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01 – Organizando reuniões

O que devemos fazer para organizar uma reunião eficiente?

A reunião  precisa  ser  necessária,  para  não  reverter  em perda  de tempo.  Muitas  vezes, 
algumas chamadas pelo telefone interno resolvem e as decisões são tomadas sem precisar reunir o 
grupo. Marcá-la de acordo com a disponibilidade de horário da maioria de seus participantes. O 
horário biológico também conta: sair da mesa de almoço direto para a reunião, desprezar a meia 
hora em que o processo digestivo provoca sonolência.

Se a urgência na discussão de um tema justifica uma reunião no final da tarde de sexta-feira, 
quando a atenção da maioria está voltada para o fim de semana.

A convocação deve ser feita antecipadamente para garantir a boa disposição de todos a se 
programarem para o encontro. Reuniões de última hora exigem o cancelamento de compromissos 
profissionais do executivo e podem até representar a perda de um cliente.

O local deve estar em temperatura agradável. Luz é fundamental e, portanto, evitem-se as 
penumbras. Cadeiras confortáveis e que não tenham braço, deixam maior liberdade de gesticulação.

Anotações  estão  implícitas  numa  reunião  e  ajudam  a  fixar  a  imagem  da  empresa 
internamente. Hora certa para iniciar e não se prolongar muito após o tempo previsto. De olho no 
relógio de pulso e na agenda, o líder em condições de disciplinar o grupo, contornando os apartes 
longos e as discussões fora de pauta.

Existem procedimentos considerados óbvios no preparo de um encontro, que precisam ser 
bem trabalhados. A (o) secretária (o) deve saber o número exato de participantes e ter conhecimento 
da pauta da reunião. Uma vez elaborada a pauta da reunião, emitida a convocação, confirmadas as 
presenças, deve preparar a sala e todo o material que será usado.

Não marque mais de três reuniões por dia, a não ser que seu executivo assim o deseje. 
Mantenha um intervalo de 30 minutos entre uma reunião e outra.

Não marque reuniões no final do dia (seu executivo está cansado e sem condições para 
realizar um trabalho proveitoso). Controle rigorosamente sua agenda com a dele para evitar “furos”.

A reunião é um recurso caro para a empresa,  por isso deve ser previamente avaliada e 
planejada,  tendo  em vista  que,  atualmente,  dispomos  de  recursos  tecnológicos  que  facilitam e 
diminuem a distância, como por exemplo, a videoconferência e a teleconferência.

1.1. Convocação  

Comunique com antecedência, aos participantes, o dia e hora da reunião, se possível, faça 
por escrito, para sua segurança. 

Outras formas de convocação:

• Telefone
• Fax
• E-mail
• CI (Correspondência Interna)
• Ofício
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Se houver muitos participantes na reunião, providencie crachás, principalmente quando se 
tratar de pessoas desconhecidas (basta uma pessoa desconhecida para que todos usem crachás).

Tipos de crachás:

• Mesa
• Lapela
• Gravata

1.2. O Ambiente  

Temperatura agradável, o ambiente deve estar arejado e claro;

Blocos de papel, lápis, canetas, borrachas e clipes para todos os participantes;

Equipamentos especiais necessários – projetores, gravadores, quadros, pincéis, Flip Chart...

Estabeleça uma rotina para servir água, refrigerante, café de tal modo que não prejudique o 
andamento das conversações. Se não houver nenhuma solicitação, esse serviço se dá somente 
após 30 minutos de iniciada a reunião. Não interrompa para anunciar visitas, telefonemas, colher 
assinaturas...

Se você é convocada (o) para secretariar  reuniões, entre na sala “equipada”(o),  ou seja, 
tenha reserva de papel e lápis para emergências. Neste caso, nunca emita uma opinião, a não ser 
que seja chamada (o) expressamente para tanto (mesmo quando você perceber que foi dita uma 
bobagem “daquele tamanho”), mantenha uma aparência e postura discretas.

Sente-se ao lado do seu executivo, porém fora da mesa que está sendo utilizada. Ocupe um 
lugar na mesa de reuniões somente quando for convidada (o) para tanto.

É também de responsabilidade da (o) secretária (o) a redação da ata da reunião. Anote todas 
as  discussões  resumidamente  e  as  resoluções  como  foram  formuladas.  Evite  comprometer  o 
significado do que foi anotado; não substitua palavras por uma questão de gosto pessoal.

As atas devem seguir as características da comunicação empresarial, ou seja, objetividade, 
concisão e clareza. Evite palavras desnecessárias. O texto da ata deve conter apenas as decisões e 
as responsabilidades de cada pessoa presente. A ata será objeto de follow-up e acompanhamento 
por parte de seu superior.

A  relação  das  pessoas  presentes  deve  aparecer  em  ordem  alfabética,  ou  em  ordem 
hierárquica.

Somente depois de assinada e registrada, deverá ser arquivada.

1.3. Check List  

Convocação de todos os participantes,  explicando data,  local,  horário e tema da reunião 
(pauta).

• Limpeza da sala;
• Iluminação e ventilação;
• Número de cadeiras;
• Bandeja com água, copos, café, chá, adoçante, guardanapos de papel,  xícaras ou 
copos;
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• Tipo de serviço que utilizará;
• Cesto de lixo;
• Papel para rascunho e lápis em quantidade suficiente para todos os participantes;
• Flip Chart, quadro branco;
• Pincéis para papel e/ou quadro branco, em cores diversas e com tinta nova;
• Projetor de slides;
• Vídeo;
• TV;
• Tela para projeções;
• Projetor multimídia;
• Micro ou notebook;
• Crachás para nomes dos participantes, caso estes não se conheçam;
• Apagador para quadro;
• Material promocional da empresa;
• Material a ser distribuído na reunião, em número de cópias suficientes para todos os 
participantes;
• Equipamento de som (microfones, caixas acústicas, etc.);
• Refeições.

IMPORTANTE!

Checar todos os equipamentos.

1.4. Detalhes importantes  

O BRIEFING

A  pauta  da  reunião  deve  ser  comunicada  antes  para  que  todos  se  preparem.  Os 
memorandos ou e-mails são os meios mais eficazes para esta comunicação. O líder comparece com 
o resumo da situação que será discutida, e este  briefing  deve estar numa pasta ou arquivo, de 
acordo com o estilo de trabalho. Esta apresentação do material não é só para a comodidade do 
executivo, mas para conferir-lhe maior importância, valorizar os conteúdos abordados e causar boa 
impressão aos participantes de outras organizações presentes.

Se  a  reunião  for  em seu  escritório,  o  executivo  estará  de  pé  quando  os  companheiros 
chegarem, recebendo-os na porta. Eles só vão sentar depois que o líder tomar assento.

DISPOSIÇÃO DA MESA

Não  é  a  cabeceira  que  confere  autoridade  a  quem  conduz  uma  reunião,  mas  sim  o 
desempenho  e  o  equilíbrio  na  distribuição  dos  lugares.  O  líder  deve  ficar  visível  a  todos  os 
participantes,  e seus assessores diretos estrategicamente distribuídos,  frente a  frente,  para que 
melhor se estabeleça as relações de entendimento, um completando o pensamento do outro a partir 
do olhar.

A mesa  oval  está  sendo  preferida,  evitando  cabeceiras.  Em  reuniões  internas,  com  um 
número maior de participantes, funciona bem uma mesa menor com o líder e seus assessores à 
frente de um mini auditório formado em círculo. A comunicação é muito mais forte e há executivos 
que até preferem as cadeiras com mesinha acoplada no braço direto, onde apóiam os papéis.
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LUGARES

É visto como privilégio sentar-se à mesa de reuniões ao lado do líder. Não cabe aos mais 
jovens ou ao funcionário recém-admitido, dirigir-se logo a esta posição. A razão está no protocolo: os 
lugares à direita e à esquerda da pessoa mais importante são de honra e isto fica no subconsciente 
das pessoas, mesmo que a situação seja de informalidade. Na maioria das reuniões de diretoria, 
com executivos que não são freqüentadores habituais, se o diretor presidente não convidar os dois 
companheiros para sentarem ao seu lado, a tendência é aquelas cadeiras ficarem vagas. O que 
fazer? Quem está mais próximo sentar-se ali.

Propositalmente, empresários colocam à sua direita ou à sua esquerda os executivos mais 
jovens, ou aqueles recém-chegados à empresa, para promover mais rapidamente o entrosamento 
deles com o grupo. O ideal é aproveitar as reuniões internas para que os executivos, que vêem no 
comportamento formal dos mais graduados um modelo a seguir, possam exercitar e treinar suas 
maneiras de conduta.

MANEIRAS

Uma reunião setorizada ou de vários departamentos de uma empresa é o cenário propício 
para  revelar  o  nível  de  educação  das  pessoas.  Em verdade,  está  sendo  feito  um teste.  Uma 
intervenção  desastrosa  de  um  funcionário  com  quem  o  empresário  ou  o  gerente  não  tem 
convivência no trabalho acaba diminuindo créditos em sua avaliação.  É bom medir  as palavras 
diante do grupo, porque a reunião não se limita às quatro paredes de uma sala, mas alimenta a 
conversa de corredor.

A apresentação  de  um  novo  gerente,  responsável  pela  vida  funcional  do  grupo,  é  feita 
geralmente em reuniões. É ocasião de ouvir  e não de fazer perguntas para se fazer notar pelo 
superior que está chegando. Quando este faz perguntas é seguida a hierarquia, e os funcionários 
deixam seus superiores com a palavra e não ficam expondo os problemas do setor.

Melhor do que se fazer notar numa reunião é deixar que, posteriormente, o próprio trabalho 
desperte a atenção.

BEBIDAS

O preparo do material de uma reunião mais longa inclui bebidas: água gelada e cafezinho. O 
copo d’água já pode estar diante de cada lugar e depois o garçom serve o café. Mais prático é 
preparar  um carro de chá com garrafas de água mineral,  copos e garrafas térmicas com café, 
açucareiro e adoçante para self service. Informalmente, as xícaras e copos podem ser descartáveis, 
com suportes padronizados.

CRACHÁ

A identificação do pessoal interno significa a quebra de uma barreira de gelo quando nem 
todos sabem quem é quem ou a função exercida dentro da organização. No Japão, o crachá é 
altamente valorizado na promoção da intimidade empresarial: na linha vertical, facilita ao presidente 
da empresa dirigir-se a um funcionário pelo seu nome. Os convidados de uma reunião também 
recebem o seu crachá com a indicação da empresa à qual pertencem e a sua função.

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Em determinados casos são necessários projetores de slides, quadros, flip-chart, projetores 
de filmes, pincéis atômicos (carregados), quadro branco.

Outras  providências  comuns  são:  papel  para  rascunho  ou  bloco  de  papel,  lápis,  clipes, 
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borrachas. Esse procedimento visa evitar transtornos e correrias de última hora. E, para que não 
seja chamada (o) a todo instante, antes de iniciar a reunião, a (o) secretária (o) deve pedir a alguns 
funcionários ou à própria telefonista da empresa que atenda às pessoas e telefonemas, anotando os 
respectivos recados.

Havendo  a  necessidade  de  gravar  a  reunião,  deve-se  previamente  constatar  se  o  som 
encontra-se em perfeito funcionamento.

Após a reunião, tomar os seguintes cuidados, imediatamente: arejar a sala arrumá-la, retirar 
xícaras e copos, recolher materiais diversos, como lápis, borracha...

1.5. Ata de Reunião  

À (o) secretária (o) cabe a redação da ata. Anotar todas as discussões resumidamente e as 
resoluções como foram formuladas.

A ata é um resumo escrito do que se disse ou se fez na reunião. É um relatório. Alguns 
procedimentos  básicos  são:  anotar  o  assunto  principal,  o  motivo  da  reunião,  o  essencial  da 
discussão, as decisões e conclusões e nomes dos participantes. A ata deve ser assinada pelos 
participantes da reunião em alguns casos;  pelo presidente ou secretário,  sempre.  Deve constar 
numa ata: dia, mês, ano e hora da reunião (por extenso), local da reunião. Pessoas presentes (com 
suas respectivas qualificações), declaração do presidente e secretário, ordem do dia e fecho.

Atividades sugeridas:

Práticas no LABSEC – Laboratório de Secretariado
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02   – Organizando Eventos  

Planejamento e logística

O  sucesso  de  um  evento  está  intimamente  ligado  ao  grau  de  elaboração  de  seu 
planejamento e organização. Quanto maior for o empenho dos organizadores nesta etapa, maiores 
serão as possibilidades de se atingir os objetivos e metas esperadas.  

Isto  faz  com que  a  previsão  detalhada  das  principais  variáveis  relacionadas  ao  evento, 
abordadas no planejamento, seja um instrumento valioso para os organizadores e um guia seguro 
para o desenvolvimento da atividade e sua posterior avaliação.

Um evento caracteriza-se por ser uma atividade momentânea em que não há possibilidade 
de ser refeita.  As mudanças feitas de última hora demonstram falta de organização, comprometem 
e sempre são percebidas pelos participantes.

Por sua transparência e dinâmica própria, os eventos acabam refletindo a imagem de seus 
organizadores. Dessa forma, reproduzem para os participantes o conceito e o grau de organização 
da própria Instituição, o que torna imprescindível o zelo no momento de sua elaboração.  

Nesta parte serão descritas as principais etapas do planejamento, organização, execução e 
avaliação dos eventos. 

2.1 Planejamento

As primeiras decisões a serem tomadas para a realização de um evento devem contemplar 
alguns pré-requisitos necessários, como: a definição dos objetivos, da equipe que irá coordenar e 
colaborar com o evento, o público a que se destina, a data e o local, além dos principais recursos 
que serão utilizados para sua execução.

Essas definições devem constar de um projeto, o primeiro passo para a realização do evento. 
É o documento que irá formalizar a intenção em realizá-lo.

As  etapas  do  planejamento  são  bem  simples  e  devem  ser  as  mais  objetivas  e  claras 
possíveis. 

2.2 Organização

A  etapa  seguinte  à  elaboração  e  à  aprovação  do  projeto  do  evento  consiste  na 
sistematização das fases de organização.  Nesse momento,  são previstas em detalhes todas as 
providências necessárias para o êxito do evento. 
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2.2.1 Local do evento

2.3. Organizando um evento

Em nossa rotina profissional é comum precisarmos organizar eventos. Esse tipo de atividade 
está  cada  vez  mais  delegado  à  (o)  secretária  (o)  por  suas  características  de  organização, 
responsabilidade e eficiência.

Secretárias (os) estão habituadas (os) a planejar e organizar reuniões, que não deixam de 
ser eventos. Podem muito bem preparar outros tipos de eventos mais complexos sem medo.

Antes  de  sair  organizando  o  evento,  você  precisa  pensar  qual  o  tipo  de  evento  mais 
adequado para o que você deseja. Existem dezenas de tipo de eventos, como por exemplo: 

• Esportivo  e  competitivo:  abrange  atividades  esportivas  das  mais  diferentes 
modalidades;
• Promocionais: produtos e técnicas expostos para venda;
• Políticos: eventos relacionados à política, partidos, sindicatos.
• Recreativos: este o objetivo principal é o entretenimento dos participantes;
• Treinamento: apresentação de novas técnicas de trabalho;
• Almoço e jantar: pode ser utilizadas para comemoração, homenagens, programas 
de visitas. Geralmente eles acontecem em restaurantes, hotéis, clubes ou ate mesmo 
no refeitório da empresa. Quem organiza deve ser o primeiro a chegar e deve-se 
prestar atenção quanto a restrições de alimentos devido à religião ou de saúde.
• Brainstorming: aqui o objetivo é estimular a produção de idéias visando a solução 
de algum problema. Surge a primeira ideia e as demais vão surgindo conforme os 
participantes vão discutindo o assunto.
• Coffee break: este é muito utilizado. Normalmente é oferecido nos intervalos de 
eventos  numa  mesa  devidamente  preparada  e  decorada  para  a  ocasião.  Aqui 
geralmente é oferecido uma variedade de salgados, doces, sucos, chás, café, água, 
etc.
• Coquetel: evento de curta duração, onde as pessoas geralmente ficam livres para 
circularem entre todos os participantes. Aqui é servido através de garçons, ou mesmo 
através de uma mesa bem localizada. Salgadinhos e bebidas é o mais adequado.
• Happy hour: reunião de final de tarde. Geralmente acontece em bares, restaurante 
e hotéis ou até mesmo na empresa. O cardápio é o mesmo do coquetel. Aqui podem 
surgir brincadeiras e jogos para descontrair.
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• Palestra:  exposição de determinado assunto para uma platéia pequena que já 
possui  certo  conhecimento sobre  o  assunto  que será abordado.  Os participantes 
podem participar através de perguntas ao palestrante.
• Seminário: aqui o assunto é de conhecimento de todos, que participam divididos 
em grupo. O objetivo principal é somar informações e experiências.

A organização de um evento é divido em três etapas: pré-evento, transevento e pós-evento.

Pré-evento

Aqui é onde você vai planejar o evento e organizar conforme o objetivo que deseja alcançar. 
Essa é a fase mais difícil, pois terá que conciliar o interesse, o formato mais adequado, ter uma ideia 
atrativa e que agrade todo o seu público alvo.

É importante que nesta fase você faça um  briefing, que é analisar por completo todas as 
necessidades, objetivos e expectativas do evento. Após ter feito isso, escolha uma data e local, 
realize orçamentos e propostas e após ter escolhido a melhor, formalize tudo o que foi acertado com 
um contrato.

Transevento

Aqui é a hora de colocar as mãos na obra. É a parte prática da organização. É preciso tomar 
muito cuidado para que tudo saia conforme foi planejado.

Crie um cronograma com a descrição das atividades a serem executadas e seus prazos, 
assim você consegue ter uma noção mais exata do tempo que necessita para organizar tudo com 
bastante calma.

Checklist nesta etapa é indispensável. Aqui você vai listar absolutamente tudo que envolve 
seu evento. Conforme for resolvendo, vai marcando com um ok. 
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Aqui você também deve colocar quem é responsável pelo o que e quais as funções de cada 
membro do grupo na organização do evento. Junte o cronograma, o checklist e a lista de membros 
com as  responsabilidades  tudo  em um mesmo arquivo,  assim  você  tem uma centralização  de 
informações  e  ganha  em  agilidade,  pois  não  precisa  ficar  procurando  papéis.  Lembre  disso 
secretária (o), devemos ser práticas (os)!

Pós-evento

É a hora de reunir todos os envolvidos no evento para discutir sobre avaliação, prestação de 
contas, o que houve de errado, se o objetivo do evento foi alcançado.

Para organizar eventos é preciso de um tempo mínimo para um bom planejamento, como por 
exemplo:

Tipo de evento Prazo de antecedência

Congressos internacionais 01 ano

Congressos nacionais 01 ano

Reuniões locais 03 meses

Feiras ou exposições 01 ano

Festas ou comemoração (mais de 1.000 convidados) 03 meses

Festas ou comemoração (até 500 convidados) 01 mês

Festa ou comemoração simples 10 dias

Pequeno porte Até 150 participantes

Médio porte De 151 a 500 participantes

Grande porte De 501 a 5.000 participantes

Lembre secretária  (o):  quanto antes planejar  e orçar  seu evento,  menor  será seu custo. 
Eventos que surgem de última hora e tem urgência costumam elevar seu valor total.

O sucesso de um evento depende de planejamento, então, para isso é importante lembrar de 
alguns detalhes como: tipo de evento, público-alvo, pesquisa de preços, patrocínios, parcerias e 
apoios, sorteios para os participantes, brindes etc.

2.4. Cerimonial e Protocolo

O Cerimonial foi criado com objetivo de dar status ao evento, organizado de acordo com um 
conjunto de normas preestabelecidas.  É ele quem dita  a ordem hierárquica para determinar  as 
regras de conduta em eventos oficiais ou particulares.

O  cerimonial  é  a  prática  da  sociabilidade.  Uma  cerimônia  bem-sucedida  irá  refletir  a 
organização do governo, da prefeitura, da empresa ou da instituição onde ela acontece. De acordo 
com o  tipo  de  evento  e  local,  o  cerimonial  é  baseado  nas  regras  de  protocolo  do  Palácio  do 
Itamaraty.

Mas o que é o protocolo? Ele codifica as regras que regem o cerimonial.  O seu objetivo 
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principal é estabelecer onde fica e quando entra cada um dos participantes hierarquicamente. Assim, 
em alguns eventos, principalmente aqueles nos quais estão presentes várias autoridades em mesa 
solene, o protocolo responde a algumas perguntas: Quem deve ser chamado primeiro? Quem deve 
ficar ao lado de quem? Quem irá falar primeiro?

Cerimonial,  protocolo  e  etiqueta  são  instrumentos  importantes  e  essenciais  para  que  a 
realização do evento, pois este segue um programa constituído por um conjunto de formalidades, 
mesmo sendo uma solenidade não-oficial.

A etiqueta possui um conjunto de formalidades adotado na sociedade, que estabelece as 
regras de tratamento entre as pessoas.  Sua forma, uso,  costumes e maneira de se portar  são 
observados em festas, cerimônias e alguns atos solenes.

Hoje, no cerimonial, foram estabelecidos decretos, regras, normas e leis para que os itens de 
protocolo  fossem  sempre  estabelecidos  à  risca.  Certas  regras  foram  adaptadas  ao  cerimonial 
privado para que existisse um parâmetro e fosse estabelecida uma seqüência lógica do cerimonial, 
empresarial ou universitário.

NORMAS DE CERIMONIAL

As  normas  de  Cerimonial  Público  da  República  Federativa  do  Brasil  e  Ordem Geral  de 
Precedência,  imposta  pelo  Decreto  n.º  70.274,  de  09  março  de 1972,  consagraram os  usos e 
costumes internacionalmente vigentes e aceitos sobre o assunto.

Por ser extenso, o decreto que aprova as normas de cerimonial público e a ordem geral de 
precedência pode ser consultado na home page www.planalto.gov.br/legislação, que acompanha a 
apresentação dos símbolos nacionais, também de acordo com a Lei n.º 5.700. 

A precedência e a forma de apresentação dos símbolos nacionais,  hino,  armas e o selo 
nacional assumem grande importância na área do cerimonial. O profissional de Relações Públicas 
ou até mesmo outros profissionais que lidam com o cerimonial devem dar toda atenção a estes 
elementos.

Por  exemplo,  quando  temos  uma  visita  estrangeira  ou  uma  personalidade,  cabe  ao 
profissional responsável pelo cerimonial “encaixá-los” entre as altas autoridades nacionais. É o que 
acontece também com a Bandeira Nacional, as Armas Nacionais e o Selo Nacional. É preciso saber 
sua importância, uso e a forma de apresentá-los corretamente.

A PRECEDÊNCIA

Este é um dos itens mais importantes do cerimonial. A precedência é a ordem pela qual se 
estabelece a estrutura máxima do Estado, na medida em que determina a ordem hierárquica de 
disposição das autoridades de um Estado, de um organismo ou de todo o corpo organizado ou 
grupo  social,  resultando  na  definição  de  tratamento  adequado  e  correto  para  cada  pessoa  e, 
conseqüentemente, na definição de lugares De acordo Nelson Spears, o autor do livro “Cerimonial 
para relações públicas”, “A precedência é reconhecer a primazia de uma hierarquia sobre a outra, e 
tem sido desde os tempos mais antigos, e em todas as partes, motivo de normas escritas, cuja falta 
de acatamento provoca desgraças”. 

A precedência sempre foi e sempre será motivo de controvérsias, causando transtornos aos 
chefes de cerimonial. A ordem de precedência acima se refere à entrada de pessoas, composição 
de mesa, citação entre outros. Para pronunciamentos, a Ordem de Precedência é inversa, ou seja, a 
maior  autoridade se pronuncia por último e a menor em primeiro lugar.  A precedência deve ser 
adaptada à realidade de cada localidade, sendo adotada com flexibilidade, mas nunca deve perder 
sua essência.
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A PRECEDÊNCIA DAS BANDEIRAS

O uso  da  Bandeira  Nacional  está  regulamentado  pela  lei  nº  5.700.  de  01  de  setembro 
de1971, contida no 3º capítulo  da apresentação dos símbolos nacionais.

Ela pode aparecer em todos os eventos oficiais  e privados,  sendo hasteada e arriada a 
qualquer hora do dia ou da noite. Normalmente ocorre às 8h e às 18h. Sendo que, para que ela 
fique hasteada à noite, ela deve estar devidamente iluminada.

Em território nacional, ela ocupa lugar de honra, sendo colocada no centro ou à direita deste 
quando alinhada com outras bandeiras ou estandartes e à direita de tribunas, púlpitos, mesas de 
reuniões ou de trabalho. O lugar que lhe é destinado deve ser destacado e de fácil visualização. É 
importante salientar que a Bandeira Nacional não é objeto de decoração. É um dos símbolos da 
pátria brasileira e, por esta razão, merece respeito, não podendo ser apresentada suja ou rasgada. 

Em uma empresa ou instituição, a Bandeira Nacional ocupa o centro, sendo número ímpar 
de bandeiras. Por exemplo, estando em número ímpar com a Bandeira Nacional, a do Estado e a da 
empresa: 2 1 3, sendo 1 a Bandeira Nacional, 2 a do Estado e 3 a da empresa. Em número par ela 
também  ocupa  o  centro,  sendo  que  um  pouco  mais  à  direita.  Por  exemplo,  quando  estiver  a 
Bandeira Nacional, a do Estado e a do município e a da empresa ocupam a seguinte ordem: 3 1 2 4, 
sendo 1 a Bandeira Nacional, 2 a do Estado, 3 a do município e 4 a da empresa ou instituição.

Para melhor visualizar a ordem das bandeiras, daremos três principais posições, cabendo 
esclarecer que o centro real ou imaginário é o referencial para a colocação das bandeiras e que 
essas se encontram de frente para o público.

A precedência entre as bandeiras dos estados, seguindo a ordem de constituição histórica:

Bahia
Rio de Janeiro
Maranhão
Pará
Pernambuco
São Paulo
Minas Gerais
Goiás
Mato Grosso
Rio Grande do Sul
Ceará
Paraíba
Espírito Santo
Piauí

Rio Grande do Norte
Santa Catarina
Alagoas
Sergipe
Amazonas
Paraná
Acre
Mato Grosso do Sul
Rondônia
Amapá
Roraima
Tocantins
Distrito Federal

É  também  um  item  delicado,  pois  a  colocação  incorreta  das  bandeiras  ou  o  seu 
esquecimento já causou sérios atritos entre estados,  municípios, empresas e até mesmos entre 
países. Falaremos sobre a as formas de precedência entre as bandeiras estrangeiras.  São duas as 
formas:

• ordem alfabética (a mais usada);
• ordem de chegada dos chefes de missão.

Depois do acordo firmado entre os chanceleres dos países componentes do MERCOSUL, a 
colocação das Bandeiras ficou assim definida: o país anfitrião no centro, a seguir o país que, por 
ordem alfabética, vem depois do anfitrião e assim por diante.
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ORGANIZAÇÃO DE CERIMÔNIAS E ROTEIROS

Um roteiro de cerimonial bem-feito é fundamental para o sucesso do evento. Portanto, cada 
cerimônia tem uma ordem específica, que é a seguinte:

Nome do evento
Data/local/hora
Introdução
Composição da mesa solene
Discursos
Agradecimentos
Encerramento  da cerimônia/  Convite  para  coquetel  ou  atividades  acadêmicas  e  culturais 
subseqüentes

Todos os roteiros aqui descritos são regidos pelas regras protocolares oficiais, de acordo com 
o palácio do Itamaraty. É importante acrescentar que em algumas cerimônias, de outras Instituições 
podem ocorrer algumas modificações. Cada uma com suas adaptações. Isto não quer dizer que se 
desrespeitam as regras do Itamaraty, mas, sim, que as solenidades foram adaptadas de acordo com 
a cultura  organizacional  própria.  Estas  adaptações têm como objetivo  tornar  o  ato  solene mais 
agradável.

ASSINATURA DE ATOS

As assinaturas de atos, convênios, protocolos etc. serão sempre conduzidas pelo mestre-de-
cerimônias.  Ele  deverá  seguir  o  roteiro  elaborado  pelo  cerimonial,  de  acordo  com  os  órgãos 
envolvidos.

Havendo um grande número de autoridades presentes, os atos poderão ser assinados com 
todos de pé, numa tribuna ou mesa. Caso contrário, as pessoas poderão estar sentadas.

SEQUÊNCIA 

Registro de presença de autoridades (podendo ser feita no final)
Breve relato do ato a ser assinado
Pronunciamentos (sempre a maior autoridade discursará por último)

INAUGURAÇÕES

SEQUÊNCIA 

Introdução
Pronunciamentos
Corte simbólico da fita ou descerramento da placa comemorativa
Visita às instalações
Coquetel, almoço ou jantar

Se houver hasteamento de bandeiras,  o ato deverá acontecer ao som do Hino Nacional 
Brasileiro.

No caso de estarem presentes outros países, o nosso Hino será o último, por uma questão 
de gentileza.

A Bandeira Nacional deverá ser hasteada pela maior autoridade presente; a do Estado, pela 
segunda maior autoridade, e a do Município, pelo prefeito (no caso de ele não ser o anfitrião ou a 
maior autoridade do evento).
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SOLENIDADE AO AR LIVRE OU EM RECINTO FECHADO

Quando as solenidades ocorrem ao ar livre, parques, indústrias, pontes etc., o cerimonial 
deve  fazer  uma visita  prévia  ao  local  a  fim de verificar  se  há  condições  para  a  colocação  de 
palanques (pequenos, 4m x 4m, em parques, para não poluir a natureza e estragar o gramado), de 
equipamentos de som (sempre dois microfones: um para o mestre-de-cerimônias e outro para as 
autoridades),  para  a  correta  disposição das  autoridades,  dos  convidados  e  da  imprensa,  tendo 
sempre como pano de fundo a obra inaugurada.

O  palanque  deverá  ficar  sempre  que  possível  à  sombra,  proporcionar  ampla  visão  aos 
convidados e ser projetado em função do número de pessoas que irão ocupá-lo. A medida ideal é de 
uma pessoa por metro quadrado.

A decoração não deverá obstruir a área central do palanque. Sua parte inferior poderá ser 
fechada ou coberta com tecido. Além do sistema de som com dois microfones, o palanque deverá 
sempre dispor de água.

Solenidades em lugares fechados devem ter ventilação e boa iluminação. Se necessário, um 
pequeno tablado para que as autoridades não fiquem no mesmo plano dos convidados, caso estes 
estejam de pé.

O TRATAMENTO

A precedência  é  estabelecida  pelas  regras  de  protocolo  que  deram  origem  a  normas 
diferentes de tratamento, ligando os cargos e funções mais elevados ao seu tratamento devido. Os 
tratamentos  devem  ser  utilizados  corretamente  tanto  nas  correspondências  quanto  nas 
apresentações, composições de mesa diretora ou nos convites, obedecendo à tradição e à norma 
culta.

Recebem o tratamento de Vossa Excelência: Poder executivo, legislativo e judiciário.

Recebem o tratamento de Vossa Senhoria: Autoridades, funcionários públicos em cargos de 
chefia, pessoas que têm direito a certo grau de distinção, incluindo a diretoria de empresas privadas, 
mistas, autarquias, entidades de classe e autoridades militares até a patente de coronel.

* Senhor / Senhora é o vocativo de Vossa Senhoria

Recebem o Tratamento de Senhor ou Senhora: O vocativo de Vossa senhoria é o tratamento 
usado para pessoas com as quais não mantemos relações de intimidade, mas sim, de respeito, ou 
seja, pessoas idosas, hierarquicamente superiores, chefes, entre outras.

Recebem o tratamento de Você ou Tu: é um tratamento informal usado para pessoas com as quais 
mantemos relações familiares, de intimidade ou amizade.
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DEMAIS TRATAMENTOS

Autoridades Eclesiásticas

Papa Vossa Santidade (V.S.)
Cardeais Vossa Eminência (V. Ema.)
Arcebispos e Bispos Vossa Excelência Reverendíssima (V. Exa. Revma.)
Monsenhores, Cônegos e demais Vossa Reverendíssima (V. Revma.)
Superiores religiosos
Sacerdotes, Clérigos e demais religiosos Vossa Reverência ( V. Reva.)

Autoridades do Poder Judiciário

Juiz de Direito e Desembargador Meritíssimo (que também é) Excelência Nobreza
Rei e Imperador Vossa Majestade (V. M.)
Príncipe e Duque Vossa Alteza (V. A.)
Conde, Marquês e Barão Vossa Excelência
Dom (reis e príncipes da Casa Real ou Digníssimo Dom, Mui Digno Dom imperial, eclesiásticos)

VOCATIVOS

Vossa Excelência Excelência, Excelentíssimo Senhor
Vossa Senhoria Senhor, Senhora, Senhor Presidente
Vossa Excelência (Juiz de Direito) Meritíssimo Juiz
Vossa Magnificência Magnífico Reitor
Vossa Santidade (Papa) Santíssimo Padre
Vossa Eminência Eminentíssimo Cardeal, Senhor Cardeal
Vossa Excelência Reverendíssima Reverendíssimo Senhor, Senhor Bispo demais Eclesiásticos 
Reverendíssimo Senhor, Senhor Padre.

ALGUMAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

• De  acordo  com  a  Instrução  Normativa  nº  4,  de  06  de  março  de  1992,  do  Departamento 
Administrativo  do  Serviço  Público  que  consolidou  as  regras  do  Manual  de  Redação  da 
Presidência da República, foram abolidos o uso do tratamento DD – Digníssimo a autoridades 
que recebem o tratamento de Excelência.

• Foram  abolidos,  também,  o  superlativo  ilustríssimo  para  as  autoridades  que  recebem  o 
tratamento  de  Vossa  Senhoria  e  para  particulares,  sendo  suficiente  o  uso  do  pronome  de 
tratamento Senhor.

• Os títulos antecedem o nome da pessoa para facilitar o cerimonial, identificando a sua posição.

• Da mesma forma, isto ocorre na linguagem de imprensa: o título vem antes do nome da pessoa 
em exercício no cargo.

• Doutor não é forma de tratamento, mas sim um título acadêmico. Por isso, não deve ser utilizado 
indiscriminadamente,  sendo  título  dos  profissionais  que  defenderam  tese  de  doutorado.  Aos 
demais usa o título inerente à profissão.

• Mas  se  convencionou  usar  o  título  de  doutor  para  médicos,  advogados  e  alguns  outros 
profissionais,  sem  nenhum  critério  para  isso.  Se  for  o  caso,  utilize-o  para  não  causar 
constrangimentos.

• Utilizar as formas de tratamento com Vossa ao designar a pessoa a quem se fala. Exemplos: 
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“Tenho todo o respeito por Vossa Excelência”, “Vossa Senhoria agiu mal neste caso”.

• As formas de tratamento com Sua indicam a pessoa de quem se fala, exemplo: “Traga a roupa de 
Sua Excelência quando passar na loja”.

• Concordância verbal:  usa-se sempre a 3ª pessoa,  tanto no singular  quanto no plural:  “Vossa 
Excelência faz falta no Congresso”, “Vossas Excelências fazem falta no Congresso”.

• Concordância nominal: O adjetivo não concorda com o sexo da pessoa indicada pela forma de 
tratamento, como algumas pessoas pensam: “Vossa Excelência é poderoso” (errado). A forma de 
tratamento é invariável e não muda: “Vossa Excelência é poderosa” (correto).

DICAS

Para quem trabalha com organização de eventos e cerimoniais é comum observar o que 
acontece de errado nas solenidades ou no evento. As autoridades que compõem o evento não são 
obrigadas a saber as regras, ordem de hierarquia ou como se portar diante de inúmeras solenidades 
que  são  convidados  a  comparecer.  O  simples  desconhecimento  das  regras  ou  da  ordem  dos 
acontecimentos  pode causar  constrangimentos  e  comprometer  a solenidade.  Por  isso,  daremos 
algumas “dicas” para evitar tais embaraços.

• Toda solenidade em que estiver  prevista  a presença do senhor  presidente  da República,  do 
senhor governador do estado ou de outra autoridade de alto escalão, a instituição responsável 
pelo  evento  deverá  manter,  antecipadamente,  contato  com  o  órgão  do  cerimonial  daquela 
autoridade para acertar detalhes quanto ao roteiro. 

• Quando uma autoridade de alto escalão chega a um evento após a composição da mesa, o 
cerimonial  está  “desobrigado”  de  colocá-la  à  mesa.  Por  uma  questão  de  gentileza,  pode 
acomodá-la,  desprezando-se,  neste  caso,  a  ordem  de  precedência.  Normalmente,  nessa 
situação, a autoridade retardatária é colocada na ponta da mesa. 

• Caso não haja serviços de copa (garçom), o procedimento adequado é servir copos com água, 
junto ao lugar a ser ocupado, um ou dois minutos antes do início. Instruir o garçom para que sirva 
pela lateral, ou seja, pela direita de cada autoridade e nunca pelo centro da mesa. 

• Se deve situar as bandeiras à direita (de quem olha da mesa para o auditório),  devidamente 
iluminadas. Evite colocá-las atrás da mesa principal ou escondidas atrás da tribuna ou ainda em 
local pouco iluminado. 

• As bandeiras do Brasil, do Estado e da Empresa/Instituição não devem ser usadas para cobrir 
placas, estátuas, painéis, mesas ou inauguração de monumentos. Este tipo de uso é proibido por 
lei. 

• A posição correta das autoridades,  que compõem mesa solene durante a execução do Hino 
Nacional Brasileiro, é com a face voltada para a(s) bandeira(s). Essa atitude pode ser lembrada 
pelo  presidente  da  mesa  antes  de  começar  o  hino.  É  importante  salientar  que,  durante  a 
execução do hino,  a posição correta  é ficar  de  pé olhando para a bandeira,  com os braços 
estendidos na vertical e a palma das mãos junto ao corpo. Não se coloca a palma da mão aberta 
no peito. 

•  Além, disso, durante a execução do Hino, evite conversar ou resolver assunto de última hora; é 
um desrespeito ao símbolo nacional. 

• Desligar os aparelhos celulares. Caso não possa fazê-lo, é melhor colocá-los no modo vibra-call 
ou silencioso.  O mestre  de cerimônias  deverá solicitar,  no  início  da sessão,  a  gentileza dos 
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presentes em desligarem os aparelhos. 

• O anfitrião, presidente ou coordenador da mesa, não deve fazer o papel de mestre de cerimônias. 

• Quando  na  solenidade  for  feita  a  entrega  de  prêmios,  representados  por  estátuas,  placas, 
medalhas  entre  outros,  eles  deverão  ser  entregues  de  forma  a  serem  vistos  por  todos  os 
presentes. 

• Se os prêmios forem referentes a livros ou artigos, seus títulos deverão ser citados na solenidade, 
além de outras informações pertinentes que venham engrandecer o evento, enaltecendo-se seus 
autores. 

• Quando  ocorrer  a  apresentação  de  um  show musical  antes  da  execução  do  Hino  Nacional 
Brasileiro, ou da abertura oficial, essa não deve estender-se por muito tempo. No máximo, duas 
músicas podem integrar o repertório para que a própria solenidade não fique cansativa e, ao 
mesmo tempo, ocupe muito tempo das autoridades que forem prestigiar o evento. 

• Definir,  antes  da solenidade,  o  tempo do discurso  de cada  autoridade.  Aos  oradores  é  bom 
lembrar que discursos longos dispersam o público e tornam o evento cansativo e entediante. 

• Ao serem feitos os agradecimentos aos promotores, instituições de apoio, deve-se mencionar 
todos eles. Faça uma lista prévia, relembre os organizadores para que não haja “esquecimentos” 
desagradáveis. O mesmo vale para o agradecimento à presença de autoridades, sendo que, no 
caso de uma lista mais longa, o melhor é dividi-la em três momentos durante o evento. Porém, 
lembramos que o melhor é fazer um agradecimento geral e único a essas autoridades, evitando 
“gafes”. 

• O número de discursos deve ser combinado antecipadamente. Caso a mesa possua o número de 
nove autoridades (número máximo e correto para mesa solene), o número de discursos deve ser 
de, no máximo, cinco ou seis. É necessário que seja combinado previamente com eles, para que 
nenhum fale mais que quinze minutos, principalmente nas solenidades com locais abertos, onde 
não há sombra para a platéia. 

• Se o mestre de cerimônias fez a saudação, mencionando os nomes e cargos das autoridades ou 
convidados presentes à mesa, não há necessidade de que a cada discurso, a saudação seja 
repetida aos membros da mesa. 

• Quando as autoridades forem chamadas para compor a mesa, havendo escadas no acesso ao 
local (palco),  o cerimonial  deve se preocupar em ter uma pessoa encarregada de auxiliar  as 
senhoras e os idosos, durante a subida e descida de degraus. 

• Não é recomendável começar uma solenidade sem que a autoridade máxima e o convidado de 
honra estejam presentes. Deixar o lugar vazio dá a impressão de que a autoridade não virá. 

• Pontualidade é fundamental. 

• Ter cuidado ao escolher os arranjos de flores, principalmente aquele que ficar na mesa principal. 
Este deverá ser discreto e ter altura mínima, para não impedir a visão entre as autoridades e o 
público. 

• O roteiro de solenidade dever ser montado em comum acordo com os organizadores do evento e 
entregue  ao  mestre  de  cerimônias  para  seu  conhecimento,  com  pelo  menos  dois  dias  de 
antecedência ao evento. 

• A posição correta das autoridades que compõem a mesa solene é ordenada da direita para 
esquerda, sucessivamente, ou seja, depois que a pessoa mais importante ou o anfitrião estiver no 
centro da mesa, as demais autoridades irão se acomodar, primeiramente pelo lado direito em 
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seguida pelo lado esquerdo, alternando os dois até que todos estejam sentados. 

2.5. Eventos Empresariais

A Importância dos Eventos Empresariais

Evento é o acontecimento que se aproveita para atrair a atenção do público e da imprensa 
para a empresa.  Pode ser criado artificialmente pode ser provocado por vias indiretas,  ou pode 
ocorrer espontaneamente. Organizar Eventos Corporativos é uma tarefa complexa e que envolve 
grandes responsabilidades,  em geral,  é  programado em todos os  seus mínimos detalhes  pelos 
organizadores. É planejado, em suma, para atrair a atenção e despertar o interesse do público, ao 
mesmo tempo informá-lo e conquistar sua boa vontade.

Se  bem  organizado,  um  evento  tende  a  ser  um  excelente  meio  de  comunicação 
aproximativa, pois propicia participação direta do público na empresa. Nesse âmbito, pode acabar 
por corrigir ou esclarecer concepções errôneas sobre suas atividades, políticas e objetivos, elevando 
inclusive a moral dos funcionários.

Com o crescente interesse das companhias pelos eventos como forma de relacionamento 
com  públicos  estratégicos  as  corporações,  não  querendo  correr  riscos  preferem  contratar 
organizadores  para  seus  eventos  ao  invés  de  montar  equipes  próprias.  Segundo  Adélia 
Franceschini² “as empresas já passaram da fase de fazer tudo internamente. Perceberam que é 
uma atividade trabalhosa e por isso muitas optam pela terceirização”. Entretanto há uma divisão de 
opiniões, “pela importância estratégia no contexto dos negócios hoje, a melhor solução é a empresa 
treinar funcionários para pensar essas estratégias”. Afirma Ricardo Ferreira³

Todo o processo é iniciado com um Plano Geral de procedimentos, contando com objetivos, 
programa, cronograma, definição de atividades e responsáveis, infra-estrutura básica de recepção, 
orçamento,  recursos  humanos  necessários  e  estrutura  de  divulgação.  Um  check-list é  uma 
ferramenta básica para o sucesso neste tipo de empreitada. Além disso, a própria nomenclatura do 
acontecimento é importante, haja vista a existência de definições bem claras a respeito.

_______________________________________________________________________________
¹ Acadêmica do 3° semestre de Publicidade e Propaganda pela UCPel – Universidade Católica de Pelotas.
² Diretora de Comunicação da ANEP e sócia do instituto Franceschini Análises de Mercado.
³ Presidente do Capítulo Brasileiro da Meeting Profissionals International(MPI)
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Tipos de Eventos Empresariais:

Nos  campos,  corporativo  e  científico,  termos  como  Simpósio,  Convenção,    Brainstorming   
entre outros são muito comuns, mas muitas pessoas fazem confusão diante destes nomes. Por isso 
é válido conhecer as diferentes nomenclaturas de eventos.

As Palestras consistem em um método de discussão mais antigo, a palestra pressupõe uma 
preleção  acompanhada  de  intenso  período  de  perguntas  e  debates  com  a  platéia  buscando 
conclusões.

Pode ser complementada de uma visita, demonstração ou mesmo exercício de laboratório. 

O  Seminário é  uma  seqüência  concentrada  de  atividades  com  o  fim  específico  de 
desenvolver  capacidades,  conhecimento  e  aprendizagem  por  meio  do  trabalho  de  treinadores 
especializados. A idéia é somar informações e experiências, não chegar a conclusão ou resultado. 

Um seminário pode ter a duração de um dia até várias semanas.

A conferência é uma das formas de reunião informativa que se caracteriza pela exposição 
feita por autoridade em determinado assunto para um grande número de pessoas.  Este tipo de 
evento exige a presença de um presidente de mesa para condução dos trabalhos, sendo bem mais 
formal  que uma palestra.  Em uma conferência,  as perguntas  acontecem somente por  escrito  e 
devidamente identificadas, bem ao final da exposição .

A Conferama é uma conferência ilustrada ou com dramatização. Já a Convenção, realizada 
por entidades empresariais ou empreendimentos individuais, consiste na reunião de profissionais de 
uma mesma empresa ou profissionais congêneres de empresas diferentes. Existem conferências de 
diversos tipos: vendas, lançamento de produto/serviço, congraçamento e comemorações.

O Simpósio é uma reunião de especialistas de alto renome, sob a direção de um moderador, 
para apresentação de tema de grande interesse e geralmente de caráter científico, a uma audiência 
selecionada. Os especialistas desenvolvem partes de um mesmo tema, e posteriormente entre si 
desenvolvem uma segunda fase de debate. O coordenador do simpósio apresenta os especialistas, 
introduz os tópicos de cada assunto e sumaria as exposições feitas. A assistência participa somente 
no final, com perguntas escritas e identificadas, sem teor de polêmica.

Bastante utilizado  o    Brainstorming   realiza-se através da estimulação livre do cérebro dos 
participantes para estimular a produção livre de idéias com vistas à solução de problemas. Grupos 
de pessoas devidamente orientadas põem-se a emitir idéias sobre uma questão, que vão sendo 
intercambiadas e aperfeiçoadas sem juízo prévio de valor. 

O Painel é a reunião essencialmente questionadora, na qual se resume para um grande 
grupo o teor de apresentações feitas por um pequeno grupo, ficando este disposto de preferência 
em mesa de semicírculo com o presidente ao centro, enquanto que a mesa-redonda difere do painel 
pelo fato de envolver  um tempo específico para questionamentos realizados pelos especialistas 
convidados, das teses apresentadas pelos colegas. Há ampla discussão e, geralmente, discussões 
polêmicas.

Fórum é  uma  reunião  baseada  na  busca  da  participação  intensa  da  platéia, 
preferencialmente formada por um grande número de pessoas. A idéia do fórum é sensibilizar a 
opinião pública sobre determinados problemas sociais. Um coordenador levanta o tema de interesse 
geral e busca a opinião da coletividade. Ocorre debate livre até que conclusões possam ser tiradas. 
Difere do debate pois um debate é a discussão realizada,  exclusivamente,  entre dois  oradores, 
devidamente  comprometidos  a  defender  um ponto  de  vista  em torno  de  determinado  assunto, 
participando a audiência somente com aplausos ou protestos não-formais.

Os  Congressos são  restritos  a  ambientes  associativos,  os  congressos  têm  por  objetivo 
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debater  assuntos  de  interesse  específico  de  um  segmento  profissional.  É  a  reunião  de  várias 
sessões de trabalho previamente definidas entre debates, mesas-redondas, conferências, etc.

Além  dos  tipos  citados,  existem  diversos  outros  tipos  de  eventos  empresariais  tanto 
relacionados ao público interno, como ao público externo e à sociedade em geral.

Por que são importantes?

O  Evento  bem  articulado  acaba  gerando  uma  infinidade  de  vantagens  à  empresa: 
relacionamento direto com públicos de interesse, prospecção e conquista de novos clientes, apoio 
ao  processo  de  marketing  –  o  que  resulta  em  maiores  vendas,  aumento  de  visibilidade  e 
aproximação dos funcionários da organização. Além de ser uma forma saudável de adaptação, lazer 
e relacionamento, hoje, o evento empresarial é também uma positiva e rentável forma de negócio. 
Definir  novas  estratégias.  Motivar  vendedores.  Estreitar  laços  com  clientes.  Comemorar  bons 
resultados. Independente de qual seja o objetivo de uma convenção ou evento empresarial, trata-se 
de uma ótima oportunidade de reunir pessoas em torno de uma mesma meta: o desenvolvimento da 
corporação.

“O importante é ressaltar que , seja qual for o exemplo e o evento, deve ser estabelecido um 
“estilo” próprio - sempre reconhecível e, naturalmente, sempre elegante e eficaz, na medida em que 
é nestes eventos que são transmitidas as “mensagens preferenciais”, são abertos os “canais de 
comunicação” e é mostrada, da melhor forma possível, a “cara” da empresa”.(CAHEN,1990,P.160).

Um evento tem grande importância para uma empresa, pois ele é o propulsor da relação 
entre  organização  imagem-público,  pode-se  dizer  que  o  evento  deseja  comunicar  e  informar, 
transformando-se  assim  num  acontecimento  especial  que  pretende  de  certa  forma  modificar 
comportamentos ou decorrer idéias. Assim sendo, GIÁCOMO (1997) afirma que “o evento é um 
instrumento de comunicação e um dos elementos mais poderosos na estratégia comunicacional”.

Como instrumento de comunicação, o evento tem seus próprios objetivos, conforme DIAS 
(1996)  são:  promover  um  acontecimento  favorável  à  imagem  de  uma  empresa  e  seu  produto 
perante os públicos de seu interesse; atingir determinados públicos com a finalidade ostensiva de 
vender uma boa imagem; integrar de forma a sintonizar os interesses dos diferentes públicos de 
uma comunidade, organização ou grupo de pessoas; informar às pessoas o sentido promocional do 
acontecimento,  despertando  nelas  o  interesse  pelo  produto,  a  preferência  pela  marca  e  a 
participação da organização na vida da comunidade; instituir  um canal de comunicação direta e 
permanente, que indique ao seu dirigente o que ele espera o corpo funcional de seu interesse; 
relacionar as potencialidade do ser humano com a sua capacidade de realização e por último, criar o 
fato à inteligência e o exercício do poder são parte da estratégia do evento, pois através deles é 
criado o fato em benefício de uma organização ou uma pessoa.

Assim  KUNSCH  (1986)  atesta  que  “a  importância  da  realização  de  um  evento,  está, 
sobretudo, no aproveitamento do instante, do ambiente ou da presença de pessoas, pois dessa 
atitude resulta a impressão final”.

Com esses objetivos e importância, sendo, principalmente, um instrumento de comunicação 
que deseja atingir  de forma eficaz um determinado público, o evento não é mais feito de forma 
instintiva como antigamente, hoje, precisando de uma organização prévia para sua realização.

Cada vez mais se evidência o fato de que eventos empresariais influenciam diretamente na 
imagem e identidade da corporação, além disso, fica claro que a natureza de um evento é bastante 
complexa, sabendo-se que os objetivos que lhe dão origem são múltiplos e atendem à busca de 
minimização de esforços de comunicação, abandonando seu traço amador e assim tornando-se um 
trabalho profissional que deve ser cuidadosamente planejado se desejar atingir o sucesso. Tendo em 
vista que o evento atinge diversos públicos, credibiliza a organização e sua imagem, vende produtos 
e serviços, é notícia e eleva a empresa frente a seus concorrentes de mercado. 
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Sendo assim, utilizando o evento como instrumento de comunicação, a organização busca a 
ampliação  de  produção,  uma boa  imagem e  ainda,  um prestígio  institucional,  além de  atrair  a 
atenção do público e da imprensa para si, pois é através dele que se torna possível a interação entre 
público (interno e externo) e organização.

Através da análise realizada no desenvolvimento desse trabalho, concluímos que os eventos 
empresariais são um instrumento de comunicação de caráter aproximativo, e contribuí para manter a 
opinião do público a favor da empresa, objetivo de toda organização que deseja se manter viva.

Contudo seja qual for à nomenclatura o importante é realizar o evento, e com competência 
para haver sucesso, sendo assim, tudo mais que surgir durante e após ele ter sido realizado, será 
vantajoso  para  a  empresa.  Definir  novas  estratégias.  Motivar  vendedores.  Estreitar  laços  com 
clientes. Comemorar bons resultados. Independente de qual seja o objetivo de uma convenção ou 
evento empresarial, trata-se de uma ótima oportunidade de reunir pessoas em torno de uma mesma 
meta: o desenvolvimento da corporação.

2.6. Fluxograma do Evento

Fluxograma  é  um  tipo  de  diagrama,  e  pode  ser  entendido  como  uma  representação 
esquemática  de  um  processo,  muitas  vezes  feito  através  de  gráficos  que  ilustram  de  forma 
descomplicada a transição de informações entre os elementos que o compõem. Podemos entendê-
lo,  na prática, como a documentação dos passos necessários para a execução de um processo 
qualquer. É uma das Sete ferramentas da qualidade. Muito utilizada em fábricas e indústrias para a 
organização de produtos e processos. 

Como fazer um fluxograma no Power Point

            Com o PowerPoint 2007 você pode criar apresentações eficazes, mas a maioria dos 
usuários não está familiarizada com os fundamentos da criação de fluxogramas. Fluxogramas são 
bons para mostrar um projeto passo a passo, por exemplo.

Vejamos como fazer um fluxograma:

Passo 01: Abra o PowerPoint e mude o layout da página para Em branco. Para fazer isso, clique 
com o botão direito do mouse sobre a página, vá até Layout e clique em branco: 

Passo 02: Ative as grades para orientar-se durante o desenho dos objetos. Clique com o botão 
direito do mouse na página de depois em Grades e Guias. Na janela que abrirá, marque a caixa ao 
lado de Exibir grade na tela e clique em OK:
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Passo 03: Para acessar os objetos do fluxograma, clique em Formas:

Para este tutorial vou começar com um bloco de Terminação:

Observe que, ao clicar sobre o objeto escolhido, não acontece nada. Devemos clicar sobre o slide 
no local onde queremos que o objeto fique posicionado (ele pode facilmente ser arrastado para outro 
local):

Passo 04: Para inserir  texto dentro do objeto,  basta clicar  com o direito do mouse sobre ele e 
escolher a opção Editar Texto:
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Em seguida, você pode digitar qualquer texto dentro do objeto:

Passo 05: Coloque outros objetos utilizando os passos acima. Neste exemplo, eu coloquei mais 
duas etapas e outro bloco de Terminação:

Passo 06: Ligue os objetos usando conectores:
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Lembre-se sempre de usar conectores em vez de linhas. Conectores são ligados aos objetos para 
que eles sejam mais fáceis de organizar:

Estes passos devem ser suficientes para você começar a criar seus próprios fluxogramas. Existem 
muitos outros tipos de objetos disponíveis, portanto, certifique-se de escolher o tipo correto para 
cada uma de suas operações. Você também pode editar a aparência dos objetos clicando com o 
direito do mouse sobre elas e selecionando a opção Formatar Forma:
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Fluxograma de Power Point, fonte: Baboo

Como criar um fluxograma no Excel

Passo 01: Na barra de ferramentas (barra de ferramentas: uma barra com botões e opções que 
podem  ser  usadas  para  executar  comandos.  Para  exibir  uma barra  de  ferramentas,  clique  em 
Personalizar no menu Ferramentas e, em seguida, clique na guia Barras de Ferramentas.) Desenho, 
clique em AutoFormas, aponte para Fluxograma e clique na forma desejada.

Passo 02: Clique no ponto em que você deseja desenhar a forma do fluxograma.

Passo 03: Se você desejar adicionar outras formas ao fluxograma, repita as etapas 1 e 2 e disponha 
as formas conforme desejado.

Passo 04: Adicione conectores entre cada uma das formas.

1. Na barra de ferramentas Desenho, clique em AutoFormas, aponte para Conectores e clique 
na linha de conexão desejada.

2. Aponte  para  o  local  em  que  deseja  bloquear  o  conector.  Os  sites  de  conexão  são 
representados por círculos azuis quando você passa o ponteiro sobre uma forma.

3. Clique no primeiro site de conexão desejado, aponte para a outra forma e clique no segundo 
site de conexão. Os conectores bloqueados mantêm as formas conectadas mesmo quando 
você as move.
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1 Conector bloqueado
2 Conector desbloqueado

Passo 05: Adicione texto às formas. Clique na forma com o botão direito do mouse, clique em 
Adicionar texto e comece a digitar. 

Observação: Não é possível adicionar texto a uma linha ou a um conector dessa maneira; use uma 
caixa de texto (caixa de texto: um recipiente móvel, redimensionável, para texto ou  
elementos gráficos. Use caixas de texto para posicionar vários blocos de texto em 
uma página ou para  atribuir  ao  texto  uma orientação diferente  de outro  texto  do  
documento.) para posicionar um texto próximo a esses objetos de desenho ou sobre 
eles.

Passo 06: Altere o estilo de linha ou adicione cor a esses conectores.

6.1: Selecione a linha ou o conector que você deseja alterar.
6.2: Siga um destes procedimentos:

Alterar a cor de uma linha ou de um conector

1. Na barra de ferramentas Desenho, clique na seta ao lado da opção Cor da Linha Imagem do 
botão.

2. Siga um destes procedimentos: A fim de alterá-la para a cor padrão, clique em Automática. A fim 
de alterá-la para outra cor, clique em uma das cores abaixo de Automática. 

Alterar o estilo de uma linha ou de um conector

1. Na barra de ferramentas Desenho, clique em Estilo da Linha Imagem do botão.
2. Clique no estilo desejado ou clique em Mais Linhas e, em seguida, clique em um estilo. 

Passo 07: Adicione cor ou preenchimentos às formas.

7.1: Selecione a forma que você deseja alterar.
7.2: Na barra de ferramentas Desenho,  clique na seta ao lado da opção Cor do Preenchimento 

imagem de botão.
7.3: Siga um destes procedimentos: Se você desejar alterar as cores, clique em uma das cores 

abaixo  de  Automática.  Se  você  desejar  adicionar  um  preenchimento  gradual,  padronizado, 
texturizado ou de imagem, clique em Efeitos de Preenchimento e, em seguida, clique na guia 
desejada e selecione as opções.

Atividades sugeridas:

Práticas no LABSEC – Laboratório de Secretariado
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03 – Organizando Viagens

Informe-se com o executivo sobre a data da viagem, número de pessoas que viajarão data 
dos compromissos assumidos, nomes de pessoas que serão contatadas, horário da viagem, tipo de 
transporte, se haverá necessidade de providenciar locadora de veículo (indique o carro preferido, 
dias e horários ao fazer reserva; consulte seu agente de viagens), bem como motorista e intérprete, 
passaporte se necessário, visto de passaporte, cartão de crédito, cartão para movimento de conta 
bancária; o vôo se vai ser comercial ou haverá necessidade de contratar táxi aéreo, reserve lugares 
no vôo, confirme o bilhete até 48 horas antes de embarcar ou, conforme indicação da empresa 
aérea confirme bilhete de volta se há data do retorno conhecida, reserve hotel por telefone, fax, e/ou 
e-mail.

Um instrumento de grande valor nessas horas é um agente de viagens. Algumas companhias 
aéreas trabalham com o sistema de conta corrente para as empresas, o que facilita sobremaneira, 
pois a pessoa que viaja não precisa carregar muito dinheiro para fazer pagamentos.

E ainda:  verifique quais  documentos devem ser  levados,  inclusive  pessoais;  itinerário  da 
viagem, com horários, locais de saída e chegada; hotel, locais de entrevista, nomes das pessoas 
com  quem  seu  executivo  falará;  número  de  telefones  das  pessoas  que  serão  envolvidas  e 
passagens.

Em caso  de  mudança  de  planos,  é  necessário  cancelar  com a  companhia  ou agente  a 
reserva e/ou bilhete. Tal fato evita possíveis prejuízos ou transtornos.

Conforme tenha combinado com ele, providencie condução para deixá-lo na casa dele ou no 
escritório da empresa, quando retornar.

Seja longa ou curta uma viagem, ao programá-la, seu executivo precisa de você. Providencie 
itinerário, lista de compromissos, acomodações, material necessário aos contatos, formulários para 
registro de despesas.

Depois de confirmadas as passagens e as reservas de hotel, é interessante preparar por 
escrito, cuidadosamente, o itinerário para que o executivo se oriente durante a viagem, indicando os 
dias e o horário do vôo (se for o caso de visitas a várias cidades), nomes dos hotéis e endereços 
completos. Acrescenta-se a essa listagem os endereços onde ele terá entrevistas, dia e hora do 
contato, número de telefone e nome completo das pessoas a serem contatadas em cada localidade.

Guarda-se uma cópia do itinerário que poderá ser útil caso haja necessidade de entrar em 
contato com o executivo.

3.1. Material necessário para viagem

É função da (o) secretária (o), providenciar tudo aquilo de que provavelmente o seu superior 
precisará  numa  viagem  de  negócios:  relatórios,  catálogos,  correspondência  trocada  com  as 
empresas que irá visitar folhetos e prospectos (material promocional) sobre as empresas e seus 
empreendimentos  e  demais  documentos  necessários.  Coloca-se  cada  documento  em envelope 
separado, rotulado, para que o superior os localize com mais facilidade.

A (o)  secretária  (o)  deve  providenciar  também:  papel  timbrado  da  empresa,  blocos  de 
anotações, cartões de visitas (particulares e profissionais) e envelopes timbrados e equipamentos 
(laptop, agenda, etc.).

Providencia-se ainda, uma lista de endereços e entidades ou outras empresas existentes no 
lugar,  com  endereço  e  telefone,  caso  ele  se  interesse  e  queira  manter  contato  com  essas 
instituições.
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3.2. Providências durante a ausência do executivo

Se não ocorrer substituição do seu executivo (diretor), a(o) secretária(o) deve definir com ele 
os  procedimentos  a  serem adotados  durante  sua ausência,  quanto  aos  problemas  em geral,  e 
especialmente  quanto  aos  assuntos  pendentes.  Assim,  ela  saberá  o  que  fazer  com  a 
correspondência recebida e como resolver, da melhor maneira, os casos que se apresentarem.

A (o)  secretária  (o)  deverá  continuar  a  abrir,  normalmente,  a  correspondência  diária  e 
responder às cartas de rotina.

Na véspera do retorno do executivo, prepara-se um relatório das atividades do escritório: 
quem  telefonou,  as  visitas,  as  cartas  que  chegaram,  o  andamento  de  tudo  e  descrição  das 
providências tomadas. Organiza-se a correspondência e os documentos com os quais deverá tomar 
contato, assim que esteja em ordem. Nessa oportunidade, a(o) secretária(o) deve estar preparada 
para anotar as medidas a serem tomadas, em virtude dos contatos mantidos. Se solicitada, deve 
ajudá-lo na elaboração do relatório a ser apresentado.

Após essas providências, a(o) secretária(o) poderá retornar às suas atividades de rotina.

Exemplo:

ROTEIRO DE VIAGENS
DATA HORA AGENDA ENDEREÇO OBS.

10/01 20h Aeroporto – RJ Galeão Desembarque
10/01 21h Hotel Estrela Av. das Américas, 25 Entrada (Ckeck-in)
11/01 8h Reunião Av. Rio Branco, s/n Multinacionais
11/01 12h Almoço Rest. Estrela do Sul Investidores
11/01 16h Reunião Rua Evaristo da Veiga, 700 W.Q.I.
11/01 19h Jantar Hotel Estrela Compradores
12/01 6h Hotel Estrela Av. das Américas, 25 Saída (Ckeck-out)
12/01 8h Aeroporto – RJ Galeão Retorno

3.3. Resumindo: Dicas rápidas! 

• Compre as passagens aéreas com o máximo de antecedência que puder!  Além de conseguir 
melhores preços, não corre o risco de ter que cancelar compromissos por não conseguir chegar 
no horário. E preste atenção também no fuso horário, alguns destinos costumam ter uma ou duas 
horas de diferença para vôos nacionais.

•  Lembre-se de preparar para o executivo as anotações com informações importantes como o 
número do vôo, horário, companhia aérea ou, se preferir, imprima o comprovante da compra. Isso 
evita problemas na hora do embarque.

• A mesma coisa com hotéis. Reserve com o máximo de antecedência possível! Eles também têm 
tarifas diferenciadas.  Qual  secretária  nunca passou pela situação de não conseguir  hotel  em 
determinada  cidade  por  estar  acontecendo  um  “congresso”  que  causou  lotação  geral?  Sim 
secretárias, acho que todas já passaram por isso.

• Também com o hotel,  anote em um papel o nome, endereço, telefone e próximo do que fica 
localizado. Se possível imprima um mapa do Google Maps.

• É importante que você confirme, no mínimo um dia antes, todos os compromissos agendados de 
seu diretor naquele dia. Caso aconteça de algum deles ter que ser desmarcado, comunique-o. 
Assim ele pode utilizar esse tempo livre para visitar um cliente que não estava agendado ou até 
mesmo prolongar determinada reunião.
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• Se seu diretor usa uma agenda eletrônica, por exemplo, anote todos os compromissos dele do 
dia, horário das reuniões, executivos de contato, telefones, endereço. Caso ele não utilize, anote 
em um papel todos os dados, e entregue a ele, mas certifique-se que ele colocou na pasta, nada 
mais desagradável que ele deixar em cima da mesa e esquecer-se de pegar, não é mesmo?

• Verifique também se ele tem cartões de visita suficientes! Essa regra também vale para outros 
materiais com os quais ele trabalha; folders da empresa, por exemplo. Isso pode significar bons 
negócios.

• Outra dica importantíssima é que você tenha todas essas informações na sua agenda! Caso 
aconteça algum imprevisto,  se faz necessário  ter  todas essas informações na sua mão para 
poder resolver as coisas rapidamente.

3.4. Dicas para compras de passagens aéreas

É importante levar essas dicas para o ambiente de trabalho, no exercício da função:

Uma viagem bem planejada, sem dores de cabeça e propícia ao sucesso, depende muito de 
um bom trabalho da secretária.

Tendo  isso  em  mente,  é  hora  de  considerar  questões  como  praticidade  e  economia… 
principalmente quando o número de viagens aumenta. Você não vai querer que cada compra de 
passagem seja um parto; no fim do mês, claro, você vai querer os créditos por conseguir economizar 
preciosos reais na fatura do cartão de crédito.

Dicas para a GOL (www.voegol.com.br)

No site da Gol é possível criar um login e senha para sua empresa. 

Passo 01: crie. 

Passo 02: use esta conta SEMPRE! Para todas as suas compras. 

Com esses dados você pode cancelar e alterar facilmente qualquer bilhete comprado. Não 
precisa enfrentar no telefone os atendentes do fatídico  0300… que, aliás, está sempre ocupado. E 
parece que o atendimento demora ainda mais quando a viagem e urgente, coincidentemente…

A outra boa notícia  é que efetuando essas operações pelo site você não paga as taxas 
administrativas que pagaria se isso fosse feito pelo telefone.

O login no site ainda permite que você administre os créditos quando perde um vôo ou 
quando cancela um bilhete. Neste caso existem taxas administrativas, mas a parte interessante é 
que,  diferente  do  que  acontece  em  outras  companhias,  os  créditos  podem  ser  utilizados  para 
compras em nome de outros passageiros. Ponto importante para a GOL.

Também  é  possível  solicitar  reembolso  de  compra  conforme  a  necessidade.  Mas  é 
importante que cada tipo de tarifa (econômica, programada, promoção) cobra um valor diferente 
pela remarcação, cancelamento e reembolso. Sempre atenção para ver qual é a melhor opção!

Dicas para a TAM (www.tam.com.br)

Recentemente descobri  que a  TAM também tem uma ferramenta bem legal  para tarifas 
corporativas. É o Smart Business TAM, solução corporativa de venda direta.

Esta ferramenta está disponível apenas para empresas que não tem vínculo contratual com 
agências de turismo. Isso acontece para que as agências não criem uma guerra por clientes…

O Smart esta disponível online, no próprio site da TAM. Não é preciso instalar nada! E o 
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melhor, é uma ferramenta gratuita que a TAM oferece a seus clientes.

Uma vantagem importante que você ganha utilizando o Smart  é poder  fazer reservas de 
trechos  com o  prazo  de  48  horas  para  emitir  o  bilhete.  Tirando  os  benefícios  óbvios  disso,  é 
importante porque as tarifas variam muito, principalmente na véspera do embarque. Com isso é 
possível  garantir  a compra com tarifas mais baixas mesmo quando a viagem ainda não é uma 
certeza, sem pagar taxas de realocação.

Outra coisa importante pra quem compra muita passagem pra pessoas diferentes: o sistema 
também permite fazer compras faturadas. Ou seja, adeus cartão corporativo!

Nosso amigo Smart também manda SMS e e-mail com informações do bilhete comprado. 
Isso é perfeito para nós, secretárias (os)!  Poupa o trabalho de enviar comprovantes para vários 
lugares. Confirmou a compra… pronto! O sistema faz o resto.

Também é possível deixar cadastrado determinados passageiros, aqueles que viajam com 
freqüência. Assim não é preciso preencher sempre todos os dados solicitados para compra. Menos 
tempo preenchendo formulários chatos, mais tempo pra você fazer o que é realmente importante. 

 A empresa  que  utiliza  esta  ferramenta  ainda  garante  um  desconto  especial  para  suas 
compras  de  1  a  5% sobre  o  valor  do  bilhete.  Analisando  friamente,  não  parece  um desconto 
significativo. Mas para empresas que utilizam agências de turismo para compra de passagens, esse 
desconto acaba sendo maior, pois as agências cobram taxa de 10% sobre o valor da passagem. No 
fim das contas, sua economia pode chegar a 15% do valor total. 

Dicas para a TRIP (www.voetrip.com.br)

A Trip também tem tarifas corporativas com valores diferenciados. Esses descontos variam 
conforme a  freqüência  de  compra  de  passagens.  Aqui  fidelidade  compensa:  quanto  mais  você 
utilizar Trip, maior o seu desconto.

Para conseguir esse beneficio é preciso se cadastrar diretamente no site da Trip, no canto 
superior direito, onde diz “Cadastro Agência”.

Após  alguns  dias  a  Trip  entra  em contato  contigo,  solicitando  alguns  documentos  como 
contrato social, relatório de gasto anual em passagens aéreas, entre outros, para, aí sim, liberar o 
acesso para você.

Uma das coisas bacanas da  Trip é a opção de reservar o bilhete para poder emitir mais 
tarde. Parecido com a GOL, cancelar e alterar diretamente pelo site.
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04   – Dicas de Etiqueta e Postura  

Antigamente  a  etiqueta  era  algo  somente  de  nobres.  Com  o  passar  dos  tempos  veio 
ganhando cada vez mais a sociedade e hoje, não há quem não use a etiqueta praticamente em tudo 
na vida. Seja no trabalho, em casa, no telefone, no modo de vestir-se, etc. Ah, tem sim quem não 
use, acredite secretária (o)! Você com certeza já se deparou com uma pessoa meio sem noção. Se 
você ainda não esbarrou numa pessoa assim, com certeza vai esbarrar um dia.

A etiqueta é um conjunto harmônico de atitudes, que traduz uma estreita relação entre as 
partes interna e externa de uma pessoa.

Há ocasiões em que a etiqueta está presente mesmo quando ninguém conheça as suas 
regras. Inconscientemente, faz-se uso da etiqueta quando é agradável e marca, positivamente, a 
presença  em determinado lugar  ou situação,  de  modo discreto  e  distinto.  Lembre-se de que a 
maioria das pessoas não dá a importância devida à etiqueta, contudo, o profissional de secretariado 
não deve fazer parte deste grupo.

Em certas ocasiões, exigem-se comportamentos adequados, isto é, em casa com pessoas 
intimas e com pessoas estranhas.

A atitude ou modo de ser, sentir e agir do indivíduo, trazida a nós pela Sociologia, é fruto do 
nível  de  satisfação  das  nossas  necessidades  básicas.  Segundo  Maslow,  em  sua  Teoria  das 
Necessidades Humanas, o indivíduo tem seu comportamento motivado para satisfação gradativa 
das seguintes necessidades:

A ideia que ampara esse esquema é a seguinte:
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Você  é  motivado  a  satisfazer  estas  necessidades  em  encontros  sociais  cotidianos  e, 
portanto,  o  comportamento  é,  em  parte,  uma  manifestação  da  tentativa  de  atender  a  estas 
necessidades.

Para que uma pessoa possa incorporar as regras de etiqueta no seu dia-a-dia, é pressuposto 
básico que ela já tenha como satisfeitas algumas das necessidades enumeradas na figura acima. 
Sem dúvida, o equilíbrio e a segurança contribuem muito no seu dia-a-dia.

Etiqueta  é  sinônimo  de  elegância,  boas  maneiras,  bons  costumes,  estilo  e  distinção, 
características estas que,  uma vez incorporadas ao dia-a-dia,  emprestam à vida cotidiana mais 
harmonia  e  bem  estar  nos  ambientes  sociais,  profissionais  e  domésticos,  determinando  um 
comportamento ideal de todos os indivíduos.

O objetivo principal da etiqueta é facilitar o convívio das pessoas, para que vivam de uma 
forma harmoniosa e respeitosa.

Veja essas 10 dicas que podem fazer toda a diferença na sua vida profissional e pessoal:

1. Coloque a ética em primeiro lugar: não há nada pior do que aquelas pessoas que querem 
ganhar  vantagem em tudo.  Pessoas  assim,  não  deixam passar  uma  oportunidade  sem 
querer sair ganhando em cima.

2. Invista em informação: estude, leia, viaje sempre que puder, vá ao cinema, ao teatro!
3. Adquira  desenvoltura  social: participe  sempre  que  puder  de  jantares  de  negócios, 

coquetéis,  feiras,  palestras,  cursos.  Você poderá ganhar muitos pontos positivos na sua 
carreira se conseguir se sair bem nessas situações. É bom manter contatos profissionais.

4. Cuide da aparência: é muito difícil ter uma segunda chance de causar uma boa primeira 
impressão. Pense nisso!

5. Seja seletivo, não preconceituoso: não torça o nariz para tudo o que é novo ou diferente 
daquilo  do  qual  esta  habituado.  O preconceito  faz  com que  as  pessoas  percam novas 
oportunidades.

6. Saiba ser reverente sem ser subserviente: a hierarquia existe para que todos respeitem, 
mas não confunda respeito ao chefe com bajulação.

7. Mantenha o bom humor: mantenha o alto astral  no seu dia a dia, ele faz seu trabalho 
render  e  aparecer  mais,  pode  confiar.  Nada  mais  desagradável  do  que  um  colega  de 
trabalho mal humorado que só sabe reclamar do trabalho e da vida.

8. Seja  cooperativo  e  não  competitivo: saber  trabalhar  em  equipe  é  hoje  uma  das 
qualidades essenciais de um bom profissional.

9. Fuja das fofocas: não seja aquele profissional que aproveita a hora do cafezinho para ficar 
falando da vida alheia. Escute mais do que fale.

10. Gerencie seu estresse: lembre sempre que há vida fora do trabalho. Problemas pessoais 
devem ser resolvidos em casa e problemas profissionais na empresa.

4.1. Apresentação Pessoal

Nossa  aparência  é  o  nosso  cartão  de  visita.  Para  uma  boa  aparência,  três  itens  são 
primordiais: higiene, postura e vestuário.

HIGIENE
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Um bom banho é sinônimo de limpeza. Traz descanso, disposição e energia.

Após o banho não deve haver interferência nas fragrâncias usadas. Bom senso e critério são 
fundamentais. Melhor é optar por fragrâncias leves. Ao usar todos os produtos com perfume, deve-
se ter cuidado com a mistura de fragrâncias, para não causar incomodo em ambientes fechados.

POSTURA

O modo de andar, sentar, cruzar as pernas faz parte de uma postura harmoniosa.

VESTUÁRIO

Andar com um cabide de roupas mais famosas dos estilistas franceses não é garantia de 
elegância. Bom gosto e senso estético ajudam bastante.

Por exemplo, na dúvida, opte por, no máximo, três cores lisas, a não ser que os tons sejam 
da mesma cor.

Lembre-se de que cores escuras dão a impressão de diminuir a silhueta, e as claras parecem 
aumentá-la.  Assim também acontece com as estampas: as grandes vão lhe dar a aparência de 
alguns quilos a mais.

É bom ter em mente que o vestido preto é um curinga permanente, quanto mais básico, 
melhor (os acessórios dão o toque final). Esse vestido sempre vai ser usado numa ocasião especial.

Os homens não podem se esquecer de que as meias devem combinar com a calça, se os 
sapatos forem de outra cor. Por exemplo: calça bege, meia bege, sapato marrom.

Devem ficar bem atentos também ao comprimento da gravata – a ponta deve estar sobre o 
cinto.

Por  uma questão de conforto,  deve-se optar  por  camisas  de algodão,  principalmente no 
trabalho, pois os fios sintéticos retêm a transpiração. O terno costuma deixar o homem bastante 
elegante, contudo, o blazer também tem ótimo caimento.

ARRUMAÇÃO DE ARMÁRIOS

Às vezes não é só o que usar em determinado local que nos preocupa.

A arrumação e a conservação das roupas e dos armários também são importantes: facilitam 
o dia-a-dia e garantem maior durabilidade às peças.
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Cada roupa deve ficar em um cabide e ser pendurada seguindo a ordem das cores – das 
mais claras para as mais escuras, da seguinte forma:

➼ Camisas de manga curta
➼ Camisas de manga comprida
➼ Saias curtas e justas
➼ Saias curtas e rodadas
➼ Saias longas e justas
➼ Saias longas e rodadas
➼ Calças de verão para uso diário
➼ Calças de inverno para uso diário
➼ Calças de verão para passeio
➼ Calças de inverno para passeio
➼ Vestidos
➼ Tailleurs

Ao viajar, as malas também devem ser bem organizadas. Pouca bagagem é sinônimo de 
uma boa viagem. O importante é levar poucas roupas, mas que, coordenadas, formem diversos 
conjuntos.

A CONVERSA SOCIAL

Conversa  é  diálogo:  um fala,  o  outro  ouve,  e  vice-versa.  É importante  saber  ouvir  com 
atenção, estimulando o interlocutor.

Assuntos pessoais ou polêmicos devem ser evitados, pois é mais fácil evitar uma discussão 
do que contorná-la ou dissolvê-las.

A conversa social é leve e agradável. Para isso, é preciso estar bem informado e atualizado 
por meio da leitura de bons livros, jornais e revistas, da ida a cinemas e teatros e principalmente da 
observação do que os outros podem nos ensinar. Aprender é sempre uma experiência renovadora e 
gratificante.

AS APRESENTAÇÕES

Ainda  num clima de  elegância  e  naturalidade,  é  preferível  que  as  apresentações  sigam 
algumas regras:

O mais jovem é apresentado ao menos jovem;
Qualquer pessoa é apresentada à autoridade;
A criança ao adulto;
O recém-chegado aos presentes.

No momento  das  apresentações,  os nomes devem ser  ditos claramente,  acrescentando, 
sempre que possível alguma característica ou peculiaridade que identifique as partes e facilite o 
início de uma nova conversa.

A apresentação  em  grupo  é  mais  informal,  pois  a  pessoa  que  chega  é  apresentada  a 
distância, sem apertos de mão.

O homem deve se levantar para cumprimentar todas as pessoas. A mulher deve fazê-lo para 
senhoras bem mais idosas.

Todos devem se levantar para cumprimentar a anfitriã, e ela também se levantará para todos.
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Cabe à pessoa de maior notoriedade a iniciativa de estender a mão.

Não devemos estender a mão a enfermos ou a pessoas à mesa – a não ser que a iniciativa 
parta deles.

FUMAR – ONDE E QUANDO

O patrulhamento antitabagista tem-se tornado cada vez mais forte, mas se for inevitável, o 
fumante deve pedir licença antes de acender o cigarro, principalmente se estiver em local fechado.

Obviamente não se deve fumar em hospitais, quarto de doentes ou de crianças pequenas. À 
mesa só é permitido fumar se houver cinzeiros. Mesmo que os donos da casa não fumem devem 
providenciar cinzeiros suficientes para os convidados, cuidando da limpeza, sempre que necessária.

CORRESPONDÊNCIAS, CARTÕES DE VISITA E COMEMORATIVOS

Somente as cartas comerciais costumam ser digitadas.

A apresentação de uma carta deve ser clara e agradável, em papel branco o u claro. Se optar 
por imprimir seu nome ou iniciais, faça-o no alto do papel, à esquerda, com tinta preta ou dourada. O 
envelope pode ter  iniciais  no verso.  É importante também considerar  que as cartas,  datadas e 
assinadas, são documentos e devem ser relidas antes de ser enviadas.

Quanto aos cartões de visita, é bom saber:

☞ Devem  acompanhar  flores  e  presentes,  anunciar  um  visitante  ou  iniciar  uma 
entrevista;

☞ Devem ter nome completo, endereço e telefone;
☞ A mulher casada deve ter em seu cartão o nome do marido e o seu, ou então “Sr.” e 

“Sra.” Acompanhados do nome do marido.
☞ Os cartões comemorativos (de natal, páscoa, etc.) também têm suas peculiaridades:

❧ Se  forem  impressos,  devem  ter  o  nome  do  remetente  no  alto,  antes  da 
mensagem. Devem ser sempre assinados.
❧ É conveniente assiná-los com antecedência e respondê-los sem demora.
❧ Se o cartão for enviado por um grupo de pessoas, a que escreve deve colocar 
seu nome em último lugar.

NO RESTAURANTE

A ida  a  um  restaurante  mais  requintado  pode  ser  bastante  agradável.  Nossa  conduta, 
entretanto, também deve ser mais apurada, principalmente se formos acompanhadas.

Ao entrar no restaurante, é o homem que se adianta para falar com o  maître e escolher a 
mesa. É ele também, ou o maître, que auxilia a mulher a sentar, mas é ela quem ajeita a cadeira.

Nos  restaurantes  franceses,  geralmente  o  cardápio  feminino  não  tem  preços.  Cabem  à 
mulher o bom senso e a delicadeza de escolher seu prato sem causar constrangimentos (se o prato 
for mais caro) nem humilhações (se o prato for muito barato).  É bom lembrar que normalmente 
lagostas e camarões são mais caros do que as carnes que, por sua vez, costumam ser mais caras 
do que as massas.

Antigamente, a mulher não se dirigia ao garçom. Hoje isto já é comum. Mas, na companhia 
de um homem, é mais elegante que ele faça os pedidos.
Secretariado - Técnicas e Rotinas Secretariais II 35



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

O retoque da maquiagem nunca deve ser feito em público. Nestes casos, a mulher deve-se 
dirigir ao toalete, levando consigo sua bolsa. O homem deve levantar-se quando ela sair da mesa ou 
retornar à mesa.

Caso seja necessária alguma reclamação, faça-a ao maître com elegância e discrição.
Você poderá ser atendida pelos seguintes profissionais: maître, garçons, curmin (aprendiz de 

garçom) e sommelier (provador de vinhos). Aliás, primeiramente as mulheres e depois os homens.

O guardanapo vai para o colo tão logo chegue o couvert (que deverá ser servido no prato de 
entrada ou no prato grande – a ser trocado quando chegar o prato principal). Usa-se o guardanapo 
antes  e  depois  de  tomar  alguma bebida.  No  final  da  refeição,  coloque-o  naturalmente  ao  lado 
esquerdo do prato.

Observe também algumas dicas para o uso dos talheres:

O talher usado para o couvert é o menor – aquele que está mais distante do prato.

No final da refeição, os talheres, quando em descanso, devem ficar sobre o prato com os 
cabos voltados para a direita, paralelos; a faca, sempre com o corte virado para quem a usa, fica 
acima do garfo.

Finalmente observe que é comum o garçom servir  pela esquerda e retirar os pratos pela 
direita. Somente as bebidas são servidas pela direita – do lado em que estão os copos.

Ao sair do restaurante, a mulher vai à frente.

QUANDO VOCÊ É A (O) CONVIDADA (O)

CONVITE

Impressos, manuscritos ou mais informais – por telefone ou pessoalmente os convites devem 
especificar tipo de festa, local, data, horário, quem está convidando e, em alguns casos, o traje 
sugerido. 

Se no convite impresso constar R.S.V.P. (Respondez S’il Vous Plaît)  ou R.P.F. (Responda, 
Por favor), você não pode se esquecer de confirmar sua presença ou avisar a ausência, no máximo 
48 horas após o recebimento deste. Aliás, é bom saber qual é a antecedência adequada, ao enviar 
um convite:

Para casamento....................................................................... Um mês
Para jantares formais............................................................... 10 a 15 dias
Para reuniões informais........................................................... 08 dias

Convites como: Sr. João da Silva e Família se estendem a todos os membros da casa, já os: 
Sr. e Sra. João da Silva ou Sr. João da Silva e Sra. Se restringem ao casal.

PONTUALIDADE

Mesmo nas condições em que vivemos, muitas vezes, a pontualidade é indispensável. Num 
jantar,  por  exemplo:  um atraso  que  exceda  15  minutos  é  uma  indelicadeza,  pois  pode  causar 
transtornos aos anfitriões.

Já, em coquetéis e casamentos, a rigidez não é tão grande. Contudo, em qualquer situação, 
o importante é sempre respeitar as outras pessoas e não interferir na programação de um evento.
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HÓSPEDES

Ao ser convidado a se hospedar na casa de alguém, é conveniente combinar o horário de 
chegada e verificar se há necessidade de levar algo em especial.

É claro que o quarto em que você se hospedará deve conter tudo que for necessário ao bem-
estar do convidado; mas, como hóspede, você deve evitar alterar o andamento normal da casa e os 
hábitos da família, procurando respeitar os horários de refeições e avisando quando for se atrasar 
ou fizer alguma refeição fora de casa.

VISITAS

Se você não foi convidada, mas deseja fazer uma visita, a regra principal é avisar antes. 
Sempre é elegante levar para os donos da casa uma lembrança como doces e flores.

✄  OBSERVAÇÃO:

Em alguns países,  a visita voluntária não é muito comum. Se você for viajar,  preste atenção 
nisso.

PRESENTE

O presente tem de ter um significado de atenção e carinho. Ao dá-lo é importante pensar no 
que a outra pessoa gostaria de ganhar. Assim, não se corre o risco de, por exemplo, dar gravatas 
para quem só usa camisetas ou vice-versa.

Procurar também saber a preferência de quem vai ser presenteado.

Se você for presentear com livros ou discos, é bom fazê-lo sem dedicatória para que haja 
possibilidade de troca, caso seja necessária.

É bom lembrar que pode ser inconveniente um rapaz dar a uma moça (ou vice-versa) um 
presente muito valioso. Peças intimas só serão dadas a familiares ou a pessoas muito intimas.

Deve-se abrir o presente no momento em que este é entregue, a não ser em festas com 
numerosos convidados,  ou  em restaurantes.  Nessas ocasiões,  discretamente  deve-se marcar  o 
nome de quem presenteou, para que depois possamos agradecer.

As flores são próprias em todas as ocasiões: para agradecer um jantar ou fim de semana em 
casa de amigos, para comemorações, felicitações, etc.

Na intimidade, o ideal é dar flores que não tenham perfume forte.

O cartão que acompanha as flores deve ser pessoal e conter somente palavras apropriadas 
para a ocasião.

COMO RECEBER BEM

Receber convidados costuma ser bastante prazeroso. Entretanto envolve certa preocupação.

Um bom planejamento e uma boa organização podem simplificar o trabalho e lhe dar mais 
tempo para aproveitar a ocasião e o convívio dos convidados.

Seguir alguns passos, como as seguintes sugestões, irá facilitar seu trabalho:

➼ Defina qual será o tipo de jantar ou festa que será servido;
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➼ Faça a lista dos convidados. Verifique se todos os participantes se conhecem e se dão bem. 
Se necessário, avise, ao convidar, quem serão os outros convidados.

➼ Escolha o cardápio. Preste atenção ao clima – ele é bastante importante ao definir o cardápio 
(menu). Evite utilizar o mesmo ingrediente em duas ou mais receitas. Isso vale também para 
o mesmo tipo de prato.

Exemplos:

Evite servir torta de camarão como entrada e, na sobremesa, torta de morango. Ou maionese 
de frango e strogonof de frango.

➼ Liste suas comprar e lembre-se de fazê-las com antecedência.

➼ Verifique se tem todas as peças a serem utilizadas ou precisará comprá-las ou alugá-las. 
Não se esqueça de que se for servir coquetel de camarão, irá precisar de taças apropriadas.

➼ Escolha a toalha e o arranjo de mesa que serão usados. Se a toalha for estampada, os 
pratos devem ser lisos (ou vice-versa).

➼ Planeje  a  arrumação  da  casa  e  em especial  a  do  lavabo.  Opte  por  flores  naturais  sem 
perfume.  As  velas  só  são  oportunas  em jantares,  com  luz  indireta  na  sala.  Devem ser 
brancas e com a ponta do pavio queimada.  Deixe no lavabo tudo que seus convidados 
possam precisar: pasta de dente, fio dental, lixa de unha, etc.

4.2. Estilos de Serviços

JANTAR À AMERICANA

Encoste, de preferência, a mesa em uma parede para aumentar a área de circulação.

A toalha pode ser de tergal ou rendão; o arranjo floral deve ficar no meio da mesa, recuando 
para perto da parede. O tamanho será indiferente pois, se for grande, ninguém ficará atrás dele.

Numa das extremidades, coloque os pratos em pilhas (com no máximo 10 pratos), em frente 
às pilhas ficam os guardanapos, e na outra extremidade ficam os talheres – facas acima, garfos 
abaixo.

O espaço central é reservado às travessas.

Ao se servir, o convidado deve pegar o guardanapo e colocá-lo na mão esquerda. Sobre ele 
virá o prato. Depois de servido, deve pegar o garfo e, se tiver onde sentar, a faca.

O menu deve constar de pratos fáceis, que não requeiram o uso da faca.

As sobremesas virão à mesa, assim que os pratos principais forem retirados.

O café pode ser servido em outro ambiente, e o licor encerrará o jantar.

JANTAR À FRANCESA

Um jantar informal pode ser servido à francesa, mas o formal tem de ser servido à francesa.
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Neste estilo de serviços, é necessária a presença de garçom e copeira uniformizados.

Em banquetes, os pratos devem ser servidos, pelos empregados, pelo lado esquerdo, para 
que o convidado se sirva.

Em jantares residenciais de menor porte, isso não é necessário.

No final, os pratos devem ser retirados pelo lado direito.

Veja alguns itens importantes para a arrumação da mesa:

✄ Os talheres podem estar todos à mesa, como os ingleses costumam fazer, colocados de fora 
para  dentro  em direção  ao  prato,  na  ordem em que serão usados.  Podem também ser 
trazidos pelo empregado, antes de cada novo prato ser servido, o que evita o acumulo de 
talheres à mesa.

✄ À direita estarão as facas com a parte cortante voltada para dentro, a colher e o garfinho para 
ostras (se houver). À esquerda, os garfos.

✄ Os  talheres  de  sobremesa  também  podem  ser  colocados  juntamente  com  o  prato  de 
sobremesa ou podem estar à mesa, desde o começo da refeição.

✄ Os copos são colocados da direita para a esquerda, na seguinte ordem: vinho branco, vinho 
tinto e água.  Havendo uma taça ou  fluté  para champagne,  deve ser colocada atrás dos 
outros copos.

✄ Vinho branco pode ser servido gelado, ou quase gelado – acompanha peixes ou caças que 
tenham  sido  preparadas  com vinho  branco.  Vinho  tinto  deve  ser  servido  à  temperatura 
ambiente e acompanha carnes. O  rosé, servido  frappé, ou seja, fresco, pode acompanhar 
aves ou ainda ser servido substituindo os outros vinhos, do começo ao fim da refeição. O 
vinho branco doce também pode ser servido na sobremesa.

✄ As bebidas serão servidas pela direita, e o copeiro, atento, deve servir novamente assim que 
notar um copo vazio.

✄ As sobremesas devem ser servidas nesta ordem: doces, frutas e sorvetes.

✄ A dona da casa indica os lugares.  Ela  própria  pode ocupar  um dos extremos da mesa, 
deixando o outro para seu marido, ou então, quando a mesa for muito grande, o centro de 
um dos lados, ficando o lugar a sua frente, para seu marido.

✄ E onde os convidados devem se sentar? A senhora mais importante ocupará a direita do 
dono da casa, e a segunda em importância ocupará sua esquerda. O mesmo com referência 
aos  homens:  o  mais  importante  à  direita  da  dona  da  casa.  Os  outros  convidados  são 
distribuídos,  com o cuidado de colocar sempre que possível  um homem e uma senhora, 
separando-se os casais.

✄ Na ausência do dono da casa, a anfitriã escolhe, para ocupar seu lugar, um parente próximo, 
mais idoso ou mais intimo ou ainda alguém a quem queira dar uma importância especial.

✄ É natural que os convidados esperem que a dona da casa sente-se, para então fazerem o 
mesmo.

✄ Quando forem muitos os convidados, não é necessário esperar que todos sejam servidos 
para que se inicie a comer, porém é gentil fazê-lo. Certamente, a dona da casa fará um gesto 
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pedindo que se inicie o jantar.

✄ Deve-se sempre procurar  conversar com os vizinhos de mesa.  Uma conversação leve e 
agradável.

✄ Terminado o jantar, os copos estarão na mesma posição que estavam  no inicio e os talheres 
estarão lado a lado na horizontal sobre os pratos.

Últimos lembretes sobre o comportamento à mesa:

✄ Não se usa faca para cortar pão, massas, saladas, batatas;

✄ Sopa não se assopra e não se repete;

✄ Frios como entrada só em caso de almoço ou jantar informal;

✄ Saleiros e manteigueiras só para almoço ou jantar informal;

✄ Em um jantar, o guardanapo pode estar sobre o prato, e sobre ele o pão;

✄ Para uma compota de sobremesa, usa-se o garfo para a fruta, e a colher para a calda.

JANTAR FRANCO – AMERICANO

Como o nome indica, trata-se do serviço que mistura os estilos francês e americano.

A mesa é arrumada, como para o serviço à francesa.

Não há copeira ou garçom para apresentar as travessas, que deve ficar sobre um aparador, 
sobre “rechauds” (ou não).

Cada pessoa se serve, e todos comem à mesa.

JANTAR À INGLESA

Com a revolução industrial, os ingleses passaram a ter menos empregados e auxiliares. Para 
facilitar o dia-a-dia, optaram por arrumar a mesa à francesa, porém colocando um número maior de 
objetos  como  jarras  com  água,  galheteiro,  sopeira,  talheres  de  sérvio.  Tudo  já  na  frente  os 
convidados para que cada um possa se servir, facilitando assim suas refeições.

JANTAR À RUSSA

A mesa é arrumada como à francesa.

O garçom (ou copeira) serve as pessoas e não apenas apresenta as travessas. (Isto se deve 
ao fato de que na Rússia de pós-guerra a comida era racionada e portanto, sendo servida, podia ser 
controlada, para que não faltasse para nenhum convidado).

ALGUNS LEMBRETES SOBRE BEBIDAS

Os vinhos serão servidos na seguinte seqüência: dos brancos secos ou suaves aos tintos – 
dos menos aos mais encorpados.

Os vinhos tintos são servidos à temperatura ambiente e acompanham os outros pratos como 
carne, aves, ovos e queijos.
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Para  facilitar,  no  caso  de  grande  número  de  convidados,  pode-se  servir  champagne do 
começo ao fim da refeição. Ele deve ser seco no inicio e meio seco ou doce na sobremesa. Mesmo 
se for tirado da geladeira, o  champagne deve vir em um balde de gelo onde ficará coberto até o 
pescoço.

Vinho  do  porto  pode  também  ser  servido  na  sobremesa,  ou  fora  da  hora  da  refeição, 
acompanhando biscoitos finos quando se recebe uma visita.

Não se deve recusar vinho, pois ele pode ter sido guardado especialmente para a ocasião, e 
a recusa poderia ofender ao anfitrião. É também preferível servir-se de pouco vinho, para evitar 
deixá-lo no copo.

Como aperitivo, há os coquetéis que, dependendo do gosto, serão secos, meio secos ou 
doces. Pode-se também servir Xerez, Madeira, os vermutes e os amargos (misturados com água, 
soda, gelo e uma casquinha de limão).

Os conhaques e os licores ficam após o café.

Existem também as chamadas bebidas longas, como o gim-tônica, servido sempre antes do 
almoço. Com o uísque que, pelo certo, deveria ser servido bastante tempo após a refeição, quase 
sempre as regras são deixadas de lado.

4.3. Atitudes e Gestos

Devemos  sempre  nos  mostrar  irreparáveis  em  cada  ato  de  nossa  vida,  com  atitudes 
simpáticas, que estejamos em público quer no lar, primando pelas maneiras distintas e elegantes. 
Devemos evitar a gesticulação excessiva, mas dar ênfase a movimentos graciosos e harmoniosos.

Gestos  agressivos,  nervosos,  arrogantes  e  exibicionistas  não  permitem  exteriorizar  e 
transmitir qualquer charme, e causam sempre má impressão. E num processo mecânico de ação-
reação, agindo dessa forma, você também sofrerá agressões e dissabores, incompatíveis com um 
bom convívio social.

Gesticulação em excesso e movimentos bruscos são sinais de nervosismo, impaciência e 
falta  de controle.  Já a gesticulação pausada e comedida é sinal  de segurança e personalidade 
equilibrada.

Aproveite o melhor de cada momento para alegrar sua vida, respeitando as opiniões alheias. 
Crie uma imagem quase perfeita e você mesma (o) e procure assemelhar-se a ela. É uma maneira 
otimista de progredir.
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GESTOS E ATITUDES DESELEGANTES EM AMBIENTES SOCIAIS E PROFISSIONAIS:

a) Gesticular a todo o momento;
b) Pôr a mão na cabeça;
c) Mexer nos cabelos;
d) No restaurante, cotovelos à mesa;
e) Falar alto;
f) Roer as unhas;
g) Torcer as mãos;
h) Morder os lábios;
i) Arrumar a roupa dos outros;
j) Bater no ombro das pessoas para chamar-lhes a atenção sobre algo;
k) Segurar o queixo ou segurar o rosto;
l) Atender ao celular em momentos não convenientes.

BOAS MANEIRAS NO COTIDIANO:

Devido a sua atitude, muitos fazem elogios ou tecem críticas à sua pessoa.

1) Você certamente já ouviu o adágio:

“Ninguém usa no dedo um anel sem pedra.” O anel sem pedra simboliza o mau gosto e a 
falta de elegância. Ao apresentar-se, falar, recepcionar, faça-o da melhor maneira, isto é, de 
modo  distinto.  Não  permita  que  “o  anel  sem  pedra”  simbolize  a  sua  descompostura.  A 
explicação refere-se a um anel do qual, evidentemente caiu a pedra.

2) Estando num elevador, qualquer assunto deve ser adiado. Caso não seja possível, deve ser 
mantida a maior discrição para que terceiros não ouçam, tampouco participem da conversa.

4.4. Como se vestir adequadamente

Que a(o) secretária(o) deve estar sempre muito elegante e bem vestida (o), nós já sabemos, 
mas como colocar seu estilo e personalidade nas roupas adequadas para o ambiente profissional?

Uma das dificuldades encontradas por profissionais de secretariado, diariamente, é o traje. 
Somos o cartão de visitas da empresa para  qual  trabalhamos.  Por  isso,  uma boa aparência  é 
fundamental.

Mas estar bem vestida (o) profissionalmente e pessoalmente vai muito além disso… Estar 
bem vestida  (o)  faz  com que nos sintamos melhor.  Quem não  gosta  de se  sentir  bonita  (o)  e 
elegante?! Todo mundo gosta… Quando se está bem consigo mesma (o) o trabalho parece fluir, 
pode confiar!

Às vezes,  por questões diversas, não é possível  estar  bem vestida (o).  Pode ser o lado 
financeiro, falta de tempo ou até mesmo de motivação. Pessoas desmotivadas com a vida e com o 
trabalho, podem não ligar para o fato de estarem ou não bem apresentáveis. Costumam somente 
reclamar de tudo. Já é bem ao contrário de pessoas motivadas e felizes com o que fazem, que 
passam energias positivas e contagiam os demais.

Falta de tempo? Por favor, levante uns minutinhos mais cedo e capriche… vale a pena!
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Agora, se o problema é financeiro, esse sim é um pouco mais difícil de resolver. Quando for 
investir em roupas e calçados, procure por peças básicas, das quais você pode usar com diversos 
looks. Peças chamativas e muito coloridas costumam ser difíceis de fazer combinações e com isso 
você acaba restrita (o) a usar várias vezes a mesma roupa.

Seu estilo e sua personalidade muitas vezes estão presentes nos pequenos detalhes, como 
por exemplo, um acessório, uma bolsa, uma jóia ou então um lenço.

Cada  empresa  tem  o  seu  DNA e  exige  determinado  tipo  de  traje.  É  difícil  dizer  que 
determinado traje é o ideal. É preciso, acima de tudo, observar como é sua empresa e adequar-se a 
ela.

Traje  formal: usado  em  ambientes  mais  convencionais,  onde  geralmente  o  masculino 
predomina. Aqui o ideal é um look mais sóbrio, com terninhos ou vestido mais casaco. Para dar um 
charme especial  você pode adotar  uma camisa diferente  ou então um lenço  no  pescoço.  Vale 
ressaltar que os acessórios devem seguir a mesma linha, discretos, bem desenhados e modernos. 
Cuidado para não colocar um terninho e um brinco ripe que não tem nada a ver com o estilo.

Traje casual ou semi-formal: este aqui é usado em ambientes menos formais, pode-se abrir 
mão do tradicional terninho e investir um pouco mais em cores e acessórios.
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Traje  esportivo: aqui  quase  tudo  é  liberado,  como  eu  disse:  quase  tudo!  Não  devemos 
esquecer que secretária (o) é secretária (o) em qualquer lugar, portanto, tome sempre cuidado.

Em empresas que tem um ambiente informal, muitas pessoas acabam ficando confusas no 
que pode e não pode usar. Como é tudo mais liberado você pode mostrar seu estilo em roupas até 
mesmo mais confortáveis que o traje formal, por exemplo. Aqui você pode misturar o esportivo com 
o casual. Combine o jeans com camisa, vestido com um casaco e assim por diante.

IMPORTANTE!
A roupa certa no lugar certo faz muita diferença na vida profissional. Por isso, antes de ir para 

sua entrevista, colete todas as informações sobre a tal empresa da entrevista, pois a diferença entre 
uma empresa FORMAL e INFORMAL é imensa. Exemplos: Chegar de jeans, sapatênis e camisa 
pólo numa empresa formal podem desclassificar qualquer candidato, mesmo que este tenha um 
currículo invejável. Já se um desavisado (a) chegar a uma agência de publicidade para entrevista, 
de calça e camisa social (homem) ou com uma camisa de seda de mangas compridas e uma calça 
de alfaiataria (mulher)...  Pode nem conseguir  abrir  a boca, por causa da falta de informação da 
empresas!
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PEÇAS QUE PODEM SER MESCLADAS DE ACORDO COM A EMPRESA

Para homens:

Para mulheres:

DICAS BÁSICAS:

➼ Evite ir com aquele cabelo solto, fazer aquela maquiagem carregada, com olhos e boca com 
cores super fortes;
➼ Cuidado com os decotes e as saias curtas;
➼ Para uma boa primeira impressão, prefira o básico, afinal você não sabe quem vai encontrar;
➼ Prefira sapatos mais fechados, pouco perfume, roupas formais e nada de mostrar muito o 
corpo;
➼ Roupas transparentes ou que marquem o corpo... Nem pensar!
➼ Não fale demais, nem de menos!
➼ Para impressionar? Seja você mesmo (a) sempre, sendo fiel ao seu estilo;
➼ Cuidado com camisetas com frases engraçadinhas, símbolos e etc. Elas não são bem-vindas 
em todos os lugares;
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➼ Para parecer mais elegante, evite combinar peças de tons vibrantes com o preto, combine-as 
com outras cores neutras como o marinho, marrom, verde-musgo ou bege;
➼ Cuidado para não projetar uma imagem de desorganização, independente do lugar em que 
você está. Nada de bolsa da Penélope Charmosa e nem uma gravata do Mickey, ok?
➼ Procure ser mais organizado e levar apenas o que precisa, imagine tudo caindo no meio do 
corredor?
➼ Quer conforto? Troque os saltos por um par de sapatilhas.
➼ Muito cuidado com o ar de desleixo. Atenção especial para sapatos sujos ou gastos demais, 
calças velhas ou brilhosas por causa do ferro de passar, camisas surradas, com botão faltando 
ou  com  colarinhos  amarelados,  bolsa  descascando  ou  com  argolas  enferrujadas,  peças 
manchadas, rasgadas...
➼ Tenha sempre uma camisa branca no seu guarda-roupa, é uma peça coringa que serve para 
(quase) todas as ocasiões.
➼ Evite uma roupa toda branca, a não ser que você esteja se candidatando a uma vaga na 
área de saúde;
➼ Preste  atenção  se  a  roupa  não  fica  muito  folgada  ou  nem apertada  demais.  Isso  pode 
estragar qualquer entrevista;
➼ Homens: Barba feita, cabelos cortados e bigodes aparados (se possível nem tê-lo);
➼ Se seu cabelo já chama muita atenção por causa da cor, do volume ou do corte, cuidado 
para não “pesar” nas roupas e acessórios.
➼ Auto-estima sempre causa uma ótima impressão, se verdadeira! É possível sentir quando a 
energia da pessoa é boa.

4.5. Lições de etiqueta profissional 

A (o) secretária (o) deve sim saber comportar-se em todos os momentos, pois é dotada (o) 
de discrição e elegância.

Muitas  pessoas  têm uma visão  errada  sobre  etiqueta,  pensando  que  é  somente  aquele 
monte de pratos, talheres, taças na mesa, não é mesmo? Pois engano seu! Etiqueta vai muito além 
disso.

Para entender o que é etiqueta é simples: se você está na sua casa e resolve acender um 
cigarro.  Até aí  tudo bem, não há problema nenhum nisso,  mas,  se por um acaso você esta no 
escritório onde há várias pessoas, isso afeta as demais e é aí que é preciso ter o bom senso, ter 
etiqueta profissional.

Muitas  pessoas  vivem  como  se  o  mundo  fosse  feito  só  para  elas,  não  pensam  e  não 
respeitam o espaço dos demais. Por exemplo, você adora ouvir música alta na sua casa, tudo bem, 
quem não gosta às vezes para relaxar e se distrair não é mesmo? Porém, o seu vizinho pode não 
curtir o mesmo tipo de música que você ou então para piorar ainda mais a situação, tem criança 
pequena em casa que costuma dormir várias vezes durante o dia, já pensou? Procure pensar nas 
pessoas que estão a sua volta, ser educado não custa nada!

Etiqueta é isso, serve para que todos vivam de uma forma civilizada. Não é apenas porque é 
chique ou está na moda, e sim, um conjunto de princípios que faz com que cada um respeite o 
espaço do outro.
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Confira algumas lições de etiqueta profissional que podem ajudar:

1- Use, mas não ABUSE: Tenha sempre em mãos seus cartões de visita, mas seja seletivo ao 
distribuí-los.  Afinal, eles contem informações sobre você.

O jeito correto de usar cartões pessoais e profissionais ainda confunde muita gente. No seu 
cartão  profissional  deve  conter  todas  as  informações  necessárias  para  que  o  contato  tenha 
continuidade, por exemplo, nome completo, cargo, endereço com o CEP, telefones com o DDD e e-
mail. Jamais mande colocar no seu cartão de visitas o número do seu celular. Quando você achar 
conveniente você mesmo anota a mão. Claro que tem uma exceção caso seu celular seja o seu 
telefone comercial.

Opte por  cartões discretos.  Os pessoais  na cor  pérola e branco com fontes na cor azul 
marinho ou preta são super elegantes.

Quando  for  entregar  seu  cartão  há  alguém,  cuide  para  entregar  com  a  parte  impressa 
sempre para cima, assim, a pessoa que está recebendo pode ler o que está escrito.

Se você é conhecida (o) pelo sobrenome, peça para colocar ele em destaque, como negrito 
ou itálico.

Durante uma reunião controle a ansiedade para entregar seu cartão ao executivo principal. 
Cabe a ele tomar a iniciativa.

Cartão com foto? Isso nós deixamos somente para aquelas pessoas que trabalham numa 
empresa de filmes fotográficos.

Evite cartões coloridos ou com figuras/desenhos a não ser que você seja design. Hoje há 
muitos tipos de cartões, mais lembre sempre que o menos é mais.

É importante que você guarde em um porta-cartão os cartões de seus contatos. Assim você 
mantêm tudo organizado e quando vir a precisar, sabe exatamente onde procurar.

2- Aproveite, porém sem perder o bom senso: você deve se divertir nas festas da empresa, claro, 
afinal, o objetivo principal delas é a integração dos funcionários ou comemoração. Mas tome muito 
cuidado para não passar dos limites. O final do ano é a época de maiores números de festas e 
algumas pessoas acabam passando dos limites, e outras ainda pensam que os excessos serão 
perdoados. Mas estão enganados. Você ainda pode acabar virando alvo de piadinhas dentro da 
empresa por causa desse deslize.

3-  Grosso,  EU?! Na empresa sempre tem aquela pessoa que está pronta 
para fazer aquele comentário sobre os outros, que muitas vezes é incapaz de 
olhar para si mesmo. Existe muitos tipos de pessoas grosserias, por exemplo, 
o chaminé, que é aquela que mesmo trabalhando em uma sala onde todas as 
janelas  são lacradas por  causa  do ar  condicionado insiste  em fumar  e  ai 
daquele que reclamar.  
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E as cheirosas? É aquela pessoa que se entope de perfume e que todo mundo sabe que ela 
chegando antes mesmo dela abrir a porta. Isso é sério, imaginem vocês trabalhando um dia todo 
com um perfume que até pode ter um cheiro bom, mas que no final do dia vai lhe trazer uma boa dor 
de cabeça.

O nervosinho é aquele profissional que está sempre a ponto de explodir com o primeiro que 
cruzar o seu caminho. Acha que somente ele tem problemas a resolver e que todo mundo tem que 
entender.

4- Chique até debaixo d’água: Problemas todo mundo tem, uns piores e outros um pouco menos, 
mas isso não é motivo nenhum para falta de educação. Está com problemas na família? Converse 
com seu superior e explique a situação (sem detalhes), converse também com seus colegas mais 
próximos que trabalham contigo diariamente,  eles com certeza entenderam essa fase.  Doença? 
Procure o médico da empresa e veja se consegue alguns dias de licença, assim você se recupera e 
volta com tudo. 

Mas,  cuidado para essas coisas  não virarem rotina.  Nada mais  deselegante  que aquela 
pessoa que só sabe reclamar e se lamentar da vida.

Passou a noite chorando e está com aquelas olheiras horríveis? Recorra para a maquiagem, 
bolsas de água gelada ou chás para desinchar os olhos. O que não pode acontecer é que na manhã 
seguinte as pessoas lhe perguntem o que houve, porque aí já sabe, é aquela choradeira novamente.

5- Deslizes de verão: Você pode e deve colocar as “manguinhas de fora”, afinal, usar blazer no 
verão é uma tarefa quase impossível. Mas tome muito cuidado aqui para não comprometer a sua 
imagem.

Ficar elegante num calor de mais de 30 graus não é nada fácil, 
ainda mais que calor e verão pedem roupas leves e frescas. Mas isso 
não quer dizer que você pode usar aquela saia curta ou aquele 
shortinho de passear na praia na empresa, como eu disse “passear 
na praia”. 

Para mulheres nada de barriga de fora, transparência, roupas coladas demais. Deixe tudo 
isso para o final de semana. Evite também rasteiras, elas são ótimas para um passeio no parque. E 
vale lembrar: unhas e higiene pessoal, devem estar impecáveis assim como os cabelos. 

6-  Indelicadezas  modernas: A evolução  tecnológica  nos  trouxe  milhões  de  coisas  boas,  nós 
sabemos. Mas trouxe outras nem tão boas assim. Um exemplo bem prático disso é o celular. Com 
alguns modelos mais modernos podemos ficar online 24 horas por dia. Já ouvimos falar muito de 
como deve ser usado o celular, mas é sempre bom reforçar. Desligue o aparelho sempre que a 
ocasião  exigir  (cinemas  e  reuniões,  por  exemplo).  Assim  como  em  locais  que  exigem  que  os 
aparelhos sejam desligados, como em bancos. Se estiver em uma reunião e está esperando uma 
ligação urgente, comunique todos no inicio da reunião. Mas não é só porque você aguarda essa 
ligação que pode o deixarele tocar e fazer todo aquele tumulto. Coloque no modo silencioso ou no 
vibra, peça licença e atenda discretamente.
 

Algumas  pessoas  costumam  ser  grosseiras  quando  nós,  secretárias  (os),  não  temos 
autorização de passar o número do celular do diretor. Nestes casos, estamos somente cumprindo 
ordens. Seja educada (o) e anote o telefone e o nome da pessoa para passar o recado ao diretor 
assim que possível. Se ele achar necessário, ele mesmo passa o número ou lhe autoriza.
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Os e-mails também valem ser citados. Devemos sempre responder a todas as mensagens 
que chegam e que pedem um retorno. Seja breve e evite letras coloridas, margens floridas, etc. no 
e-mail da empresa. Esse tipo de coisa se for do seu agrado, deve ser usado no e-mail pessoal. Evite 
repassar correntes, piadas, orações, isso também deve ser tratado no seu e-mail particular.

7- Conversa fiada: Cumprimentar as pessoas com um: “bom dia”, “boa tarde”, “como vai?”, “tudo 
bem?” assim como tantas outras maneiras que você já  sabe são usadas diariamente,  digamos 
assim, que por todo mundo. Algumas pessoas esquecem que esse é só um modo educado de 
cumprimentar as pessoas e manda vê nas reclamações da vida, da empresa, do colega e não sei 
mais de quem.   E você, que levantou alegre, feliz, de bem com a vida, acaba por ficar deprimido 
também com tantos problemas e lamentações da outra pessoa.

Quando conhecemos a pessoa e temos tempo de ouvir ainda vai lá, mas o pior é quando 
estamos atrasados ou pior, nem somos íntimos da pessoa a ponto de ouvir suas reclamações.

Se te cumprimentarem assim, principalmente no trabalho, seja elegante e sempre responda 
que sim, que está tudo bem. Evite cometer essa gafe, por favor. Deixe para desabafar com pessoas 
que realmente podem lhe ajudar, amigos, familiares e pessoas das quais você tem intimidade para 
expor sua vida particular.

Outro exemplo de conversa fiada vem de pessoas que costumam pedir favores o tempo todo. 
Ficam dando milhões de desculpas, enrolam, etc. Ah não, a gente até mesmo já sabe o que “aquela” 
pessoa vai querer, um favor! Ajudar os outros é sempre bom, faz bem tanto para quem é ajudado 
como para nós, mas algumas pessoas não têm noção e nem se esforçam para tentar realizar suas 
tarefas sozinha.

8 – Beijoqueiro, basta um: Deixe beijos para seus amigos e parentes, poupe seus colegas de 
trabalho.

Sabe aquela mania que algumas pessoas tem de tratar clientes, colegas de trabalho e até 
mesmo desconhecidos por “meu bem”, “querida” e tantas outras maneiras expressões afetuosas? 
Sim,  isso  é  inconveniente.  Soam  falsos.  Guarde  expressões  desse  tipo  para  as  pessoas  que 
realmente são seu bem e queridas para você.

E nada de chegar no escritório e beijar seus sei lá quantos colegas de trabalho todos os 
dias… que tempo perdido heim… e pior, que chato também né? Pense bem… Guarde abraços e 
beijos  para  ocasiões  que  realmente  pedem,  como aniversários,  projetos  bem sucedidos  ou  na 
despedida de um colega que está saindo da empresa.

Deve-se sim expressar apreço pela equipe de trabalho, mas de um modo mais profissional.

4.6. NETIQUETA: Cuidado na rede - Etiqueta on line

Sabemos que nem sempre é fácil saber exatamente como 
proceder com relação às inúmeras redes sociais que a internet 
nos  proporciona.  Porém,  também  não  se  pode  ignorar  a 
importância de estar atualizada e em contato com estes meios.

As estatísticas apontam a importância que a internet tem tido no cotidiano das pessoas. O 
tempo despendido nos sites de relacionamento saltou de três para cinco horas e meia por mês nos 
últimos três anos. Sete em cada dez adultos utilizam as redes para contatos profissionais. 
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Com tudo isso,  nada mais  natural  do  que algumas questões  de relacionamento  pessoal 
migrarem para o meio online. Por isso, é preciso precaução com a maneira como nos comportamos 
no mundo virtual, pois é preciso manter a etiqueta mesmo no mundo virtual.

Algumas dúvidas com relação ao mundo online são muito freqüentes. Mas será que o nosso 
perfil  profissional  pode ser  afetado por  nosso comportamento online? Vamos comentar algumas 
dúvidas mais freqüentes:

-  Será  que  as  empresas  dão  importância  ao  que  se  escreve  em redes  sociais  ao 
analisarem currículos?

Muita! Por isso, é importante cuidar de tudo o que você escreve quando assina embaixo. Se 
a empresa for da área de tecnologia, a importância é ainda maior. Algumas empresas, vão verificar 
que o candidato não tem perfil online ou não está nas redes, nem chamam para entrevistas.

- Se um contato profissional me chamar para ser “amigo” no Orkut, Facebook ou outra 
rede social, é indelicado recusar?

Convites para participar de algo na vida virtual é como na vida real: você só aceita se estiver 
a fim ou se achar que vale a pena. Não esqueça de que recusar é um direito seu.

- É ruim misturar assuntos pessoais e profissionais no Twitter?

Não  há  mal  nenhum  em  fazer  brincadeirinhas  ou  posts pessoais.  Agora,  se  você  quer 
relevância profissional, concentre-se na sua área de atuação. Há redes com perfil pessoal, como o 
Orkut, e outras mistas, como o Twitter. Escolha a que tem mais a ver com o seu objetivo. 

- Em redes sociais voltadas para o trabalho, como é o caso do Linkedin, dá pra recusar 
convites?

Você também só aceita os convites que quiser, mesmo se for pra recomendar alguém, ou 
apresentar um amigo a outro contato da rede.

- Qual é a regra geral para ter um blog ou perfil com o mesmo “tema” de seu trabalho 
na vida real?

É evidente que o mau uso das mídias sociais pode causar risco ao futuro dos funcionários na 
companhia. Cuidado para não denegrir concorrentes, nem tenha a obrigação de responder a todas 
as críticas.  Um estudo realizado pela consultoria americana  Proof  point mostra que 8% das mil 
empresas  que  fizeram  parte  dos  estudos  já  demitiram  um  funcionário  por  causa  de  posts 
inadequados.

Todos sabemos que um dos diferenciais da secretária executiva é a etiqueta! E, como a 
primeira  impressão  é  a  que  fica,  esteja  sempre  atento  (o)  à  postura,  cabelo,  maquiagem, 
comportamento, e também à forma de se expressar.

A maneira como você fala, o vocabulário utilizado e a entonação de voz dizem muito sobre 
você. Isso vale não só para a oralidade, mas também para a escrita – e, atualmente, para o mundo 
virtual! 

Secretariado - Técnicas e Rotinas Secretariais II 50



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Dicas de como se comportar corretamente no mundo virtual. Veja só:

- Maiúsculas:  textos em maiúsculas (CAPS LOCK ativado),  na maioria dos casos, dão a 
entender que você está gritando. Se quiser destacar algo, sublinhe ou coloque entre aspas. Se o 
programa  utilizado  na  comunicação  permitir,  use  o itálico ou negrito,  mas  sempre  de  forma 
moderada para não poluir o texto.

- Erros de grafia: Em conversas informais, é normal que a norma culta da língua seja posta 
de lado, e utilizemos gírias e expressões do dia a dia. Porém, isso não quer dizer que se possa 
escrever de qualquer jeito. Atenção para os erros que mudam o significado do que se quer dizer, 
como usar “mais” em vez de “mas”, ‘e” em vez de “é”, “de” em vez de “dê” e assim por diante.

- Pontuação: Por mais informal que seja, o destinatário pode não conseguir acompanhar o 
fluxo de pensamento de quem está escrevendo.  Por isso,  a necessidade de pausas. Atenção à 
pontuação e à divisão de parágrafos.

- Respostas: Ao  enviar  respostas  em  fóruns,  lista  de  discussões  ou  debates  em  redes 
sociais, como facebook, por exemplo, procure ser claro sobre o que está falando ou a que está se 
referindo. Copie e cole um trecho da questão, dê o nome ao que você pretende responder e evite 
deixar sua réplica solta, sem referências às mensagens prévias nas quais você se baseou.

- Público X privado: Questão cara em tempos de redes sociais, o cuidado com o que se 
publica é essencial para evitar mal-entendidos e situações constrangedoras. Como o meio virtual 
permite respostas muito rápidas e publicações instantâneas, pense antes de tornar públicos seus 
pensamentos.  Por  isso  pense,  escreva,  leia  o  que  escreveu  e  só  depois  publique  na  internet. 
Lembre-se que suas opiniões ficarão registradas e que podem ser facilmente associadas ao seu 
nome numa busca rápida. Evite também publicar informações que possam lhe causar problemas, 
como críticas ao seu chefe e endereço.

-  Velocidade: A comunicação  via  correio  eletrônico  possibilita  a  comunicação  de  forma 
rápida e precisa. Por isso, nada de levar a eternidade para responder aos e-mails enviados a você. 
Seja breve, porém, não deixe de responder! Se entraram em contato com você, estão aguardando 
sua resposta! Por isso, não seja deselegante: responda, sempre que for uma informação útil  ou 
pessoal.

Atividades sugeridas:

Práticas no LABSEC – Laboratório de Secretariado 
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05 – Gerenciamento do tempo

O  tempo  é  um  recurso  precioso  que  não  pode  ser 
recuperado. Empregadores de todas as áreas reconhecem isso e 
sabem que  pessoas  que  usam o tempo efetivamente,  também 
usam  o  dinheiro  efetivamente.  Isso  faz  do  gerenciamento  de 
tempo uma das habilidades mais valiosas no mercado de trabalho 
atual.  Mas  muito  mais  do  que  não  ser  preguiçoso,  o 
gerenciamento  de  tempo  bem  sucedido  é  uma  disciplina  que 
requer paciência, humildade e inteligência.

O QUE É GESTÃO DO TEMPO?

Até o momento já observamos o que é o tempo, o que é gestão e quem é o gestor, agora 
resta-nos, fundindo estes parâmetros, contextualizar o que é a Gestão do Tempo.

Podemos conceituar a gestão do tempo como sendo a atividade que visa organizar o tempo 
disponível, de forma que atenda a execução de tarefas visadas.

Para  este  gerenciamento  de  tempo  entra  em  relevo  uma  série  de  fatores  como  meios 
humanos disponívies,  escolha de prioridades,  estabelecimento de cronogramas e prazos,  enfim, 
uma série de aspectos que no decorrer deste estudo iremos esmiuçar com mais detalhes.

QUAL A IMPORTÂNCIA DE SE TER UMA EFICAZ GESTÃO DO TEMPO?

Na canção “O TEMPO NÃO PÁRA”, o compositor e cantor brasileiro CAZUZA, fica nítido a 
noção de que efetivamente o tempo escorre pelas mãos e que temos posse apenas do hoje do 
agora, já que, o passado não volta mais e o futuro, nem sequer sabemos se chegará. Neste sentido 
CAZUZA diz:

         “Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo 
não pára. Não pára, não, não pára”

A letra da canção leva a uma reflexão absolutamente pertinente, qual seja, o tempo que 
passou não volta mais, logo, não podemos nos permitir desperdiçar o tempo com ações inúteis, 
improdutivas,  danosas.  Ao  contrário  disso,  devemos  focar  e  dedicar  nosso  tempo  a  opções 
construtivas para nós mesmos, nossos familiares e para a sociedade como um todo.

Nesta perspectiva, se temos um objetivo a ser atingido, como por exemplo, a conclusão do 
Ensino Médio Profissionalizante, devemos estabelecer metas e estratégias de gerenciamento do 
nosso tempo para que mesmo com as diversas atividades que temos (família, trabalho, lazer, etc.) 
possamos alcançar o sucesso.

O planejamento eficaz e o gerenciamento do tempo são as ferramentas indispensáveis para 
a organização de nosso dia, dos nossos projetos pessoais, educacionais e profissionais.

5.1. Inicie cedo e conheça prazos

Começar  um projeto cedo te dá mais  tempo para  planejar  e permite que você lide com 
complicações de uma maneira mais relaxada. Isso também pode resultar em terminar mais cedo, 
dando-lhe uma vantagem sobre o próximo projeto. Também é importante diferenciar  projetos de 
curto  e  longo  prazo.  Gastar  muito  tempo  em um  projeto  maior  e  deixar  um  menor  de  lado  é 
contraproducente. Liste objetivos diários para ambos os tipos de projeto, tendo os prazos em mente.

Secretariado - Técnicas e Rotinas Secretariais II 52

http://www.supersecretariaexecutiva.com.br/wp-content/uploads/2011/11/tempo.jpg


Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

5.2. Procure conselhos e delegue funções

Você não conhece tudo. Fazer algo da forma errada porque você é orgulhoso demais para 
pedir conselhos não é somente tolice, mas representa o desperdício de um tempo valioso.  Não 
importa quão complexo é o conselho,  ele é mais rápido e fácil  do que começar  tudo de novo. 
Delegar tarefas salva o tempo de todo mundo. De qualquer maneira, tenha certeza de que seus 
delegados são qualificados e estão bem informados sobre suas funções. Ter que explicar as coisas 
a toda hora significa perder  o tempo de todo mundo.  Cheque,  de tempos em tempos,  se seus 
subordinados estão mesmo fazendo seus trabalhos.

5.3. Tenha um plano B

Flexibilidade é um elemento crucial  do gerenciamento de tempo efetivo.  Enquanto ainda 
estiver na fase de planejamento do projeto, antecipe os problemas antes que eles ocorram e tenha 
planos para eles. Dessa forma, quando eles surgirem, você estará preparado e não terá que perder 
tempo formulando  respostas totalmente  novas. E  como ninguém  pode  prever todos  os 
contratempos, esteja preparado para ter que mudar o caminho se for necessário.

5.4. Aprendendo a dizer “não”

Tente  analisar  cada  projeto  por ângulos  diferentes. A  chave  é nunca estar em  pânico e 
sem ideias.

Não importa quão atarefado esteja e como efetivamente gerencia seu tempo, você não pode 
fazer  tudo.  Ser  honesto  sobre  você  mesmo  e  suas  limitações  é  uma  economia  de  tempo  e 
frustração. Isso também faz de você um trabalhador mais eficaz, já que o que você rejeitar deve ir 
para alguém mais qualificado.

Resumindo, não queira ser auto-suficiente! Fazer tudo sozinho, além de ser extremamente 
cansativo, pode fazer com que você deixe passar detalhes que seriam facilmente percebidos caso 
contasse  com  a  ajuda  de  alguém!  Por  isso,  preze  sempre  pela  qualidade  do  que  você  faz, 
preservando seu trabalho e você mesmo!

5.5. Obstáculos para uma eficaz gestão do tempo

Aprendemos que “o tempo não pára” e que diante desta afirmação o tempo passado não volta mais, 
logo,  torna-se absolutamente  importante  uma organização  pessoal  para  que se possa executar 
trabalhos, realizar projetos, implementar sonhos e além disso, concluí-los com sucesso e dentro do 
prazo estimado. 

Vale o dito pelo ídolo do Rock Brasileiro, Renato Russo, quando cantou “Tempo Perdido”: 

“Todos os dias quando acordo
Não tenho mais O tempo que passou

Mas tenho muito tempo
Temos todo o tempo do mundo...

Todos os dias
Antes de dormir

Lembro e esqueço
Como foi o dia

Sempre em frente
Não temos tempo a perder..”

Secretariado - Técnicas e Rotinas Secretariais II 53



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Acontece que no desempenho desta tarefa árdua de maximizar  o tempo,  muitas dificuldades e 
obstáculos aparecem, dentre as quais, podem-se ilustrar:

• Falta de consciência do valor do tempo;

Para que se dê o  real  valor  que as coisas  merecem,  é necessário  que se tenha o  verdadeiro 
conhecimento destas em toda a sua essência. Assim, para que se dê valor ao tempo é necessário 
que se compreenda seu espírito e, sobretudo se possa sentir  com o passar dos segundos, dos 
minutos, das horas e dos dias que, a cada momento, temos menos tempo em nossas mãos e a 
obrigação de aproveitá-lo da melhor maneira possível.

É só a partir desta convicção que se tem o passo inicial para a percepção de que no mundo 
real,  e  principalmente  no trabalho,  o  tempo é  mensurado por  prazos  curtos  e,  em cima deles, 
nascem cobranças.

De fato sem esta consciência passa-se a “brincar com o tempo” e este não perdoa, pois 
jamais pára.

• Planejamento ausente ou mal trabalhado;

O planejamento  está  presente  em todos  os  aspectos  de  nossa  vida  seja  consciente  ou 
inconscientemente. Na verdade quando imaginamos que no dia seguinte temos que ir ao centro da 
cidade comprar uma roupa, traçamos automaticamente um Plano, ou seja: vou acordar hora “x”; 
pegar  o transporte “y”; descer em local “z”; ir até a loja “h”. Para tanto deve levar em conta os 
recursos financeiros necessários, o tempo disponível para tal tarefa, entre outros. Se tudo não for 
pensado, planejado e organizado, muito provavelmente algo vai dar errado. Por exemplo, se não 
estipularmos um valor  para o que vamos comprar,  pode ser que fiquemos sem o dinheiro para 
retornar para casa.

Com o exemplo acima fica nítida a necessidade de um planejamento prévio para que se 
tenha uma boa gestão do tempo. Não se pode começar uma casa pelo telhado!

• Deficiência nos meios necessários;

Como  aspecto  do  planejamento,  deve  imperiosamente  ser  observado  o  campo recursos 
humanos e financeiros. Iremos por momento nos ater ao componente financeiro. Na verdade para a 
execução de um Projeto e para que ele obedeça aos prazos previstos, é indispensável que os meios 
como materiais, ferramentas e recursos estejam disponíveis em quantidade e qualidade exatos. De 
fato, muitos projetos atrasam ou até mesmo deixam de ser concluídos por falta de verbas que não 
foram devidamente dimensionadas.

• Desvio do foco e baixo comprometimento;

Enquanto no tópico anterior nos atemos ao fator físico, aqui nos deteremos ao fator humano. 
Além do planejamento e dos meios físicos necessários, para que se tenha uma iniciativa concluída 
com sucesso e no tempo estabelecido, é importante que se faça com que haja concentração ou foco 
no que se busca realizar, e comprometimento com o que se quer construir. 

Muitos  fatores  atrapalham  ou  desviam  o  foco  como:  absorção  de  novas  tarefas;  não 
cumprimento de prazos; troca de prioridades (diversões ou ócio quando se teria que desenvolver 
determinada tarefa). Outro fator também significativo é a falta de comprometimento individual ou da 
equipe.  Detectando-se  este  “mal”,  o  Gerente  do  Projeto  deve  imediatamente  intervir,  seja 
individualmente  (caso  de  descompromisso  de  um  membro),  seja  coletivamente  (caso  de 
descompromisso  do  grupo  em  geral),  e  buscar  efetivamente  descobrir  o  porquê  deste 
comportamento, a fim de neutralizá-lo.
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5.6. Conseqüências de uma má gestão do tempo

Inúmeras podem ser as conseqüências danosas da má gestão do tempo, tanto no campo 
pessoal  como no profissional.  Dentre  elas,  podemos  citar  três  diretamente  relacionadas  com o 
universo profissional:

• Atraso ou má qualidade dos produtos;

Se não há um planejamento estratégico devido e uma precisa organização e disciplinamento 
do tempo e recursos, certamente haverá, no mínimo, um atraso dos prazos e ou má qualidade dos 
produtos. Isto quando não acontece a não entrega do prometido. É fato que quando se deixa o 
tempo correr sem nenhum controle e organização sistêmica, os prazos são extrapolados e ao final, 
aparece a chamada “correria de última hora”, a qual, geralmente leva a falhas que comprometem a 
qualidade do produto.

• Falta de credibilidade;

Com a não entrega, atraso ou má qualidade do produto ou serviço, certamente a empresa ou 
o empreendedor passará a não gozar de credibilidade perante a clientela e ao mercado.

• Falência.

Com a ausência de credibilidade ocasionada pela não entrega, entrega com atraso e/ou má 
qualidade dos produtos ou serviços, infelizmente acha-se um caminho rápido e eficaz para a falência 
do negócio, do projeto, da tarefa, enfim, do objeto ou objetivo buscado.

No ramo de serviços e produtos, como é na informática, qualidade e prazo são essenciais, e 
a satisfação do cliente é fundamental, principalmente, por ser ele o principal difusor da propaganda 
boca  a  boca  e  esta,  segundo  pesquisa  recente  “é  a mais  poderosa fonte  de informações  dos 
consumidores brasileiros sobre produtos e serviços” (Fonte: www.amcham.com.br, jan/2012. Estudo 
Global  de  Comportamento  do  Consumidor  2010,  realizado  pela consultoria Accenture  em  17 
nações).

Como se vê,  a ingerência do tempo pode trazer conseqüências às vezes irreversíveis  e 
mortais para os projetos, planos e objetivos que se pretende alcançar. Logo, torna-se imperioso o 
domínio de técnicas de aproveitamento do tempo para que se encurtem caminhos e se alcance o 
sucesso. 

Atividades sugeridas:

Práticas no LABSEC – Laboratório de Secretariado 
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GLOSSÁRIO

ANFITRIÃO:  Aquele  que recebe  os  convidados  em eventos  organizacionais,  é  muitas  vezes,  a 
autoridade maior da empresa presente ao encontro.

AUTORIDADE: Aquele que tem o poder de se fazer obedecer; quem detém o domínio, o poder. Nas 
organizações, a autoridade se encontra nas chefias intermediárias dos diversos níveis de hierarquia 
e na direção superior.

CHECK LIST: Relação completa e detalhada de providências que devem ser tomadas na realização 
de um evento ou na produção de qualquer peça.

COMPORTAMENTO: Maneira de o indivíduo agir em relação ao meio social em que se encontra.

COMUNIDADE: Conjunto de pessoas que vivem em comum. Em relação às organizações, é o local 
físico onde se encontram o raio de ação em que exercem e recebem influências.

CRONOGRAMA:  Distribuição  planejada  das  fases  de  um  trabalho  a  ser  executado,  com 
discriminação das diversas etapas e prazos. Após sua aprovação, deve ser seguido sem alterações, 
pois qualquer modificação pode desorganizar um evento.

DIPLOMACIA: Habilidade no trato de questões delicadas, polidez.

DISCURSO: Exposição de idéias proferidas em público. Para evitar dispersão do tema ou repetições 
inconclusivas, deve ser redigido antecipadamente.

EMPRESA: Unidade econômica de produção. Pode ser pública, privada e de economia mista.

ETIQUETA: Formalidade no trato social. Pressupõe urbanidade e respeito no trato entre pessoas, 
tanto no contato social quanto no envolvimento profissional.

EVENTO: É o acontecimento de cunho social, profissional ou religioso que envolve pessoas ligadas 
a interesses comuns.

FLUXOGRAMA: Representação gráfica de uma seqüência de operações. No planejamento, pode 
ser encontrado em todas as etapas.

HERÁLDICA: É a ciência que estuda as regras, a composição, a descrição e a interpretação dos 
brasões. O Heraldo ou arauto atuava nas solenidades como anunciador, o que corresponderia ao 
mestre-de-cerimônias.

HIERARQUIA:  Qualquer  classificação  que  tenha  como  base  as  relações  entre  superiores  e 
dependentes ou classificação por ordem; graduação de autoridade.

IMPROVISO: Algo feito de repente, sem prévio preparo. Dever ser evitado em diversas situações, 
tais como planejamento e discursos.

MAILING LIST: Lista de pessoas de interesse da organização.

MESTRE-DE-CERIMÔNIAS: Pessoa que apresenta e dirige um encontro ou palestra.

ORGANOGRAMA: Estrutura hierárquica de uma organização, podendo conter relações, atribuições, 
etapas de trabalho.

PLANEJAMENTO: Ato de relacionar e avaliar informações e atividades de forma ordenada, a serem 
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executadas num prazo definido.

PRECEDÊNCIA:  Antecedência  no  tempo,  na  ordem  ou  no  lugar.  A  formação  da  ordem  de 
precedência é uma das partes mais importantes do cerimonial.

PRESS-KIT: Conjunto informativo composto de textos, fotografias e outros materiais, destinado à 
divulgação de fato jornalístico ou de um evento publicitário.

PROTOCOLO: Em relação ao cerimonial,  é  o  que determina os  lugares  na estrutura  política  e 
administrativa em um evento.

PÚBLICO: Para as Relações Públicas, é o grupo de pessoas ligado, de modo direto ou indireto, aos 
interesses de uma organização. Nas instituições públicas e privadas podem ser dividas em interno e 
externo.
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!
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