lei nº 
9.608, de 18 de fevereiro de 
1998, que trata do trabalho 
voluntário. Disponível em:
<http://noticias.universia.
com.br/destaque/
noticia/2002/08/02/541931/
lei-do-voluntariado.html>. 
Acesso em: 16 jul. 2011.



10.2.2 Necessidades da responsabilidade social
1. A complexidade dos negócios em decorrência do processo de globalização;

2. A crescente desigualdade social;

3. O aumento da violência;

4. A crescente necessidade das empresas em oferecer um diferencial com-

petitivo;

5. A valorização do ser humano, como voluntário, sob os aspectos éticos e 

de cidadania;

6. As crescentes críticas que as empresas recebiam por adotarem uma polí-

tica baseada na economia de mercado.

10.2.3 Objetivos da responsabilidade social
1. Minimizar as diferenças sociais;

2. Promover o bem estar das pessoas, tanto os voluntários quanto os que 

se beneficiam das ações;

3. Promover o desenvolvimento, bem-estar e melhoramento da qualidade 

de vida dos empregados, suas famílias e comunidade em geral.

ambiental financeiro

social

Cuidado do planeta

•	 proteção ambiental

•	 recursos renováveis

•	 ecoeficiência

•	 gestão de resíduos

•	 gestão de riscos Dignidade Humana

•	 direitos humanos

•	 direitos dos trabalhadores

•	 envolvimento com comunidade

•	 transparência

•	 postura ética

Prosperidade

•	 resultado econômico

•	 direitos dos acionistas

•	 competitividade

•	 relação entre clientes 

e fornecedores

SE

SE = Sustentabilidade 

Empresarial

Desenvolvimento Sustentavel - Tripé da sustentabilidade empresarial

Figura 10.3: Matriz da Responsabilidade Social Empresarial 
Fonte: http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/responsabilidade.htm
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10.3 Principais ações do voluntariado
São muitos programas que estão sendo tratados, mas o Instituto Ethos defi-

ne os principais compromissos das empresas:

1. com o Analfabetismo Funcional;

2. com o Meio Ambiente;

3. com a Inclusão Digital;

4. com a Inclusão de Pessoas com Deficiência Física;

5. com a saúde da Mulher;

6. com os cuidados necessários à criança;

10.4 Conceituação de organizações não go 
 vernamentais
Organizações não governamentais (também conhecidas por ONGs) são as-

sociações do Terceiro Setor, da sociedade civil, sem fins lucrativos, que de-

senvolvem ações em diferentes áreas e que, geralmente, mobilizam a opi-

nião pública e o apoio da população para melhorar determinados aspectos 

da sociedade.

10.5 Organizações que compõem o Terceiro  
 Setor
Dentro das organizações que fazem parte do Terceiro Setor estão as: 

ONGs – Organizações Não Governamentais, 

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Entidades Fi-

lantrópicas, e outras formas de associações civis sem fins lucrativos.

ASSOCIAÇÕES: criadas a partir da união de ideias e esforços de pessoas em 

torno de um propósito sem fins lucrativos,

SOCIEDADE CIVIL: também criada por pessoas, mas com fins lucrativos. Ex. 

sociedades de profissões regulamentadas, (de advogados, de médicos, de 

engenheiros).

INSTITUTO: embora o termo componha a razão social de entidades, não 

corresponde a uma espécie de pessoas jurídica, podendo ser utilizado por 

uma entidade governamental ou privada, constituída sob a forma de funda-

ção (IBGE) ou de associação (Instituto Ayrton Senna).

O Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social é uma 
organização sem fins lucrativos, 
caracterizada como OSCIP 
(Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público). Sua 
missão é mobilizar, sensibilizar e 
ajudar as empresas a gerir seus 
negócios de forma socialmente 
responsável, tornando-as 
parceiras na construção de uma 
sociedade justa e sustentável. 
Criado em 1998 por um grupo 
de empresários e executivos 
oriundos da iniciativa privada, 
o Instituto Ethos é um polo de 
organização de conhecimento, 
troca de experiências e 
desenvolvimento de ferramentas 
para auxiliar as empresas a 
analisar suas práticas de gestão 
e aprofundar seu compromisso 
com a responsabilidade social e 
o desenvolvimento sustentável. 
É também uma referência 
internacional nesses assuntos, 
desenvolvendo projetos em 
parceria com diversas entidades 
no mundo todo. Disponível em:
http://www1.ethos.org.br/
EthosWeb/pt/31/o_instituto_
ethos/o_instituto_ethos.aspx
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FUNDAÇÃO: podem ser criadas pelo Estado, assumindo natureza de pesso-

as jurídica de direito público ou por indivíduos ou empresas, quando assu-

mem natureza de direito privado.

Figura 10.4: Matriz de Sustentabilidade Empresarial
Fonte: Almeida (2003).

10.6 Estratégias de sustentabilidade
Algumas ações de intervenção social se configuram como projetos produti-

vos. Nessa situação o projeto social pode ser autossustentável economica-

mente. Vejamos estes exemplos:

a) Associações de produtores que trabalham com agricultura;

b) Cooperativas de costureiras;

c) Instituições comunitárias de micro crédito;

d) Associação dos catadores de papel, etc.

Sabe-se que é um setor que vem se desenvolvendo a medida que crescem 

as desigualdades sociais. Cada vez mais as pessoas estão se conscientizando 

sobre a necessidade de adotar medidas para diminuir a desigualdade social 

e propiciar direitos iguais. O técnico em secretariado não pode ficar de fora 

deste posicionamento. Como  grande parte da sua área de atuação é na pe-

quena e média empresa, ele tem a  oportunidade de incentivar e estimular a 

empresa a procurar e implantar certificações de responsabilidade social e a 

criar programas que beneficiem a comunidade local.
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Resumo
Aprendemos nesta aula a conceituação de Terceiro Setor, seu objetivo e ca-

racterísticas e a conceituação de responsabilidade social e de ONGs – Orga-

nização Não Governamental, suas características e os tipos de ações que elas 

desenvolvem, bem como, a importância da sustentabilidade empresarial e 

social, e o papel do técnico em secretariado neste processo. 

Atividades de aprendizagem
Você já praticou alguma atividade, por mais simples seja, como voluntário? 

Como você se sentiu após a prática desta ação? Anote sua experiência e 

perceba que a riqueza da vida humana reside em compartilhar. Se você ainda 

não participou em nenhuma atividade como voluntário  faça uma lista de 

entidades da sua cidade que você poderia começar a fazer este tipo de ati-

vidade. Procure alguma que tenha ações que você se identifique tais como: 

Meio ambiente, animais, idosos,mulheres, crianças etc.  
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Aula 11 - Qualidade total e qualidade  
 de vida no trabalho

Nesta aula estudaremos a importância da qualidade para produtos e 

serviços e a importância da qualidade de vida no trabalho.

As exigências vindas dos sistemas administrativos, pautados na qualidade 

total, provocam modificações na vida dos profissionais, que lutam incessan-

temente para manter-se no mercado de trabalho, provocando cansaço físico 

e mental e o chamado stress. Segundo Alonso (2002) em todo o mundo, 

funcionários e empresários tomam consciência de que é preciso ter mais 

qualidade, eliminando desperdícios e melhorando o ambiente de trabalho. 

Contudo, para que a organização alcance a qualidade, é preciso que haja o 

comprometimento de todos os funcionários.

Figura 11.1: Qualidade de vida no trabalho
Fonte: © Yuganov Konstantin / www.shutterstock.com

Figura 11.2: Ciclo da Qualidade 
Fonte: http://qvtfespsp.blogspot.com/2010/11/qvt-piramide-de-maslow.html



Para ler e refletir...

1. Total satisfação dos clientes;

2. Gerência participativa;

3. Desenvolvimento de R.H.;

4. Constância de propósitos;

5. Aperfeiçoamento contínuo;

Mandamentos da Qualidade

6. Gerência de processos;

7. Delegação;

8. Garantia da qualidade;

9. Disseminação de informações;

10. Não aceitação de erros.

11.1 Atitudes de sucesso
Para Alonso (2002), há algumas atitudes comuns aos executivos que fazem 

sucesso na qualidade, tais como:

1. Partilhar com os empregados as metas da empresa.

2. A prioridade deve ser a melhoria dos serviços ao cliente, não o corte de 

despesas.

3. Demonstrar vontade de mudar tudo, se for preciso.

4. Implantar programas piloto, para que os empregados aprendam como 

resolver problemas.

5. De preferência, as mudanças devem ser implantadas pelas próprias pes-

soas que as sugeriram.

6. Recompensar os funcionários responsáveis por melhorias no atendimen-

to aos clientes.

7. Manter os funcionários informados sobre o sucesso do programa de qua-

lidade.

8. Envolver-se ativamente com a qualidade.

11.2 Qualidade de vida no trabalho
Não há como implantar um programa de qualidade na organização sem o 

envolvimento de todo o corpo funcional, surge assim outro conceito: a Qua-

lidade de Vida no Trabalho (QVT), que passaremos a definir e estudar.

Qualidade de vida no trabalho é a tradução de (Quality of Working Life), 

pode-se dizer que é a expansão do conceito de Qualidade Total, que teve 

origem na engenharia e visava, especialmente, a processos e controles pro-

dutivos e tecnológicos da fabricação dos produtos. Com a evolução do con-

ceito para serviços, abriu-se a necessidade para incluir a qualidade na vida 
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das pessoas, e assim passou a fazer parte dos programas de qualidade nas 

organizações (ALONSO, 2002).

Prossegue a autora afirmando que dentro da conceituação atual de qualida-

de vida (QV), pode-se dizer que ela representa mudanças sociais, políticas e 

ideológicas. É importante destacar que o crescimento da riqueza econômica 

em países desenvolvidos não significa, necessariamente, o bem estar da po-

pulação. 

Outro conceito interessante é analisar a analogia entre a qualidade de vida 

e qualidade de vida no trabalho, que embora distintas, se influenciam, pois 

insatisfações no trabalho podem causar desajustes na vida familiar e nas 

relações sociais fora do trabalho, enquanto insatisfações fora do trabalho 

exercem um papel de desajuste sobre o trabalho.

Figura 11.3: Matriz da Qualidade de Vida
Fonte: http://www.saudelar.com/edicoes/2008/outubro/principal.asp?send=04_saude.htm



11.2.1 Dimensões da qualidade de vida
Assim, a Organização Mundial de Saúde definiu a Qualidade de Vida englo-

bando cinco dimensões, a saber, conforme  Alonso (2002):

1. Saúde física;

2. Saúde psicológica;

3. Nível de independência;

4. Relações sociais;

5. Meio ambiente.

11.3 Gestão da qualidade
Para Chiavenato (1999), a gestão da qualidade total das organizações de-

pende fundamentalmente da otimização do potencial humano, e isso de-

pende de quão bem as pessoas se sentem trabalhando na organização. Para 

o autor, a QVT representa em que graus os membros da organização são 

capazes de satisfazer suas necessidades pessoais por meio de seu trabalho 

na organização, sendo assim, ela envolve uma série de fatores:

1. Satisfação com o trabalho executado;

2. As possibilidades de futuro na organização;

3. O reconhecimento pelos resultados alcançados;

4. O salário percebido;

5. Os benefícios auferidos;

6. O relacionamento humano dentro do grupo e da organização;

7. O ambiente psicológico e físico de trabalho;

8. A liberdade e responsabilidade de decidir;

9. As possibilidades de participar.

Entretanto, não podemos considerar que qualidade de vida no trabalho de-

pende exclusivamente da organização para a qual se trabalha, mas sim en-

tender que muitas atitudes devem partir de nós mesmos, como administrar 

o estresse, por exemplo.

Estresse ou stress, cujo conceito devemos a Hans Selye (1952)  e que deu ori-

gem a muitos estudos posteriores, na visão de seu precursor é representado 

pelas reações que uma determinada pessoa desenvolve ao ser submetida a 

situações que exigem adaptação. Alonso (2002).
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11.4 Prevenção do estresse
Apresentamos algumas dicas que, se praticadas, contribuem para a preven-

ção e redução do nível de estresse, conforme (Veiga, 2007).

1. Adote um estilo de vida mais saudável e simples e mantenha a sua qua-

lidade de vida.

2. Beba bastante líquido, de preferência água.

3. Desista de querer agradar a todos.

4. Encare e enfrente as dificuldades da vida de forma positiva.

5. Evite os cafezinhos e pare de fumar (se for o caso).

6. Evite prometer aquilo que não pode cumprir.

7. Faça exercícios de relaxamento, massagem, yoga, sessões de acupuntura, 

meditação ou artes marciais para suportar as pressões diárias.

8. Faça o melhor trabalho por você e não espere reconhecimento.

9. Faça um check-up anualmente a fim de acompanhar a sua saúde.

10. Pratique atividade física regularmente.

11. Não concentre todo o seu interesse no trabalho, divida-o em outras áreas.

12. Mantenha sua autoestima.

13. Não leve problemas do trabalho para casa.

14. Não procure saber se falaram mal de você.

15. Respeite seus limites.

16. Nos dias de folga, descanse, crie situações prazerosas e não pense em 

trabalho.

17. Viva a vida com bom humor.

18. Goze seu período de férias anualmente.

19. Durma de sete a oito horas por noite.

20. Não exija que todos concordem com você.

Figura 11.4: Charge 
Fonte: <http://www.joildo.net/category/jornal/>.

Leia o artigo: Estresse 
e Qualidade de Vida no 
Trabalho. Disponível em:
 <http://qvtfespsp.blogspot.
com/2010/10/estresse-e-
qualidade-de-vida-no.html>. 
Acesso em: 16 jul. 2011.
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Recomenda Veiga que muitas vezes a pessoa não consegue se livrar do es-

tresse e necessita de ajuda profissional.

Resumo
Estudamos nesta aula a importância da qualidade de produtos e serviços, 

mas principalmente a qualidade de vida no trabalho, para promoção do bem 

estar e da produtividade, e as recomendações para uma vida de saúde e 

felicidade.

Atividades de aprendizagem
Você se considera no ambiente de trabalho:

(   ) calmo    (   ) agitado    (   ) estressado

Escreva nas linhas abaixo de que forma pode modificar ou manter o seu 

status relacionado à qualidade de vida no trabalho:
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Aula 12 - Inteligência emocional

Nesta aula estudaremos sobre a importância da inteligência emocional 

no ambiente profissional e como deve ser usada pelo técnico em 

secretariado.

Segundo Alonso (2002), nas últimas décadas o conceito de inteligência teve 

uma ampliação, ou melhor, uma mudança muito significativa em seu para-

digma. Com o lançamento do livro Inteligência Emocional: a teoria revolu-

cionária que redefine o que é ser inteligente, em 1995, passou a ser conside-

rado que o controle das emoções é o fator essencial para o desenvolvimento 

da inteligência do indivíduo. Em análise da obra Inteligência Emocional no 

Trabalho, a autora  destaca que se o indivíduo ainda acredita que habilidades 

analíticas, lealdade à empresa e competência representam ingredientes ca-

pazes de garantir seu sucesso no local de trabalho, é melhor reformular sua 

opinião. Salienta que especialistas da área são unânimes em afirmar que os 

indivíduos que mais progridem profissionalmente são aqueles que possuem 

altos níveis de inteligência emocional, que é a capacidade de fazer suas emo-

ções agirem a seu favor, produzindo os resultados que deseja. Como diz 
no ditado popular: somos contratados pelo domínio das técnicas e 
demitidos pelo não domínio das emoções.

 

Figura 12.1: Inteligência emocional
Fonte: © Lightspring / www.shutterstock.com



12.1 Conceituando inteligência múltiplas
Alonso, (2002) citou que Howard Gardner, em 1993, defendia a teoria das 

inteligências múltiplas. Para ele, a inteligência é considerada como um con-

junto de habilidades e talentos que permitem à pessoa resolver problemas 

que são consequência de ambiente cultural próprio. Ele propõe que todos 

os seres humanos são capazes de pelo menos, sete diferentes modos de co-

nhecer o mundo, portanto todos temos sete inteligências humanas, sendo:

1. da linguagem;

2. da análise lógico-matemática;

3. da representação espacial;

4. do pensamento musical;

5. do pensamento corporal-cinestésica;

6. de uma compreensão de outros indivíduos (interpessoal);

7. de uma compreensão de nós mesmos (intrapessoal).

Para  Alonso (2002), o que difere é o vigor destas inteligências, ou seja o per-

fil, a forma como tais inteligências são invocadas e combinadas para executar 

diferentes tarefas, resolver problemas variados e progredir em várias áreas. 

Assim, cada um de nós difere na maneira de agir, o que não representa que 

somos mais ou menos inteligentes que os demais, apenas temos atitudes 

individuais baseadas no conhecimento que adquirimos desde o nascimento.

Figura 12.2: Inteligências Múltiplas
Fonte: www.mapasmentais.com.br/modelos/inteligencia/img/mm_edu_inteligencias_multiplas.img.gif

Assista ao vídeo: Inteligência 
emocional (entrevista com Flávio 

Gikovate). Disponivel em:
<http://www.youtube.com/watch

?v=Qmx0DXKNXD4&feature=rela
ted>. Acesso em: 17 jul. 2011.
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I. Como utilizar a inteligência emocional

Segundo Alonso (2002), a melhor forma de expandir a Inteligência Emocio-

na é aprender a praticar as técnicas e aptidões que a compõem tais como: a 

autoconsciência, o controle emocional e  a motivação.  

Como utilizar a inteligência emocional para melhorar o relacionamento e o 

trabalho em equipe? Confira as dicas extraídas do artigo Inteligência Emo-

cional em cinco passos da revista Secretária Executiva.

1. Reconhecer as principais emoções;

2. Lidar com as emoções;

3. Motivar-se;

4. Reconhecer emoções nos outros;

5. Lidar com os relacionamentos.

II. Componentes da inteligência emocional

1. Autoconsciência: capacidade de perceber, avaliar e expressar correta-

mente uma emoção.

2. Controle emocional: capacidade de controlar as próprias emoções para 

promover o crescimento emocional e intelectual

3. Automotivação: capacidade de não desistir diante de dificuldades, de 

saber controlar a ansiedade diante de um desafio, de manter a esperança 

e o otimismo.

4. Empatia: capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender o 

que o outro está sentindo.

5. Efetividade social: é uma habilidade relacionada com os sentimentos, é 

saber fazer acordos.

Figura 12.3: Habilidades da inteligência emocional
Fonte: <http://admclaretiano2011.blogspot.com/2011/04/inteligencia-emocional.html>.



O técnico em secretariado deve saber mobilizar as competências social e 

emocional para utilizar no seu relacionamento interpessoal com colegas, 

clientes e chefia.

Resumo
Estudamos sobre a conceituação das inteligências múltiplas, como devem ser 

utilizadas para o trabalho do secretário, conceituação da inteligência emo-

cional e os componentes que a envolvem,  além dos passos para o secretário 

utilizá-la em seu ambiente de trabalho.

Atividades de aprendizagem
Como você se avalia em relação ao principal componente da inteligência 

emocional que é o autoconhecimento?

Apresente-se como se fosse um remédio, informando:

1. Nome fantasia do remédio: seu nome, nome da empresa, departamento 

em que trabalha, etc.

2. Indicações: dois pontos fortes.

Leia o artigo Inteligência 
Emocional do Secretário Executivo, 

de Ana Júlia Silva Dobis, Suzane 
Gibala e Kathe Cristina BONIGLI. 

Disponível em: <http://www.
iessa.edu.br/cursos/secretariado/

revista_eletronica_2010.
pdf#page=13>. Acesso em: 

17 jul. 2011.
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3. Contra indicações: dois pontos fracos.

4. Efeitos Colaterais: o que mais pode agregar à empresa.

5. Posologia (modo de usar): escreva uma frase explicitando como você ren-

de melhor no dia a dia corporativo:

Fonte: revista Secretária Executiva fevereiro/2002

Aula 12 - Inteligência emocional
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Aula 13 - Liderança secretarial I

Nesta aula estudaremos os principais aspectos da liderança como 

processo de influência interpessoal, as características pessoais associadas 

à liderança e o papel do técnico em secretariado como líder.

13.1 O que é liderança?

Na visão do autor Maximiano (2006) “há muitas definições desse comple-

xo processo social que é a liderança”. Para o autor liderança é o processo 

de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de 

outras pessoas. A proximidade física ou temporal não é importante no pro-

cesso. Para o autor, um cientista pode ser influenciado por um colega de 

profissão que nunca viu ou mesmo que viveu em outra época. Líderes reli-

giosos são capazes de influenciar adeptos que estão muito longe e que têm 

pouquíssima chance de vê-los pessoalmente.

Portanto, liderança é a realização de metas por meio da direção de colabora-

dores. A pessoa que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar 

finalidades específicas é líder. Um grande líder tem essa capacidade dia após 

dia, ano após ano, em uma grande variedade de situações.

Para Maximiano (2006), muitas definições de liderança parecem pressupor 

pessoas dotadas de virtudes extraordinárias, que foram grandes condutores 

de pessoas, em situações também extraordinárias. De fato, a liderança mui-

tas vezes parece ser definida como uma virtude ou qualidade singular e ina-

ta, que torna algumas pessoas diferentes, porque têm a solução mágica para 

Figura 13.1: Liderança
Fonte: © Yuri Arcurs / www.shutterstock.com



influenciar outras.  Líder é sinônimo de grande pessoa. Contudo não se deve 

enxergar a liderança apenas como habilidade pessoal, mas como processo 

interpessoal, dentro de um contexto complexo, no qual outros elementos 

estão presentes. A liderança não é apenas um atributo da pessoa, mas uma 

combinação de vários elementos.

13.1.1 Estilos de liderança
Segundo Maximiano (2006)  no papel de líderes algumas pessoas são mais 

eficazes que outras, ou sentem-se mais confortáveis que outras. Algumas 

parecem desejar mais do que outras desempenhar o papel de liderança, ou 

ter alguma espécie de poder. As características individuais importantes para 

o entendimento dessas diferenças são as habilidades e a motivação. Anali-

saremos a seguir alguns perfís de líderes que você poderá encontrar na sua 

atividade secretarial

a) Autocrata: corresponde a um comportamento centralizador. Nessa vi-

são o líder muitas vezes torna-se uma pessoa autoritária. É aquele chefe 

que não ouve sugestões e não dá autonomia 

b) Democrata: corresponde a um comportamento que privilegia as deci-

sões do grupo. Os comportamentos democráticos envolvem alguma es-

pécie de influência ou participação dos liderados no processo de decisão 

ou de uso da autoridade por parte do dirigente. É aquele chefe que acei-

ta sugestões e projetos apresentados pelos colaboradores

Figura 13.2: Sete Níveis de Consciência do Líder
Fonte: http://www.institutoatkwhh.org.br/compendio/?q=node/129

Sendo um exemplo de 
serviço desinteressado

Possibilitando que os 
funcionários façam a 
diferença

Por sua visão 
inspiradora, 
alinhamento de 
valores

Liberdade e 
autonomia 
responsável

Reconhecimento e 
valorização

Comunicação aberta, 
que fortalece a 
lealdade

Recompensas e 
benefícios financeiros

Falta de ética, 
compaixão e 
humildade

Falta de empatia 
com funcionários e 
parceiros

Falta de visão e 
paixão

Falta de foco em 
inovação, P&D e 
estratégia

Falta de foco 
em resultados e 
gerenciamento da 
performance

Falta de habilidades 
de comunicação 
interpessoal

Inabilidade em confiar 
nos outros

Técnicas Secretariais IIIe-Tec Brasil 84



e-Tec Brasil85Aula 13 - Liderança secretarial I

c) Liderança orientada para a tarefa: compreende aos comportamentos 

classificados dentro do modelo autocrático de uso da autoridade. Em 

essência, o líder orientado para a tarefa tem muito mais preocupação 

com a realização da tarefa do que com o grupo em si. É aquele chefe que 

deseja que a tarefa seja realizada, não importando o sacrifício da equipe.

d) Liderança orientada para pessoas: compreende os comportamentos 

classificados dentro do modelo democrático de uso da autoridade. Em 

essência o líder orientado para as pessoas acredita que o processo ad-

ministrativo deve procurar criar um clima em que as pessoas sintam-se 

confortáveis, portanto é um líder preocupado com o grupo de trabalho. 

É aquele que valoriza  os talentos e as pessoas e procura deixar seus co-

laboradores à vontade na realização de suas tarefas

Para ler e refletir...

Estilos de Liderança
1. Carismático: carisma á uma palavra grega que significa dom de 

inspiração divina, que pode apresentar a habilidade de realizar milagres 

ou prever o futuro. Aqui se encaixam aqueles que são extremamente 

agradáveis e possuem uma qualidade extraterrena.

2. Executivo: aspira à ordem, sendo reflexo do esforço humano em tentar 

se organizar para administrar o caos cotidiano. Está sempre em busca da 

manutenção da normalidade humana, evitando o estresse da equipe.

3. Coercitivo: baseia suas ações na violência, seja na imposição verbal 

ou física. Isso não é bom porque afasta os liderados, que vivem tomados 

pelo medo.

4. Distributivo: não se arrisca e não vai além do que já está sendo feito, 

limitando-se apenas a distribuir as tarefas.

5. Educativo: exerce a liderança pela troca, para ele todos são professores 

e alunos, e costuma se guiar por exemplos e erros cometidos, que podem 

ser evitados. Também possui um perfil paciente e pacífico.

6. Inspirador: é aquele que conquistou o mais alto estágio da liderança. 

Ele não se preocupa em dar ordens e confia em seus liderados, que 

sabem exatamente aonde ir, quando e como agir.
Fonte: <http://www.editoraevora.com.br/blog/tag/liderados/>.



Resumo
Estudamos nessa aula a conceituação e estilos de liderança nas organizações 

e  cada tipo correspondente, no que se refere a comportamentos e atitudes.

Atividade de aprendizagem
Verifique em quais desses estilos seu chefe se enquadra. Faça uma análise do 

perfil dele, com alguns estilos de liderança.
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Aula 14 - Liderança secretarial II

Na aula anterior abordamos  os estilos de lideranças. Nesta aula estudaremos 

sobre os estilos e motivação dos liderados e como o técnico em secretariado 

pode se tornar um líder entre seus subordinados e colegas.

14.1 Estilos de liderados
Estudamos até agora os principais tipos de líderes. Passemos a analisar agora 

os principais tipos de liderados. De acordo com a Teoria dos Estilos (Wander-

ley, 1998 apud Ferreira & Ferreira da Silva), as pessoas podem ser agrupadas 

em quatro estilos básicos, definidos a partir de pares de características. O 

primeiro par é dominante-condescendente e o segundo, formal-informal. 

Sendo assim,  todo indivíduo, segundo essa teoria, pode ser:

I. Catalisador (dominante-informal), também chamado de influenciador, 

expressivo, indutor e sociável. Esse estilo possui a tendência de se mover 

em busca de alguma coisa e em determinada direção; é mais voltado e 

atento para as outras pessoas e suas opiniões ou para os impactos que 

causam. Sua principal necessidade é o reconhecimento.  

II. Apoiador (informal-condescendente), também conhecido por cordial, 

afável e estável. A tendência desse estilo é o de afastamento, agir para 

evitar algo. Sua principal necessidade é a associação, pertencer e fazer 

parte do grupo.

Figura 14.1: Liderados (1152571)
Fonte: © Yuri Arcurs / www.shutterstock.com



III. Analítico (formal-condescendente), também denominado metódico, 

complacente e escrupuloso. Possui a tendência de tomar decisões com 

os elementos que tem dentro de si, sem buscar apoio em outras pessoas. 

Sua principal necessidade é a segurança.

IV. Controlador (dominante-formal), também designado por dirigente, di-

retivo e realizador. Tem como tendência principal a realização.

É preciso que se compreenda que as motivações dos liderados estão eviden-

tes nessa relação de mútua dependência. Líderes são os que, em um grupo, 

ocupam uma posição de poder, que têm condições de influenciar, de forma 

determinante, todas as decisões de caráter estratégico. O poder é exercido 

ativamente e encontra legitimação na correspondência com as expectativas 

dos liderados.

14.2 Motivação dos liderados
Para compreender melhor essa relação, vamos analisar as motivações dos 

liderados, na visão de Maximiano, segundo o qual os processos sociais e 

comportamentais da motivação e da liderança estão interligados.  A ligação 

inseparável entre o líder e as motivações dos liderados permite afirmar que 

toda liderança é transacional, sempre há um processo de troca entre o líder e 

os liderados. A existência da troca é invariável, o que muda, de uma situação 

para outra, é o conteúdo da troca, que depende da natureza da tarefa.

A ligação entre os processos de motivação e liderança revela que o líder 

sempre é um instrumento do grupo. O entendimento das motivações dos 

seguidores explica o processo social da liderança e também possibilita o de-

senvolvimento de líderes. Quem quiser se candidatar a posições de liderança 

deve aprender a transmitir mensagens sintonizadas com os problemas e in-

teresses do grupo potencial de seguidores. 

Na visão de Maximiano (2006)  “Quem precisa de líder?” Para o autor a com-

petência dos liderados é uma variável determinante da liderança. A compe-

tência dos liderados varia de forma proporcionalmente inversa à liderança: 

mais competência dos seguidores, menos necessidade de intervenção do 

líder; menos competência dos seguidores, mais necessário se torna o líder.

14.3 De que forma o técnico em secretaria- 
 do pode ser líder? 
A revista Secretária Executiva, edição de outubro de 2002, sob a autoria de 

Brasílio Andrade Neto,  apresenta nove dicas para o secretário se tornar líder.
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1. Ouça: escute atentamente o que as outras pessoas têm a dizer, espe-

cialmente quando for solicitar algo para funcionários mais velhos e com 

muito mais tempo de casa. Deixe claro que você respeita a opinião dos 

veteranos.

2. Veja o que é importante: um líder sabe onde colocar suas energias 

e atenção. Ou seja, nem tente organizar o estande de sua empresa na 

feira, transcrever duas atas de reuniões e pesquisar preços de materiais 

ao mesmo tempo. Para tanto, aprenda a dizer um solene “não” quando 

necessário.

3. Tenha olhos de amador(a): um erro fatal a um líder é fazer as coisas do 

jeito que sempre foram feitas, porque “sempre foi assim”. Repense em 

formas diferentes de agir.

4. Linha e entrelinha: não se envolva em conversas da “rádio cafezinho” 

de sua empresa. Um líder sabe separar os fatos das informações equivo-

cadas. Poucas pessoas na empresa recebem tantas informações quanto 

um secretário, vindas das mais variadas fontes, superiores, subordinados, 

fornecedores, concorrência. Afinal, somos uma central de informação na 

empresa. Tome cuidado, se quiser ocupar um lugar de liderança não se 

envolva em fofocas.

5. lidere pelo exemplo: Trate a todos pela maneira como gostaria de ser 

tratado. Faça do local de trabalho o padrão de organização que você 

queria que todos tivessem. Em pouco tempo, suas ações serão imitadas 

por aqueles que o cercam.

6. Ética acima de tudo: veja como você lida com os valores humanos bási-

cos como amor e integridade. Essa dimensão da liderança deve ser usada 

em benefício de todo o grupo de trabalho.

7. Aprenda a delegar competência: se alguém não cumpriu bem suas 

ordens, muitas vezes não foi por má vontade, mas sim porque não enten-

deu o que você falou. Entenda que as pessoas são sensíveis e não gostam 

de atitudes grosseiras.

8. Saiba receber críticas: um líder sabe que isso é uma das melhores coisas 

que pode acontecer. Algumas vezes não percebemos nossos erros, e a 

crítica é uma maneira de corrigir o rumo, melhorar um aspecto, ser um 

profissional mais completo. 

No livro O Monge e o Executivo, 
James C. Hunter nos mostra todos 
os requisitos para nos tornarmos 
um líder ideal e explica que “para 
uma boa colheita é preciso ter 
um bom cultivo”. Portanto, no 
ambiente profissional é preciso 
manter um clima harmonioso e 
saudável para estimular a equipe. 
Os líderes devem ser sábios, 
cativantes, motivadores.
Veja um filme feito sobre os 
capítulos 6 e 7 do livro, disponível 
em: <http://www.dailymotion.
com/video/xfuunp_o-monge-e-
o-executivo-parte-1_shortfilms>. 
Acesso em: 18 jul. 2011.



9. Estimule a todos a sonhar mais alto: inclusive seus superiores. Muitas 

empresas chegam a um determinado patamar,  acham que está bom e 

estacionam, dando oportunidades a novos concorrentes. Por que não ir 

atrás de mais uma fatia do mercado ou lançar uma nova linha de produ-

tos? Aprenda a criar oportunidades.

Resumo
Nessa aula abordamos as características e a motivação do liderado e como o 

técnico em secretariado deve se tornar líder, salientando quais características 

ele deve desenvolver para atingir esse objetivo.

Anotações
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Aula 15 - Aprendendo a aceitar críticas

Nesta aula estudaremos a importância da crítica construtiva e como 

o técnico em secretariado deve tirar proveito delas para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional

Críticas são comuns no ambiente de trabalho, o importante é saber que 

atitude tomar frente a elas. Como você reage quando é criticado?  Saiba 

que por mais construtivas que sejam, ninguém gosta de receber críticas. 

Além disso, uma dúvida que frequentemente surge entre grande parte dos 

profissionais, independente da atividade, é de como proceder em caso de ser 

criticado pelo chefe ou por algum outro superior.

15.1 Como proceder diante de críticas
 Uma empresa especializada em consultoria para seleção e recrutamento de 

secretários preparou uma série de dicas para ajudar a enfrentar essa situa-

ção, que mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo na vida de qualquer 

profissional. São elas:

I. Evite emoções: não deixe transparecer seus sentimentos, reaja com cal-

ma e racionalidade. Isso facilitará a conversa sobre a crítica. Evite acessos 

de raiva, fúria ou desgosto. Essas emoções cortam a conversa e impedem 

uma solução lógica para uma questão aparentemente mais simples. Cui-

de para não tornar a questão maior do que realmente é. Tenha em mente 

que a crítica é construtiva e visa a sua evolução profissional.

Figura 15.1: Lidando com as críticas 
Fonte: © Yuri Arcurs / www.shutterstock.com



II. Encoraje seu chefe a falar: a primeira parte de uma conversa crítica é 

ouvir. Mas não se cale, converse sobre o que está sendo falado. O diálogo 

constante é a melhor forma de otimizar um trabalho em equipe. Inde-

pendente de sua opinião, deixe bem claro que você está entendendo o 

ponto de vista de seu interlocutor.

III. Escute com o seu corpo: mantenha a postura relaxada. Procure não 

cruzar seus braços ou mostrar-se fechado a novas ideias. Use gestos ou 

pequenos movimentos para demonstrar que está ouvindo atentamente.

IV. Peça maiores detalhes: críticas normalmente se baseiam em incidentes 

ou comportamentos específicos. Se você não entende o que seu che-

fe está dizendo, pergunte com mais especificidade, peça exemplo. Use 

sempre um tom natural.

V. Explique sua atitude: se você foi criticado por uma situação em parti-

cular, algo que não é comum da sua pessoa, e se o momento for oportu-

no para isso, explique-se.

VI. Não fique bravo: não pense que seu chefe é injusto ou está errado. Não 

leve isto para o lado pessoal. Se discordar da crítica de seu superior, fale, 

mas o faça de modo sutil, sem raiva ou mágoa.

VII. Peça um tempo para pensar no assunto: se achar necessário, deixe 

claro que precisa de um tempo para entender a questão com mais clare-

za para que o erro não se repita.

VIII. Dê algumas ideias construtivas de planos de ação: após escutá-lo, 

dê algumas  sugestões do que pode ser melhorado. Isso o incentivará a 

contar sempre com você.

IX. Aprenda com a crítica: leve-a sempre para o lado construtivo. Você só 

tem a ganhar com isso.

Fonte: Revista Secretária Executiva (2002, p.12).

15.1.1 Perfil do criticado
Receber uma crítica, seja no ambiente de trabalho, ou em qualquer situa-

ção da vida, nunca é uma coisa agradável. Segundo a terapeuta Ana Cláu-

dia Cruz, as reações diante de uma crítica, mesmo que construtiva, podem 

apontar traços negativos da personalidade, como baixa autoestima e agres-

sividade, que precisam ser repensados. De acordo com a especialista, exis-
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tem três tipos de comportamento humano evidenciados diante das críticas: 

o passivo, o agressivo e o assertivo.

I. Passivo - A pessoa não tem reação diante da crítica. Ela não se manifesta 

nem argumenta com quem está se contrapondo a ela. Geralmente fica 

ressentida, com raiva, mas não consegue se expor. 

II. Agressivo - A reação é sempre agressiva e hostil. Essa pessoa costuma 

acusar em vez de se responsabilizar ou argumentar. É o tipo de profissio-

nal que traz muito estresse para o ambiente corporativo.

III. Assertivo - Uma pessoa com comportamento assertivo sabe argumen-

tar, se responsabilizar pelo erro, apontar soluções e ver o lado positivo da 

situação. 

Enfrente o espírito crítico com inteligência Associe-se apenas a pessoas 

positivas, ou seja, indivíduos motivados por objetivos, movidos pelo gosto 

de ação e dispostos a prestar serviços. Convivendo nesse universo você 

desenvolverá as mesmas críticas daqueles que o cercam e poderá utilizá-

las em seu benefício. Você mesmo irá tornar-se mais positivo em suas 

atitudes - um tipo de criatura sempre amada por seus semelhantes. Você 

pode escolher. Faça isso agora mesmo - junte-se às pessoas positivas, 

prestativas. Elas o impulsionarão na formidável escalada da montanha 

chamada “Sucesso”.
Fonte: <http://www.marciobamberg.com.br/>.

Para ler e refletir...

Resumo
Aprendemos sobre a importância da crítica, como proceder diante dela,  o 

perfil do criticado e como deve o técnico em secretariado enfrentar essa 

situação com positividade. 

Atividades de aprendizagem
Você teria coragem  de pedir feedback do seu trabalho para seu chefe? 

Como você reagiria se fosse criticado? Anote.
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Aula 16 - Aprendendo a delegar   
 competências

Nesta aula estudaremos sobre a importância de saber delegar e como o 

técnico em secretariado deve desenvolver esta competência.

Leia o seguinte relato: Quando tinha uns 10 anos de idade e tinha de ajudar 

minha mãe nos afazeres da casa, às vezes eu queria fazer coisas de criança.  

Falava para ela que eu não iria fazer esse tipo de atividade quando ficasse 

moça e tivesse meu trabalho e a minha casa, pois iria pagar a alguém para 

fazer isso para mim e ela me dizia: “Para saber mandar, tem de saber fazer”. 

Com as atividades empresariais nos dias atuais e a grande necessidade de se 

atender às mudanças no mundo dos negócios e aos avanços da tecnologia, 

empresas e profissionais precisam estar sintonizados às necessidades dos 

clientes e  dos funcionarios que trabalham para sí. Por isso, é importante 

ter foco no que realmente é importante para o seu trabalho,  aprender a 

delegar as atividades que outros podem fazer por você e, desta forma, oti-

mizar seu tempo e esforço para atingir as metas que foram definidas para 

seu setor. 

16.1 A importância de saber delegar
Já estudamos, em aulas anteriores, a importância do Técnico em Secreta-

riado ser um líder  o que está diretamente interligado com a capacidade 

de delegar, pois líderes sabem delegar. Dentro das atividades secretariais, 

quanto mais responsabilidade você assume, acaba tendo um aumento de 

trabalho e acaba fazendo atividades operacionais e estratégicas. Por exem-

Figura 16.1: Delegar tarefas
Fonte:  http://www.campal.com.br/consultoria/2011/07/07/o-medo-de-delegar/

Delegar: incumbir, atribuir 
ou atribuir-se como encargo 
ou obrigação.



plo: Você está atuando numa pequena ou média empresa e como está se 

saindo bem, sendo proativo, responsável e competente, seu gerente acaba 

lhe passando outras responsabilidades. Ótimo, você adora, sente-se valoriza-

do, está assumindo mais atividades e sente-se importante! Mas, e o arquivo 

diário, o controle dos telefonemas e da copiadora? E ainda tem a digitação 

de contratos e correspondências. Bem, você pode delegar algumas funções 

para um assistente ou funcionário novo, ou para a recepcionista, e desta for-

ma começar a preparar alguém para lhe substituir nas férias. Mas,  existem 

alguns pontos importantes que precisa saber.

16.1.1 Atitudes importantes ao delegar
I. Apresente os Motivos da delegação das atividades - É importante  

chamar o funcionário e lhe apresentar o motivo que o levou a delegar 

novas atividades para ele. Nesse momento, é importante elogiá-lo e in-

centivá-lo a assumir novas responsabilidades. Poderá fazer com que ele 

veja como novas oportunidades de crescimento na empresa, pois se a 

empresa cresce as atividades aumentam, e com isso trará benefícios aos 

funcionários. Poderá ressaltar que confia nele e que o acha com maturi-

dade para assumir essa nova atividade, fazendo com que se sinta impor-

tante e parte da empresa.

II. Escolha o momento apropriado - Deverá escolher o momento mais 

adequado de acordo com as atividades da empresa, não adianta chamá-

-lo para conversar no momento em que o telefone não para de tocar ou 

tem muitas pessoas no ambiente, pois isso irá distrair a atenção dele e 

pode prejudicar seu entendimento da tarefa ou do que está sendo dele-

gado para ele. Se pela manhã for mais tranquilo, é nesse momento que 

deve chamá-lo para conversar e explicar detalhadamente do que se trata. 

III. Apresente a tarefa de forma clara – Explique a situação, sem usar 

termos técnicos complicados que possam assustá-lo em relação às no-

vas atividades. Pergunte se ele já conhece a atividade e, caso ainda não 

tenha feito nenhum tipo de atividade similar, coloque-se como alguém 

disposto a ajudá-lo e a ensiná-lo.  Tranquilize-o de que não é difícil nem 

complicado, e que ele tem a capacidade para fazê-lo, por isso está dele-

gando para ele. 
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IV. Certifique-se de que o liderado compreendeu - É importante, após 

a explicação da atividade, certificar-se de que o liderado entendeu como 

deve realizar a nova tarefa e pedir para que ele explique o que entendeu 

sobre como a atividade deve ser realizada. Dessa forma, se houver um 

mal entendido você poderá explicar novamente para que ele entenda.

V. Use de empatia - Devemos sempre nos colocar em lugar do outro e 

também pensar que quando iniciamos naquele trabalho também não 

conhecíamos tudo sobre a empresa, que e aos poucos fomos aprenden-

do. Quando tomamos essa atitude, nos abrimos para que o outro possa  

se aproximar e  expor suas dúvidas. Não existe nada pior do que alguém 

fazer um trabalho, sem entender exatamente o que era para ser feito, e 

ter receio de fazer perguntas. Por isso, quando usamos de empatia, po-

demos dirigir perguntas ao delegado (aquele a quem se delegou a tarefa) 

para verificar o seu entendimento sobre a tarefa designada.

VI. Estabeleça um clima de incentivo - Mesmo que a pessoa sinta-se in-

capaz para a tarefa, faz parte do trabalho do líder incentivá-lo e fazer 

com que ele acredite em seu potencial. Todos nascemos com potencial 

e talentos, mas na maioria das vezes nós mesmos não acreditamos que 

Figura 16.2: Charge
Fonte: http://brokenjeff.blogspot.com/2008_10_01_archive.html



somos capazes e por isso muitas vezes até deixarmos de aceitar uma 

promoção ou atividade nova, por achar que não teremos condições de 

realizá-la. Por isso, esteja sempre aberto para que o liderado cheque e 

coloque suas dificuldades em realizar as tarefas, ou até mesmo seus te-

mores. Desta forma, poderá conversar com ele e fazê-lo entender que é 

capaz de aprender o que tiver interesse de fazer.

Para ler e refletir...

Fatores que prejudicam a delegação
1. Falta de conhecimento da equipe. Se o líder não conhece 

profundamente as pessoas que compõem a equipe, não saberá escolher 

as pessoas certas para determinadas tarefas que precisará delegar.

2. Conhecer pouco do trabalho e suas características. Se o líder não 

conhece o trabalho, ou as tarefas que terá que delegar, não terá conteúdo 

suficiente para orientar seus liderados, e com isso ficará mais difícil dar o 

suporte necessário à equipe. O líder não precisa conhecer cem por cento 

do trabalho, mas o suficiente para delegar com direcionamento correto.

3. Ser ansioso ou desconfiado. Ainda existem pessoas que ocupam 

cargos de liderança e não conseguem ser eficazes no processo de 

delegação por conta de seu desequilíbrio emocional. Se o líder for 

ansioso, vai se tornar um “chato” perante sua equipe, pois a ansiedade 

distanciará a paciência necessária para acompanhar a equipe. Se o líder 

for do tipo desconfiado, certamente não deixará o colaborador trabalhar 

com segurança e tranquilidade, pois uma pessoa desconfiada, ocupando 

um cargo de liderança, ficará supervisionando a todo o momento.
Fonte: <www.administradores.com.br/informe-se/artigos/para-liderar-e-preciso-saber-delegar/38941/>.

Para delegar, você precisará estar ciente que terá que investir em uma pes-

soa de autoridade e confiar que esta realizará uma tarefa que lhe cabe. Ao 

delegar você transfere a autoridade, mas não a responsabilidade da tarefa, 

que ainda continua sendo sua.  Se não fizer isso, ficará sobrecarregado com 

atividades que pode repassar a outro, para que assuma as que realmente 

impactam na sua atividade profissional.  

Resumo
Estudamos nessa aula a importância de delegar e como deve o Técnico em 

Secretariado fazer isso, quais os pontos a considerar e as fases que devem 

ser respeitadas.
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Atividades de aprendizagem
Você sairá de férias e deverá delegar diversas atividades para algumas pesso-

as de seu setor, pois a pessoa que o substituirá não terá condições de cuidar 

de tudo. Faça uma lista das atividades diárias tais como: agenda, arquivo, 

telefonemas, digitação de documentos, cuidados com a sala do gerente, 

pagamentos a efetuar, e coloque na frente de cada tarefa para quem irá 

delegá-la e por que.

Aula 16 - Aprendendo a delegar competências
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Aula 17 - Ampliando a criatividade

Nesta aula estudaremos sobre e importância da criatividade, o perfil 

dos profissionais criativos,  os obstáculos que podem impedir o 

desenvolvimento da criatividade e como deve o técnico em secretariado 

desenvolver a sua criatividade.

Vivemos em uma época na qual a criatividade é exigida, porém não é esti-

mulada. Saiba que um pensamento criativo pode modificar o ambiente de 

trabalho e tornar sua vida melhor. Certa vez eu li em um artigo que falava 

sobre criatividade, que Thomas Alva Edison tentou mil vezes utilizar fila-

mentos metálicos para obter luz através da lâmpada elétrica, e quando lhe 

perguntaram se havia tido muito trabalho respondeu que a cada tentativa 

concluía que estava utilizando o material inadequado. Agora imaginem se 

ele tivesse desistido. Todos nós perderíamos muito com isso, afinal foram  

muitos inventos desse gênio maravilhoso. 

17.1 Como desenvolver o pensamento cria- 
 tivo
Segundo Manuela Rodriguez em seu artigo: Comunicação e Critividade, em 

primeiro lugar temos de aprender a desaprender, ou seja, temos de nos li-

berar dos antigos hábitos para poder questionar, rever, descobrir, e em se-

guida utilizar integralmente o cérebro, tanto do lado direito, da imaginação, 

criação, intuição, sentimento, quanto do lado esquerdo, da razão, da lógica, 

sistematização e planejamento.

Figura 17.1: Criatividade
Fonte: © violetkaipa / www.shutterstock.com



Segundo o artigo citado, as pessoas criativas são:

1. Empreendedoras;

2. Atualizadas;

3. Curiosas;

4. Perseverantes e persistentes;

5. Autodisciplinadas;

6. Autossuficientes;

7. Motivadoras;

8. Leem muito em busca da autorrealização.

Estes são os obstáculos que impedem a criatividade:

1. Usar frases feitas;

2. Paradigmas;

3. Chavões;

4. Desistência;

5. Conformismo;

6. Medo de errar;

7. Preguiça;

8. Excesso de lógica;

9. Falta de leitura e atualização;

10. Velhas ideias.

17.2 Exigências do mercado atual
O mercado de trabalho hoje precisa de pessoas criativas, com capacidade 

empreendedora e com visão. As empresas precisam e valorizam muito os 

funcionários que têm capacidade de  usar a criatividade. Na atualidade, é 

importante que você saiba agregar valor ao seu trabalho, isto é, conseguir 

reunir as seguintes qualidades:

1. Liderança;

2. Automotivação;

3. Empatia;

4. Confiança;

5. Profissionalismo;

6. Saber trabalhar em equipe;

7. Saber se comunicar;

8. Ser criativo.

Criatividade
Frequentemente, a solução criativa 
nasce de combinações inusitadas, 

estabelecendo analogias e 
conexões entre ideias e objetos que 

não pareciam ter qualquer relação 
entre si. A matéria-prima para essas 

analogias e conexões são os fatos 
observados e os conhecimentos 
e experiências anteriores que a 
pessoa traz consigo. É através 

de seu patrimônio cultural que 
cada pessoa pode dar seu toque 
de originalidade. Este patrimônio 

cultural nasce e se alimenta 
de uma atitude de insaciável 

curiosidade e de prazer em 
aprender coisas novas.

Fonte: http://criatividadeaplicada.
com/2007/07/04/10-atitudes-das-

pessoas-muito-criativas/
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17.3 Rever padrões de pensamentos
As pessoas criativas e bem sucedidas têm um alto potencial de energia posi-

tiva, que se espalha pelo ambiente. São simpáticas, carismáticas e, assim, são 

líderes por excelência. Segundo Manuela Rodriguez, outro fator importante 

é não falar em crise.  Muitas vezes a crise está na imaginação das pessoas. 

Portanto, aumente sua criatividade e reveja seus padrões de pensamento.

De que forma você poderá utilizar a criatividade exercendo a profis-
são secretarial? Há muitas maneiras de fazê-lo. Veja estes exemplos:

1. Você precisa pensar em como melhorar aspectos relacionados ao pró-

prio ambiente físico de trabalho. Pense em uma forma de melhorar o 

atendimento por exemplo, ampliando a sala, mudando móveis de lugar, 

colocando pessoas certas para fazê-lo, com perfil para atendimento.

1. Reveja suas técnicas de trabalho: índices de controle são importantes, 

porém em excesso só prejudicam.

Resumo
Nessa aula abordamos a importância da criatividade, como desenvolver o 

pensamento criativo, as características das pessoas criativas, obstáculos que 

podem impedi-la e como devemos rever padrões de pensamento.  

Atividades de aprendizagem
Reflita sobre a importância de usar a criatividade em sua vida pessoal e pro-

fissional. Escreva de que forma você pode usar sua criatividade no ambiente 

de trabalho.
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Aula 18 - Negociação

Nesta aula estudaremos sobre a importância da negociação diante dos 

conflitos e das atividades diárias do técnico em secretariado. 

Estudamos sobre os conflitos organizacionais, como e por que as organi-

zações são um cenário característico para o crescimento de conflitos. Essa 

aula tem como enfoque principal os estilos de negociação, que visam solu-

cionar os conflitos. É uma parte muito interessante do nosso estudo, pois de 

nada adianta compreendermos o conflito sem aprender a solucioná-los. Nós 

negociamos diariamente diversas coisas que nem percebemos. Pela manhã 

negociamos se vamos tomar café ou chá, comer pão de centeio ou branco, 

quem levará os filhos para a escola, o que faremos para o almoço, outras 

questões no trabalho, por isso é importante conhecer as técnicas adequadas 

para fazê-lo. 

18.1 O que é negociação?
Para Martinelli & Almeida (1998, p. 17) “negociação é o uso da informação 

e do poder, com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede 

de tensão”.

Para Fisher & Ury (1985, p. 30)  “negociação é um processo de comunicação 

bilateral, com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta”.

Figura 18.1: Negociação
Fonte: © Dmitriy Shironosov / www.shutterstock.com



18.2 Habilidades básicas em negociação
Pollan & Levine (1994) afirmam que a negociação é, depois de ler e escrever, 

a habilidade mais importante das necessárias para se tornar bem sucedido 

pessoal, financeiramente e nos negócios. Os negociadores, segundo esses 

autores, são proativos. Eles não aceitam as coisas como elas são sem antes 

perguntar por que elas não poderiam ser feitas melhor. Esses autores, po-

rém, afirmam, ao contrário da maioria, que há poucos negociadores, isso, 

principalmente, se são considerados alguns pontos básicos para se negociar 

efetivamente, visto que todos somos negociadores, o tempo todo em toda a 

nossa existência, mesmo sem ter consciência disso.

18.3 Dificuldades em negociar
O fato de existirem poucos negociadores efetivos se deve a três razões fun-

damentais, na visão de Martinelli & Almeida (1998):

1. Muitas pessoas não sabem como negociar, já que ninguém as ensina.

2. As pessoas não acreditam que seja possível aprender como negociar.

3. A terceira razão, e provavelmente a mais forte, é o medo.

Contudo, por meio de estudo e quebra de algumas resistências, é possível 

vencer o medo e aprender a arte da negociação. Passemos a conhecer agora 

esses princípios, na visão dos autores Martinelli & Almeida (1998):

1. Separar as pessoas do problema:  garantindo-se, assim, concentrar-se 

efetivamente no objetivo da negociação, pois frequentemente confun-

dem-se questões pessoais com o objeto da negociação.

2. Concentrar-se nos interesses básicos: é muito importante conhecer 

os interesses de ambas as partes, aqueles que são comuns e os que são 

conflitantes.

3. Buscar alternativas de ganhos mútuos: frequentemente pensa-se 

existir uma única alternativa para a solução do problema e segue-se nes-

se sentido. Isto se deve a fatores como acomodação, ausência de cria-

tividade para buscar outras alternativas, falta de hábito de se trabalhar 

sempre buscando diferentes soluções, além de, muitas vezes ter receio 

de experimentar ou procurar diferentes alternativas.

4. Encontrar critérios objetivos para a solução do problema: deve pas-

sar pela mais vasta gama de soluções possíveis, sempre com a preocupa-

ção de procurar interesses comuns que conciliem, de maneira criativa, os 
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interesses divergentes das partes. Portanto, devem-se buscar opções que 

proporcionem benefícios a ambos os lados.

18.4 Negociação e ética
Segundo Martinelli & Almeida (1998), a Ética é uma questão importante 

nas negociações. Como a negociação normalmente é parte de um processo 

competitivo, no qual as partes estão competindo por recursos escassos e 

para conseguirem o melhor acordo possível, elas frequentemente estão dis-

postas a se mover, de um comportamento honesto para um tipo de compor-

tamento que se pode considerar desonesto, dependendo, evidentemente, 

do ponto de vista de quem o avalia. 

Há muita discussão quanto e até que ponto se está agindo de maneira ética 

ou não em uma negociação. Evidentemente, isso depende muito dos valo-

res das pessoas envolvidas na negociação e do ambiente no qual elas estão 

inseridas.

Um dos principais motivos pelos quais as pessoas se envolvem em comporta-

mentos não éticos, é a busca de vantagem, em termos de poder. 

18.5 Estratégias em negociação
Fisher & Brown (1989)  enfocam o planejamento da negociação sob o ponto 

de vista da estratégia a ser seguida. Segundo eles, o ponto mais importante 

a ser seguido refere-se à construção do relacionamento, para facilitar a con-

ciliação das diferenças que fatalmente existem num processo de negociação.

Muitas vezes as pessoas se baseiam em vários tipos de relacionamento, sem 

seguir uma estratégia consciente (ou seja, sem basear-se em regras específi-

cas ou guias de conduta) que, acredita-se, irão melhorar o relacionamento. 

Há casos em que apenas reage-se ao que os outros fazem, ou as emoções 

Figura 18.2: Negociação ética
Fonte: © Air0ne / www.shutterstock.com



podem dominar a lógica e desviar os negociadores da estratégia definida 

que têm em mente.

18.6 Princípio da reciprocidade
O princípio da reciprocidade é familiar em negociações importantes, nas 

quais um favor ou concessão de um lado é trocado por um favor similar ou 

de uma concessão da outra parte. 

Quando se pensa em classificar as estratégias num processo de negociação, 

dois aspectos básicos devem ser considerados: a importância do relaciona-

mento e a relevância do resultado. 

1. Onde estamos?

4. Como fomos?

2. Onde queremos 
chegar?

3.Como chegar?

Matriz da negociação

Acordo

A Pré-Negociação

B NegociaçãoC Pós-Negociação

1. Status

3. Estratégias

Táticas

Técnicas

4. Avaliação
final

2. Objetivo
e alternativas

Figura 18.3: Matriz da negociação
Fonte: http://www.ogerente.com.br/novo/colunas_ler.php?canal=10&canallocal=34&canalsub2=110&id=1123

18.7 Estratégias de negociação
Dessa avaliação surgem cinco tipos básicos de estratégias possíveis no pro-

cesso, conforme apresentado por Martinelli & Almeida (1997):

1. Estratégia de evitar: é uma estratégia que tende a levar a negociação 

para um perde-perde.

2. Estratégia de acomodação: abre-se mão dos resultados, em favor da 

preservação do relacionamento. Esta estratégia tende a levar para uma 

negociação perde-ganha.

3. Estratégia competitiva: trata-se do caso em que o negociador busca ganhar 

a qualquer custo, levando normalmente para uma negociação ganha-perde.
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4. Estratégia colaborativa: nesta situação priorizam-se tanto o relacionamen-

to quanto os resultados, encaminhando a negociação para o ganha-ganha.

5. Estratégia do compromisso: trata-se de um enfoque combinado, que 

é utilização em grande número de situações, quando as partes não con-

seguem atingir boa colaboração, mas ainda pretendem atingir alguns 

resultados ou preservar o relacionamento.

18.9 Como fazer a negociação
Vimos na aula anterior que as organizações são cenários constantes de con-

flitos e que a melhor forma de resolver esses conflitos é por meio da nego-

ciação. Para tanto, na visão de Martinelli & Almeida (1998), o importante é 

saber transformar uma situação de conflito num processo de negociação,  é 

preciso saber transformar uma negociação ganha-perde em ganha-ganha. 

Seguem as dicas :

1. As partes envolvidas devem gerenciar o conflito.

2. Melhorar a precisão da comunicação, isto é, a questão negociada deve 

ser entendida exatamente como ela é pela outra parte.

3. Controlar as questões envolvidas, principalmente as que gerarem gran-

des disputas. Há um perfil para se ser um negociador Martinelli & Almei-

da,(1998), sendo: 

4. Saber aproveitar positivamente, as oportunidades a todo tempo.

5. Ser extrovertido, capaz de relatar para todos, os objetivos e propostas da 

negociação.

6. Ser um bom líder no time de negociação, de forma a contribuir para a 

finalização de uma negociação.

7. Não temer um comportamento autoritário do oponente.

8. Ter habilidade para encontrar seu nível máximo de negociação, para co-

nhecer suas limitações e saber superá-las.

9. Ser flexível, adaptando-se às situações encontradas.

10. Sobretudo, ser paciente e promover a autoavaliação.

O técnico em secretariado deve aproveitar e fazer uso da técnica de nego-

ciação para a sua atividade diária tais como: negociar o encaixe na agenda, 

o tempo seu e do gerente, o retorno das ligações, o acúmulo de tarefas a 

realizar, o fluxo de documentos e informações, o relacionamento interpes-

soal no trabalho. 

Aperto de mão
Por mais rápido e fácil que 
seja o contato por meios 
tecnológicos, nada substitui 
o aperto de mão, a confiança 
gerada em um encontro 
pessoal. Hoje é muito comum 
parceiros de negócios com 
relações sólidas e estabelecidas, 
que geram dividendos a ambas 
as partes, passarem até mesmo 
anos sem nunca se verem 
pessoalmente. Mas outras 
oportunidades podem surgir (e 
quase sempre surgem) quando 
eles conseguem sentar-se 
e discutir os rumos de seu 
relacionamento profissional.
Fonte: <http://www.
revistamaisnegocios.
com.br/artigos/exibir.
php?noticia=1696>.

Aula 18 - Negociação



Resumo
Estudamos sobre o conceito de negociação, a postura ética, estratégias e ha-

bilidades básicas e características dos bons negociadores, como desenvolver 

e implementar a negociação, e como o técnico em secretariado deve utilizar 

as técnicas.

Atividades de aprendizagem
Você é um bom negociador? Escreva nas linhas abaixo uma situação viven-

ciada por você na qual sentiu que perdeu alguma coisa importante, por não 

conhecer técnicas de negociação.

Assista ao filme A Negociação 
no qual um policial perito em 

negociações é falsamente 
acusado de assassinato e fraude. 

Tentando descobrir a verdade, ele 
invade um prédio e lá mantém 

cinco reféns, exigindo um policial 
desconhecido para negociar 

com ele e auxiliá-lo a provar sua 
inocência. Faça uma comparação 

com os conhecimentos desta aula. 
Gênero Policial. Título original: The 

Negociator, 1998. Direção de F. 
Gary Gary, com Samuel L. Jackson, 

Kevin Spacey, David Morse e Ron 
Rifkin. Duração: 140 min.
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Aula 19 - Assédio moral I

Nesta aula estudaremos sobre o assédio moral, sua conceituação, para 

que o técnico em secretariado possa identificar situações relacionadas.

O estudo da ética leva a outros assuntos pertinentes à moral e bons costu-

mes. Dentre os muitos temas, um deles vem ganhando espaço nas discus-

sões da filosofia contemporânea: o assédio moral.  

19.1 O que é assédio moral?
É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhan-

tes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de 

trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em rela-

ções hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que predominam con-

dutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de 

um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinado(s), desestabili-

zando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, 

forçando-o a desistir do emprego 

Fonte: http://www.assediomoral.org/spip.php?article1

19.1.2 Histórico do assédio moral
O assédio moral, ou violência moral no trabalho, não é um fenômeno novo. 

Pode-se dizer que ele é tão antigo quanto o trabalho. A novidade reside na 

intensificação, gravidade, amplitude e banalização do fenômeno e na abor-

dagem que tenta estabelecer o nexo-causal com a organização do traba-

lho e tratá-lo como não inerente a ele. A reflexão e o debate sobre o tema 

Figura 19.1: Assédio
Fonte: © Yuri Arcurs / www.shutterstock.com

Nexo-causal: Causa adj. Referente 
à causa, ou a uma relação de causa 
e efeito. / Gramática Que exprime 
a causa ou razão do que se diz: 
oração causal... 
Nexo: s.m. Ligação, vínculo, união, 
conexão; coerência...



são recentes no Brasil, tendo ganhado força após a divulgação da pesquisa 

brasileira realizada por Dra. Margarida Barreto. Tema da sua dissertação de 

Mestrado em Psicologia Social foi, defendida em 2000, na PUC/SP, sob o 

título Uma jornada de humilhações.

A primeira matéria sobre a pesquisa brasileira saiu na Folha de São Paulo, no 

dia 25 de novembro de 2000, na coluna de Mônica Bérgamo. Desde então, 

o tema tem tido presença constante nos jornais, revistas, rádio e televisão, 

em todo país. O assunto vem sendo discutido amplamente pela sociedade, 

em particular no movimento sindical e no âmbito do legislativo.

Para ler e refletir...

Figura 19.2: Humilhação
Fonte: © Piortr Marcinski / www.shutterstock.com

O que é humilhação?
É um sentimento de ser ofendido, menosprezado, rebaixado, inferiorizado, 

submetido, vexado, constrangido e ultrajado pelo outro. É sentir-se um 

ninguém, sem valor, inútil. Magoado, revoltado, perturbado, mortificado, 

traído, envergonhado, indignado e com raiva. A humilhação causa dor, 

tristeza e sofrimento. 
www.assediomoral.org/spip.php?article1
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19.1.3 Como ocorre o assédio moral no trabalho?
Caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho em 

que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a seus 

subordinados, constituindo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos 

práticos e emocionais para o trabalhador e a organização. A vítima escolhida 

é isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridiculari-

zada, inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante dos pares. Estes, 

por medo do desemprego e a vergonha de serem também humilhados, as-

sociado  o estímulo constante à competitividade, rompem os laços afetivos 

com a vítima e, frequentemente, reproduzem e reatualizam ações e atos do 

agressor no ambiente de trabalho, instaurando o pacto da tolerância e do si-

lêncio no coletivo, enquanto a vitima vai gradativamente se desestabilizando 

e fragilizando, perdendo sua autoestima.

Em resumo: um ato isolado de humilhação não é assédio moral. Este, pressupõe:

1. repetição sistemática; 

2. intencionalidade (forçar o outro a abrir mão do emprego);

3. direcionalidade (uma pessoa do grupo é escolhida como bode expiatório);

4. temporalidade (durante a jornada, por dias e meses);

5. degradação deliberada das condições de trabalho.

Entretanto, quer seja um ato ou a repetição deste ato, devemos combater o 

assédio moral firmemente, por constituir uma violência psicológica, causan-

do danos à saúde física e mental não somente daquele que é excluído, mas 

de todo o coletivo que testemunha esses atos.

A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do trabalha-

dor  de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade e relações 

afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física e mental, que po-

dem evoluir para a incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo a morte, 

constituindo um risco invisível, porém concreto, nas relações e condições de 

trabalho.

Resumo
Estudamos nessa aula o conceito de assédio moral, seu histórico, o conceito 

de humilhação e como ocorre o assédio moral no ambiente de trabalho. 

Para entender um pouco mais 
sobre o tema desta aula, leia o 
artigo: Assédio Moral e Sexual 
no Trabalho - Cartilha elaborada 
pela Subcomissão de Gênero, 
com participação da Comissão 
de Ética do TEM. Disponível em:
<http://www.eln.gov.br/
opencms/export/sites/
eletronorte/ouvidoria/
assedioMoral.pdf>. Acesso em: 
30 out. 2011.



Atividade de aprendizagem 
Após a leitura do artigo indicado nas mídias integradas, faça uma análise, 

converse com seus colegas e registre se algum deles, ou até mesmo você, 

já sofreu algum tipo de assédio mencionado na cartilha do Ministério do 

Trabalho e Emprego.
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Aula 20 - Assédio moral II

Nesta aula estudaremos sobre o histórico do Assédio Moral no Brasil, a 

violência no ambiente de trabalho, quais os danos ao trabalhador,  as 

estratégias do agressor e qual a atitude que a vítima deve tomar em 

relação ao assédio.

20.2 Violência no trabalho
A violência moral no trabalho constitui um fenômeno internacional, segundo 

levantamento da Organização Internacional do Trabalho (OIT) - (2010) em 

diversos países desenvolvidos. A pesquisa aponta para distúrbios da saúde 

mental, relacionado com as condições de trabalho em países como Finlân-

dia, Alemanha, Reino Unido, Polônia e Estados Unidos. “As perspectivas são 

sombrias para as duas próximas décadas, pois segundo a OIT e Organização 

Mundial da Saúde, estas serão as décadas do mal estar na globalização”, 

onde predominarão depressões, angústias e outros danos psíquicos, relacio-

nados com as novas políticas de gestão na organização de trabalho e que 

estão vinculadas às políticas neoliberais.

20.2.1 Estratégias do agressor
1. Escolher a vítima e isolar do grupo. 

2. Impedir de se expressar e não explicar o porquê. 

Figura 20.1: Violência no trabalho
Fonte: © Nomad_Soul / www.shutterstock.com

Assédio Moral no Brasil
No Brasil, conforme dados da 
pesquisa realizada pela Médica 
do Trabalho Margarida Barreto 
(2000), num universo de 2072 
trabalhadores de 97 empresas, 
na Cidade de São Paulo, entre 
1996 e 2000, 870 (41,99%) 
apresentaram histórias severas 
de humilhação no trabalho ou 
assédio moral em razão de terem 
sofrido acidente do trabalho 
ou simplesmente adoecido 
(494 mulheres – 56,78%; 376 
homens – 43,22%). Os números 
são significativos e revelam um 
quadro ainda desconhecido 
do grande público e pouco 
conhecido pelas autoridades 
que lidam diariamente com o 
mundo do trabalho, como o 
Ministério do Trabalho e a Justiça 
do Trabalho.
Fonte: http://jus.uol.com.br/
revista/texto/9021/assedio-
moral-no-trabalho.



3. Fragilizar, ridicularizar, inferiorizar, menosprezar em frente aos pares. 

4. Responsabilizar publicamente, podendo os comentários de sua incapaci-

dade invadir, inclusive, o espaço familiar. 

5. Desestabilizar emocional e profissionalmente. A vítima gradativamente 

vai perdendo simultaneamente sua autoconfiança e o interesse pelo tra-

balho. 

6. Destruir a vítima (desencadeamento ou agravamento de doenças pree-

xistentes). A destruição da vítima engloba vigilância acentuada e cons-

tante. A vítima se isola da família e amigos, passando muitas vezes a usar 

drogas, principalmente o álcool. 

7. Livrar-se da vítima que são forçados a pedir demissão ou são demitidos, 

frequentemente, por insubordinação. 

8. Impor ao coletivo sua autoridade para aumentar a produtividade.

20.3 Danos da humilhação à saúde do tra- 
 balhador 
A humilhação constitui um risco invisível, porém concreto nas relações de 

trabalho e à saúde dos trabalhadores , revelando uma das formas mais po-

derosa de violência sutil nas relações organizacionais, sendo mais frequente 

com as mulheres e adoecidos. A humilhação repetitiva e prolongada tornou-

-se prática costumeira no interior das empresas, onde predomina o menos-

prezo e indiferença pelo sofrimento dos trabalhadores, que mesmo adoeci-

dos, continuam trabalhando.

20.4 O que a vítima deve fazer?
1. Resistir. Anotar com detalhes todas as humilhações sofridas (dia, mês, 

ano, hora, local ou setor, nome do agressor, colegas que a testemunha-

ram, conteúdo da conversa e o que mais você achar necessário). 

2. Dar visibilidade, procurando a ajuda dos colegas, principalmente da-

queles que testemunharam o fato ou que já sofreram humilhações do 

agressor. 

3. Organizar. O apoio é fundamental dentro e fora da empresa. 

4. Evitar conversar com o agressor, sem testemunhas. Ir sempre com 

colega de trabalho ou representante sindical. 
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5. Exigir, por escrito, explicações do ato agressor e permanecer com cópia 

da carta enviada ao DP ou RH e da eventual resposta do agressor. Se 

possível, mandar sua carta registrada, por correio, guardando o recibo. 

6. Procurar seu sindicato e relatar o acontecido para diretores e outras 

instâncias como: médicos ou advogados do sindicato, assim como: Mi-

nistério Público, Justiça do Trabalho, Comissão de Direitos Humanos e 

Conselho Regional de Medicina (ver Resolução do Conselho Federal de 

Medicina nº 1.488/98 sobre saúde do trabalhador). 

7. Recorrer ao Centro de Referência em Saúde dos Trabalhadores e contar 

a humilhação sofrida ao médico, assistente social ou psicólogo. 

8. Buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas, pois o afeto e a soli-

dariedade são fundamentais para a recuperação da autoestima, dignida-

de, identidade e cidadania. 

Muitos secretários sofrem este tipo de assédio. A primeira coisa a ser feita é 

conversar com o responsável do departamento de recursos humanos sobre 

o que está acontecendo. No segundo momento, contatar o seu sindicato e 

por último formular queixa por escrito.

Atenção!
Se você é testemunha de cena(s) de humilhação no trabalho, supere seu 

medo, seja solidário com seu colega. Você poderá ser “a próxima vítima” 

e nessa hora o apoio dos  colegas  é precioso. Não se esqueça que o medo 

reforça o poder do agressor.

Resumo
Estudamos sobre assédio moral, sua conceituação e histórico, como ocorre 

no ambiente de trabalho, as estratégias do agressor, os danos da humilha-

ção à saúde do trabalhador e o que a vítima deve fazer em relação a isso.

Atividades de aprendizagem
Você já presenciou assédio moral em seu ambiente de trabalho? Já foi vítima 

de assédio moral? Como você percebe o assédio moral a partir dos conheci-

mentos adquiridos nesta aula?  Anote.

Acesse o link e leia sobre o 
tema dessa aula: <http://
www.ilo.org/public/spanish/
bureau/inf/pr/2000/37.h>.
Para ampliar seu conhecimento 
sobre assédio moral no 
trabalho, consulte a Resolução 
nº1.488/98 do Conselho 
Federal de Medicina, e o site:   
<http://www.assediomoral.
org/spip.php?article5>.
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Como professoras da disciplina de Técnicas Secretariais, nos sentimos orgu-

lhosas por termos participado da aquisição desse conhecimento, que com 

certeza fará a diferença na vida de cada um de vocês. Tenham certeza que 

estamos, neste momento, com a sensação de dever cumprido. Não! Esta 

não é uma despedida, muito pelo contrário, é uma retomada de nossa con-

versa inicial e o momento de tecer recomendações e considerações para 

você, querido aluno!  

Nossa jornada ao mundo secretarial, que começou com a disciplina de Técni-

cas Secretariais I, que tinha o objetivo de fazê-lo se apaixonar pela profissão, 

continuou com a disciplina de Técnicas Secretarias II e finaliza agora, com a 

disciplina de Técnicas Secretariais III. 

A primeira recomendação que fazemos é para que você nunca deixe de 

aprender. O conhecimento que adquirimos é uma propriedade intelectual e 

individual. Reflita sobre quanto conhecimento você adquiriu nestas discipli-

nas de Técnicas Secretariais. E por falar nisso, saiba que estar tecnicamente 

preparado para o mercado de trabalho é fundamental para conseguir aquela 

sonhada vaga no mercado de trabalho, entretanto isso não é tudo.

Por isso é que a segunda recomendação que fazemos a vocês diz respeito 

a atitudes éticas. Especialmente para o profissional em secretariado, cuja 

atuação profissional é voltada para pessoas, recomendamos muito sigilo e 

bom senso.

A terceira recomendação que temos a lhes fazer diz respeito a suas atitudes. 

Queremos que saiba que sentimos muito orgulho de você, primeiro por ter 

escolhido o curso de secretariado e especialmente por ser à distância. O alu-

no que escolhe um curso à distância é empreendedor por excelência. É uma 

pessoa que sabe administrar o tempo e se envolver com o conhecimento de 

forma exemplar. 

Retomando nossa conversa inicial
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Nessa visão, esperamos que aproveitem o conhecimento adquirido nesta 

disciplina e façam toda a diferença na empresa para a qual trabalham. Fa-

zemos votos de que um dia nos encontremos frente a frente, e que juntos 

possamos agradecer pela interação de conhecimentos que tivemos.

Muito obrigada por nos deixar fazer parte da sua vida. 

Um grande abraço e muito sucesso!

Profª Marlene de Oliveira 

Profª Zélia Freiberger



e-Tec Brasil121

Referências

AMERICANOS. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/
negociacao-intercultural/21138/>. Acesso em: 17 jul. 2011.

APERTO DE MÃO. Disponível em: <http://www.revistamaisnegocios.com.br/artigos/exibir.
php?noticia=1696>. Acesso em: 17 jul. 2011.

ALMEIDA, F. Gestão do Desenvolvimento Sustentável na Indústria Eletroeletrônica. 
Disponível em: <http://www.tec.abinee.org.br/2003/arquivos/s902.pdf>.  Acesso em: 28 
dez. 2004.

ALONSO, M. E. C. A arte de assessorar executivos. São Paulo Pulsar, 2002.

AREALLANO, M. A. Preservação de Documentos Digitais. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/ci/v33n2/a02v33n2.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2011.

ASHLEY, P. A. Ética e responsabilidade social nos negócios. São Paulo: Saraiva, 2002.

ASSÉDIO MORAL NO BRASIL. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/9021/
assedio-moral-no-trabalho>. Acesso em: 17 jul. 2011.

BARRETO, M. Uma jornada de humilhações. São Paulo: Fapesp; PUC, 2000.

ASSEDIO MORAL NO TRABALHO  Disponível em: http://www.trabalhismoemdebate.com.
br/2010/04/entenda-o-assedio-moral-no-trabalho/ Acesso em:13 dez 2011. 

BONZANINI, S. H. S.  O Profissional de Secretariado nas Relações Internacionais. Revista 
de Gestão e Secretariado. São Paulo, v. 1, n. 2, p. 142-161, jul./dez. 2010.

CANCLINI, N.G. Culturas Híbridas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006;

Criatividade. Disponível em: <http://criatividadeaplicada.com/2007/07/04/10-atitudes-
das-pessoas-muito-criativas/>. Acesso em: 14 jul. 2011.

DOBIS, A. J. S.; GIBALA,S.; BONIGLI, K. C. Inteligência Emocional do Secretário Executivo.  
Disponível em: <http://www.iessa.edu.br/cursos/secretariado/revista_eletronica_2010.
pdf#page=13>.

ENTENDER O QUE É SER CHEFE. Disponível em: <http://mdemulher.abril.com.br/carreira-
emprego/reportagem/desenvolvimento-profi/seja-bom-chefe-449535.shtml>.

ESTRESSE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. Disponível em: <.http://qvtfespsp.
blogspot.com/2010/10/estresse-e-qualidade-de-vida-no.html>. Acesso em: 16 jul 2011.



FATORES QUE PREJUDICAM A DELEGAÇÃO. Disponível em: <www.administradores.com.
br/informe-se/artigos/para-liderar-e-preciso-saber-delegar/38941/>. Acesso em: 17 jul. 
2011.

FERREIRA, M.; & FERREIRA DA SILVA, M. O perfil psicológico do liderado e seu impacto na 
relação de liderança. Disponível em: <http://www.nce.ufrj.br/conceito/
artigos/2006/018p1-3.htm>. Acesso em: 17 jul. 2011.

FISHER, R.; BROWN, S. Getting together: building relationships as we negotiate. New York: 
Penguin Books, 1989.

FREITAS, A. B. de. (2006). Traços Brasileiros para uma cultura organizacional. In F. C. P. 

Motta &  M. P. Caldas (Orgs.), Cultura organizacional e cultura brasileira (1a ed., 6a 
reimpressão; pp. 38-54). São Paulo: Atlas. 

HAMPTON, D.R. Administração: comportamento organizacional. São Paulo: McGrawHill, 
1991.

HUDSON, Mike. Administrando organizações do terceiro setor: o desafio de administrar 
sem receita. São Paulo: Makron Books, 1999.

INSTITUTO ETHOS. Disponível em: <http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/31/o_
instituto_ethos/o_instituto_ethos.aspx>. Acesso em: 14 jul. 2011.

GIKOVATE, F. Inteligência emocional.  Disponível em:<http://www.youtube.com/watch?v
=Qmx0DXKNXD4&feature=related>.  Acesso em: 17 jul. 2011. Entrevista.

LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. 21. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.

BRASIL. Lei n. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.  Trata do trabalho voluntário. Disponível 
em: <http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2002/08/02/541931/lei-do-
voluntariado.html>. Acesso em: 16 jul. 2011.

LINKEMER, B. Secretária eficiente. Tradução Marina Appenzeller. São Paulo: Nobel, 1999.

MARTINELLI, D. P; ALMEIDA, A. P. de. Negociação e Solução de Conflitos. São Paulo: 
Atlas,1998.

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução 
digital. São Paulo: Atlas, 2006.

MEDEIROS, J. B., HERNANDES, S. Manual da Secretária: Técnicas de Trabalho. 10. ed. São 
Paulo: Atlas, 2006.

MOTTA, F. C. P.; CALDAS M. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. São Paulo: Atlas, 
1997.

NAMORO NO TRABALHO: certo ou errado? Disponível em: <http://carreiras.empregos.

Técnicas Secretariais IIIe-Tec Brasil 122



com.br/carreira/administracao/noticias/namoro-no-trabalho.shtm>. 

O QUE DEVO LEVAR na bagagem de mão? Disponível em: <http://www.cp4.com.br/
website/paginasphp/ctl.php?mdl=Dica&cmd=TelaDica&Secao=2>. Acesso em: 16 jul. 
2011.

PALLADINO, R. Saber lidar com as críticas é importante para o crescimento profissional e 
social. Press & Mídia. Disponível em: <http://www.vocecommaistempo.com.br/Dia-a-dia/
Como-lidar-com-as-criticas-no-trabalho_363.html>. Acesso em: 17 jul. 2011.

POLLAN, S. M.  LEVINE, M. The Total Negotiator. New York: Avon Books,1994.

PROFISSÃO SECRETÁRIA. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=0AvKmZKL
dho&feature=related>. Acesso em: 3 jul. 2011. Entrevista.

RECEPCIONAR, atender e apresentar é uma arte. Disponível em: <http://www.
guiademulher.com.br/ver_dica.php?cid=a-arte-de-recepcionar!-1>. Acesso em: 16 jul. 
2011.

RIBEIRO, L. Secretária Executiva - Gestora e Líder: novo perfil da secretária executiva.  
Disponível em:  <http://www.catho.com.br/cursos/index.php?p=artigo&id_
artigo=1208&acao=exibir>. 

RODRIGUES. M. Comunicação e Criatividade. Disponível em: http://www.manuelarodriguez.
com.br/apresenta_artigo.aspx?id=12&campo=artigos Acesso em: 13 dez 2011

SANTOS, V. B. dos; INNARELLI, H. C.; SOUZA, R. T. B. de. Arquivística Temas Contemporâneos. 
2. ed. Distrito Federal: SENAC, 2008. 

FISHER, R.; URY, W. L.; PATTON, B. Como Chegar ao Sim: A Negociação de Acordos sem 
Concessões. 2ª. Edição revisada e ampliada. Rio de Janeiro: Imago, 2005.

VEIGA, D. R. Guia de Secretariado: Técnicas e Comportamento. São Paulo: Érica, 2007.

WANDERLEY, J. A. Negociação Total. 4. ed. São Paulo: Gente, 1998.

WISNER.Alain.Por dentro do Trabalho:Ergonomia – método e técnica.Tradução:Flora 
Maria Gomide Vezzá.São Paulo. FTD:Oboré,1987.190 p.

Referências das figuras
Figura 1.1: Profissionais
Fonte: © Maksim Shmeljov / www.shutterstock.com

Figura 1.2: Secretário Executivo
Fonte: © wavebreakmedia ltd / www.shutterstock.com

Figura 2.1: Atividades secretariais
Fonte: © Dmitriy Shironosov / www.shutterstock.com

Figura 2.2: Organização de arquivos
Fonte: © michaeljung / www.shutterstock.com

e-Tec Brasil123Referências



Figura 2.3: Qualidade no trabalho
Fonte: © Adchariyaphoto / www.shutterstock.com

Figura 3.1: Preservação digital
Fonte: © Digital Genetics  / www.shutterstock.com

Figura 3.2: Preservação Digital 
Fonte: <http://tec2susu.blogspot.com/2011_05_01_archive.html>.

Figura 4.1: Recepcionar
Fonte: © Andresr  / www.shutterstock.com

Figura 4.2: Recepcionista
Fonte: © AVAVA  / www.shutterstock.com

Figura 5.1: Entrevista
Fonte: © Goodluz / www.shutterstock.com

Figura 6.1: Secretária de vários gestores
Fonte: © Andresr / www.shutterstock.com

Figura 6.2: Matriz de Competências
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 7.1: Ergonomia
Fonte: © DeCe /  www.shutterstock.com

Figura 7.2: Ergonomia no trabalho
Fonte: http://seutrabalhoseguro.blogspot.com/2009/10/ergonomia-no-escritorio-utilizadores-de.html

Figura 7.3: Postura incorreta
Fonte: http://ergonomianasescolas.blogspot.com/2010/12/ergonomia-no-escritorio.html

Figura 7.4: Observar
Fonte: © Texelart / www.shutterstock.com
Figura 8.1: Cultura Organizacional
Fonte: © Gabi Moisa / www.shutterstock.com

Figura 8.2: Festival de Woodstock
Fonte: <http://musicaunicep.blogspot.com/2011/06/influencia-do-festival-de-woodstock-em.html>.

Figura 9.1: Conflito Organizacional
Fonte: © Edw / www.shutterstock.com

Figura 9.2: Conflito no trabalho
Fonte: © Sehenswerk / www.shutterstock.com

Figura 9.3: Matriz de conflitos
Fonte: http://ao73.files.wordpress.com/2011/05/29_gerenciandoconflitos.jpg

Figura 10.1: Terceiro Setor
Fonte: http://versatilrp.files.wordpress.com/2010/01/3setor.jpg

Figura 10.2: Terceiro Setor
Fonte: © Viorel Sima / www.shutterstock.com

Figura 10.3: Matriz da Responsabilidade Social Empresarial
Fonte: http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/responsabilidade.htm

Figura 10.4: Matriz de Sustentabilidade Empresarial
Fonte: Almeida (2003).

Figura 11.1: Qualidade de vida no trabalho
Fonte: © Yuganov Konstantin / www.shutterstock.com

Técnicas Secretariais IIIe-Tec Brasil 124



Figura 11.2: Ciclo da Qualidade 
Fonte: http://qvtfespsp.blogspot.com/2010/11/qvt-piramide-de-maslow.html

Figura 11.3: Matriz da Qualidade de Vida
Fonte: http://www.saudelar.com/edicoes/2008/outubro/principal.asp?send=04_saude.htm

Figura 11.4: Charge 
Fonte: http://www.joildo.net/category/jornal/

Figura 12.1: Inteligência emocional
Fonte: © Lightspring / www.shutterstock.com

Figura 12.2: Inteligências Múltiplas 
Fonte: http://georuyzao.blogspot.com/2010/03/inteligencias-multiplas.htm

Figura 12.3: Habilidades da inteligência emocional
Fonte: http://admclaretiano2011.blogspot.com/2011/04/inteligencia-emocional.html

Figura 13.1: Liderança
Fonte: © Yuri Arcurs / www.shutterstock.com

Figura 13.2: Sete Níveis de Consciência do Líder
Fonte: http://www.institutoatkwhh.org.br/compendio/?q=node/129

Figura 14.1: Liderados
Fonte: © Yuri Arcurs / www.shutterstock.com

Figura 15.1: Lidando com as críticas 
Fonte: © Yuri Arcurs / www.shutterstock.com

Figura 16.1: Delegar tarefas
Fonte:  http://www.campal.com.br/consultoria/2011/07/07/o-medo-de-delegar/

Figura 16.2: Charge
Fonte: http://brokenjeff.blogspot.com/2008_10_01_archive.html

Figura 17.1: Criatividade
Fonte: © violetkaipa / www.shutterstock.com

Figura 18.1: Negociação
Fonte: © Dmitriy Shironosov / www.shutterstock.com

Figura 18.2: Negociação ética
Fonte: © Air0ne / www.shutterstock.com

Figura 18.3: Matriz da negociação
Fonte: http://www.ogerente.com.br/novo/colunas_ler.php?canal=10&canallocal=34&canalsub2=110&id=1123

Figura 19.1: Assédio
Fonte: © Yuri Arcurs / www.shutterstock.com

Figura 19.2: Humilhação
Fonte: © Piortr Marcinski / www.shutterstock.com

Figura 20.1: Violência no trabalho
Fonte: © Nomad_Soul / www.shutterstock.com

e-Tec BrasilAtividades autoinstrutivas 125





e-Tec Brasil127

Atividades autoinstrutivas

1. Os livros da área de secretariado são unânimes ao se reportar às exi-
gências do novo perfil do profissional em secretariado. Assinale a 
alternativa que apresenta características do novo perfil secretarial.

a) Pelo capricho nos arquivos e correspondências, pelo desempenho eficaz 

ao telefone.

b) Há muito tempo as organizações não tem espaço para profissionais des-

preparados tecnicamente.

c) Na atualidade as mudanças são muitas e as organizações precisam se 

adaptar para se manter no mercado.

d) Ouve-se falar que a secretária é assistente executiva e que mudou muito 

o seu papel dentro do cenário empresaria.

e) Inteligência emocional, capacidade para trabalhar em equipe, saber dele-

gar competência, ser criativo e,  sobretudo, seu comportamento deverá 

ser pautado na ética profissional.

2. Segundo artigo de autoria da Professora Janete Evangelista Cardoso, 
o novo perfil do secretário originou-se com os seguintes indicadores:

a) Criação de novos manuais empresariais.

b) Criação de novos métodos de trabalho.

c) Globalização da economia; programas de qualidade implantados nas 

empresas; muitas mudanças.

d) Mudanças nos cargos empresariais.

e) Mudanças no cenário organizacional.

3. Os documentos digitais podem ser gerados de três formas (Vanderlei, 
2008). Assinale a alternativa que apresenta essas formas:

a) Por meio de sistemas informatizados.

b) Por processo de digitalização.

c) Por meio de uso de um software ou sistema específico.

d) Memória digital.

e) As alternativas a, b, c são corretas.



4. Com todo entendimento do novo perfil, é importante ressaltar a ne-
cessidade do secretário de buscar seu novo espaço dentro das em-
presa. Assinale a alternativa que apresenta em que itens o secretário 
pode implantar melhorias no seu processo de trabalho.

a) Que saiba relacionar-se com sua equipe de trabalho.

b) E-mails, arquivos, follow up.
c) Que seja um líder nato.

d) Que saiba se comunicar com clareza e objetividade.

e) Que seja criativo.

5. Na atualidade a atuação de um secretário pode ser considerada:
a) Assistente.

b) Cogestor.

c) Participante.

d) Auxiliar.

e) Negociador.

6. É uma ação humanizada exercida num contexto social, que sofre 
influências oriundas de distintos fontes, o que resulta numa ação 
recíproca entre o trabalhador e os meios de produção”. (Kanaane, 
1995, p. 15). Assinale a alternativa que apresenta de que conceito 
o autor fala.

a) O conceito de mudança.

b) O conceito de liderança.

c) O conceito de trabalho.

d) O conceito de globalização.

e) O conceito de atualização.

7. Segundo Vanderlei (2008), os documentos digitais podem ser ge-
rados de três formas, sendo: 

a) Por meio de sistemas informatizados; por processo de digitalização; por 

meio de uso de um software ou sistema específico.

b) Por meio de sistemas informatizados, apenas.

c) Por uso de mídias eletrônicas.

d) Por processo de digitação.

e) Por recursos tecnológicos.
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8. No universo do trabalho, o Secretário tem muitas atribuições di-
árias. Medeiros e Hernandes (2006). Assinale a alternativa que 
apresenta algumas atribuições diárias.

 1. Não realizar serviços gerais de escritório.

 2. Classificar e dar solução aos mais variados assuntos.

 3. Não redigir cartas, memorandos, bilhetes.

 4. Documentos de toda espécie, como procuração, editais.

 5. Não dar solução a assuntos pendentes.

a) 1,2,3

b) 2,3,4

c) 2,4

d) 1,5,4,2

e) 5,4,3

9. Que atitudes o técnico em secretariado deve ter com visitantes 
indesejáveis, preservando o tempo do seu gerente? Assinale a al-
ternativa correta.

a) Procure sempre ajudar o visitante a conseguir o que necessita.

b) Deixe transparecer que a visita é importante para você e para a empresa.

c) Proteja o tempo do executivo e veja o que você mesmo pode resolver.

d) Com os visitantes desagradáveis, procure identificar-lhes o nome, a empresa 

que representam, o assunto de que vão tratar, assim será mais fácil identifi-

car outra pessoa que possa atendê-lo,  não sobrecarregando seu executivo.

e) Todas as alternativas estão corretas.

10. Não faz parte do perfil condizente com a função de recepcionista:
a) Discrição.

b) Dinamismo.

c) Equilíbrio emocional.

d) Isolamento social.

e) Motivação. 
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11. Tem como princípio básico de funcionamento o magnetismo ou 
seja, a informação armazenada neste tipo de suporte é formada 
por cargas positivas e negativas que representam os dígitos biná-
rios.” (VANDERLEI, 2008, p. 30). Assinale a alternativa  que apre-
senta de que tipo de suporte estamos falando.

a) Suporte óptico.

b) Suporte magnético.

c) Suporte eletromagnético.

d) Suporte de hardware.

e) Suporte de software.

12. Recepcionar é uma atividade secretarial rotineira. Assinale a alter-
nativa que prevê a recepção eficiente:

a) O planejamento do trabalho como um todo.

b) O registro das entrevistas.

c) O respeito pelo intervalo de tempo entre uma entrevista e outra.

d) Ao marcar entrevistas por telefone o secretário deve dispor de todos os 

dados possíveis para assegurar a eficiência do atendimento.

e) Todas as alternativas estão corretas.

13. Segundo Medeiros & Hernandes (2006), o tratamento inicial dis-
pensado aos clientes é ponto fundamental na construção de boas 
relações externas, tanto do ponto de vista profissional quanto 
empresarial. Assinale a alternativa que apresenta as atitudes cor-
retas neste atendimento.

a) As visitas frequentes devem ser atendidas sempre com bom humor e 

reconhecidas pelo nome.

b) Sempre perguntar o nome da visita, toda vez que ela procura a empresa.

c) Nunca perguntar o nome da visita , mesmo que ela sempre venha na 

empresa.

d) Visitas frequentes não precisam de atendimento especial.

e) Visitas novas e antigas devem ser tratadas de modos diferentes.
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14. Assinale a alternativa correta quanto à atitude que uma secretária 
deve manter no atendimento a vários executivos:

a) Não falar abertamente, pois essa atitude pode denegrir a imagem da 

secretária.

b) Utilizar o diálogo e propor soluções criativas quando houver uma deman-

da maior nas atividades.

c) Criar regras e não sugeri-las aos chefes.

d) Utilizar técnicas e não negociar prazos na entrega de trabalho.

e) Permitir que cada chefe cuide de sua própria agenda.

15. A competência de uma secretária na atualidade deve ser embasa-
da na:

a) competência técnica.

b) organização e planejamento.

c) competência interpessoal.

d) competência social.

e) Todas as alternativas estão corretas.

16. Quando assessora mais de um executivo, é fundamental que o se-
cretário possua algumas competências. Assinale a alternativa que 
apresenta algumas delas.

a) Sabe ler o seu ambiente de trabalho, a fim de compreender as mudanças 

e os conflitos procurando transformá-lo.

b) A comunicação, seja oral, escrita, gestual, visual ou informatizada.

c) A capacidade de liderança, de motivar, realizando o convívio humano de 

forma autêntica.

d) Independência, iniciativa e consciência de suas responsabilidades.

e) Desenvolver suas atividades de maneira amigável, decisiva, criativa.

17. Assinale a alternativa que  corresponde à ergonomia.
a) É o estudo da adaptação do trabalho às características das atividades.

b) É o estudo da adaptação dos indivíduos às características do trabalho.

c) É um assunto que deixou de ser discutido na atualidade, haja vista a ne-

cessidade de crescente desenvolvimento econômico das empresas.

d) É uma ciência interdisciplinar, ou seja, relaciona-se com outros campos de 

conhecimento, tais como a psicologia, a engenharia, ao desenvolvimento 

correto dos produtos.

e) Visa proporcionar o máximo de conforto, segurança e bom desempenho 

nas diferentes atividades humanas no trabalho. 
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18. Um dos princípios da ergonomia é a prevenção nos postos de 
trabalho. Assinale a alternativa correta quanto à organização da 
mesa de trabalho de um secretário, sob os aspectos ergonômicos.

a) Deixar os materiais sempre à mão para evitar movimentos desnecessários.

b) Guardar os materiais que não estão sendo usados em caixas transparentes 

para esta finalidade e dividir a mesa de trabalho em três áreas, sendo:  área 

de trabalho principal,  área secundária de trabalho  e área de apoio/arquivo.

c) O secretário deve manter a mesa de trabalho com todos os documentos 

à mostra para evitar que os materiais que serão consultados durante o 

dia fiquem perdidos na empresa.

d) O secretário desenvolve atividades de assistente não lhe cabendo, portanto, 

a competência de criar alternativas de organização da mesa de trabalho.

e) Todos os documentos deverão ficar próximos ao telefone para facilitar a 

consulta, quando necessário.

19. Cultura organizacional significa um modo de vida, um sistema de 
crenças e valores, uma forma aceita de interação e de relaciona-
mento típicos de determinada organização. Assinale a alternativa 
que apresenta o que a cultura influencia nas empresas.

a) Cada empresa não possui valores próprios que determinam sua forma 

de ser e agir.

b) Cada pessoa possui valores próprios que determinam sua forma de ser e agir.

c) Cada pessoa determina sua forma de valores e atitudes.

d) Cada empresa possui valores próprios que determinam sua forma de ser 

e agir, seus procedimentos internos e a interação entre as pessoas.

e) As empresas e pessoas determinam seus valores e suas atitudes.
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20. Analise os traços e características-chave que influenciam a cultura 
organizacional no Brasil e relacione a coluna da direita de acordo 
com os traços da coluna da esquerda.

 Assinale a alternativa correta:

a) 3,1,5,4,2

b) 5,4,2,1,3

c) 2,3,5,1,4

d) 1,2,3,4,5

e) 4,1,3,5,2

21. Em termos do indivíduo, a cultura qualifica o saber, a instrução, o 
desenvolvimento intelectual, como ao se dizer que alguém é cul-
to a ponto de conhecer em detalhes literatura, música e pintura. 
Assinale a alternativa que apresenta os componentes da cultura.

a) Artefatos, tecnologia, símbolos, valores e crenças.

b) O senso de identidade coletiva.

c) A arquitetura, os veículos, as roupas. 

d) O repertório de conhecimentos utilizados pelas pessoas e organizações.

e) Ramificações da cultura mais ampla de uma sociedade.

22. Sempre temos uma situação de conflito quando, no relacionamen-
to, uma parte percebe que a outra frustrou ou vai frustrar seus 
interesses. Assinale a alternativa que apresenta os motivos que 
fazem os conflitos surgirem.

a) O conflito também faz com que o fluxo de comunicação e de informa-

ções seja distorcido.

b) Atitudes e intenções do outro e reduzir o contato entre as pessoas.

c) Surgem primeiramente por interesses, também por diferenças de perso-

nalidade, existência de atividades interdependentes no trabalho, metas 

diferentes, recursos compartilhados.

d) Os sentimentos negativos intensos podem trazer conclusões precipitadas 

e descabidas.

e) A falta de interação ou existência de interações inadequadas.

 1.  Hierarquia

 2.  Personalismo

 3.  Malandragem

 4.  Sensualismo

 5.  Aventureiro

(  ) Sociedade baseada em relações pessoais.

(  ) Flexibilidade e adaptabilidade como meio de na-

vegação social.

(  ) Mais sonhador do que disciplinado.

(  ) Tendências a centralização de poder entre dife-

rentes grupos sociais.

(  ) Gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações sociais.
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23. O Terceiro Setor é constituído por organizações sem fins lucrativos 
e não governamentais, que têm como objetivo gerar serviços de 
caráter público. Assinale a alternativa que corresponde à gestão 
do terceiro setor:

a) Terceiro Setor é uma terminologia sociológica que dá significado a todas 

as iniciativas privadas de utilidade pública com origem na sociedade civil.

b) A palavra é uma tradução de Third Sector, utilizado nos Estados Unidos 

para definir as diversas organizações sem vínculos direto com o Primeiro 

Setor (Estado) e o Segundo Setor (Mercado).

c) O Primeiro Setor é do governo, o Segundo Setor é privado, e o Terceiro 

Setor são empresas constituídas para suprir necessidades sociais.

d) O Terceiro Setor não é público nem privado, mas sim uma junção do setor 

estatal e do setor privado para uma finalidade maior, suprir as falhas do 

Estado e do setor privado no atendimento às necessidades da população.

e) Todas as alternativas estão corretas.

24. Ser voluntário vai além de dar comida a quem tem fome, tratar de 
pessoas doentes e sanar suas necessidades imediatas. Assinale a 
alternativa que apresenta o objetivo do voluntariado.

a) Organizações que atendem os interesses de seus membros, como sindi-

catos, associações de bairro e de profissionais.

b) Organizações de interesse público e coletivo.

c) Podem gerar lucros, mas não pode dividi-los entre os membros.

d) É um caminho de busca de conscientização coletiva, de mobilização de 

grupos sociais marginalizados na defesa dos seus direitos, de influência 

de políticas públicas e outras ações no campo da cidadania.

e) Deve existir algum grau de participação voluntária.

25. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos objetivos da res-
ponsabilidade social.

a) Minimizar as diferenças sociais.

b) Promover o bem estar das pessoas, tanto os voluntários quanto os que 

se beneficiam das ações.

c) Promover o desenvolvimento, bem-estar e melhoramento da qualidade 

de vida dos empregados, suas famílias e comunidade em geral.

d) Promover a imagem da empresa ou da pessoa envolvida no processo da 

responsabilidade social.

e) Promover o bem estar social.
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26.  As empresas do Terceiro Setor são também denominadas como:
a) Organizações Não Governamentais (ONGs).

b) OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

c) Entidades Filantrópicas e outras formas de associações civis sem fins lu-

crativos.

d) Associações: criada a partir da união de idéias e esforços de pessoas em 

torno de um propósito sem fins lucrativos.

e) Todas as alternativas anteriores.

27. As exigências vindas dos sistemas administrativos pautados na 
qualidade total provocam modificações na vida dos profissionais, 
que lutam incessantemente para manter-se no mercado de tra-
balho, provocando cansaço físico e mental, e o chamado stress. 
Assinale a alternativa que apresenta de que tema importante, no 
trabalho, estamos falando.

a) Qualidade de vida no trabalho.

b) Qualidade do atendimento.

c) Qualidade das empresas.

d) Qualidade da documentação.

e) Qualidade dos arquivos.

28. Para  Alonso (2002) há algumas atitudes comuns aos executivos 
que fazem sucesso na qualidade. Assinale a alternativa que apre-
senta algumas dessas atitudes.

a) Manter os funcionários informados sobre o sucesso do programa de qua-

lidade.

b) Envolver-se ativamente com a qualidade.

c) Não recompensar os funcionários responsáveis por melhorias no atendi-

mento aos clientes.

d) Não implantar programas piloto, para que os empregados aprendam 

como resolver problemas.

e) As alternativas a e b são corretas.

29. Apresentamos algumas dicas que, se praticadas, contribuem para 
a prevenção e redução do nível de estresse (VEIGA, 2007 ). Assina-
le a alternativa que apresenta algumas delas.

a) Beba bastante líquido, de preferência água.

b) Não desista de querer agradar a todos.

c) Não evite os cafezinhos e não pare de fumar (se for o caso).

d) Faça o melhor trabalho por você e não espere reconhecimento.

e) As alternativas  a e d são corretas.
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30. Alonso (2002) citou que Howard Gardner, em 1993, defendia a te-
oria das inteligências múltiplas. Para ele, a inteligência é conside-
rada como um conjunto de habilidades e talentos que permitem 
à pessoa resolver problemas que são consequência de ambiente 
cultural próprio. Assinale a alternativa que apresenta algumas das 
sete inteligências múltiplas.

a) Linguagem,  análise lógico-matemática,  representação espacial,  pensa-

mento musical.

b) Resolver problemas variados e progredir em várias áreas.

c) A capacidade de fazer suas emoções agirem a seu favor, produzindo os 

resultados que deseja.

d) A capacidade de autocontrole das emoções

e) A linguagem verbal e não verbal 

31. Não faz parte dos quesitos relacionados à qualidade de vida no 
trabalho.

a) Satisfação com o trabalho executado.

b) As possibilidades de futuro na organização.

c) O reconhecimento pelos resultados alcançados.

d) A política da qualidade de vida no trabalho depende unicamente da em-

presa.

e) Os benefícios que a empresa oferece.

32. São componentes da inteligência emocional:
a) Motivação, conhecimento e atitude.

b) Autoconsciência, controle emocional e motivação, empatia, efetividade 

social.

c) Inteligência, motivação e conhecimento.

d) Comunicação, motivação e comportamento.

e) Comportamento, habilidades e autoconsciência.

33. Como utilizar a inteligência emocional para melhorar o relaciona-
mento e o trabalho em equipe?

a) Reconhecendo as principais emoções em si mesmo e nos outros.

b) Lidando com as emoções.

c) Não motivando-se.

d) Não reconhecendo emoções nos outros.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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34. Na visão do autor Maximiano (2006, p.277) “há muitas definições 
desse complexo processo social que é a liderança”. Assinale a al-
ternativa que apresenta a sua definição  sobre liderança. 

a) A capacidade para influenciar o comportamento e a mentalidade de ou-

tras pessoas.

b) A realização de metas por meio da direção de colaboradores.

c) A capacidade de influenciar pessoas dia após dia, ano após ano, em uma 

grande variedade de situações.

d) A capacidade para comandar com sucesso e com isso alcançar finalida-

des específicas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

35. Não faz parte das habilidade que um secretário deve ter para se 
tornar líder.

a) Habilidade para ouvir as pessoas.

b) Ter foco no diálogo, que levará aos objetivos esperados.

c) Ser ético.

d) Não permitir ser criticado.

e) Aprender a delegar competência. 

36. Para Maximiano (2006)  no papel de líderes algumas pessoas são 
mais eficazes que outras, ou sentem-se mais confortáveis que outras. 
Assinale a alternativa correta a respeito de estilos de liderança:

a) Carismático, educativo, inspirador, executivo, coercitivo, distributivo.

b) Distributivo, executivo e carismático.

c) Inspirador, coercitivo.

d) Educativo, executivo e carismático.

e) Executivo, inspirador, coercitivo. 

37. A crítica faz parte da vida de qualquer profissional, inclusive do se-
cretário. Nessa visão, analise as alternativas e assinale a correta:

a) Não evite emoções: deixe transparecer seus sentimentos nem reaja com 

calma e racionalidade. Isso facilitará a conversa sobre a crítica. 

b) Não evite acessos de raiva, fúria ou desgosto. Essas emoções cortam a 

conversa e impedem uma solução lógica para uma questão aparente-

mente mais simples. 

c) Cuide para não tornar a questão maior do que realmente é. Tenha em 

mente que a crítica é construtiva e visa a sua evolução profissional.

d) Não explique sua atitude, afinal você não deve satisfações a ninguém.

e) Leve a crítica para o lado pessoal. Se discordar da crítica de seu superior, 

fale, mas o faça de modo sutil, sem raiva ou mágoa.
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38. De acordo com a Teoria dos Estilos (Wanderley, 1998 apud  Ferreira 
& Ferreira da Silva), as pessoas podem ser agrupadas em quatro 
estilos básicos, definidos a partir de pares de características. Assi-
nale a alternativa que apresenta alguns desses pares.

a) Formal-condescendente, formal-informal. 

b) Dominante-informal, informal-condescendente.

c) Formal-condescendente,  dominante-formal.

d) Dominante-formal,  dominante-informal.

e) Formal-condescendente, informal-condescendente.

39. A importância do Técnico em Secretariado ser um líder está di-
retamente interligada com a capacidade de delegar, pois líderes 
sabem delegar. Assinale a alternativa que apresenta algumas ati-
tudes importantes ao delegar.

a) Apresente os motivos da delegação das atividades.

b) Escolha o momento apropriado para repassar as tarefas.

c) Apresente a tarefa de forma clara.

d) Certifique-se de que o liderado compreendeu.

e) Todas as alternativas são corretas.

40.  O mercado de trabalho hoje precisa de pessoas criativas com ca-
pacidade empreendedora e com visão. Assinale a alternativa que 
apresenta as qualidades das pessoas criativas.

a) Medo de errar, preguiça, conformismo.

b) Velhas ideias, falta de leitura e atualização.

c) Profissionalismo, confiança, comunicação, empatia, liderança.

d) Desistência, chavões, usar frases feitas.

e) Paradigmas, excesso de lógica.

41. 41) Pessoas criativas e bem sucedidas têm um alto potencial de 
energia positiva, que se espalha pelo ambiente. São simpáticas, 
carismáticas e assim são líderes por excelência. De que forma você 
poderá utilizar a criatividade exercendo a profissão secretarial? 
Assinale a alternativa que apresenta algumas possibilidades.

a) Você precisa pensar como melhorar aspectos relacionados ao próprio 

ambiente físico de trabalho.

b) Pense em uma forma de melhorar o atendimento.

c) Reveja suas técnicas de trabalho.

d) Aumente sua criatividade e reveja seus padrões de pensamento.

e) Todas as alternativas são corretas.
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42. Assinale a alternativa correta com relação aos obstáculos que im-
pedem a criatividade:

a) Motivação.

b) Desistência.

c) Conformismo.

d) Medo de errar.

e) Preguiça, conformismo, medo de errar.

43. Para Fisher & Ury (1985, p.30) “negociação é um processo de co-
municação bilateral, com o objetivo de se chegar a uma decisão 
conjunta”. Assinale a alternativa que apresenta algumas técnicas 
da arte de negociar.

a) Separar as pessoas do problema.

b) Concentrar-se nos interesses básicos.

c) Buscar alternativas de ganhos mútuos.

d) Encontrar critérios objetivos para a solução do problema.

e) Todas as alternativas são corretas. 

44. Fisher & Brown (1989) enfocam o planejamento da negociação sob 
o ponto de vista da estratégia a ser seguida. Assinale a alternativa 
que apresenta a estratégia para a negociação.

a) Há casos em que apenas reage-se ao que os outros fazem.

b) As emoções podem dominar a lógica e desviar os negociadores da estra-

tégia definida que tem em mente.

c) A construção do relacionamento, para facilitar a conciliação das diferenças.   

d) Muitas vezes as pessoas se baseiam em vários tipos de relacionamento.   

e) Todas as alternativas são corretas.

45. O princípio da reciprocidade é familiar em negociações importan-
tes, nas quais um favor ou concessão de um lado é trocado por 
um favor similar ou de uma concessão da outra parte. Assinale a 
alternativa que apresenta esse princípio.

a) A importância do relacionamento e a relevância do resultado.

b) Estratégia de evitar.

c) Estratégia de acomodação. 

d) Estratégia competitiva.

e) Estratégia colaborativa.
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46. Na visão de Martinelli & Almeida(1998) o importante é saber 
transformar uma situação de conflito num processo de negocia-
ção. Para tanto é preciso saber transformar uma negociação ga-
nha-perde em ganha-ganha. Assinale a alternativa que apresenta 
uma negociação ganha-ganha.

a) Melhorar a precisão da comunicação, isto é, a questão negociada deve 

ser entendida exatamente como ela é pela outra parte.

b) Controlar as questões envolvidas, principalmente as que gerarem gran-

des disputas.

c) Ter habilidade para encontrar seu nível máximo de negociação, para co-

nhecer suas limitações e saber superá-las.

d) Ser flexível, adaptando-se às situações encontradas.

e) Todas as alternativas são corretas.

47. Segundo Martinelli & Almeida (1998) a Ética é uma questão im-
portante nas negociações. Assinale a alternativa que apresenta o 
motivo de um negociador agir sem ética.

a) Um dos principais motivos pelos quais as pessoas se envolvem em com-

portamentos não éticos, é a busca da desvantagem, em termos de poder.

b) O ponto mais importante a ser seguido refere-se à construção do rela-

cionamento, para facilitar a conciliação das diferenças que fatalmente 

existem num processo de negociação.

c) Encontrar critérios objetivos para a solução do problema: deve passar 

pela mais vasta gama de soluções possíveis.

d) É muito importante conhecer os interesses de ambas as partes, aqueles 

que são comuns e os que são conflitantes.

e) Se preocupar em praticar o ganha-ganha.

48. As técnicas de negociação são perfeitamente aplicáveis na vida 
profissional de um secretário nas situações:

a) de conflitos organizacionais.

b) de prazos para entrega de trabalho.

c) de horários a serem cumpridos.

d) de conciliação de diferenças pessoais.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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49. Como ocorre o assédio moral no trabalho? Assinale a alternativa 
que apresenta atitudes do agressor.

a) Prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a seus 

subordinados.

b) A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações.

c) A vítima passa a ser  desacreditada diante dos pares.

d) A vítima passa a  ser hostilizada, ridicularizada. 

e) Todas as alternativas são corretas.

50. A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do 
trabalhador  de modo direto, comprometendo sua identidade, 
dignidade e relações afetivas e sociais. Como podemos saber o 
que caracteriza a humilhação? Assinale a alternativa que apresen-
ta algumas características para o assédio.

a) Repetição, intencionalidade, temporalidade, direcionalidade

b) Sazonalidade, temporalidade.

c) Direcionalidade,  repetição.

d) Intencionalidade, temporalidade.

e) Repetição, intencionalidade.
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