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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo geral investigar como se dá a atuação voluntária do 

profissional de Secretariado Executivo em uma instituição do Terceiro Setor. Para tal fim, 

escolheu-se uma instituição sem fins lucrativos, denominada Centro de Valorização da Vida. 

Por meio de análise documental, foram relacionadas as atribuições específicas previstas pela 

instituição para a Comissão de Secretaria, caracterizando assim a prática secretarial adotada 

pela organização pesquisada. Para consecução do objetivo foi realizada inicialmente uma 

pesquisa bibliográfica, para a contextualização do Terceiro Setor. Num segundo momento 

realizou-se uma pesquisa documental, meio pelo qual foi possível relacionar a prática 

secretarial da instituição. Por fim foi realizada entrevista com 03 (três) voluntários que 

compõem a Comissão de Secretaria Centro de Valorização da Vida em Fortaleza, Ceará. Após 

a análise dos resultados, inferiu-se que a prática secretarial desenvolvida na instituição 

investigada, em termos gerais, não difere daquela previstas pela Lei nº 9.261/96, ou seja, da 

prática secretarial prevista pela Legislação brasileira. 

 

Palavras-Chave: Terceiro Setor, Voluntariado, Secretariado Executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to investigate how general volunteering gives the professional the Executive 

Secretariat in an institution of the Third Sector. To this end, we chose a non-profit 

organization called Center for the Enhancement of Life. Through documentary analysis, were 

related to the specific functions provided by the institution to the Commission Secretariat, thus 

characterizing the secretarial practice adopted by the organization studied. To achieve the goal 

was initially performed a literature search, to contextualize the Third Sector. In a second stage 

there was a documentary research, the means by which it was possible to relate the secretarial 

practice of the institution. Finally he was interviewing three (03) volunteers who make up the 

Committee of Secretariat of Life Enhancement Center in Fortaleza, Ceará. After analyzing the 

results, we inferred that the practice developed by the institution secretarial investigated in 

general terms, no different from that envisaged by Law No. 9.261/96, or secretarial practice 

provided by the Brazilian legislation. 

 

Keywords: Third Sector. Volunteering. Executive Secretariat. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Cada vez mais, ouve-se falar sobre trabalho voluntário, terceiro setor, filantropia, ou 

então, recebe-se uma ligação solicitando doações para uma entidade sem fins lucrativos, ou 

para uma campanha de auxílio a necessitados. O crescimento destas instituições, sem fins 

lucrativos, pertencentes a um novo setor chamado de Terceiro Setor, mostra que o seu papel 

dentro da sociedade torna-se cada vez mais relevante, isso ocorre, principalmente, devido à 

ineficiência do Estado em cumprir com suas obrigações. 

 As organizações do Terceiro Setor arregimentam hoje grande quantidade de pessoas 

dispostas a dispor de um pouco de seu tempo para a realização de algum tipo de trabalho 

voluntário. Neste sentido, é possível vislumbrar que, no contexto organizacional destas 

instituições é possível encontrar profissionais das mais diversas áreas de atuação. 

 O profissional de Secretariado é apontado como figura essencial no quotidiano das 

organizações, sejam elas públicas ou privadas. De acordo com Bruno (2006) o profissional de 

secretariado tornou-se uma figura de especial importância no meio organizacional, tanto no 

setor público quanto no setor privado, porém, na atualidade, alguns profissionais que, 

percebendo uma dimensão diferente em seu papel, atuam como voluntários em entidades sem 

fins lucrativos, oferecendo a estas seus conhecimentos e habilidades profissionais. Este estudo 

foi ao encontro destes profissionais, visando conhecer sua atuação voluntária em uma 

instituição sem fins lucrativos. 

 O presente estudo desenvolveu-se a partir do problema de pesquisa, que visava 

responder ao seguinte questionamento: como se dá a atuação do profissional em secretariado 

em instituições sem fins lucrativos? Tal pesquisa justifica-se na necessidade de também 

conhecer a atuação de tais profissionais, dentro do contexto destas organizações, que 

desenvolvem serviços públicos diversos, sem que haja recompensa financeira. 

Tem-se como objetivo geral investigar como se dá a atuação do profissional em 

Secretariado, voluntário, no Programa CVV de Prevenção ao Suicídio, situado na cidade de 

Fortaleza. Tem como objetivos específicos verificar se as atividades do secretário executivo 

como voluntário estão de acordo com as atribuições regulamentares da profissão; investigar se 

existem atividades exercidas na prática que não estão previstas no Manual do Programa CVV, 

e por fim, avaliar os estímulos motivacionais que propulsionam a prática do secretariado 

voluntário.  



 

 

 O segundo capítulo apresenta os fundamentos gerais do Terceiro Setor, trazendo os 

conceitos, elementos e características gerais, identificando e classificando as organizações que 

compõem o Terceiro Setor, apresentando também o desenvolvimento do mesmo no Brasil, 

pontuando os aspectos históricos, legislativos e a relevância social e econômica. 

 No terceiro capítulo é contemplada a atuação voluntária do profissional de 

Secretariado Executivo nas organizações do Terceiro Setor. Fez-se importante neste capítulo 

apresentar os aspectos históricos do trabalho voluntário no Brasil e a prática do voluntariado 

organizado, relacionando o trabalho nas organizações sem fins lucrativos com a profissão de 

Secretário Executivo. 

 Os procedimentos metodológicos deste trabalho são apresentados no quarto capítulo. 

São relacionados os conceitos de estudo de caso e a sua aplicabilidade na pesquisa, 

contextualizando a instituição pesquisada, relacionando o universo e a amostra e os 

instrumentos de coletas de dados da pesquisa. 

 Por fim são apresentados os resultados obtidos por meio da pesquisa documental e da 

pesquisa de campo. As informações obtidas na pesquisa documental são confrontadas com 

àqueles obtidos por meio da pesquisa de campo e comparados com a Legislação que trata da 

profissão de Secretariado no Brasil. As principais conclusões deste estudo, bem como as 

respostas para o problema de pesquisa e os objetivos são pontudas nas considerações finais. 
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2. FUNDAMENTOS GERAIS DO TERCEIRO SETOR E O SEU 

DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 

  

 

As entidades de interesse social, de acordo com Merege (1999), foram criadas nos 

séculos XVI e XVII, e tinham como precursora a Igreja Católica e as Santas Casas de 

Misericórdia. Assim nascia o que hoje se denomina Terceiro Setor, criado de forma a atender 

as necessidades da população não atendidas pelo Estado, tendo em vista o grande número de 

atividades que tinha que desempenhar, não conseguindo, desta forma, suprir todas as 

demandas dos cidadãos. Com base em tal problemática o chamado Terceiro Setor nasce como 

um intermediário entre o Estado e o mercado, atendendo os apelos da sociedade em vários os 

setores como educação, saúde, meio ambiente, cultura, esporte, lazer e entre outros, tentando 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, permitindo as classes menos favorecidas da 

sociedade a perspectiva de um futuro promissor. 

 É importante destacar que o Terceiro Setor é um conceito recente, portanto, de acordo 

com Merege (1999), se está no início de processo de conhecimento das características, dos 

elementos e da própria essência e lógica do Terceiro Setor. Abaixo serão transcritos conceitos, 

elementos e características ofertados por vários autores. Essa compilação de conceitos e 

elementos tem por finalidade possibilitar um fácil acesso aos vários posicionamentos e ponto 

de vista, introduzindo-se então nesse recente campo de conhecimento que está em contínuo 

processo de busca e consolidação de sua identidade. 

 

2.1 Conceitos, elementos e características gerais 

 

 

 Foi a partir de uma análise mais profunda das atividades organizadas pela sociedade 

civil, conforme sugere Merege (1999) que surgiu a denominação de Terceiro Setor. Recebeu 

essa denominação por englobar atividades que não estão dentro da órbita de atividades 

governamentais e muito menos se identificam com as atividades privadas, sejam do setor 

agrícola, industrial ou do setor de serviços, como são tradicionalmente definidas pela 

metodologia das contas nacionais. São organizações que não tem características de 

apropriação privada de lucros, que prestam um serviço público e que sobrevivem basicamente 

da transferência de recursos de terceiros, sejam famílias, governo ou empresas privadas. Por 

não se enquadrarem dentro das categorias das atividades estatais ou das atividades de 

mercado, passaram a ser identificadas como Terceiro Setor. 
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Fernandes (1997), também traz uma síntese sobre Terceiro Setor, ressaltando que o 

mesmo é composto por organizações tidas sem fins lucrativos, e que sua criação e manutenção 

se dão pela participação voluntária, fora da esfera governamental, dando seguimento às 

tradicionais práticas da caridade, da filantropia e do mecenato. O autor também ressalta a 

expansão do sentido de Terceiro Setor para outros domínios, devendo-se tal expansão, 

sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na 

sociedade civil. 

Um elemento do Terceiro Setor que merece destaque, evidencia Carvalho (2002), é a 

sua heterogeneidade. Diz-se heterogenia, por congregar instituições com objetivos os mais 

diversos, abrangendo desde programas e projetos sociais que objetivam a emancipação dos 

setores populares e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, até programas 

meramente assistenciais e compensatórios, pautados pela lógica de mercado. O que estas 

instituições trazem em comum, é a utilização do termo cidadania, com todas as implicações 

que o “ser cidadão” traz em si, como justificativa para o desenvolvimento dos seus trabalhos. 

Segundo Fisher (2002, p. 45): 

Terceiro Setor é a denominação adotada para o especo composto por organizações 

privadas, sem fins lucrativos, cuja atuação é dirigida a finalidades coletivas ou 

públicas. Sua presença no cenário brasileiro é ampla e diversificada, constituída por 

organizações não-governamentais, fundações de direito privado, entidades de 

assistência social e de benemerência, entidades religiosas, associações culturais, 

educacionais, as quais desempenham papéis que não diferem significativamente do 

padrão conhecido de atuação de organizações análogas em países desenvolvidos. 

Essas organizações variam em tamanho, grau de formalização, volume de recursos, 

objetivo institucional e formas de atuação. Essas organizações caracterizam-se por 

serem privadas, sem fins lucrativos, formais, autônomas, e incorporarem algum 

grau de trabalho voluntário. 

 

Nesse sentido, pode-se ter o Terceiro Setor como uma sociedade civil organizada que 

tem como objetivo a prestação de serviço a sociedade em todos os setores, com finalidade não 

lucrativa. Fernandes (1997, p.19) traz a seguinte definição para o terceiro Setor:  

[...] Constitui o conjunto de atividades das organizações da sociedade civil, portanto 

organizações criadas por iniciativas de cidadãos, que tem como objetivo a prestação 

de serviços ao público em áreas como saúde, educação, cultura, direitos civis, 

moradia, proteção ao meio ambiente, desenvolvimento do ser humano.  

 

Landim (1993, p.5) elucida as diversas formas de atuação do Terceiro Setor e 

apresenta algumas características próprias das instituições que o compõem ao dizer que:  

 
Elas são incontáveis, espalhadas pelos quatro cantos do planeta, existindo nos mais 

diferentes contextos nacionais. Atuam em campos variados como os de arte e 

cultura, educação, recreação, saúde, assistência social, defesa de direitos humanos e 

de minorias, feminismo, ambientalismo, desenvolvimento comunitário, 

fortalecimento de organizações de base... Acionam agentes com trajetórias e valores 

os mais diversificados. São de mercado de trabalho e também terreno de ação 
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voluntária. Mobilizam grande quantidade de recursos materiais, de origens tão 

diversas quanto governos, indivíduos, famílias, empresas, igrejas, fundações, 

associações. Na maioria são pequenas, embora frequentemente seu âmbito de 

atuação possa ultrapassar fronteiras nacionais. De natureza privada, não são 

empresas; atuando em beneficio público, não são órgãos do governo. São as 

chamadas organizações sem fins lucrativos.  

 

 Com base nos conceitos e características apresentadas, é possível perceber que não há 

muita discrepância conceitual, principalmente no que diz respeito ao papel de tais entidades 

junto à sociedade, caracterizando assim, como principal missão das entidades do Terceiro 

Setor, a prestação de serviços públicos. 

Também se faz importante citar, ao propor conceitos e características do Terceiro 

Setor, que, não está suficientemente consolidado no meio acadêmico, nem no universo das 

práticas cívicas, a idéia de que, tais organizações constituem um “setor” diferenciado do 

tecido social, assim sendo, as características já apresentadas de não-governamental, sem fins 

lucrativos, filantrópica e beneficente, ainda dividem opiniões, e, portanto, a adoção de um 

conceito, que abranja a amplitude e a diversidade da realidade que busca definir, tende a ser 

genérico e impreciso.  

 

2.2 Identificação e classificação das organizações do Terceiro Setor 

 

 Para fins de identificação e classificação das organizações do Terceiro Setor, é 

oportuno apresentar dois estudos e pesquisas nacionais que objetivam dimensionar – mensurar 

e classificar – o Terceiro Setor no Brasil, e cujas metodologias são baseadas em critérios e 

classificações internacionais, e isto porque eles visam possibilitar a comparação dos dados em 

perspectiva nacional e internacional.  

a) As Fundações privadas e as Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil: 2002, que 

foi identificado pela sigla FASFIL, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria com 

a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais (ABONG) e o Grupo de 

Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), que teve e tem como objetivo apresentar um retrato 

mais completo das instituições privadas sem fins lucrativos que atuam no Brasil. 

b) Mapa do Terceiro Setor, que foi identificado pelo termo MAPA, realizado pelo 

Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com o 

apoio da Fundação Salvador Arena e da Fundação Orsa e colaboração de diversas 

organizações da sociedade civil, que tem como meta construir uma ampla base de dados do 
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Terceiro Setor no Brasil, que sirva como referência nacional e internacional de consulta, e 

promover o intercâmbio de experiências entre as organizações sociais. 

Conforme os estudos, para uma entidade ser classificada como sem fins lucrativos e 

integrar, assim, o Terceiro Setor, deve preencher, simultaneamente, cinco critérios ou 

requisitos, assim explicitados pela FASFIL (2002): i) privadas, não integrantes do aparelho do 

Estado; ii) sem fins lucrativos, isto é, organizações que não distribuem excedentes entre os 

proprietários ou diretores e que não possuem como razão primeira de existência a geração de 

lucros – podendo gerá-los, desde que aplicados nas atividades fins; iii) institucionalizadas, isto 

é, legalmente constituídas iv) auto-administradas ou capazes de gerenciar suas próprias 

atividades; e v) voluntárias, na medida em que podem ser constituídas livremente por qualquer 

grupo de pessoas, isto é, a atividade de associação ou de fundação da entidade é livremente 

decidida pelos sócios ou fundadores.      

No tocante a classificação, o MAPA (2005) adotou como parâmetro a “Classificação 

Internacional de Organizações Não-Lucrativas”. Essa classificação organiza as atividades do 

Terceiro Setor numa estrutura básica de doze grupos subdivididos em trinta subgrupos: 

Quadro 1 - Classificação Internacional de Organizações Não-Lucrativas. 
Fonte: Mapa do Terceiro Setor – CETS/FGV, 2005. 

Grupo 1: Cultura e Recreação Grupo 2: Educação e Pesquisa 

Cultura e artes Educação: fundamental e médio 

Esportes e recreação Educação Superior 

Outras em recreação e clubes sociais Outras em educação 

  Pesquisa 

Grupo 3: Saúde Grupo 4: Assistência e Promoção Social 

Hospitais e clínicas de reabilitação Assistência Social 

Casas de saúde Emergência e amparo 

Saúde mental e intervenção em crises Auxílio à renda e sustento 

Outras em saúde   

Grupo 5: Meio ambiente: Grupo 6: Desenvolvimento e Moradia: 

Meio ambiente Desenvolvimento social, econômico e comunitário 

Proteção à vida animal Moradia 

Grupo 7: Serviços legais, Defesa de Direitos Emprego e treinamento 

Civis e Organizações Políticas: Grupo 8: Intermediárias Filantrópicas e de 

Organizações cívicas e de defesa de direitos civis Promoção de Ações Voluntárias: 

Serviços Legais / Organizações Políticas Fundações financiadoras 

 Outras intermediárias e de promoção do voluntariado 

Grupo 9: Internacional: Grupo 10: Religião: 

Atividades internacionais Associações e congregações religiosas 

Grupo 11: Associações Profissionais, de Classes   

e Sindicatos: Grupo 12: Não Classificados em Outro Grupo: 

Organizações empresariais e patronais  Não classificados anteriormente 

Associações profissionais   

Organizações Sindicais   

   17 



 

 

Já o FASFIL (2002) adotou como parâmetro a “Classificação dos Objetivos das 

Instituições sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias”, definida e reconhecida como tal 

pela Divisão de Estatísticas da ONU. Segundo esse parâmetro, as entidades sem fins 

lucrativos são classificadas nos seguintes grupos e subgrupos: 

Quadro 2 - Classificação dos Objetivos das Instituições sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias. 
Fonte: As Fundações privadas e as Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil IBGE/IPEA/ABONG, 2002. 

 

 

 No que concerne ao Direito, Ciconello (2004), deixa claro que, do ponto de vista 

jurídico, não há especificação legal de Terceiro Setor, sendo então necessário atribuir, às 

entidades que o formam, os aspectos legais das associações e fundações: 

O conceito de “Terceiro Setor” mais atrapalha do que contribui para nossa tentativa 

de identificar o conceito legal de público entre as organizações sem fins lucrativos 

brasileiras, portanto, é mais adequado falar do universo das entidades sem fins 

lucrativos, mais especificamente das associações e fundações, e verificar, por meio 

de benefícios públicos conferidos a essa entidades – imunidade de impostos, 

incentivos fiscais, facilidade de acesso a fundos públicos, títulos e qualificações – e 

como o Estado incentiva aquelas que desenvolvem atividade de interesse público. 
CICONELLO (2004, p. 8) 

 

Pelo exposto, verifica-se que, do ponto de vista científico, social e jurídico, não há 

muita clareza de conceitos, elementos, classificações e características do Terceiro Setor. 

Percebe-se então a necessidade urgente de um posicionamento mais específico do Estado, 

Habitação: Assistência Social:

Habitação: Assistência Social

Saúde: Religiâo:

Hospitais Religiâo

Outros serviços de saúde

Cultura e Recreação: Associações Patronais e Profissionais:

Cultura e Arte Associações empresariais e patronais

Esportes e Recreação Associalçoes propfissionais

Associações de produtores rurais

Educação e Pesquisa:

Educação infantil

Educação fundamental

Ensino médico Meio Ambiente e Proteção Animal:

Educação superior Meio Ambiente e Proteção Animal

Estudos e pesquisas

Educação profissional

Outras formas de educação/ensino

Outras instituições privadas sem fins Desenvolvimento e defesa de direitos:

lucrativos ou não especificadas anterior- Associação de moradores

mente: Centros e associações comunitárias

Outras instituições privadas sem fins Desenvolvimento rural

lucrativos ou não especificadas anterior- Emprego e treinamento

mente: Defesa de direitos de grupos e minorias

Outras formas de desenvolvimento e defesa

de direitos
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principalmente no que diz respeito aos aspectos legais e conceituais, possibilitando assim, 

uma formalização mais concreta dos conteúdos referentes ao objeto ora apresentado.  

 

2.3 O desenvolvimento do Terceiro Setor no Brasil 

 

No Brasil o terceiro setor surge, de acordo com Delgado (2004), como parceiro do 

estado (1° setor) e do mercado (2° setor) e não como concorrente, de forma que os três setores 

convivem de forma a unir forças para atender as demandas da sociedade, tendo em vista o 

bem comum, buscando suprimir as dificuldades que impossibilitam o estabelecimento de tal 

condição. 

 

2.3.1 Histórico 

 

Foi a partir do processo de globalização que o terceiro setor começou a ganhar força. 

No Brasil foi a partir da década de 1990 que o setor começou a ter uma maior visibilidade pela 

sociedade, sendo percebido como agente de mudança e de escape para atender aos problemas 

sociais.  Fisher (1988 apud CAVALCANTI 2006) ressalta que:  

O terceiro setor começa a se esboçar, no país, como um conjunto organizacional 

diferenciado no bojo do processo de redemocratização, consolidando o trabalho de 

inúmeros grupos formais e informais que atuavam em diversos tipos de trabalhos, 

desde a mobilização civil para assegurar direitos e/ou para canalizar reivindicações 

até atividades estruturadas de atendimento a necessidades especificas dos vários 

segmentos carentes da população (FISHER, 1988 apud CAVALCANTI, 2006, p. 

87).  

 

Embora o terceiro setor tenha ganhado força no país a partir da década de 1990, foi na 

década de 1930 que o setor começou a se formar ligado à igreja e ao estado, e posteriormente 

nas décadas de 1970 e 1980 surgiam os movimentos sociais que reivindicavam melhorias e os 

direitos sociais. Neste sentido Delgado (2004) traz a seguinte ordem histórica do surgimento 

do terceiro setor no Brasil: 

Originaram-se da participação das entidades sem fins lucrativos no Brasil, que é 

datada no final do século XIX. Pode-se até mesmo citar o exemplo das Santas Casas 

que remontam mais atrás, na segunda metade do século XVI, e trás consigo uma 

tradição da presença das igrejas cristãs que direta ou indiretamente atuavam 

prestando assistência à comunidade. Toma-se como destaque a Igreja Católica, que 

com suporte do Estado, era responsável pela maior parte das entidades que 

prestavam algum tipo de assistência às comunidades mais necessitadas, que ficavam 

às margens das políticas sociais básicas de saúde e educação. A atuação das Igrejas, 

concomitante com o Estado, durou todo o período colonial, até início do século 

XIX. [...] Já no século XX, surgem outras religiões, que juntamente com a Igreja 

Católica, passam a atuar no campo da caridade com fins filantrópicos associadas ao 

Estado. Mas, no período republicano, a relação Igreja e Estado mudou, uma vez que 
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antes esses dois objetivavam o atendimento e a assistência das questões sociais. 

Nessa nova fase, passam a atuar outras religiões, utilizando-se das mesmas práticas 

da Igreja Católica, beneficiando-se também, de parcerias com fins filantrópicos 

junto ao Estado. [...] Além da introdução de novas instituições atuando em setores 

que até então tinham a atuação de atores tradicionais, um outro fator que colaborou 

para essa mudança de relacionamento entre a Igreja e o Estado foi a modernização 

natural da própria sociedade, fruto da industrialização e urbanização da época, 

fazendo com que aumentasse a complexidade dos problemas sociais. Dentro desse 

contexto, começam a aparecer na década de 30 várias entidades da sociedade civil, 

na maioria também atreladas ao Estado. O Estado Novo deu continuidade ao 

processo de criação de organizações de finalidade pública. Ainda nesse período, 

cresce o número de entidades atuando no Terceiro Setor, cuja representatividade já 

não era tão definida, ou seja, não se tratava mais só de Igrejas e Estado, mas 

também, de entidades não governamentais, sem fins lucrativos e de finalidade 

pública (DELGADO, 2004, p. 38). 

 

 É possível perceber, com base na história relatada, a importância do papel das 

Instituições Religiosas no desenvolvimento do Terceiro Setor no Brasil, com a criação das 

Instituições Filantrópicas, que atendiam, principalmente com caráter assistencialista, às 

necessidades dos menos favorecidos. 

 Com a mudança de prisma, ou seja, da passagem do assistencialismo caritativo para 

ações voltadas para o estabelecimento da dignidade humana, e a natural modernização da 

sociedade, foi possível agregar novos valores ao trabalho das instituições, que provocaram 

importantes mudanças estruturais, surgindo assim as entidades não governamentais. 

 

 

2.3.2 Legislação 

 

 

No que diz a legislação atual, Biagi (2007), evidencia que, a preocupação jurídica com 

o chamado Terceiro Setor visa enquadrar, dentro da legislação, as entidades que fazem parte 

desse setor por questões de arrecadação e distribuição de tributos, ou mesmo para regularizar 

financiamentos privados e doações para essas entidades. 

Ainda segundo Biagi (2007) a definição e a formação das entidades sem fins lucrativos 

na legislação brasileira é, em tese, relativamente simples. Segundo o autor, no ordenamento 

jurídico, as entidades sem fins lucrativos são definidas como pessoas jurídicas de direito 

privado, que se originam da vontade individual para realizar projetos de natureza coletiva e 

pública voltados aos interesses de seus instituidores e às demandas da população. 

O Terceiro Setor no Brasil é regulado pela Lei nº 9.790 de 23 de março de 1999, que 

dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, também conhecida como Lei das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). 
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A Lei nº 9.790/99 foi elaborada com o principal objetivo de fortalecer o Terceiro 

Setor, em virtude da sua capacidade de gerar projetos, assumir responsabilidades, empreender 

iniciativas e mobilizar pessoas e recursos necessários ao desenvolvimento social do País. Nele 

estão incluídas organizações que se dedicam à prestação de serviços nas áreas de saúde, 

educação e assistência social, à defesa dos direitos de grupos específicos da população, ao 

trabalho voluntário, à proteção ao meio ambiente, à concessão de microcrédito, dentre outras. 

De acordo com a referida Lei, compõem o terceiro setor Associações, Instituições, 

Fundações, Organizações não-governamentais e Cooperativas. Segundo Afinco et al. (2003) 

no Brasil, existem apenas dois formatos institucionais para a constituição de uma organização 

sem fins lucrativos: fundação privada e associação civil sem fins lucrativos. 

Uma associação civil é uma pessoa jurídica de direito privado, criada com base na 

união de pessoas em torno de uma finalidade não-lucrativa. A constituição Federal 

de 1988 assegura a liberdade de associação para fins lícitos, impedindo a 

interferência estatal em seu funcionamento. Uma fundação privada é uma pessoa 

jurídica constituída com base em um patrimônio: uma pessoa física ou jurídica 

destinada um conjunto de bens para a realização de um fim social e determinado. 

Uma fundação é criada por iniciativa de seu instituidor, e há duas únicas formas: 

por escritura pública ou testamento (AFINCO et al, 2003, p. 17). 

 

Pode-se perceber que a distinção básica entre fundações e associações é que as 

fundações são criadas com capital de uma pessoa física ou jurídica com um fim especifico, 

enquanto as associações são criadas mediante a união de pessoas, com uma finalidade 

especifica.  

Porém, de acordo com o Código Civil (2002) há três espécies de pessoas jurídicas 

privadas, que são as associações, as fundações (que são sem fins lucrativos ou econômicos) e 

as sociedades (que têm finalidade econômica e partilha de lucro entre os sócios).  

Embora a legislação já tenha sido alterada para simplificar as relações do Terceiro 

Setor, como foi o caso da criação das OSCIPs, o universo jurídico brasileiro ainda é bastante 

confuso. Szazi (1998, p. 87) comenta que: 

A legislação brasileira aplicável ao terceiro setor carece de sistematização adequada 

às necessidades das entidades e organizações não governamentais hoje existentes no 

país. Vaga e esparsa em diversas normas editadas ao longo deste século pelos 

governos federal, estaduais e municipais, a legislação precisa ser reformulada com 

urgência para assegurar o fortalecimento e a ampliação da sociedade civil 

organizada, com criação de ferramentas permanentes e capazes de viabilizar e 

incentivar o compromisso social de cada cidadão e empresa na construção de um 

país melhor.  

 

Infere-se da citação acima que, a Legislação que trata do assunto ainda não conseguiu 

abarcar de maneira totalitária as instituições que compõem o Terceiro Setor. De acordo com o 

autor é urgente que o Legislador viabilize a criação de ferramentas legais que assegurem o 
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compromisso social dos cidadãos e das organizações, no intuito de assegurar as práticas da 

sociedade civil, que dizem respeito à prestação de serviços que visam a construção de uma 

sociedade onde os direitos de cada pessoa seja assegurado. 

 

2.3.3 Relevância Social e Econômica  

 

 Na situação hodierna, é impossível não perceber a importância do Terceiro Setor para 

a sociedade, tendo em vista a ineficiência do Estado em cumprir com as suas obrigações para 

com os cidadãos, mencionadas no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, a saber: “direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”(CF, 1988). 

 O principal papel do Terceiro Setor na realidade é o cumprimento de ações e serviços 

públicos que são próprios do Estado e que não são plenamente realizados. O Estado é o 

primeiro responsável quando se trata das questões sociais, porém na ineficiência deste, o 

Terceiro Setor atua, de modo a complementar tais carências. Neste sentido, Vilianova (2004, 

p. 2) salienta: 

As organizações que atuam no terceiro setor procuram abordar ou resolver, ainda 

que em parte, os problemas sociais, catalisando as demandas da sociedade e 

buscando novas soluções ou novas propostas [...] este setor atende às necessidades 

humanas básicas, tais como: educação, saúde, habitação, bem-estar social, geração 

de oportunidades de emprego, entre outras . 

 

 Tal constatação, possibilita entender o importante papel destas organizações em meio a 

sociedade brasileira, visto que, sem a presença destas, grande parte da população que hoje não 

é atendida eficazmente pelas políticas públicas de trabalho, saúde, moradia, educação, etc.  

implementadas pelo Estado, teriam seus direitos básicos atingidos e viveriam, de maneira 

ainda mais profunda, à margem social. 

  No que diz respeito à relevância econômica do Terceiro Setor, de acordo com 

Ramos (2003, p. 4): “[...] a importância do terceiro setor pode ser mensurada pela extensão de 

sua participação na economia”. E segundo Milani Filho (2004, p. 122) o Terceiro Setor: “[...] 

mostra-se cada vez mais significativo sob o aspecto econômico, não somente no panorama 

nacional, mas em todo o mundo”. 

 Para abalizar a importância do Terceiro Setor na economia brasileira, é interessante 

citar um estudo realizado pelo IBGE em 2004 a partir do Cadastro Central de Empresas 

(CEMPRE). O estudo revelou que o crescimento das Fundações Privadas e Associações sem 

Fins lucrativos, entre 1996 e 2002, foi de 157%, ou seja, em 1996, existiam cadastradas no 
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CEMPRE, 107 mil entidades, e no ano de 2002, esse número cresceu para 276 mil 

organizações. 

Esse crescimento proporcionou um grande volume de recursos movimentados no 

terceiro setor. De acordo com Ramos (2003) as instituições do setor arrecadaram no ano de 

1995 cerca de R$ 12 bilhões em recursos, e empregavam na época cerca de 2% da população 

economicamente ativa, o que mostra sua relevância econômica para o país. 

A questão da geração de empregos é outro fator de extrema relevância econômica 

quando se analisa o Terceiro Setor. A pesquisa IBGE (2004) mostra que houve um 

crescimento, significativo, de aproximadamente 48% no número de assalariados, neste setor, 

passando de 1 (um) milhão de trabalhadores em 1996, para 1,5 milhão em 2002. 

É importante salientar que, desde 2004, o IBGE não mais realizou pesquisa que 

contemplasse o Terceiro Setor no Brasil. Tendo em vista o crescimento apresentado na 

pesquisa de 2004, em relação aos anos de 1996 a 2002, há de se esperar que se tenham hoje 

números bem superiores aos apresentados nesta pesquisa. 

Apesar de as instituições do Terceiro Setor possuírem trabalhadores assalariados, de 

acordo com Ramos (2003), grande parte da força de trabalho destas organizações é formada 

por pessoas que não recebem nenhum tipo de aporte financeiro para a prestação de serviços, 

ou seja, é realizado voluntariamente. Este assunto será abordado no próximo capítulo. 
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3 ATUAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO NO 

TERCEIRO SETOR 

 

No contexto do concebimento das ações desenvolvidas pelas organizações do Terceiro 

Setor, principalmente no que diz respeito à consecução de atividades que promovam o bem 

social dos indivíduos, emerge a figura do cidadão comprometido que, consciente do seu papel 

de colaborador na consecução do bem comum, se disponibiliza, voluntariamente, a trabalhar 

em prol de tal causa. 

De acordo com Dohme (2001, p. 17), voluntário “é a pessoa que doa o seu trabalho, 

suas potencialidades e talentos em uma função que a desafia e gratifica em prol da realização 

de uma ação de natureza social”. De acordo com o autor, a partir desta definição, é possível 

verificar quatro elementos estritamente ligados ao fenômeno da ação voluntária: qualificação, 

satisfação, doação e realização. 

Um importante aspecto a ser observado refere-se aos condicionantes que caracterizam 

o voluntariado. Corrullón (1996) menciona que esta atividade move-se por meio de três 

sentimentos que parecem se colocar acima, até mesmo, dos condicionamentos históricos: a 

compaixão, a solidariedade e a indignação. A compaixão está profundamente ligada à 

religiosidade brasileira. 

O voluntariado movido pela solidariedade, de acordo com Corrullón (1996), pode ser 

identificado por meio de iniciativas que levam a um grupo de pessoas a se unir para se auto-

ajudar. Este condicionante, segundo a autora, envolve profundos sentimentos pessoais e se 

caracteriza pela mobilização de um determinado grupo de pessoas que, na intenção de mudar 

determinada realidade de sofrimento, se irmanam, buscando com um esforço mútuo, a 

transformação desta realidade. 

Por sua vez, a terceira mola propulsora, conforme Corrullón (2002), a indignação, 

comumente considera-se ligado a movimentos sociais de natureza política. A partir dessa 

concepção, incorporada principalmente por militantes políticos, acredita-se que seja possível 

resolver as situações críticas que assolam uma determinada comunidade. 

Estes três condicionantes conforme Perez e Junqueira (2002) continuam a motivar o 

trabalho voluntário, porém, segundo os autores, há hoje uma concepção de que ser voluntário 

é contribuir para a sociedade.  Por isso, o papel do voluntário é visto atualmente como um dos 

instrumentos básicos de ação da sociedade no âmbito social. Nos últimos anos ele vem 

ganhando relevância e sendo encarado como de fundamental importância no desenvolvimento, 
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promoção e resgate da cidadania, da responsabilidade social e da democracia, visando, desta 

maneira, a uma sociedade mais justa coesa e estável. 

 

3.1 Histórico do trabalho voluntário no Brasil 

 

 A origem do voluntariado no Brasil se deu com a implantação da 1ª Santa Casa de 

Misericórdia, em 1543, na vila de Santos – SP. Historicamente, as iniciativas do voluntariado 

nacional estiveram durante muito tempo associados a um trabalho de caráter religioso, 

assistencialista, paternalista e de ajuda às pessoas carentes e menos favorecidas. De acordo 

com Goldberg (2001): “Os movimentos religiosos exercem até hoje forte influência no hábito 

do brasileiro de exercer o voluntariado”. 

A formalização do trabalho voluntário no Brasil, segundo Lima (2004), se deu na 

segunda metade do século XIX na realização de uma “cruzada filantrópica”, que mobilizou 

toda a sociedade brasileira para a reorganização de instituições , em vista da disseminação de 

doenças contagiosas. O serviço era executado por mulheres, conhecidas por “damas 

caridosas” e era desenvolvido em hospitais, asilos, escolas, creches e orfanatos. Tratava-se, 

portanto, de um serviço de caráter estritamente filantrópico.  

A partir do século XX, pós-guerra, os países desenvolvidos criam o bem-estar social 

que visava atender aos necessitados. O Estado era o responsável pelas condições de vida da 

população, que se caracterizava como um contexto paternalista. Porém, a partir de 1930, o 

estado transfere à sociedade civil esta responsabilidade. 

No final da década de 1950, de acordo com Lima (2004), começou a surgir no Brasil 

movimentos sociais que trouxeram um novo perfil de voluntariado. Eram movimentos de 

reivindicação que buscavam melhorias urbanas e sociais, de desfavelamento, voltados a 

organização de comunidades carentes. A partir de então, a sociedade assume sua participação 

ativa nas questões sociais e muitas organizações são criadas, tendo em vista uma atuação 

voluntária de ação social, diferindo então dos moldes filantrópicos. 

 Na metade da década de 1980, de acordo com Lima (2004), os estados passam por uma 

ampla reforma político-adminstrativa e econômica. A questão social, então, deixa de ser de 

enfrentamento exclusivo do Estado, passando a uma co-responsabilidade entre este e a 

sociedade civil, incluindo a atuação de ONGs, fundações e empresas. O serviço voluntário 

passa a ser debatido como peça fundamental nessa abordagem da intervenção social. 
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O serviço voluntário, como visto anteriormente, é uma realidade antiga no Brasil, mas 

somente foi regulamentado pela Lei nº 9.608/98, que dispõe Dispõe sobre o serviço voluntário 

e dá outras providências. Segundo Lima (2004), essa Lei pode ser considerada um marco 

importante e é por si mesma um indicador da crescente importância atribuída pelo governo ao 

Terceiro Setor. 

 No contexto da definição do trabalho voluntário de acordo com o ordenamento legal, 

Lima (2004) considera que o Art. 1º da referida Lei, o serviço voluntário é a atividade não 

remunerada, prestada por uma pessoa física (voluntário), a entidades públicas de qualquer 

natureza, ou a instituições privadas de fins não lucrativos, que tenham objetivos cívicos, 

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, podendo incluir-se a 

mutualidade. 

Ao comentar os aspectos legais do vínculo entre o voluntário e a instituição, 

estabelecidos pela Lei nº 9.608/98, Lima (2004) esclarece que o exercício do serviço 

voluntário dá-se mediante a celebração de um termo de adesão (estabelece a natureza do 

vínculo entre as partes) entre a entidade pública ou privada e o prestador do serviço 

voluntário. Neste termo, que é um contrato escrito, deverão constar a identificação do 

prestador e do tomador dos serviços, a natureza do serviço e as condições para o seu exercício, 

como a carga horária e o local da prestação. 

 

3.2 O voluntariado organizado 

 

  As antigas concepções de voluntariado, de acordo com Ribas (2005), visando somente 

ação de caridade ou assistencialismo foram superadas. Hoje o voluntariado é visto como 

forma de ação cívica capaz de mobilizar pessoas, empresas e organizações para resolver 

problemas sociais e assegurar direitos humanos. Há, no trabalho hodiernamente oferecido, 

uma maior preocupação com a concretização dos ideais de uma sociedade mais justa e 

fraterna. 

Novos temas entram para o repertório do voluntariado: preservação ambiental, 

promoção da ética na política e nos negócios, cultura, defesa de direitos humanos. De acordo 

com Santos (2007), o voluntário começa a se definir como um ativista cívico, cujo trabalho 

tem o objetivo de desenvolver competências de compreensão da realidade, auto-sustentação e 

empreendedorismo nas comunidades a que se associa. 
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Tendo em vista as mudanças de ideais e também as exigências do mercado, das 

empresas e da própria realidade em que se inserem, Santos (2007), evidencia que o trabalho 

voluntário começa a passar por mudanças estruturais. É crescente a necessidade de lhe dar um 

caráter mais profissional, que assegure mecanismos de avaliar e implementar melhorias nas 

suas ações continuamente, criar indicadores de mensuração do seu impacto na sociedade, 

entender o efeito que desencadeia na vida pessoal dos indivíduos que o praticam.  

Assim, passa a existir uma necessidade de educar o voluntário quanto ao seu papel, às 

expectativas do seu trabalho, bem como ao grau do seu comprometimento. Segundo Santos 

(2007), no trabalho de voluntariado organizado, o voluntário é um ator social aglutinador e 

participativo que não desempenha qualquer atividade a qualquer hora, de modo desordenado, 

mas que dispõe de seu tempo e competências de forma comprometida, não-remunerada, mas 

passível de desenvolvimento, avaliação e monitoria. Segundo o autor,  não somente porque 

são qualidades das modernas ferramentas de gerenciamento de pessoas, mas porque este 

trabalho é visto e estudado como estratégico para organizações e quanto melhor estiver 

organizado e gerido, tanto melhores serão os resultados que alcançará. 

No contexto da sistematização do trabalho voluntário, de acordo com Santos (2007), é 

possível perceber que as instituições do Terceiro Setor estão sempre mais preocupadas em 

adaptar o seu estilo de prestação de serviços ao de organizações que o fazem visando o lucro. 

Uma instituição do Terceiro Setor que busca sucesso nas suas práticas deve incorporar 

elementos administrativos eficazes, no que concerne a gestão de pessoal, material e financeira, 

tendo, em sua estrutura, profissionais das mais diversas áreas do conhecimento.  

  

3.3 A profissão de Secretário Executivo e atuação voluntária 

 

O Brasil foi pioneiro em relação à regulamentação da profissão de secretariado por 

meio da Lei nº 7.377/85  e seu complemento Lei nº 9.261/96 que dá as diretrizes e exigências 

necessárias para o exercício da profissão. 

Determina a referida Lei que para o exercício da profissão há a necessidade da 

validação da formação acadêmica pelo Ministério do Trabalho, por meio de suas Delegacias 

Regionais do Trabalho, através do Registro Profissional com a titulação de Técnico em 

Secretariado e Secretário(a) Executivo, com a formação específica em nível médio a 

qualificação profissional de Técnico em Secretariado e, graduação superior com a titulação de 

Secretariado Executivo Bilíngüe ou Trilíngüe respectivamente. 
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Assegura também aos profissionais que já atuavam na profissão antes de 30 de 

setembro de 1985, desde que comprovem o exercício profissional pelo período mínimo de 36 

meses com registro em Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS). Segundo pesquisa 

da Federação Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC), para a profissão há 

aproximadamente 500 nomenclaturas. Assim, o empregador deverá fornecer declaração com a 

descrição das atribuições em conformidade com a Lei nº 7.377/85 e Lei nº  9.261/96. 

Conforme a Lei nº 7.377/85, que regulamenta a profissão o secretário e/ou secretária 

com formação superior tem a atribuição de: 

I - Planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; II - Assistência e 

assessoramento direto a executivos; III - Coleta de informações para a consecução 

de objetivos e metas de empresas; IV - Redação de textos profissionais 

especializados, inclusive em idioma estrangeiro; V - Interpretação e sintetização de 

textos e documentos; VI - Taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras 

de explanações, inclusive em idioma estrangeiro; 

VII - Versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de 

comunicação da empresa; VIII - Registro e distribuição de expediente e outras 

tarefas correlatas; IX - Orientação da avaliação e seleção da correspondência para 

fins de encaminhamento a chefia; X - Conhecimentos protocolares. (BRASIL, 

1985). 

 

Para Medeiros e Hernandes (2010), o profissional de secretariado, deixou de colaborar 

nas organizações como um simples executor de tarefas, passando a atuar como gestor, 

consultor, e empreendedor, possuindo, em determinadas organizações, competência até para a 

tomada de decisões, tendo em vista que, nas micro e pequenas empresas o profissional de 

secretariado em muitos casos atua e/ou é responsável direto e imediato pela tomada de decisão 

na ausência do administrador. Hoje, segundo os autores, o profissional de secretariado atua no 

fluxo de informação da organização, coordena equipes de trabalho, organiza eventos, prepara 

relatórios e artigos e supervisiona auxiliares. 

 Vale ressaltar que o desenvolvimento das atribuições, em muitas situações não 

acontece na prática das organizações. O que realmente prevalece é a capacidade e a 

competência individual de cada profissional de secretariado versus a posição ocupada pelo 

administrador que assessora. Daí a necessidade de o profissional buscar aperfeiçoamento 

contínuo, para responder positivamente às demandas que surgem na instituição a que está 

vinculado.  

Bruno (2006) traz à tona a questão do aperfeiçoamento contínuo ao destacar que, em 

vista da competitividade exigida pelo mercado às organizações, o profissional de Secretariado 

deve estar sempre à frente das necessidades para atuar com eficácia no assessoramento dos 
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administradores, precisando desenvolver todas as habilidades que gerem as competências 

necessárias para atuar de forma empreendedora. 

Um profissional ativo e capacitado é sempre bem-vindo em qualquer instituição. 

Tendo em vista o que evidenciou Santos (2007), ao tratar da organização do trabalho 

voluntário, salientando a necessidade de as organizações do Terceiro Setor estarem atentas ao 

desenvolvimento administrativo, com fins de atingirem os objetivos a que se propõem, e, 

levando também em consideração as habilidades, formação e competências de um profissional 

de secretariado, já elucidadas neste capítulo, é que fica claro a necessidade do trabalho deste 

profissional nas entidades sem fins lucrativos, atuando como importante colaborador na gestão 

dos processos administrativos das instituições. 

Um aspecto bastante pertinente ao trabalho voluntário das organizações do Terceiro 

Setor, de acordo com Santos (2007), quando se trata da organização administrativa, é a 

necessidade de possuir, em seu corpo, profissionais das mais diversas áreas de atuação, que 

podem contribuir com seu conhecimento e habilidade profissional específica, para que possa 

ser levado a cabo um bom ordenamento administrativo das mesmas. Neste aspecto, o 

profissional de Secretariado Executivo, com as suas atribuições profissionais, pode colaborar 

eficazmente para tal fim: 

O Profissional de Secretariado pode atuar nas diversas áreas de uma organização, 

pois tem uma formação generalista na área de administração sabendo planejar, 

organizar, dirigir e controlar os processos necessários para assessorar o 

administrador e/ou uma equipe de trabalho, bem como as competências necessárias 

para sua atuação (BRUNO, 2006, p. 27). 

 

Ao considerar a participação do profissional de Secretariado em projetos sociais, 

Ribeiro (2009), destaca que o gestor de um projeto de voluntariado deve ter habilidade no 

trabalho em equipe, resiliência para enfrentar possíveis problemas que possam surgir no 

decorrer das etapas de implementação e execução do projeto, capacidade de liderança, 

habilidade no relacionamento interpessoal e principalmente deve estar comprometido com os 

objetivos do programa. De acordo com a autora, o profissional de Secretariado possui todas 

essas qualificações, além da criatividade, iniciativa e sensibilidade ao lidar com o próximo. 

Por isso, é muito valiosa e enriquecedora a sua participação nessas ações sociais. 

Ao discorrer sobre a disponibilidade do secretário para a execução de projetos sociais, 

Ribeiro (2009) considera que, a vontade e a disposição do profissional de secretariado em 

participar de um projeto de voluntariado é tão expressiva que, nos casos em que a empresa não 

permite que os participantes disponibilizem algumas horas de trabalho para o 
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desenvolvimento do projeto, ele se predispõe a se dedicar ao programa após o horário do 

expediente. 

Considerando os aspectos que propulsionam o trabalho voluntário na situação 

hodierna, conforme evidenciado por Perez e Junqueira (2002), quando consideram o trabalho 

voluntário como uma importante colaboração à sociedade, a partir da tomada de consciência, 

por parte do ser humano, do seu papel de importante ator nas mudanças sociais e levando em 

consideração o que afirmou Costa (1999), ao tratar da responsabilidade social do profissional 

de secretariado, evidenciando que, o profissional não pode se perceber somente com 

funcionário e sim como cidadão, o secretario executivo que reconhece o seu papel na 

sociedade pode vir a ser importante colaborador nas atividades desenvolvidas pelas 

organizações do Terceiro Setor. 
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4  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização da pesquisa. São discriminados alguns conceitos de estudo de caso, 

contextualizando a instituição escolhida para este estudo, delimitando o universo e a amostra 

de pesquisa e os instrumentos utilizados para a coleta de dados. 

Para agregar conhecimento, De acordo com Ricardson (1999), a ciência utiliza-se de 

métodos, entendendo-se que um método é a maneira ou o caminho para alcançar os objetivos 

de um estudo. Já o conceito de metodologia deriva do grego méthodos, termo que significa 

caminho, mais logos, termo que significa conhecimento. Metodologia pode ser definida, 

então, como “procedimentos e regras” utilizados para o desenvolvimento de um método 

científico. 

Para Vergara (2007), a ciência é vista como um dos meios pelo qual se tem acesso ao 

conhecimento, e como tal, busca oferecer explicações acerca de um fenômeno, não de modo 

engessado, e sim de maneira dinâmica, sempre passível de questionamentos. A pesquisa é a 

atividade básica da ciência, é tida como um processo sistemático em que se pode corroborar 

ou refutar conhecimentos já existentes, como também promover o surgimento de novos 

conhecimentos. É um processo em que se promove aprendizagem, tanto para o indivíduo que 

a executou, como para o grupo na qual a pesquisa é desenvolvida. 

 A partir da definição de pesquisa, sua importância e aplicabilidade científica, busca-se 

neste capítulo apresentar a metodologia de pesquisa utilizada no presente trabalho. São 

definidos o tipo e a metodologia da pesquisa, o método do estudo de caso, a descrição da 

Instituição pesquisada, universo e amostra e os instrumentos de coleta de dados. 

 O presente estudo não busca obter informações para uma mensuração de dados, 

consequentemente, a pesquisa realizada é de natureza qualitativa. Segundo Silva e Menezes 

(2001, p.32), a pesquisa qualitativa considera que “há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números.” As autoras afirmam ainda que “a 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo da 

pesquisa qualitativa, que não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas.” 

 De acordo com Vianna (2001, p.32) na pesquisa qualitativa “são analisadas cada 

situação a partir de seus dados descritivos, buscando identificar relações, causas, efeitos, 
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conseqüências e outros aspectos considerados necessários à compreensão da realidade 

estudada e que, geralmente envolve múltiplos aspectos. 

 No que concerne aos fins, a pesquisa é classificada como exploratória, visto que, 

buscou  envolver levantamento bibliográfico e entrevista com pessoas envolvidas diretamente 

no universo pesquisado. Gil (1999) diz que toda pesquisa tem um objetivo e classifica as 

pesquisas em três níveis: pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. 

Dentro desta classificação de pesquisa, este trabalho ajusta-se melhor ao conceito de pesquisa 

exploratória, modalidade em que, segundo Gil (1999, p. 44), as pesquisas “[...] são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato”.  

 Quanto aos procedimentos adotados, a pesquisa ocorreu em três momentos distintos. 

Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica.  De acordo com Gil (1999, p. 48): “A 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos.” Este procedimento visou situar o objeto de 

estudo, considerando a produção científica que trata do tema. 

Em um segundo momento realizou-se o levantamento documental. O principal 

documento utilizado para a pesquisa foi o Manual do Programa CVV, documento este que 

estabelece normas para a realização do trabalho da Instituição em todos os postos do Brasil. O 

terceiro momento consistiu na pesquisa de campo que se deu através da realização de 

entrevista com os membros da Comissão de Secretaria, no intuito de corroborar as 

informações obtidas por meio da pesquisa documental e trazer a tona outros aspectos 

concernentes a realização do trabalho voluntário. 

 

4.1 Estudo de Caso 

 

O Método do Estudo de Caso, de acordo com Yin (2001) enquadra-se como uma 

abordagem qualitativa e é freqüentemente utilizado para coleta de dados na área de estudos 

organizacionais. Ribeiro (2007) evidencia que os estudos de caso visam, geralmente, a 

observação de fenômenos raros, mas ricos ou importantes do ponto de vista da informação que 

possa vir a ser retirada deles, o que permitirá confirmar ou contrapor determinadas teorias.  

O estudo de caso procura reunir, segundo Ribeiro (2007), o maior número possível de 

informações detalhadas, tendo por objetivo a apreensão da globalidade de uma situação. A 

grande vantagem desta metodologia de pesquisa prende-se com o fato de que, ao estudar um 
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determinado caso concretamente, o investigador pode verificar as diferenças internas e os 

comportamentos desviantes da média, que poderão não ser revelados através da pesquisa 

quantitativa. Estudo de Caso como ferramenta de investigação cientifica, de acordo com Yin 

(2001) é utilizado para compreender processos na complexidade social nas quais estes se 

manifestam: seja em situações problemáticas, para analise dos obstáculos, seja em situações 

bem-sucedidas e para avaliação de modelos exemplares. 

A Instituição escolhida para este estudo de caso trata-se do Programa de Prevenção ao 

Suicídio do Centro de Valorização da Vida (CVV), localizado na cidade de Fortaleza. O 

Programa CVV, como é usualmente chamado, tem como principal objetivo a valorização da 

vida, no contexto do apoio emocional, visando à prevenção do suicídio. A instituição tem 

como missão principal valorizar a vida, contribuindo para que as pessoas tenham uma vida 

mais plena e, conseqüentemente, prevenindo o suicídio. 

De acordo com Focássio et al (1989), o CVV foi fundado na cidade de São Paulo, no 

dia 1º de março de 1962, como uma sociedade civil sem fins lucrativos, tendo como principal 

objetivo minorar os números de suicídio na referida cidade. Inicialmente o trabalho foi 

desenvolvido por três jovens, que tinham como prioridade a prevenção ao suicídio. Com o 

passar do tempo, outras pessoas, motivadas pelo mesmo ideal, uniram-se aos três, 

possibilitando que o trabalho tivesse seus efeitos estendidos.  

 Ao passo que a Instituição tornou-se conhecida, muitas outras pessoas, fora da cidade 

de São Paulo, desejaram que, também nas suas cidades, houvessem postos CVV, afim de que, 

o suicídio pudesse ser minorado em suas comunidades. Desse modo, deu-se o processo de 

expansão do trabalho, possibilitando que um número maior de pessoas fossem assistidas pelo 

programa. O reconhecimento, por parte do Governo Federal, deu-se através do Decreto nº 

73.348 de 20 de dezembro de 1973, caracterizando a Instituição como "Entidade de Utilidade 

Pública Federal". 

Hoje, conforme Focássio et al. (1989), o Programa CVV está presente em todas as 

Regiões do Brasil e seus Postos de atendimento, hoje 54 (cinquenta e quatro),  prestam serviço 

de apoio emocional, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, ininterruptamente, 

através de contato telefônico, presencial, cartas, e-mail, e chat. A linfa vital, que motivou 

àqueles três jovens a se lançarem em tal trabalho, permanece presente ainda hoje e motiva 

muitas pessoas a colaborar eficazmente com o trabalho, tendo a prevenção do suicídio, como 

principal fim. 
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O Posto CVV Fortaleza, de acordo com Pereira et al (2002) foi fundado em 05 de 

janeiro de 1987, em decorrência de uma publicação em mídia local, intitulada “Aos suicidas, a 

última chamada para a vida”, enfocando a problemática do suicídio na cidade de Fortaleza, 

tendo em consideração um acontecimento amplamente divulgado que foi o suicídio de um 

homem, de nome João, que se jogou da torre da então TV Uirapuru, na Avenida 

Desembargador Moreira, na supracitada cidade. 

Hoje, após 24 anos de fundação, o Posto CVV Fortaleza possui sede própria, e goza 

das prerrogativas das Entidades de Utilidade Pública, e seu reconhecimento como tal na 

cidade de Fortaleza se deu através da Lei 6.330 de 1º de Julho de 1988. No Estado do Ceará o 

reconhecimento se deu pelo Decreto 11.313/92 de 21 de julho de 1992. 

A estrutura administrativa da Instituição é formada por dez comissões de trabalho, 

cada uma com atribuições específicas. Cada comissão de trabalho tem autonomia para 

desenvolver suas atividades, dentro das atribuições específicas de cada uma delas, 

estabelecidas pelo Manual do Programa CVV.  

 Há, em cada Posto do Programa CVV, um coordenador e um vice, que são os 

responsáveis maiores pela Instituição em caráter local e dirigem o chamado GEL – Grupo 

Executivo Local, formado pelos coordenadores das comissões de trabalho. Este grupo, 

segundo o Manual do Programa CVV (2010), tem a missão de dirigir as atividades do posto. 

Cada membro do Grupo Executivo local possui direito de voto nas decisões tomadas pela 

Instituição. 

O Programa CVV foi escolhido para ser objeto de estudo deste trabalho devido a sua 

relevante colaboração no que concerne a prevenção do suicídio para a cidade de Fortaleza e 

por possuir, dentro da sua estrutura administrativa, uma comissão exclusiva para o trato das 

tarefas secretariais, formada por profissionais que atuam profissionalmente como secretários 

executivos. 

 

4.2 Universo e Amostra 

 

 Lakatos e Marconi (2008) conceituam o universo como o conjunto de seres animados 

ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum. Sendo N o número 

total de elementos do universo ou população. Neste sentido, um dado Universo (ou população) 

pode compreender uma região geográfica, um conjunto de indivíduos ou até mesmo uma 

unidade de observação (a exemplo dos Estudos de Caso). Para as autoras, amostra é uma 
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porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é o subconjunto do 

universo. Sendo N o número de elementos da amostra. 

      O universo da pesquisa de campo é representado pelo Posto do Programa CVV de 

Prevenção ao Suicídio, localizado na cidade de Fortaleza, composto atualmente por trinta 

membros, todos voluntários, que trabalham para a consecução da missão da Instituição. No 

que diz respeito ao trabalho de administração da Instituição, tem-se as chamadas Comissões, 

cada uma com suas atribuições específicas, e que, segundo o Manual do Programa CVV 

(2010, p. 16), “São fundamentais para a descentralização de poderes, na realização de tarefas, 

para o incentivo à participação dos membros nos objetivos do grupo e para a revelação e 

aproveitamento de valores e potencial humano.” 

      Sendo a amostra, conforme já explicitado por Lakatos e Marconi (2008), uma parte 

convenientemente selecionada do universo, para se atingir os objetivos propostos por esta 

pesquisa, tem-se como amostra a Comissão de Secretaria da Instituição pesquisada, que é, no 

contexto institucional, a responsável pela prática secretarial. Dos seis membros que compõem 

a Comissão, foram selecionados para a pesquisa três profissionais de secretariado, sendo um 

deles o coordenador e os outros dois colaboradores. 

 

4.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

       De acordo com Nascimento (2002, p. 34), “a coleta de dados consiste de reunir os 

dados para análise e avaliação nas diversas etapas da pesquisa.” Ainda segundo o autor, a 

evidência para estudos de caso podem vir de seis fontes: documentos, registros arquivais, 

entrevistas, observação direta, observação participante, e artefatos físicos. 

Nascimento (2002) evidencia que as técnicas de coleta de dados mais comuns em 

trabalhos científicos são a Observação, a Análise Documental e a Inquirição (nesta, contidas 

as Entrevistas e a Aplicação de Questionários). Ainda conforme o autor é possível uma 

combinação de duas ou mais técnicas para obter a pesquisa, de modo a obter dados mais 

seguros e completos acerca da população estudada. Para fins deste estudo foram utilizados 

como instrumentos de coleta a análise documental e a entrevista. 

De acordo com Nascimento (2002) a análise documental é utilizada com base nos 

“vestígios” ou registros da realização de uma dada atividade humana. Tais registros podem 

constituir-se em documentos oficiais, de empresas ou do governo, documentos pessoais, 

documentos utilitários tais como, catálogos, listas telefônicas, material publicitário e 
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documentos produzidos pela imprensa. A análise documental foi de extrema importância para 

esta pesquisa, visto que, informações importantes que dizem respeito à Comissão de 

Secretaria estavam presentes em manuais da instituição, que precisaram ser cuidadosamente 

analisados para produzirem informações relevantes para a pesquisa. 

Segundo Nascimento (2002) as entrevistas se prestam a estudos qualitativos e podem 

ser desenvolvidas através de inquirições livres, sem um roteiro prévio de perguntas, ou 

estruturadas, em que o pesquisador determina a seqüência de questionamentos a serem 

realizados e registra as informações fornecidas a partir destes. Nesta pesquisa a entrevista deu-

se por meio de perguntas abertas, previamente preparadas. 

O principal meio utilizado para a pesquisa de campo foi a entrevista. Para Mattar 

(1996) a entrevista pode ser feita individualmente, em grupo, por telefone ou pessoalmente.  

Como as partes envolvidas nesta pesquisa dispunham de tempo para um encontro pessoal, 

assim foi realizado. Porém, como meio de otimização do tempo, a entrevista foi realizada em 

grupo. 

Para a realização da entrevista foi preparado um questionário semi-estruturado que 

serviu de condutor para a entrevista. As perguntas eram direcionadas aos três voluntários da 

Comissão de Secretaria, que respondiam, cada um individualmente, a cada uma delas. Em 

determinados momentos, alguns somente pontuavam questões que ainda não havia sido citada 

por nenhum dos participantes da pesquisa, de modo que, havia um caráter de completude nas 

respostas obtidas 

 No próximo capítulo, em que serão apresentados os resultados da pesquisa, serão 

evidenciados, num primeiro momento, as informações obtidas através da pesquisa 

documental, sendo apresentadas as atribuições específicas da Comissão de Secretaria, que 

serão, posteriormente, corroboradas com as informações obtidas através da entrevista, sendo 

possível a realização de uma analogia entre as atribuições descritas em papel e aquelas 

realmente realizáveis no contexto organizacional. 
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5  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Neste capítulo apresenta-se a análise dos dados do estudo de caso, obtidos através da 

pesquisa documental e da pesquisa de campo. A pesquisa documental consistiu na coleta de 

informações referentes à Comissão de Secretaria, presente no Manual do Programa CVV 

(2010), no que concerne às atribuições da referida Comissão. A pesquisa de campo deu-se 

através de uma entrevista com roteiro semi-estruturado (Apêndice I) que buscou corroborar, 

ou não, os dados da pesquisa documental, e obter informações complementares, no que diz 

respeito às atribuições não descritas nos documentos, as dificuldades estruturais do trabalho e 

a motivação pessoal dos entrevistados para o trabalho voluntário. As informações obtidas com 

a pesquisa, no que concerne às atribuições, foram cruzadas com a Lei nº 9.261/96, com fim de 

constatar se a prática secretarial da Instituição assemelha-se a prática legalmente prevista no 

Brasil. 

  

5.1 Atribuições da Comissão de Secretaria – Pesquisa Documental 

 

 Os dados, hora apresentados, foram obtidos por meio de análise estrita do Manual do 

Programa CVV – edição 2010. Este manual tem a função de operacionalizar o trabalho da 

Instituição em todo Brasil e cada Posto do trabalho tem o dever de dar a ele pleno 

cumprimento. 

 O Manual do Programa CVV (MPCVV - 2010) reserva um capítulo exclusivo, 

Capítulo 5, em que são elencadas, minuciosamente, as atribuições da Comissão de Secretaria. 

Numa análise mais sucinta das atribuições, tem-se que, as principais atividades da Secretaria 

são: Comunicação interna e externa, organização de reuniões, preparação de relatórios 

financeiros, redação oficial e manutenção de arquivos. 

 No que diz respeito à comunicação interna, o MPCVV (2010) evidencia que é papel da 

Comissão de Secretaria a elaboração do DP – Diário de Plantão. Trata-se de uma planilha, 

elaborada mensalmente, em que são organizados os horários de atuação de cada voluntário na 

Instituição. Esta planilha é preparada e divulgada internamente, através de afixação em mural 

e enviada por e-mail a todos os voluntários. 

 Também é função da Comissão a preparação do chamado Boletim Interno Semanal - 

BIS. O BIS é uma espécie de carta circular, que, depois de redigida, é afixada em mural e 

enviada a todos os voluntários. O MPCVV (2010) caracteriza o BIS como “O órgão 
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informativo oficial do Posto”. Esta circular tem roteiro próprio, em que são contemplados 

assuntos referentes às generalidades do Posto, tais como: aquisição de material, limpeza, 

viagens de voluntários. Cabe também a esta circular, assuntos referentes à administração, tais 

como: alteração no horário de trabalho dos voluntários, admissões e exclusões, reuniões, e 

transferência de voluntários para outros postos. Também são evidenciadas no BIS as 

deliberações do Grupo Executivo Local - GEL, que é o grupo de coordenação local da 

Instituição. 

 Compete também a Comissão de Secretaria, conforme o MPCVV (2010) a elaboração 

de outros documentos para a comunicação interna, como os formulários de admissão e 

demissão, licença e transferência de voluntários, que são expedidos e afixados em mural, 

como também as sínteses de reuniões do GEL. 

 No que diz respeito à comunicação externa, o único meio utilizado para tal fim é o 

chamado Boletim. O Boletim do CVV é um veículo de comunicação externa, publicado 

mensalmente, que contém artigos escritos pelos próprios voluntários ou pessoas convidadas, 

relacionados ao trabalho desenvolvido pela Instituição. Pode conter também informações 

sobre eventos realizados nos postos ou de caráter nacional. É função da Secretaria a 

organização e o envio dos artigos para a publicação. 

 De acordo com o MPCVV (2010) é papel da Comissão de Secretaria a organização das 

reuniões da Instituição. Nesse aspecto a Comissão é a responsável pela elaboração da pauta, 

organização dos materiais que possam ser utilizados, preparação do ambiente para a reunião e, 

por fim, a participação na mesma, pontuando as discussões e deliberações para posterior 

elaboração de síntese para afixação. 

 Em se tratando da preparação de relatórios financeiros, o Manual (2010) apresenta 

como sendo papel da Comissão: “i) afixar durante um mês no quadro oficial do Posto; ii) 

arquivar na pasta específica da Personalidade Jurídica; iii) anexar comprovantes e encaminhar 

à contabilidade.” 

 Pelo MPCVV (2010), também compete a Comissão a elaboração de documentos 

oficiais. Quando da necessidade de comunicar-se com órgãos oficiais o coordenador local 

repassa a demanda à Comissão, que redige o documento e o devolve para a assinatura. Após a 

assinatura o documento é novamente entregue a Comissão que se responsabiliza pelo envio. 

 Por fim, o MPCVV (2010) atribui à Comissão a responsabilidade pela organização e 

manutenção do arquivo. Mensalmente, quando da data limite dos documentos do mês anterior, 

os mesmos devem ser recolhidos, classificados e distribuídos nas referidas pastas, para serem 
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arquivados no arquivo corrente. Anualmente, a Comissão deve realizar a manutenção do 

arquivo corrente, eliminando os documentos que perderam o valor Institucional e procedendo 

com o arquivamento dos documentos não eliminados no arquivo definitivo. Neste aspecto, a 

Comissão goza de autonomia para discernir quais documentos devem ser guardados e quais 

devem ser eliminados. 

Traçando-se um paralelo entre os dados obtidos por meio da pesquisa documental com 

as atribuições do Secretário Executivo previstas na legislação brasileira, é possível perceber 

que, algumas das atribuições previstas no MPCVV (2010) são também contempladas na Lei 

nº 9.261/96. Porém, destaca-se que, algumas das atribuições previstas para a Comissão estão 

mais ligadas àquelas previstas na Lei para o Técnico de Secretariado do que para as do 

Secretário Executivo. 

        Em se tratando da comunicação, seja ela interna ou externa, a Lei nº 9.261/96 não prevê, 

explicitamente, que é uma atribuição do secretário, porém, na leitura dos incisos III a VII do 

Artigo 4º, percebe-se que, implicitamente, o Secretário Executivo colabora, de maneira direta, 

para o fluxo de comunicação de uma organização, através da coleta de informações, 

interpretação e sintetização de textos, taquigrafia e da versão e tradução de textos em língua 

estrangeira. 

 No que concerne a produção de documentos de rotina, a Lei nº 9.261/96 no Artigo 5º 

inciso III estabelece que esta seja uma função do Técnico em Secretariado. Porém, no Artigo 

4º inciso IV é estabelecido que, compete ao Secretário Executivo a elaboração de textos 

especializados. Nesse contexto é possível encaixar o relatório financeiro, por não se tratar de 

um documento de rotina, e, para a sua produção, é necessário conhecimento na área 

financeira, ou seja, um conhecimento especializado. 

 No que concerne a gestão de documentos e manutenção de arquivos a Lei nº 9.261/96 

explicita que, é papel do Técnico em Secretariado a organização e manutenção dos arquivos, 

enquanto que compete ao Secretário Executivo o registro e distribuição dos expedientes, 

avaliação e seleção da correspondência e conhecimentos protocolares. Tendo em vista as 

ações que competem a Comissão no que concerne a manutenção de arquivos e a gestão de 

documentos, é possível perceber que são contempladas na legislação, porém não há uma 

uniformidade nas atribuições, já que, para uma mesma prática, têm-se atributos do Secretário 

Executivo e do Técnico em Secretariado. 

 Vale pontuar que, o conhecimento de língua estrangeira, citado nos incisos VI e VII do 

Artigo 4º da Lei nº 9.261/96, não é mencionado entre as atribuições da Comissão de Secretaria 
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descritas pelo MPCVV (2010). Fora esta exceção, todos as outras atribuições são 

mencionadas na legislação, de modo que, não se visualiza grande discrepância entre a prática 

da Instituição e as atribuições previstas na Lei. 

   

5.2 O trabalho voluntário de Secretariado - Pesquisa de Campo 

 

 A pesquisa de campo, realizada através da aplicação do questionário semi-estruturado, 

contemplou três membros da Comissão de Secretaria, todos voluntários, que desenvolvem um 

trabalho mais efetivo junto a Comissão. O voluntário 1 (um), atua há 13 anos na Instituição; o 

voluntário 2 (dois) atua há  7 (sete) anos e o voluntário 3 (três) atua há 4 (quatro) anos. 

 Salienta-se também que todos os respondentes atuam, profissionalmente, com vínculo 

empregatício, como Secretários Executivos. O voluntário 1 (um) atua em uma empresa 

privada e possui 13 (treze) anos de experiência profissional; o voluntário 2 (dois) atua em uma 

empresa pública e conta com 31(trinta e um) anos de experiência; o voluntário 3 (três) atua em 

empresa privada e possui 2 (dois) anos de experiência. Os três entrevistados atuam como 

voluntários somente no Programa CVV. Cada um, semanalmente, disponibiliza quatro horas 

para execução do trabalho voluntário. Em algumas situações este tempo pode dobrar, 

chegando a oito horas semanais. 

 Quando indagados sobre o principal aspecto motivador para o trabalho como 

voluntário, todos foram unânimes em afirmar que a solidariedade é o sentimento que os 

impulsiona a realizar tal trabalho. Além de ressaltar como se sentem realizados em poder 

oferecer parte do seu tempo para realizar o trabalho, salientou-se que aspectos religiosos 

também os motivam. 

 No que diz respeito à atuação na Comissão de Secretaria, todos afirmaram conhecer as 

atribuições da Comissão previstas no Manual do Programa CVV.  De acordo com os 

voluntários, as atribuições previstas são quase que plenamente realizadas. No que concerne  à 

comunicação, o voluntário 2 (dois), responsável pela elaboração do Boletim Interno Semanal 

(BIS), salientou que, por haver semanas em que  não são repassadas a Comissão as 

informações, o BIS não é redigido. 

 Em se tratando da comunicação externa, o MPCVV (2010) prevê que, compete a 

Comissão o repasse das matérias para o periódico “Boletim”. Porém, segundo o voluntário 1 

(um), uma outra comissão de trabalho da Instituição  está responsável por esta tarefa. Quando 

perguntado o porquê de tal mudança foi explicado que a outra Comissão tem o seu trabalho 
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mais ligado à comunicação externa, e, tendo em vista que já possuem todas as informações, 

foi mais racional que se retirasse esta atribuição da Comissão de Secretaria. 

 Considerando o que preconiza o MPCVV (2010), é possível perceber que, em se 

tratando da comunicação interna e externa, há algumas deficiências, visto que, pelo 

documento, o BIS deve ser redigido semanalmente, o que, conforme a informação do 

voluntário, às vezes não acontece. Outro aspecto refere-se à comunicação externa, com o 

desvio da função de preparar e enviar artigos para o periódico Boletim, que o MPCVV (2010) 

atribui à secretaria é executada por outra comissão.  

 Outra atribuição é a produção de relatórios financeiros. Os voluntários 2 (dois) e 3 

(três) relataram não ter conhecimento de tal relatório. Porém o voluntário 1 explicou que, 

anualmente, a Comissão prepara uma planilha que consta todos os possíveis gastos da 

Instituição. Esta planilha é repassada para o responsável pela manutenção financeira, sendo 

alimentada por este no decorrer do ano. De acordo com o voluntário 1 (um), deste modo, é 

possível visualizar, ao final de um ano, os custos para a manutenção do posto. 

 No que diz respeito à produção dos relatórios financeiros, percebe-se que não há uma 

definição clara do que seriam tais relatórios, visto que, dois dos três voluntários pesquisados 

disseram não possuir conhecimento de tal relatório e, conforme a resposta do voluntário 1 

(um) não há a produção de um relatório financeiro e sim de uma planilha de custos. 

 Em se tratando da organização de reuniões, os três voluntários afirmaram ser 

responsabilidade da Comissão. O voluntário 3 (três)  salientou que, uma semana antes da 

realização de reunião do Grupo Executivo Local, o coordenador envia à Comissão os assuntos 

que serão abordados para a preparação da pauta. Depois de preparada, a pauta é enviada por e-

mail aos participantes da reunião. Segundo o voluntário 3, pelo menos um membro da 

Comissão participa da reunião, e prepara uma espécie de síntese, que é, posteriormente, 

afixada em mural, para que assim, todos os voluntários tenham conhecimento dos assuntos 

tratados em cada reunião. 

 Considerando a organização da reunião do Grupo Executivo Local, a Comissão 

desenvolve todas as tarefas previstas no MPCVV (2010), e ainda vai além, considerando que 

o documento não exige da Comissão a preparação antecipada da pauta e o envio da mesma, 

muito menos o seu envio para os participantes da referida reunião. 

 A manutenção do arquivo, de acordo com o voluntário 1 (um), é realizada 

mensalmente. Porém, anualmente é realizado uma espécie de “mutirão”, que participam todos 

os membros da Comissão e outros voluntários que também colaboram. Neste dia há a 
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separação e guarda dos documentos que devem ser arquivados permanentemente daqueles que 

perderam o valor para a instituição.  

 Quanto à manutenção dos arquivos da secretaria, percebe-se que aquilo que prevê o 

MPCVV (2010), no que diz respeito à organização anual do arquivo, é realizado pela 

Comissão, porém, em se tratando da manutenção mensal, pela resposta do voluntário 1 (um), 

não foi possível perceber claramente a forma como é realizada e se, na execução de tal tarefa, 

todas as etapas previstas, pelo documento analisado, são realizadas. 

 Questionados, se, além das atribuições previstas no Manual do Programa CVV, na 

prática, a Comissão desenvolve outras atividades extras, o voluntário 1 (um) explicitou que, 

no Posto de Fortaleza, a Comissão é responsável por, mensalmente,  preparar e enviar para a 

coordenação nacional, um relatório que sintetiza todas as atividades realizadas no Posto. 

 Além disso, também compete, implicitamente, segundo os voluntários, uma assessoria 

direta ao coordenador local. O voluntario 1 (um) explicou que, quando da participação do 

coordenador em congressos da Instituição, a nível regional e nacional, a Comissão realiza a 

compra das passagens e prepara todo o material necessário, como relatórios e documentos. O 

voluntário salientou que, na ausência do coordenador e do vice- coordenador em reuniões do 

Grupo Executivo Local, a coordenação da Comissão de Secretaria o representa e dirige a 

reunião. 

 Em se tratando das atividades desenvolvidas pela Comissão que não são previstas no 

MPCVV (2010), ressalta-se que, tais atribuições têm uma estreita ligação com aquilo que 

prevê a Lei nº 9.261/96, em seu artigo 4º, quando prevê que é papel do secretário a assessoria 

direta aos executivos. É fato que, o coordenador da instituição não se trata de um executivo, 

porém, o mesmo desenvolve uma função de chefia e comando, próprias de diretores e 

presidentes das organizações com fins lucrativos.  

 Quando questionados das dificuldades encontradas para o desenvolvimento do 

trabalho, o voluntário 1 (um) disse não haver grandes dificuldades, inclusive materiais, para 

que o trabalho possa ser bem executado. De acordo com os voluntários, a principal dificuldade 

é de recursos humanos, visto que, há necessidade de mais voluntários dispostos a trabalhar na 

Comissão, inclusive de alguém que tivesse disponibilidade de atuar, durante o horário 

comercial, na secretaria da Instituição. 

 Perguntados sobre os desafios do trabalho e as principais recompensas, os voluntários 

pontuaram que o trabalho é árduo, porém compensador. A prática do voluntariado os torna 

sempre mais humanos e disponíveis para o próximo e, segundo eles, o trabalho na Comissão 
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de Secretaria garante um sentimento profundo de pertencimento. Todos explicitaram que, se 

não fosse o trabalho na Comissão, não se sentiriam tão responsáveis e parte da Instituição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Por meio da pesquisa bibliográfica foi possível perceber que as instituições do 

Terceiro Setor no Brasil se revestem de especial relevância social, visto que, a partir da 

prestação dos serviços específicos de cada uma, é possível responder positivamente às 

demandas da população que o Estado não consegue abarcar. A prática voluntária nestas 

instituições representa uma parcela significativa da força de trabalho e possibilita a estas que 

os seus objetivos possam ser mais facilmente alcançáveis. 

 A principal limitação desta pesquisa, diz respeito aos aspectos bibliográficos, visto 

que, durante a sua realização não foi encontrado material científico produzido que 

contemplasse a atuação dos profissionais em Secretariado, voluntário ou não, dentro de uma 

instituição do Terceiro Setor. 

 Conhecer como atua o Secretário em uma instituição sem fins lucrativos foi o 

problema de pesquisa deste estudo. Com base em todos os dados apresentados, obtidos por 

meio da pesquisa documental e de campo, é possível concluir que este estudo foi de encontro 

ao problema proposto, visto que, tomou-se conhecimento da atuação, na instituição escolhida, 

de três profissionais em Secretariado. 

Quanto ao objetivo geral, foi possível observar como se dá a prática secretarial na 

instituição pesquisada, levando em consideração todas as atribuições previstas para a 

Comissão responsável pela prática secretarial. Foi também possível responder ao problema de 

pesquisa que objetivava conhecer como atua o profissional de Secretariado em uma instituição 

sem fins lucrativos, tendo em vista todos os dados apresentados através da análise documental 

e da pesquisa de campo.  

Em resposta ao objetivo específico é possível inferir que a prática secretarial 

desenvolvida pelo programa CVV de Prevenção ao Suicídio e a atuação dos profissionais em 

Secretariado nesta instituição não se difere daquela proposta pela legislação brasileira, mesmo 

que, em alguns momentos, as atribuições propostas pelo MPCVV (2010), se confundem com 

as atribuições do secretário executivo e do técnico em secretariado, propostas pela Lei nº 

9.261/96. 

Ainda considerando o objetivo específico, foi possível concluir que, além das 

atribuições que são previstas à Comissão de Secretaria da instituição pesquisada, há, na 

prática, outras atribuições executadas, que estão mais associadas ao assessoramento direto ao 

coordenador da referida instituição. 
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A partir das respostas obtidas por meio da pesquisa de campo, levando em 

consideração o objetivo específico, percebe-se que a solidariedade é principal mola propulsora 

do trabalho voluntário prestado pelos membros da Comissão de Secretaria da instituição 

pesquisada e que, apesar do peso de tal trabalho, todos se sentem realizados com aquilo que 

fazem. 

 É importante ressaltar que, inferiu-se na entrevista que, em algumas situações, as 

atribuições previstas pelos documentos da instituição nem sempre são levadas a cabo, ou, no 

contexto local, sofreram algum tipo de alteração, apresentando-se assim certa discrepância 

entre o proposto e o executado, apesar de que, tal situação, não chega a comprometer a 

qualidade do trabalho executado pela Comissão. 

 A realização de um trabalho voluntário é realmente um desafio, porém o sentimento de 

solidariedade continua a mobilizar um grande número de pessoas, que, mesmo com todas as 

obrigações próprias de todo e qualquer ser humano, buscam oferecer um pouco do tempo que 

lhes resta para doar-se aos outros, colaborando na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária para todos. Pela relevância do tema propõe-se que outros estudos que contemplem 

tal realidade sejam realizados, afim de que, o conhecimento científico deste assunto possa ser 

melhor aprofundado e difundido.  
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APÊNDICE I  

 

 

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA 

 

 

1. O que as motivou para a prática do voluntariado? 

 

2. As atribuições referentes à Comissão, previstas no Manual, são plenamente 

executadas? De que forma? 

 

3. As atribuições apresentadas no Manual contemplam àquelas previstas na Lei de 

Regulamentação da Profissão de Secretário Executivo?  

 

4. Além das atividades previstas no Manual, há outras executadas? Quais? 

 

5. Quais as principais dificuldades que impedem uma prática efetiva das atividades? 

 

6. Quais as principais dificuldades/desafios encontrados em serem voluntárias? 

 

7. Quais as principais recompensas? 

 

8. Quais as principais lições que tiram do trabalho? 
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