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01 - Secretariado E Suas Principais Atribuições 
Vamos aprender o que faz um(a) 
secretário(a) e suas principais atribuições 
profissionais. 

O(a) secretário(a) pode ser considerado(a) 
o elo na cadeia do diálogo entre a direção da 
empresa e o corpo de colaboradores. Exerce 
uma função de assessoria.  

As secretárias e os assessores não 
trabalham somente para um executivo, mas 
sim para a empresa.  

Conhecer bem a empresa, seu funcionamento, os produtos/serviços 
com que ela trabalha é fundamental para um bom profissional.  

Principais Atribuições 

As atribuições dependem do modo de trabalho de cada empresa, mas 
existem algumas que são comuns a esse profissional: 

1) Excelência no atendimento 

Atender bem é fundamental para a imagem da empresa. O 
atendimento com excelência é capaz de “encantar” o cliente.  

2) Administração do fluxo de informação 

As informações são recebidas primeiramente pela secretária ou 
assessor que devem dar a tratativa correta a cada assunto, 
encaminhando ao setor responsável para providências. 

3) Preparação de relatórios administrativos 

Essa tarefa exige do profissional organização e controle do tempo. 
Relatórios bem elaborados e precisos são fundamentais para a 
tomada de decisões. 

4) Digitação e edição de textos 

Boa apresentação e clareza dos documentos aumentam a 
credibilidade da empresa.  

5) Administração do tempo 

As empresas trabalham com prazos e metas. Administrar o tempo 
das atividades demonstra controle e organização. 



10 Secretariado V5 

6) Manutenção de agendas e arquivos 

Organizar e manter atualizada a sua agenda e a do seu chefe 
executivo, além de manter sempre os arquivos em ordem. 

7) Marcação e apoio a reuniões, encontros, congressos e 
conferências 

8) Obtenção de informações ao executivo 

02 - Capacidades E Habilidades Profissionais 
O profissional deve desenvolver suas capacidades e habilidades para 
ter destaque no mercado de trabalho. Dentre elas podemos citar: 
Comunicação, Visão Sistêmica, Operacional, Organização, 
Relacionamentos, Serviços a clientes, proatividade e outros. 

O profissional nunca deverá achar que está completo, sempre deverá 
buscar aperfeiçoamento para responder às exigências cada vez 
maiores das empresas.  

1) Relacionamento interpessoal 

Para ter uma boa convivência uma secretária ou assessor deve ter 
a capacidade de se relacionar bem com os executivos, auxiliares, 
colegas, visitantes ou clientes. 

2) Segurança profissional 

Saber o que está fazendo e falando. 

3) Capacidade de liderança 

Saber liderar as pessoas. 

4) Moderação perante situações delicadas 

Ter equilíbrio e calma quando se deparar com situações difíceis. 

5) Agilidade para tomar decisões certas 

Tomar decisões corretas e rápidas.  

6) Bom senso e equilíbrio emocional 

Saber discernir as situações e não deixar as emoções tomarem 
conta de suas atitudes.  
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7) Humildade para admitir seus limites e aceitar críticas 

Não finja que sabe, trabalhe o seu conhecimento perante os outros 
de forma honesta e transparente e saiba aceitar críticas, pois elas 
servem para o seu crescimento profissional.  

8) Ser simpático, agradável e prestativo a todos 

Ninguém gosta de pessoas com cara “fechada” e “brava” no 
ambiente de trabalho, portanto, procure ser agradável e sempre se 
coloque à disposição no que puder ajudar.  

9) Organização e capacidade de planejamento 

Bagunça não leva a nada, seja organizado para que seus resultados 
sejam bons. Procure também planejar para poder atingir objetivos.  

10) Proatividade 

É mais do que tomar iniciativa. Implica responsabilidade para fazer 
com que as coisas aconteçam. 

11) Pontualidade em seus compromissos 

Ninguém gosta de ficar esperando, principalmente quando o 
horário já foi combinado antecipadamente. 

12) Discrição e responsabilidade no trabalho 

Seja discreto, não fique querendo se aparecer, deixe o seu trabalho 
falar por você. Seja responsável pelas tarefas que executa e faça 
com muito comprometimento. 

13) Comunicação 

Redigir com clareza, demonstrando bom raciocínio verbal e fluência 
na escrita. 

Saber se expressar e saber ouvir. 

14) Visão sistêmica 

Estar comprometido com a missão da empresa. 

Identificar a importância da sua função dentro da empresa. 

15) Operacional 

Conhecer as rotinas operacionais da empresa. 
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16) Aparência 

Cuide sempre de sua aparência, procurando estar sempre bem 
arrumado e apresentável para qualquer ocasião.  

03 - Relacionamento Intrapessoal E Interpessoal 
Ter autoconhecimento e saber estabelecer relacionamentos com 
colegas de trabalho, com clientes, com superiores hierárquicos e com 
outras áreas da empresa é fundamental no mundo corporativo. Ter 
espírito de equipe e saber seus limites. 

Relações Humanas 

Para saber lidar com pessoas, precisamos entender que existem as 
Relações: 

 Interpessoal  

{relações entre pessoas} + INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 Intrapessoal  

{relações com você mesmo} + INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

Inteligência emocional é um conceito em Psicologia que descreve a 
capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os 
dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. 

Relacionamento Intrapessoal 

No Relacionamento interpessoal você é capaz de: 

 Verificar suas falhas?  

 Ver como você é mesmo?   

 Ver como são os outros? 

 Compreender seus próprios sentimentos? 

 Entender seus preconceitos? 

 Entender o relacionamento entre as pessoas? 

Autoconhecimento Como Ferramenta De Melhoria 
Profissional 

“Aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si 
próprio é iluminado." 
Lao Tse (Filósofo chinês) 
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ESTILO AGRESSIVO, PASSIVO OU ASSERTIVO - QUAL DELES ADOTAR? 

 

Estilo Assertivo ou Autoafirmativo 

 É verdadeiro consigo mesmo e com os outros, não dissimulando 
os seus sentimentos. 

 Coloca as coisas muito claramente às outras pessoas. 

 Procura compromissos realistas, em caso de desacordo. 

Saber como se relacionar consigo mesmo é o primeiro passo para pode 
ser relacionar bem com o restante das pessoas a sua volta.  

Relacionamento Interpessoal 

O relacionamento interpessoal implica 
em uma relação social, ou seja, um 
conjunto de normas 
comportamentais que orientam as 
interações entre as pessoas. 

Embora o ser humano seja um ser 
sociável, todo relacionamento é 
complexo, pessoas são diferentes, agem, 
pensam e comportam-se de forma 
diferente.  

Em um contexto competitivo, como o ambiente de trabalho, esses 
fatores são ainda mais agravantes, pois refletem diretamente nos 
resultados e performance da empresa e do profissional. 
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Para ter uma boa convivência uma 
secretária ou assessor deve ter a  
capacidade de se relacionar bem 
com os executivos, auxiliares, 
colegas, visitantes ou clientes. 

O comportamento de um 
profissional e a forma como ele se 
comunica e se relaciona com sua 
equipe pode ser um fator 
determinante para o sucesso ou o 
fracasso de uma empresa. 

Quando você se relaciona bem com 
todos os seus colegas de trabalho, e 
ainda consegue produzir e manter um bom trabalho, não há como não 
ser notado por seus superiores e ter melhores oportunidades na 
empresa. 

04 – Ética Profissional 
Conjunto de princípios que regem a conduta 
funcional de uma profissão. Quem trabalha com 
ética é mais confiável, honesto e possui o 
respeito de todos. É um profissional de sucesso. 

Ética é uma palavra de origem grega (éthos), 
que significa “propriedade do caráter”. 

Ser ético é agir dentro dos padrões 
convencionais, é proceder bem, é não prejudicar 
o próximo.  

Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela 
sociedade em que se vive. 

Ética profissional é o conjunto de normas éticas 
que formam a consciência do profissional e representam imperativos 
de sua conduta. 

O indivíduo que tem ética profissional cumpre com todas as atividades 
de sua profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade 
e pelo seu grupo de trabalho. 



Secretariado V5 15 

Há elementos da ética profissional que são universais e por isso 
aplicáveis a qualquer atividade profissional, como a honestidade, 
responsabilidade, competência, transparência e etc. 

 

Cada profissão tem o seu próprio código de ética, que pode variar 
graças a diferentes áreas de atuação. 

O Código de Ética Profissional é o conjunto de normas éticas, 
que devem ser seguidas pelos profissionais no exercício de seu 

trabalho. 

Este código é elaborado pelos Conselhos, que 
representam e fiscalizam o exercício da 
profissão. 

O Código de Ética do Profissional de 
Secretariado brasileiro foi publicado no Diário 
Oficial da União de 7 de julho de 1989, o qual 
estabelece alguns elementos básicos para o 
direcionamento correto da atuação como 
profissionais. 

Capítulo III Dos Deveres Fundamentais 

Art.5º - Constituem-se deveres fundamentais das Secretárias e 
Secretários:  

a) considerar a profissão como um fim para a realização 
profissional;  

b) direcionar seu comportamento profissional, sempre a bem da 
verdade, da moral e da ética. 

c) respeitar sua profissão e exercer suas atividades, sempre 
procurando aperfeiçoamento;  

d) operacionalizar e canalizar adequadamente o processo de 
comunicação com o público.  
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Capítulo IV Do Sigilo Profissional 

 Art.6º. - A Secretária e o Secretário, no exercício de sua 
profissão, devem guardar absoluto sigilo sobre assuntos e 
documentos que lhe são confiados.  

 Art.7º. - É vedado ao Profissional assinar documentos que 
possam resultar no comprometimento da dignidade profissional 
da categoria.  

05 - FORMAS DE COMUNICAÇÃO 
Comunicar é o ato de entender e ser entendido. Há várias formas de 
comunicação, considerando a forma verbal e não-verbal. 

O êxito da empresa, da gerência e dos assessores depende 
essencialmente da habilidade das pessoas se comunicarem.  

Comunicação 

 

Formas de Comunicação – Não Verbal  

 Símbolos  

 Gestos E Expressões  

 Aparências  

Formas de Comunicação – Verbal  

 Línguagem Oral  

 Línguagem Escrita  
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Elementos Básicos Da Comunicação 

 EMISSOR – quem envia a mensagem 

 MENSAGEM – é o pensamento ou a ideia que o emissor pretende 
passar. Objeto da comunicação. 

 RECEPTOR – quem recebe a mensagem. 

 CÓDIGO: forma usada para transmitir a mensagem (oral, 
escrita, gestual)  

 CANAL: meio pelo qual o emissor transmite a mensagem.  

 INFORMAÇÃO: medida estatística de mensagem transmitida  

Exemplos De Comunicação: 

EXEMPLO 1 - MARIA ENVIA UM E-MAIL PARA ANA 

EMISSOR: MARIA 

MENSAGEM: O que está escrito no e-mail 

RECEPTOR: Ana  

CÓDIGO: Linguagem escrita 

CANAL: Internet 

INFORMAÇÃO: O que representa a mensagem emitida. 

 

EXEMPLO 2 - Antônio está dirigindo seu carro e vê a placa PARE 

EMISSOR: Órgão controlador de trânsito 

MENSAGEM: PARE 

RECEPTOR: Antônio 

CÓDIGO: Linguagem escrita  

CANAL: Placa de trânsito 

INFORMAÇÃO: Significa que deve parar o carro 

Três princípios essenciais para uma boa comunicação 

 Seja objetivo – fale somente o que realmente importa. 

 Seja claro – a falta de clareza compromete o resultado. 

 Seja preciso – cite prazos exatos, defina as metas. 
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Passos Para Se Comunicar Bem 

 Saber ouvir e interpretar 

 Reconhecer o momento adequado para transmitir a mensagem 

 Perceber se a mensagem está agradando ou não 

 Reforçar as palavras de ação 

 Desenvolver um clima de confiança 

 Administrar conflitos 

 Manter-se atualizado 

 Dar e receber feedback 

06 - Como Escrever Bem (Parte 1) 
A escrita é, sem dúvida, um dos recursos 
comunicativos mais preciosos que o ser 
humano tem à disposição. É importante 
aprender a escrever bem. O conteúdo de 
qualidade é fundamental para ter sucesso nos 
negócios. 

No mundo atual, escrever bem é essencial. 
Com isso você saberá expressar melhor suas 
ideias.  

 Principal dica: leia sempre  

 Procure elaborar textos curtos e objetivos, pois atualmente o 
tempo é precioso.  

 Quanto menor o texto, maior a chance de ser lido.  

Saiba Aonde Você Quer Chegar 
Não comece o texto sem colocar a mente para funcionar, primeiro 
pense no que será escrito e estruture suas ideias e argumentos.  

Torne a leitura fácil e agradável: 
Os parágrafos e sentenças curtas são mais fáceis de ler do que os 
longos.  

Seja objetivo: 
Sempre que possível, utilize a Voz ativa, seja direto. 
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Exemplo de frase escrita com a voz ativa: 

“Acreditamos que esse projeto seja necessário para manter nossa fatia 
de mercado...”  

Veja a mesma frase escrita na voz passiva: 

“Estamos muito preocupados com a possibilidade de o projeto não ser 
aprovado. Analisando essa situação, concluímos que isso poderia afetar 
negativamente nossa fatia de mercado...”  

Evite Clichês: Use suas próprias palavras, seja direto e evite os 
clichês.  

Exemplo de clichê que deve ser evitado: 

 Clichê: O último assunto, mas não menos importante...  

 Direto: Por último...  

Evite o uso de Advérbios Vagos. Evite o uso de advérbios vagos, 
que não esclareçam a situação, como:  

 Muito  

 Pouco  

 Razoavelmente 

Exemplos De Frases Vagas E Como A Mesma Frase Seria 
Dita De Forma Direta:  

 

Evite o uso de jargões técnicos e palavras desconhecidas.  
Exemplos de jargões técnicos:  

 Input, output. 



20 Secretariado V5 

Exemplos em português comum:  

 Entrada, saída.  

Evite o uso de gerúndio.  
 Vou estar analisando... 

 Vou estar verificando... 

Substitua por: 

 Vou analisar...ou analisarei... 

 Vou verificar...ou verificarei... 

Ache a Palavra Certa – cuidado com a ortografia. 

Use as palavras de que você conheça exatamente o significado. 
Consulte o dicionário para evitar confusões ou erros.  

Em caso de dúvidas, peça para que alguém revise seu trabalho.  

Evite Abreviações, Siglas e Símbolos. O leitor pode não conhecer o 
significado do que está escrito.  

Utilize corretamente os pronomes de tratamento  

- Usado para amigos mais íntimos, familiares: 

 

 

- Usado para pessoas com as quais se mantém um tratamento 
respeitoso: 
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- Usado para pessoas de cerimônia, em textos escritos 
(correspondências, requerimentos, ofícios): 

 

 

- Usado para altas autoridades (Senadores, Presidente da República, 
Deputados): 

 

 

Faça a Revisão 

Reescreva, revise e acima de tudo, corte trechos do seu rascunho, 
lembre-se sempre de filtrar seu conteúdo.  

 

07 - Como Escrever Bem (Parte 2) 
A escrita vai muito além de sentar à frente de um computador e 
começar a digitar. Existem vários hábitos que podem ser aplicados para 
escrever bem e outros que devem ser evitados, além de técnicas e 
costumes para organizar o conteúdo que será produzido, da redação 
até a revisão em si. 
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Diariamente somos bombardeados 
por diferentes tipos de textos e 
precisamos compreender bem 
todos eles.  

Todo assessor ou secretária deve 
ter uma boa orientação de técnica 
de redação.  

Para uns o ato de escrever é fácil e agradável, para outros pode ser 
uma tortura.  

Não basta saber o que escrever, você precisa saber como escrever...  

Palavra é um signo ou símbolo linguístico que expressa uma ideia.  

Uma palavra pode representar:  

- Imagem  

- Ação  

- Sentimento  

- Um Objeto  

- Um Ser  

- Uma Qualidade  

- Um Defeito  

- Etc 

Formação Das Palavras 
Existem dois tipos de formação das palavras. São elas as primitivas e 
as derivadas  

• As PRIMITIVAS são as palavras que não se formam a partir de 
outras palavras.  

Ex.: Flor, papel, pedra.  

• As DERIVADAS são as palavras que se formam a partir de 
outras palavras já existentes.  

Ex.: Floresta, papelaria, pedraria.  
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Frase 

Pode ser breve, constituída às vezes por uma só palavra, ou longa e 
acidentada, reunindo vários e complexos elementos.  

É qualquer enunciado (uma palavra ou conjunto de palavras) provido 
de sentimento próprio.  

Parágrafo 
É uma unidade de assunto formada de uma frase ou de um grupo de 
frases ordenadas.  

Texto 

O texto pode ser um amontoado de frases, uma combinação de 
palavras, uma única frase ou qualquer uma dessas possibilidades.  

As Técnicas de Redação variam conforme os tipos de textos utilizados, 
os quais podem ser dissertativos, descritivos ou narrativos. 

Dissertação 

É expor o assunto, esclarecendo as verdades que o envolvem, 
discutindo os problemas que nele existem, defendendo princípios e 
tomando posições, apresentando opinião sobre determinado assunto, 
seja ela positiva ou negativa.  

Exemplo de dissertação 

Ao contrário de algumas teses predominantes até bem pouco tempo, 
a maioria das sociedades de hoje já começam a reconhecer a não 
existência de distinção alguma entre homens e mulheres.  

Descrição 

Na descrição, o ser e o ambiente são importantes.  

A descrição de um objeto nunca será única pois varia de acordo com 
seu observador e critério.  

Exemplo de descrição 

Aquele carro era realmente impressionante, tinha um motor que o 
permitia atingir velocidades incríveis, sua pintura, um misto de laranja 
e vermelho davam o visual agressivo... 

Narração 

Está ligada ao nosso dia a dia, pois sempre tempos fatos para contar.  
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Narrar é relatar fatos e acontecimentos, sejam fictícios ou reais. O 
parágrafo apresenta uma sequência de fatos.  

Exemplo de narração 

Então, quando todos se encontravam desesperados, Sir Lancelot 
levantou-se e disse:  

- Acalmai-vos, nem tudo está perdido!  

08 - Documentos Comerciais 
Cada documento possui uma forma de ser redigido. Se 
uma palavra for colocada de modo errado ao se 
escrever um documento, a mensagem poderá ser 
interpretada equivocadamente. 

Documento é qualquer prova por escrito. 

Documentos comerciais podem ser usuais ou 
eventuais. 

Documentos usuais 

• Cartas, relatórios, telegramas, e-mail, etc. 

• Ocorre continuamente 

Documentos Eventuais 

• Atestados, circulares, procurações, etc.   

• Ocorre esporadicamente  

Documentos 

Ao redigir um documento: 

• Planeje como vai escrever: Use palavras simples e claras 

• Ao responder um e-mail ou uma carta, responda de forma 
objetiva e evite opiniões pessoais. 

• Tenha cuidado com a estética do documento. 

Ao utilizar um computador para redigir e enviar documentos, 
atualmente, os programas mais utilizados são:  
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Microsoft Word 
Editor de texto 
 

 

Gmail 
Escrever e enviar e-mails 

 

Outlook 
Escrever e enviar e-mails 
 

Documentos Comerciais 

Ata 

Ata é o registro exato e resumido de decisões tomadas em uma 
reunião, ela pode ser formal ou informal. 

• Formal: em livro próprio. 

• Informal: em folhas avulsas. 

Atestado 

Atestado é um documento que confirma a veracidade de um fato.  

Aviso 

Meio de comunicação de rotina, passa uma mensagem de maneira 
simplificada.   
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Bilhete 

Bilhete é um meio simples e rápido de propagar mensagens. É levado 
em mãos e o portador age por favor ou por obrigação. 

 

Carta comercial 

Carta comercial é utilizada para documentar posições, negócios, 
condições, ocorrências etc.  É redigida em uma linguagem formal, deve 
ser impressa de preferência em papel timbrado.  
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Certidão 

Certidão é declaração legal registrada em livros e papéis oficiais. Deve 
ser feita em papel timbrado.  

 

Declaração 

Declaração é um documento que confirma a existência ou não de uma 
situação ou fato, este documento precisa ser assinado por um 
responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO  
 

Declaro que XXXXXX, portadora do RG.: XXXXXXXX, recebeu desta 
instituição a quantia de R$ XXXXXX (VALOR POR EXTENSO) para compra 
de material escolar.  
LOCAL E DATA 
 
______________________  
NOME DO RESPONSÁVEL 
CARGO 
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Edital 

Edital é um documento expedido por uma empresa privada ou órgão 
público, com a finalidade de comunicar uma informação, convocação 
ou aviso. 

Um edital pode ser: 

• Fixado em um local público 

• Divulgado pela correspondência 

• Publicado em jornais de expressiva circulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorando 

Memorando é um documento que possibilita a comunicação entre 
órgãos da mesma empresa ou chefes de seção, matrizes e filiais.  

NOME DA EMPRESA 

ENDEREÇO COMPLETO E TELEFONE 

EDITAL  

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA BIMESTRAL ORDINÁRIA  

Pelo presente edital, convocamos os Senhores Acionistas da Empresa 
xxxxxxx S/A para comparecerem à Assembleia Bimestral Ordinária que 
será realizada na sede social, Av. xxxxxxx, xx, nesta cidade, às 14:00 
horas do dia xx de xxxxxx de xxxxx, para tratarem dos seguintes 
assuntos:  

1 – Análise das atividades do bimestre anterior  

2 – Plano de Ação para o próximo bimestre  

LOCAL E DATA 

NOME DO RESPONSÁVEL 

CARGO 
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Ofício 

• É um instrumento de correspondência entre as partes.  

• A característica que diferencia um ofício de uma carta é que, no 
ofício uma das partes (remetente ou destinatário) é um órgão 
público (prefeitura, governo estadual, governo federal, etc.)  

Procuração 

Procuração é um documento utilizado para passar poderes para outra 
pessoa decidir algo por você.  

 

 

 
NOME E ENDEREÇO DA EMPRESA 
 

Memorando No. xxxx/ANO  
 

LOCAL E DATA 
 

Senhor XXXXX,  
 

Solicito a V.Sa. o envio das notas de despesas do mês de julho, 
para que possa ser feito o pagamento delas. 
  
 

Grato  

NOME DO RESPONSÁVEL 

CARGO 
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09 - Organização: Agenda E Arquivos 
A produtividade e a qualidade no trabalho estão 
ligadas diretamente à forma de organizarmos 
nossas tarefas e administrarmos o tempo. A 
agenda e os arquivos devem sempre estar 
organizados. 

A qualidade do trabalho da secretária/assessor 
depende, em sua maioria, da organização da 
agenda e arquivos.  

Com tudo organizado, o tempo não será desperdiçado.  

PROCURAÇÃO PARA MATRÍCULA EM 
FACULDADE 

(nome do aluno(a) outorgante), (nacionalidade), (estado 
civil), (profissão), inscrito(a) no CPF sob n° XXX.XXX.XXX-
XX e RG n° XX.XXX.XXX-X, residente e domiciliado à 
(endereço), nomeio e constituo como meu (minha) 
bastante procurador(a) (nome do(a) outorgado(a)), 
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito(a) no 
CPF sob n° XXX.XXX.XXX-XX e no RG n° XX.XXX.XXX-X, 
residente e domiciliado(a) à (endereço), com o fim 
específico de me representar junto à (nome da faculdade) 
para a realização de minha matrícula no (informe o ano ou 
semestre) do curso de (informar), podendo para tanto 
assinar, juntar e retirar documentos, assinar contratos, 
requerimentos, termos, compromissos e declarações, 
efetuar pagamentos e praticar todos os demais atos 
necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. 

(município) - (UF), (dia) de (mês) de (ano) 

(assinatura) 

(nome do(a) outorgante) 
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Ser organizado é contribuir diretamente para deixar seu dia produtivo 
e melhorar seu desempenho e o da empresa.  

Agenda 

Na agenda deve-se anotar os compromissos, 
datas, horários, telefones e endereços 
importantes. Nela devemos marcar o que 
deverá ser feito em cada dia.  

Para organizar sua agenda, é 
interessante levar em conta: 

 Utilizar sua agenda como central de 
informações;  

 Ter duas agendas, uma para você e 
outra para seu chefe.  

 Datas sociais devem constar nas duas agendas;  

 Não utilize pedaços de papel soltos, utilize sempre a agenda;  

 Quando utilizar agenda impressa, marque os compromissos a 
lápis, isso facilita a alteração se necessário, as canetas podem 
ser utilizadas para marcar as atividades já feitas.  

Arquivo 

Arquivo é uma reunião de documentos 
e papéis que fazem parte dos negócios 
de uma pessoa FÍSICA ou JURÍDICA.  

Mesmo com a utilização dos 
computadores, facilitando nossa vida, 
os arquivos físicos (armários) 
continuam sendo utilizados para 
armazenamento de documentos e 
papéis importantes para que sejam 
localizados facilmente quando 
necessário.  

O arquivo pode ser dividido em 3 tipos:  

 O Arquivo ATIVO: Documentos em uso.  

 O Arquivo SEMI-ATIVO: Documentos de menor manuseio.  

 O  Arquivo INATIVO: Documentos importantes, mas quase não 
usados. 



32 Secretariado V5 

Existem também os sistemas de arquivos:  

Numérico  

Feito em ordem numérica crescente, obedecendo a ordem de entrada. 
Sua consulta depende de um índice.  

Alfabético  

Utilizam-se letras do alfabeto para identificar as pastas através dos 
assuntos, nomes de funcionários, clientes, empresas, fornecedores e 
etc.  

Mídia Digital 

Atualmente, uma forma bastante prática para organizar e armazenar 
arquivos digitais são as mídias digitais.  

Elas são divididas em dois grupos:  

 Magnéticas: Discos rígidos (HDs) e pen-drives;  

 Ópticas: CD e DVDs.  

10 - Organização: Reuniões E Viagens 
As reuniões devem produzir resultados efetivos. São ferramentas úteis 
para o alinhamento das estratégias e tomada de decisões nas 
organizações. As viagens precisam seguir um roteiro para o 
cumprimento do objetivo. 

Reuniões  

Uma reunião é sempre de muita importância para a empresa. Serve 
para troca de informações, ideias, tomada de decisões em conjunto e 
solução de problemas. 

Importante: evite perder tempo, planeje bem as reuniões.  

Organização E Apoio  

O planejamento minucioso de uma reunião é 
extremamente importante para o seu sucesso, 
temos que pensar em todos os detalhes para que 
tudo corra bem e o tempo seja aproveitado da 
melhor maneira.  

Tudo o que vai ser discutido na reunião estará 
descrito na pauta de reunião. A pauta é enviada 
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a todos os participantes antes da reunião, para que todos possam se 
preparar para a mesma.  

Todo o material necessário deve ser providenciado com antecedência.  

O assessor/secretária deve providenciar o local, data e horário. A 
convocação para a reunião pode ocorrer por uma circular, memorando 
ou e-mail.  

As reuniões podem ser:  

 

2ª Reunião CB – 49 

Assuntos da pauta 

 Compete ao Secretário: 
- Secretaria Reuniões 
- Lavrar as atas, conforme IA – 07.20.08 
- Colaborar e substituir Coordenador 
- Indicar secretário ad – hoc 

 Compete ao Coordenador: 
- Presidir reuniões 
- Indicar Secretário 
- Escolher relatores e membros de grupo de trabalho 
- Encaminhar a secretaria do CB projetos de norma 
- Receber documentação da respectiva CE 
- Analisar e propor análises 
- Assinar e enviar documentação da respectiva CE 
- Representar oficialmente a CE 
- Revisar textos de projeto de normas 
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Tipos De Reuniões 

Conferência 

Neste tipo de reunião o conferencista fica em lugar mais elevado e fala 
sobre determinado assunto. Algumas empresas usam a 
teleconferência, que é feito à distância, com isso há agilidade nas 
reuniões e menos viagens.  

Mesa redonda 

É organizada e dirigida por um coordenador que será um elemento 
moderador, dirigindo o debate para que se mantenha o objetivo da 
reunião. Aqui todos têm mais liberdade para expor as ideias e discuti-
las.  

Painel 

É formado por dois grupos. Um que expõe o assunto e outro que 
acompanha a sua explicação. 

Seminário 

Todas as pessoas que participam deste tipo de reunião devem estar 
conscientes do assunto que será tratado.  

Simpósio 

É uma reunião formada por especialistas em um determinado assunto.  

Distribuição Pessoal 

Cada reunião possui um tipo de distribuição pessoal.  

Conferência 
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Mesa redonda 

 
Painel 

 
 

Viagem de Negócio 

Uma viagem deve ser bem programada.  

Você será responsável por conferir:  

- Data  

- Horário  

- Meio de transporte  

- Número de pessoas  
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- Reservas de passagens  

- Hotéis  

- Data e hora dos compromissos assumidos  

- Documentos necessários  

As Viagens Nacionais E Internacionais  

Viagem dentro do próprio País são chamadas 
Viagens Doméstocas.  

Viagens Internacionais requerem PASSAPORTE, 
Visto de entrada e outras exigências.  

Para facilitar a organização de uma viagem 
Internacional é preferível contratar uma agência de Viagens.  

Em caso de desistência de uma viagem é preciso cancelar tudo para 
que evite prejuízos para a empresa.  

11 - Gestão Do Tempo 
O modo como utilizamos nosso tempo 
influencia diretamente na produtividade 
do trabalho. É preciso trabalhar com foco 
e evitar interrupções desnecessárias. 

Organizando corretamente o seu tempo 
de trabalho e o do seu chefe, todos 
lucrarão com isso.  

Somente você poderá organizar seu 
tempo da maneira que lhe convier.  

Atualmente, muitos são os ladrões da 
nossa atenção: redes sociais, Whatsapp, 
e-mails e as muitas interrupções no 
trabalho, como os telefonemas e até 
colegas solicitando nossa atenção. 

A gestão do tempo e a produtividade devem andar juntas, porque ser 
produtivo não tem nada a ver com o número de horas trabalhadas, 
mas nos resultados gerados nestas horas. 

Gestão do tempo é um ato ou processo de planejamento e execução 
do controle consciente do tempo e das atividades. Você deve saber o 
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quanto gastou e ainda vai gastar para executar determinadas tarefas; 
se não sabe, planeje. 

Práticas Que Podem Ser Executadas Para Melhorar Sua 
Produtividade 

- Há horários ao longo do dia em que você produz mais. Alguns 
especialistas chamam isso de horário nobre. É aquele período 
em que você sente que desempenha melhor suas atividades. 
Aproveite-os! 

- É preciso traçar planos das atividades a serem realizadas. 
Existem planos anuais, mensais, semanais e diários.  

- Os planos servem tanto para definição de prioridades quanto 
um meio de consulta e referência. Além de servir como um 
ótimo organizador de tempo. 

Técnica Pomodoro 

A técnica Pomodoro, desenvolvida em 1988 pelo 
italiano Francisco Cirillo, é um método de gestão de 
tempo que pode ser aplicado para diversas tarefas.  

Pomodoro significa tomate em italiano. A fruta faz 
alusão ao tempo durante o qual você pode fazer 
determinada tarefa. Cada pomodoro é dividido em 
quatro pomodoris, e cada um destes equivale a 30 
minutos. 

Ao usar esse método, é possível saber não só a quantidade de 
atividades que são feitas, como também a qualidade. Além disso, pode-
se medir o que está atrapalhando a realização das tarefas. 

O método Pomodoro é simples e dura duas horas.  

Primeiro, você realiza uma atividade durante 25 minutos. Quando 
acabar o tempo, descansa 5 minutos. Assim sucessivamente até que 
complete as duas horas. Como recompensa, você descansa mais 15 
ou 30 minutos.  
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Método GTD 

GTD (Getting Things Done) é uma metodologia de produtividade. 

Significa “A arte de fazer acontecer”, em português.  

O GTD se baseia em cinco passos para fazer as coisas acontecerem: 

 

Coletar 

Tirar da cabeça todas as ideias e lembranças de coisas a fazer e passar 
para algum lugar mais confiável.  

Processar 

Este é o momento em que você se dedica com foco e atenção para 
analisar cada uma das coisas que capturou e decidir o que demanda 
ação ou não. 

Organizar 

É importante ter suas listas organizadas para que possa acessá-las na 
hora certa e no lugar certo. 
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Revisar 

Este é o momento de revisão de todo o nosso sistema para não perder 
nada de vista, atualizar as informações e obter perspectiva. 

Fazer 

É executar com significado. Saber que você está fazendo a coisa mais 
importante que deveria – em vez de estar preocupado ou distraído com 
outro assunto. É a tranquilidade de saber que o que você está fazendo 
está sob controle. 

Tríade Do Tempo 

O objetivo da Tríade do Tempo é conseguir conciliar e manter a 
harmonia entre a família, o trabalho e o lazer.  

Ela faz com que o tempo que você vai gastar nestas três esferas da 
vida sejam redistribuídos. 

Considera que as atividades podem ser divididas em três esferas: 
importante, urgente e circunstancial. 

Importante 

Atividades que tem importância na nossa vida traz resultado a curto, 
médio ou longo prazo. 

Urgente 

Atividades onde o tempo já está curto ou já acabou. 

Circunstancial 

Tarefas desnecessárias, feitas por comodidade ou feitas por serem 
socialmente apropriadas. 

12 - Atendimento Ao Cliente 
O cliente é a peça fundamental em qualquer empresa. O bom 
atendimento ao cliente representa uma vantagem competitiva. 

A forma como a empresa trata seus clientes é um diferencial 
competitivo! 

Atitudes Recomendadas No Atendimento Ao Cliente 

 Seja Simpático 

Atendimento ao cliente requer simpatia! 
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 Escute o cliente 

Para saber o que o cliente precisa, é necessário ouvi-lo. 

 Seja gentil e prestativo! 

Pratique a gentileza e esteja disposto a ajudar o cliente no que 
for preciso. 

 Pratique a empatia 

Se quer saber se o cliente está satisfeito, se coloque no lugar 
dele e questione-se: eu gostaria de ser tratada dessa forma? 

 A primeira impressão 

 Ir ao encontro do cliente 

 Cumprimento Caloroso 

 Olhar 

 Aproximação- raio de ação 

 O sorriso  

 Tom de voz 

 Saber escutar 

 Agilidade 

Atendimento Telefônico 

 Atenda: no primeiro ou segundo toque. 

 Saudação: enfática e calorosa. Dê o nome da empresa, 
cumprimente o cliente. Dê o seu nome e coloque-se à 
disposição. 

 Tom de voz: Agradável, transmitindo disposição, gentileza e 
boa vontade. 

 Escute: com atenção, deixe o cliente falar, anote os pontos 
principais. 

 Certifique-se que você entendeu tudo, senão pergunte. 

 Informe com clareza e objetividade. 

 Seja ágil. 

 Certifica-se que o cliente entendeu, concorda e está satisfeito. 
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 Pergunte em que mais você poderia ajudá-lo. Não meça 
esforços para oferecer algo mais. 

 Despeça-se e agradeça a ligação. 

 Coloque-se no lugar do cliente. 

O Que Não Dizer Ao Cliente? 

 Não/Não sei/Talvez/Quem sabe 

 “A minha parte eu já fiz.” 

 “Não posso fazer nada, só ele mesmo.” 

 “Isso não é comigo.“ 

 “Olhe, não é este o setor responsável, você ligou errado.” 

 “Caiu no ramal errado. Ligue novamente.” 

 “Não dá para transferir, ligue novamente.” 

 “Ele saiu e não disse aonde ia, ligue daqui a pouco.” 

 “Já foi todo mundo embora, ligue amanhã.” 

 “Olhe, ele não está, ligue daqui a pouco.” 

 Meu querido/Meu amor/Meu bem/Meu filho 

13 - Introdução À Administração 

O mercado de trabalho passa por profundas transformações. Através 
de uma administração eficiente e eficaz é possível realizar os objetivos 
organizacionais. 

O Símbolo da Administração é um emblema formado por setas, ou 
flechas, e triângulos a partir de um quadrado. 

Ele tem o significado de meta comum e organização, e representa 
o Conselho Federal de Administração.  
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O símbolo da administração de empresas é azul-escuro. O azul 
simboliza as atividades humanas criadoras, construtivas, bem como 
está associado à riqueza.  

Esse símbolo foi escolhido a partir de um concurso em 1979.  

 

Administração 

É a utilização dos recursos de forma eficiente e eficaz. 

Principais Recursos das Empresas: 

 
Tipos De Organizações 

 Organizações Públicas. 

 Organizações Privadas. 

 Organizações do terceiro setor.  

Organizações Públicas 

São organizações do Governo e administradas por ele. 
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Tem como objetivo prestar serviços à comunidade em geral e são 
mantidas pela arrecadação de impostos, taxas e contribuições.  

Exemplos: escolas públicas, serviços de saúde, organizações 
militares, organizações ligadas à segurança pública etc.  

Organizações Privadas 

São organizações criadas com recursos próprios (dos proprietários em 
forma de capital social) e também com recursos de terceiros – como 
fornecedores e credores em geral (como financiamentos e 
empréstimos). 

Organizações do Terceiro Setor 

São as organizações de utilidade pública, sem fins lucrativos e são 
criadas por pessoas sem vínculo com o governo. 

Entre elas estão as ONGs (Organizações não-governamentais) e outras 
com finalidade filantrópica.  

 

Princípios Da Administração 

 

Planejar

Organizar

Dirigir

Controlar
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14 - Planejamento  
Planejar envolve a determinação no presente do que se espera para o 
futuro. Envolve decisões, metas e propósitos.  

 

Planejamento 

É a função administrativa que define 
objetivos e metas e os recursos 
necessários para alcançá-las. É uma 
ação voltada para o futuro.  

Como decorrência do planejamento se 
tem os planos – colocação ordenada 
das ações para se atingir os objetivos. 

O planejamento é essencial para 
alcançar o sucesso, pois determina onde a empresa quer chegar 
e como ela fará para executar seu objetivo. 

Para que um planejamento dê certo, é preciso: 

 Envolver pessoas de vários níveis. 

 Se comunicar claramente. 

 Garantir que todos conheçam os seus objetivos.  

 Coordenar as atividades da organização para que as coisas 
aconteçam. 

 

Planejar

Organizar

Dirigir

Controlar
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Tipos De Planejamento 

 

 

Desdobramento De Metas 

Planejamento Estratégico 

É o começo de tudo, é a visão do futuro da 
organização, que se estrutura nos fatores 
ambientais externos e internos; onde se define os 
valores, visão e missão da organização. 

As decisões tomadas no planejamento 
estratégico são de responsabilidade da alta 
administração da empresa. 

As ações são criadas pensando em longo prazo, 
normalmente feitas para o período de 5 a 10 
anos.  
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Planejamento Tático 

Tem um envolvimento mais limitado, a 
nível departamental. 

É o responsável por criar metas para que 
as ações estabelecidas no planejamento 
estratégico sejam atingidas. 

 As ações são criadas pensando a médio 
prazo, normalmente feitas para o período 
de 3 a 5 anos.  

Planejamento Operacional 

De onde saem as ações e metas 
traçadas pelo nível tático para atingir 
os objetivos das decisões 
estratégicas. 

Neste planejamento os envolvidos 
são aqueles que executam as ações 
que são aplicadas em curto 
prazo, geralmente no período de 3 a 
6 meses. 

Um planejamento estratégico não vai 
sair do papel se os planos do nível 
tático e operacional não forem bem estabelecidos, pois é um processo 
integrado e interdependente. 

Os planejamentos devem envolver todos da empresa e é um incentivo 
para que as pessoas se comprometam com os resultados.  
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15 - Organização 
Definir o que deve ser feito, por quem deve ser feito e como deve ser 
feito. As empresas precisam de organização. 

 

 

Organização 

É o processo de estruturar os órgãos e 
cargos da empresa para cuidar dos 
recursos empresariais. 

Define como e quem fará cada ação 
planejada. 

Organização é um sistema planejado 
onde há um conjunto de pessoas que 
realizam tarefas de forma coordenada 
e controlada. 

Cada participante possui um papel 
definido a ser desempenhado, deveres 

e tarefas a executar para atingir uma meta. 

Estrutura Organizacional 

É a maneira que a organização está estruturada.  

É a divisão por departamentos e tarefas.  

É a hierarquia empresarial.  

Planejar

Organizar

Dirigir

Controlar
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Organograma 

É um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização. 

É a representação gráfica de uma estrutura organizacional. 

 

 
Divisão do trabalho 

É a especialização do trabalhador, o cargo que cabe a ele 
desempenhar. 

Cadeia de comando 

Refere-se à linha de autoridade: quem se subordina a quem. 

Autoridade Responsabilidade E Delegação 

Autoridade 

É o direito formal e legítimo de tomar decisões e dar ordens. 

Responsabilidade 

É o dever de realizar uma tarefa. 

Delegação 

É a transferência de autoridade e responsabilidade a alguém. 
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16 - Direção 
Com base no planejamento e orientada pela organização, a direção é 
a função administrativa responsável por conduzir a empresa para o 
alcance dos seus objetivos. 

É a função administrativa que conduz, coordena e lidera as pessoas da 
organização na execução das atividades planejadas. 

Sem a direção, a organização ficaria à deriva, sem rumo certo. 

 

 

“Líder é aquele que consegue motivar e extrair o melhor de sua equipe” 

Exemplos De Líderes 

Líder Religioso - Jesus Cristo 

Mahatma Gandhi – Líder Hindu 

Rainha Elizabeth – Reino Unido 

Martin Luther King – Líder dos direitos civis dos negros nos EUA e no 
mundo 

Nelson Mandela – Ex Presidente da  África do Sul 

Barack Obama – Ex-Presidente EUA 

 

 

Planejar

Organizar

Dirigir

Controlar
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Estilos De Liderança 

Liderança Autocrática 

A liderança autocrática é um tipo de liderança que se caracteriza pelo 
controle de um indivíduo, o líder, sobre todas as decisões e por poucas 
consultas às opiniões dos membros da equipe. 

 

Liderança Democrática  

Este modelo de liderança exige que as pessoas façam parte do 
processo de tomada de decisão, o líder democrático deve ajudar os 
subordinados a desenvolverem as suas habilidades. 

 

Liderança Liberal 

A Liderança Liberal permite que os indivíduos detenham a liberdade na 
execução dos seus projetos, já que o líder é visto como facilitador do 
processo sendo o responsável por transmitir as informações e 
estimular a criatividade.  
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Consequências Da Má Liderança 

 Desmotivação das Equipes. 

 Baixa produtividade. 

 Alto índice de turnover. 

 Ambiente de trabalho ruim. 

 Absenteísmo alto (Faltas, atrasos). 

 Ações trabalhistas. 

 Comprometimento dos resultados. 

 Prejuízos à imagem da empresa. 

 Prejuízos financeiros, etc. 

Resultados De Uma Boa Liderança 

 Mais engajamento e motivação. 

 Foco na solução de conflitos entre colaboradores. 

 Melhoria na comunicação interna. 

 Inovação na maneira de trabalhar. 

 Aumento da produtividade. 

 Melhoria do clima organizacional. 

 Maior alcance de metas e resultados. 
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17 - Controle 
O controle é responsável por monitorar o desempenho da empresa e 
avaliar se o planejamento foi executado como esperado. Dessa forma, 
é possível identificar oportunidades de ajustes e prevenções, com foco 
na melhoria contínua. 

 

 
Controlar é garantir que aquilo que foi planejado será alcançado. 

 Medir o desempenho organizacional 

 Processo dinâmico e contínuo 

 Envolve toda a organização 

Avaliação De Desempenho 

É realizada através da comparação com o padrão 
estabelecido. 

Tem como objetivo verificar se os resultados têm 
sido alcançados e possíveis correções a serem 
feitas. 

Pode ser feita em razão do desenvolvimento 
pessoal, das atitudes do funcionário, das suas 
responsabilidades, dos padrões de produtividade e 

lucratividade, da posição da empresa no mercado, dentre outras. 

Planejar

Organizar

Dirigir

Controlar
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Ação Corretiva 

Visa a correção do que está fora do 
padrão estabelecido e a prevenção de 
novas falhas. 

Variações, erros e desvios devem ser 
corrigidos. 

O objetivo do controle através das 
ações corretivas não é punir pessoas, 
mas resolver problemas.  

Tipos De Controle 

Estratético 

Três características básicas identificam o controle estratégico da 
empresa:  

1) Nível de decisão: nível institucional da empresa. 

2) Dimensão de tempo: é orientado para longo prazo. 

3) Abrangência: é genérico e abrange a empresa como um todo. 
É macroabrangente. 

O controle estratégico visa duas finalidades principais: 

1) Correção de falhas ou erros existentes 

2) Prevenção de novas falhas ou erros 

Tático 

É exercido ao nível intermediário das empresas, é também denominado 
controle departamental.  

Sua dimensão de tempo é a médio prazo. Aborda cada unidade da 
empresa. 

Operacional 

O controle operacional se refere aos aspectos mais específicos, como 
as tarefas e as operações.  

Sua dimensão de tempo é a curto prazo. 

Seu objetivo é imediatista: avaliar e controlar o desempenho das 
tarefas e operações a cada momento, no dia a dia.  
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18 - Administração Financeira 
É uma ferramenta utilizada para controlar 
da forma mais eficaz possível, no que diz 
respeito à concessão de crédito para 
clientes, análise de investimentos, meios 
para obtenção de recursos para financiar 
operações e atividades da empresa. 

Acompanha a condução financeira da 
empresa. 

A Administração Financeira trata da gestão 
das finanças das empresas. 

Quer seja com relação a concessão de crédito para clientes, análise de 
investimentos, planejamento financeiro ou controle de estoque, a 
administração financeira pode impulsionar ou quebrar um negócio.  

Finanças 

Correspondem a qualquer recurso financeiro que circula dentro e 
através da empresa. 

Sua gestão inclui o controle e planejamento de cada recurso disponível, 
de acordo com as necessidades e prioridades da organização. 

O objetivo de uma boa gestão de finanças é o desenvolvimento da 
empresa, estudando caminhos viáveis para conseguir recursos, 
evitando gastos desnecessários. 

Conceitos Básicos Da Administração Financeira 

Controle de estoque 

Utilizando a Curva ABC, que lista em ordem crescente ou decrescente 
os produtos dos quais se tem maior ou menor necessidade, é possível 
planejar melhor em que investir.  
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O controle de estoque bem feito evita mercadoria parada e contribui 
para um fluxo de caixa mais dinâmico. 

 
Controle de contas a pagar 

Possibilita observar: 

 Vencimento dos compromissos. 

 Como estabelecer prioridade de pagamento em caso de 
dificuldades financeiras. 

 Montante dos valores a pagar. 

 Dados necessários para o fluxo de caixa. 

Controle de contas a receber 

Tem como finalidade controlar os valores recebidos pelos clientes que 
compraram a prazo e com isso analisar o montante recebido e o 
comportamento do cliente em relação a assiduidade de pagamento. 

Custos E Preços 

O correto para uma boa precificação é montar uma planilha de custos, 
onde devem ser inseridos custos fixos e variáveis, com o acréscimo da 
margem de lucro desejada.  
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O valor estabelecido será aquele que atende aos objetivos da empresa. 
A partir dele, podem ser feitas comparações com a concorrência. 

Controle diário de caixa 

Registra todas as entradas e saídas de dinheiro, possibilitando apurar 
o saldo existente no caixa.  

A principal finalidade do controle de caixa é verificar se não existem 
erros de registros ou desvios de recursos. O fechamento do caixa é 
realizado de preferência no final de cada dia. 

Controle Bancário 

É o registro diário de toda a movimentação bancária e do controle de 
saldos existentes.  

 
Banco Na Gestão Financeira 

Lançamentos Bancários  

Podemos agrupar os lançamentos em cinco tipos de movimentação:  

 Saque 

 Depósito 

 Aplicação 

 Resgate  

 Transferência 

 Extrato 
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Extrato Bancário 

 O extrato bancário é um resumo de todas 
as transações bancárias feitas em um 
determinado período. Pode ser acessado 
diretamente no banco ou através da 
Internet.  

Quando a transação ocorrer em débito 
será destacado um “D” ao lado do valor, 
do contrário, quando houver crédito, será 
destacado a letra “C”. Outros dados 
importantes são o histórico, data de 
movimento e número do documento.  

19 - Títulos De Crédito 
O título de crédito é um documento que contém um direito de crédito 
e representa a obrigação desta dívida com as informações nele inscrita. 
Os títulos de crédito mais conhecidos são os cheques, as letras de 
câmbio, as notas promissórias e as duplicatas. 

Títulos de crédito são os papéis representativos de uma obrigação e 
emitidos em conformidade com a legislação específica de cada espécie. 

Os títulos de crédito mais conhecidos são os cheques, as letras de 
câmbio, as notas promissórias e as duplicatas. 

Cheque 
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O cheque é uma ordem de pagamento à vista sobre fundos depositados 
na conta do emitente. 

O beneficiário apresenta a folha de cheque ao Banco e recebe a quantia 
apresentada no documento.  

A operação com cheque envolve três agentes:  

 O sacado: a instituição bancária 

 O emitente (emissor ou sacador): quem emite e paga o 
valor 

 O beneficiário: quem recebe o valor 

Cheque nominal: Aquele que identifica o beneficiário.  

Cheque cruzado: Só pode ser depositado em conta corrente.  Pode 
levar alguns dias para ser compensado.  

O cruzamento do cheque em si se dá quando coloca-se dois riscos 
paralelos, na diagonal, na frente do papel.  

Cheque ao portador: Aquele que não identifica o beneficiário. 
Podendo ser sacado por qualquer pessoa.  

Cheque pré-datado: Prática em que se adia o pagamento do cheque. 
É conhecido por ser uma forma de adquirir um produto ou serviço, em 
que o vendedor apenas deposita o cheque em uma data combinada. 

Letra De Câmbio 

A letra de câmbio, também conhecida como LC, é um tipo de título de 
crédito feito por escrito que vincula uma ordem de pagamento de 
uma pessoa para outra. 

Nota Promissória 

É um título de crédito em que o emitente assume a obrigação direta e 
principal de pagar o valor correspondente no título. 

Duplicata 

Título de crédito que pode documentar a operação faturada de compra 
e venda ou de prestação de serviços. Ela deve ser emitida juntamente 
com a nota fiscal/fatura que discrimina as mercadorias ou os serviços 
e seus valores. 

Quando uma empresa efetua uma venda ou presta um serviço, ela 
emite uma fatura que representa uma ordem de pagamento e essa é 
a duplicata mercantil. 
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20 - Cobrança 
Muitas empresas sofrem com consumidores inadimplentes. Quando a 
empresa não recebe de seus clientes, seus compromissos com 
terceiros podem ficar comprometidos. 

Cobrança é o ato pelo qual o credor cobra o devedor a respeito de um 
pagamento que não foi realizado no prazo estabelecido. 
Cobrança judicial x Extrajudicial 

A cobrança judicial é realizada por 
intermédio da justiça.  

Nas cobranças extrajudiciais, as 
pendências são encaminhadas para uma 
abordagem amigável junto ao devedor.  

São oferecidas oportunidades de quitação 
do débito por parcelamento ou 
pagamento integral. É a melhor e mais 

rápida maneira de recuperar passivos. 

Código de defesa do consumidor 

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 
constrangimento ou ameaça. 

Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, 
constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou 
enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o 
consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu 
trabalho, descanso ou lazer: 

Pena: Detenção de três meses a um ano e multa. 

Por Onde Cobrar?  
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Modelo de e-mail de cobrança 

Técnicas Para Cobrança 

 Conquiste respeito; 

 Mantenha a conversa a nível comercial; 

 Tenha empatia e atenção; 

 Seja flexível – ofereça possibilidades. 

Possíveis Defesas Dos Clientes 

 Agressividade – Usada para evitar contato e negociação. 

 Evasão – O cliente nega a existência da dívida. 

 

Sr.(a), ______ boa tarde. 
Meu nome é ________, represento o setor 
financeiro da Empresa _________, e na qualidade 
de preposto venho lhe informar que existe uma 
pendência de …. (DETALHAR NÚMERO DO TÍTULO E 
COLOCAR O VALOR CORRIGIDO) em seu nome. 
Prezamos e nos preocupamos com nossos clientes, 
assim nossa praxe é antes de tomar qualquer 
medida, entrar em contato para saber se é possível 
uma negociação amigável. 
Estou disponível de segunda a sexta, das 09:00 h as 
18:00 h nos seguintes telefones 
____________________ ou poderá nos responder 
neste e-mail. 
Aguardamos seu retorno. 
Obs. Caso já tenha efetuado o pagamento pedimos 
a gentileza de desconsiderar. 
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Acordo Extrajudicial 

Acordo é um ajuste formal entre as partes, que aceitam as condições 
e concordam com a realização do ato. 

A lei quer fazer com que as pessoas recorram ao Poder Judiciário 
apenas em último caso. Devem ser esgotadas todas as possibilidades 
de um acordo fora da Justiça. 

Dicas 

Dica 1: Prepare-se: faça a proposta antes de ligar para o cliente. 

Dica 2: Ao ligar ou ao atender, identifique-se. 

Dica 3: Não abra a conversa a estranhos ou parentes. 

Dica 4: Ao deixar recado, informe nome e telefone apenas. 

Dica 5: Confirme os dados da pessoa. 

Dica 6: Seja educado e objetivo. 

Dica 7: Ouça o cliente. 

Dica 8: Faça a sua proposta de acordo.  

Dica 9: Revise o acordo antes de desligar. 

21 - Compras E Estoque 
As compras estão diretamente 
ligadas ao estoque, uma vez que 
permitirá que a empresa 
coordene o período adequado 
para realizar novas aquisições. 

A relação entre compras e 
estoque é vital para manter a 
estabilidade financeira do 
negócio. 

O setor de compras é a área 
responsável por adquirir os materiais de melhor qualidade pelo preço 
mais competitivo, na quantidade necessária e no menor tempo 
possível.  

Compras significa procurar, adquirir e providenciar a entrega e 
recebimento de materiais e mercadorias necessárias para manutenção, 
expansão e funcionamento da empresa. 
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Entre suas principais atribuições, está a seleção dos melhores 
fornecedores, a qualificação dos serviços que serão contratados e a 
determinação de prazos de venda, além da previsão de preços e 
possíveis mudanças nas demandas. 

A boa atuação desta área é essencial para uma gestão de estoque 
eficiente, já que a negociação com fornecedores e a compra das 
mercadorias corretas tem impacto direto na área. 

Organização Das Compras 

1) Selecionar fornecedores 

2) Analisar propostas 

3) Providenciar autorização de compra. 

Estoque é o local físico onde são armazenadas matérias-primas, 
produtos semiacabados e acabados, materiais, equipamentos e outros. 

 

Os níveis de estoque de uma companhia afetam diretamente o custo 
de produção.  

O gerenciamento da área implica em ter maior controle dos itens que 
entram e dos que saem.  

Quando o setor de compras conhece as demandas da empresa – e as 
necessidades dos clientes internos – consegue desempenhar o seu 
papel com mais eficácia, não deixando faltar – nem sobrar – produtos. 
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Negociação Com Fornecedores 

A negociação com fornecedores tem um grande impacto no estoque. 

Uma das funções do departamento de compras é negociar com 
fornecedores.  

Este processo envolve a definição de preços, prazos, quantidade e a 
forma de entrega da mercadoria ou serviço.  

A negociação de preços determina o valor final de um produto e tem 
influência direta na competitividade da empresa. 

Caso a quantidade de determinado produto esteja baixa e a saída alta, 
é fundamental que o setor de compras consiga um bom prazo junto ao 
fornecedor para que não haja o risco de não ter a mercadoria disponível 
em estoque. 

Controle De Estoque 

 

22 - Normas ISO 
A ISO tem como objetivo principal aprovar normas internacionais em 
todos os campos técnicos, como normas técnicas, classificações, 
normas de procedimentos e processos, etc. Uma empresa com a 
certificação ISO é melhor conceituada. 

História Da Norma ISO  

ISO é a sigla de International Organization for Standardization, 
ou Organização Internacional para Padronização, em português. 
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A ISO é uma entidade de padronização e normatização.  

Foi criada em Genebra, na Suíça, em 1947. 

Esta foi a sigla escolhida porque em grego isos significa "igual", o que 
se enquadra com o propósito da organização em questão. 

 

A ISO tem como objetivo principal aprovar normas internacionais em 
todos os campos técnicos, como normas técnicas, classificações de 
países, normas de procedimentos e processos, e etc. 

No Brasil, a ISO é representada pela ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas).  

 

A ISO promove a normatização de empresas e produtos, para manter 
a qualidade permanente. Suas normas mais conhecidas são a ISO 
9000, ISSO 9001, ISO 14000 e ISO 14064.  

As ISO 9000 e 9001 são um sistema de gestão de qualidade aplicado 
em empresas, e ISO 14000 e ISO 14064 são um sistema de gestão 
ambiental. 
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ISO 9000 

Norma do tipo Guia. Fornece uma base para a seleção, uso e aplicação 
das outras normas da série. Esclarece algumas diferenças e relações 
sobre o conceito de qualidade. 

 
ISO 9001  

Norma do tipo Modelo de Conformidade. Dita 
normas para a garantia de qualidade em processos 
de desenvolvimento, produção, instalação e 
assistência técnica.  

ISO mais conhecida da série das 9000, e também 
mais abrangente. 

A ISO 9001:2015 é a norma de sistema de gestão 
da qualidade (SGQ) reconhecida 
internacionalmente, utilizada por organizações que 

desejam comprovar sua capacidade de fornecer produtos e serviços 
que atendem às necessidades de seus clientes e requisitos legais. 

A norma ISO 9001:2015 é aplicável a qualquer organização - 
independentemente do tamanho, setor e tipo de produto ou serviço 
que entrega. 
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Alguns Benefícios Da Certificação ISO 9001 

 Práticas internacionalmente aceitas e reconhecidas para a 
gestão da qualidade. 

 Linguagem comum para trabalhar com clientes e fornecedores 
em todo o mundo. 

 Modelo de excelência para consumidores, clientes e outras 
partes interessadas. 

 Melhora da comunicação sobre qualidade uma vez que sua 
empresa promove as melhores práticas e melhorias em toda a 
cadeia de fornecimento. 

 Melhoria da qualidade de produtos, processos e serviços, 
aumento da satisfação, lealdade e retenção de clientes, ao 
mesmo tempo em que aumenta a produtividade e reduz os 
custos. 

ISO 14000 

ISO 14000 é constituído por uma série de normas que 
determinam diretrizes para garantir que determinada empresa 
(pública ou privada) pratique a gestão ambiental.  

Estas normas são conhecidas pelo Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA), que é definido pela ISO (International Organization for 
Standardization). 

O principal objetivo da ISO 14000 e de suas normas é garantir o 
equilíbrio e proteção ambiental, prevenindo a poluição e os potenciais 
problemas que esta poderia trazer para a sociedade e economia. 

 

Para que uma empresa garanta o seu Certificado ISO 14000, ela deve 
se comprometer com as leis previstas na legislação ambiental de seu 
país. 

Este certificado simboliza que determinada empresa tem preocupação 
com a natureza e possui responsabilidades com o meio ambiente.  
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ISO 14001 

 

23 - Teoria Dos 5S 

Programa 5S 

5S é um programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvido 
no Japão.  
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Metodologia 5S é assim chamada devido à primeira letra de 5 
palavras japonesas: Seiri (Utilização), Seiton (Ordem), Seiso 
(Limpeza), Seiketsu (Saúde), Shitsuke (Disciplina). 

O 5S é uma das ferramentas que nos ajuda a criar a 
cultura da disciplina, identificar problemas e gerar 
oportunidades para melhorias.  

Também a reduzir o desperdício de recursos e 
espaço de forma a aumentar a eficiência 

operacional.  

O aprendizado e a prática do 5S proporciona a 
melhoria da qualidade de vida pessoal e profissional.  

Sensos Relativos Ao Modo De agir 

 

Sensos Relativos Ao Modo De Ser 

Autodisciplina 

Um senso baseado na razão, estimula o compromisso. 

Saúde 

Um senso baseado na emoção, no sentimento sobre prática. Promove 
a padronização saudável. 

Como Implementar  Programa 5S 

O programa 5s pode ser implementado em qualquer tipo de empresa, 
órgãos públicos, escolas, associações e até na vida pessoal de cada 
um.  

Sua implementação leva a um aumento na produtividade, eficiência, 
segurança e motivação, além de ser aliado dos requisitos para uma 
certificação ISO. 

5S – Seiri: Senso De utilização 

O principal objetivo da primeira etapa do programa 5S é tornar o 
ambiente de trabalho mais útil e menos poluído. 
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O resultado é um ambiente de trabalho estruturado e organizado. 

5S – Seiton: Senso De Organização 

O segundo passo do programa 5s é uma continuação do primeiro. Seu 
conceito chave é a simplificação. 

A partir da organização espacial previamente feita, essa etapa visa dar 
aos objetos que são menos utilizados um local em que eles fiquem 
organizados e etiquetados.  

5S – Seiso: Senso De Limpeza 

O terceiro item consiste na limpeza e investigação minuciosa do local 
de trabalho em busca de rotinas que geram sujeira ou imperfeições.  

O principal resultado é um ambiente que gera satisfação nos 
funcionários por trabalharem em um local limpo e arrumado. 

5S – Seiketsu: Senso De Saúde E Higiene 

Com um ambiente mais limpo, há grande chance dos funcionários 
também buscarem maior cuidado com o visual, com a higiene e com a 
saúde pessoal, garantindo ainda mais equilíbrio e bom desempenho no 
trabalho. 

5S – Shitsuke: Senso De Disciplina 

A disciplina, que pode ser considerada a chave do 5S, existe quando 
cada um exerce seu papel para a melhoria do ambiente de trabalho, 
do desempenho e da saúde pessoal, sem que ninguém o cobre por 
isso. 

Algumas Vantagens Do Programa 5S 

 Aumento da qualidade do produto ou serviço. 

 Aumento da produtividade. 

 Fornece a base necessária para implementar outros programas 
de qualidade. 

 Facilita a detecção de erros, objetos fora do lugar e outros 
problemas que precisam de atenção. 

 Prevenção de acidentes. 

 Melhoria do ambiente de trabalho. 

 Melhoria da qualidade de vida.  
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Cite três atribuições de uma secretária. 

 

 

 

 

 

2) O que é inteligência emocional? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Qual é a diferença de relacionamento intrapessoal e interpessoal? 
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4) O que é ética? 

 

 

 

 

 

5) O que é ética profissional? 

 

 

 

 

 

 

6) Cite elementos da ética que são comuns em qualquer profissão. 

 

 

 

 

 

7) O que é um código de ética profissional? 
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8) Fale sobre o código de ética do profissional de secretariado 
brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

9) Quais são as formas de comunicação não verbal? 

 

 

 

 

 

10) Quais são os elementos básicos da comunicação? 
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 Retorne para a sequência do curso  

 

 

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) Cite quatro dicas para escrever bem. 

 

 

 

 

 

2) Quais são os dois tipos de formação de palavras? 

 

 

 

 

 

 

3) O que é uma dissertação? 
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4) O que é uma narração? 

 

 

 

 

 

 

 

5) O que é uma descrição? 

 

 

 

 

 

 

6) O que são documentos comerciais usuais? 

 

 

 

 

 

7) O que são documentos comerciais eventuais? 

 

 



Secretariado V5 75 

 

 

 

8) O que é uma carta comercial? 

 

 

 

 

 

 

 

9) Quais são os três tipos de arquivos? 

 

 

 

 

 

10) Para que servem as reuniões? 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) O que é gestão do tempo?  

 

 

 

 

 

2) O que é a técnica Pomodoro? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Como podemos aplicar a técnica Pomodor? 
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4) Qual é o objetivo da tríade do tempo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Cite quatro atitudes recomendadas para um bom atendimento 

 

 

 

 

 

 

6) O que é Administração? 
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7) Quais são os principais recursos das empresas? 

 

 

 

 

 

 

 

8) O que você entende por organizações públicas? 

 

 

 

 

 

 

 

9) Quais são os princípios da Administração? 
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10) fale sobre o planejamento. 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso 

 

 

Exercícios referentes às lições de 16 a 23 

1) Qual é a função da direção de uma empresa? 

 

 

 

 

 

2) Fale sobre a liderança autocrática. 

 

 

 

 

 

3) Fale sobre a liderança liberal. 
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4) Qual a função do controle em uma empresa? 

 

 

 

 

 

 

5) O que é controle bancário? 

 

 

 

 

 

6) O que são títulos de crédito? Dê quatro exemplos. 
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7) Qual é a diferença entre cobrança judicial e extrajudicial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) O que é estoque? 

 

 

 

 

 

9) Qual é o principal objetivo da ISO 14000 e suas normas?  
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10) Cite quatro vantagens do programa 5S. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIM DA APOSTILA 
Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 
Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 
autorização. 


