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2.1 Introdução

Relembrando a nossa aula anterior você aprendeu que agente “é aquele
que produz efeito, opera ou é capaz de operar”.

E que facilitador, segundo o dicionário online Priberam, “é aquele que está
disposto a proporcionar algo a alguém”. Você estudou sobre este assunto
no Código de Ética Profissional do Secretariado, no capitulo VI que trata
das Relações com a Empresa, em seu artigo 10º onde menciona:
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• Art. 10º - Compete ao Profissional, no pleno exercício de suas
atividades:

• a) identificar-se com a filosofia empresarial, sendo um agente facilitador
e colaborador na implantação de mudanças administrativas e políticas;

• b) agir como elemento facilitador das relações interpessoais na sua área
de atuação;

• c) atuar como figura-chave no fluxo de informações, desenvolvendo e
mantendo de forma dinâmica e contínua os sistemas de comunicação.
(grifo nosso)
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• O que devemos entender? Que o secretário deve atuar como agente
facilitador nas atividades organizacionais.

• O fluxo de atividades e informações estão ligadas ao relacionamento
interpessoal, por isso o secretário deve ser aquele que se deixa refletir
como um espelho, onde o reflexo bate e volta.

• O secretário em suas atividades diárias deve ser reconhecido como o
solucionador dos problemas e o facilitador da negociação empresarial.
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Presta, 

• Atenção! A secretária é um elo de ligação entre as diversas funções
dentro de uma organização e ao mesmo tempo, ela é a ponte entre a
organização, seus clientes e os fornecedores, ou seja, ela está ligada a
tudo aquilo que representa o mundo exterior à organização.

• A secretária é responsável por filtrar tudo o que vem do mundo exterior e
que realmente interessa ou não a vida da empresa, mas também
escoando a informação pertinente para o exterior e contendo toda a
informação confidencial da empresa. Isto exige a chamada descrição e
ética profissional, essencial a qualquer um de nós enquanto profissionais.
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• Quando encontrar alguma dificuldade e precisar levar ao
conhecimento da gerência, você deve apresentar pelo menos
duas soluções para esta dificuldade.

• Ser o agente facilitador é não sobrecarregar a sua chefia com
problemas corriqueiros que você como secretário pode e deve
tentar solucionar sendo responsável pelas informações fluírem
rapidamente na empresa e os problemas serem resolvidos.
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• Não confundam com a morte do trabalho. Este vai continuar porque
haverá muitas coisas a serem feitas.

• Mas o emprego está condenado a morrer. Os seres humanos
trabalharão em projetos que têm começo, meio e fim.

• Terminado o projeto, eles passarão para outros projetos, na mesma
empresa ou em outra — ou até mesmo em casa — é o teletrabalho.
Nos referidos projetos, as pessoas serão demandadas a ser
polivalentes. (PASTORE 1995:33)
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• Ele acrescenta que entraríamos no mundo da multifuncionalidade
e que esta seria a marca deste milênio. Salienta que não haveria
trabalho para mão de obra não qualificada e nem para quem
somente soubesse fazer uma só coisa. Ele acrescenta o que
aconteceria com o secretário:
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• No passado, esperava-se desse profissional uma boa datilografia e
um certo senso de organização.

• Hoje, ele precisa dominar os processadores de texto que evoluem a
cada dia; ter boa redação; conhecer línguas; conhecer um pouco de
contabilidade; ajudar a controlar custos; organizar viagens;
manusear máquinas sofisticadas de xerox, fax, modem; ter
habilidade para persuadir pessoas e várias outras habilidades.
PASTORE (1995:34)
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• Ser um agente facilitador faz parte destas novas habilidades
que o técnico em secretariado deve desenvolver.

• Veja alguns exemplos onde o técnico em secretariado deve agir
como agente facilitador:
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• AGENDA: Acesso de pessoas a seu executivo, horários, retornos, cumprimento dos
compromissos.

• REUNIÕES: Agendamento de reuniões, elaboração e envio de pautas e atas.

• TELEFONEMAS: Retorno de ligações internas e externas.

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

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

• ATENDIMENTO: A resolução de problemas, retorno, reclamações, atendimento
das demandas dos clientes e fornecedores internos e externos.

• VIAGENS: Horários, preços, localização, hospedagem, locomoção.

• DOCUMENTOS: Gestão, armazenamento, tramitação, controle, busca.
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Conforme o quadro acima, podemos verificar uma série de atividades
que o técnico em secretariado precisa realizar para facilitar o dia a dia
da sua gerência, clientes e fornecedores.

Seja você também um agente facilitador capaz de ser reconhecido
por aquele que resolve e não por aquele que engaveta tudo que
chega a suas mãos. Para que você consiga desempenhar esse papel,
algumas atitudes são importantes.
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❑Sempre cumprimente com um sorriso;

❑Evite ficar de mal humor no trabalho;

❑Seja solícito;

❑ Interesse-se pelas pessoas, coisas e fatos;

❑Use de empatia;

❑Bom dia, Boa tarde, Por favor, Obrigado são palavras mágicas;
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❑Vou verificar o que houve e lhe retorno em seguida;

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

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

❑ Se preocupar com acúmulo de informações e ligações pendentes;

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

❑ Se preocupar com as metas estabelecidas.
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• Informática

Para executar as funções e responsabilidades próprias da profissão, o
secretário deve ter plenos conhecimentos em informática. Estar
familiarizado com softwares feitos para planejar operações é essencial,
assim como saber usar funcionalidades avançadas de programas e
aplicativos de escritório, como editores de textos e planilhas.
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Cumprir seu papel na empresa ou instituição pública com máxima
responsabilidade: esse é o requisito básico para o bom desempenho
das atribuições do secretário executivo.

Pois é dessa postura que depende tudo o mais envolvido em seu
trabalho, cujo foco é facilitar e gerenciar a rotina das empresas.
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É indispensável que o secretário executivo tenha grande fluência em
Língua Portuguesa, Pois para quem lida diariamente com textos e
redações empresariais, falar e escrever dentro das normas cultas é
obrigatório.

A globalização e o advento do Mercosul aproximaram mercados e, com
isso, idiomas estrangeiros, a exemplo do espanhol e inglês, precisam ser
fluentes para os formados em Secretariado Executivo.
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• O secretário executivo encontra portas abertas ao seu trabalho
em diferentes tipos de empresas, a exemplo de:

• Comércios;

• Transportadoras;

• Órgãos públicos;

• Instituições educativas;

• Multinacionais.
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• Para ser um profissional destacado na área do Secretariado é preciso reunir 
determinadas competências.

• Facilidade para interagir com tecnologias da informação;
• Boa comunicação organizacional;
• Paciência;
• Diplomacia para contornar problemas e resolver situações,
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Visão para identificar e estabelecer prioridades;
• Rigor com o cumprimento de compromissos;
• Aptidão para lidar com funcionários de diferentes níveis hierárquicos.
• Atenção à importância dos detalhes;
• Habilidade para reconhecer quando e como tomar decisões;
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Resumo 

❖Hoje, aprendemos sobre a importância do secretário como agente
facilitador.

❖Analisamos o Código de Ética que aborda este perfil e como o
secretário deve atuar para facilitar o acesso de clientes e
fornecedores nas diversas atividades desempenhadas por ele na
organização.
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