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APRESENTAÇÃO 

 

“Não há nada mais prático do que uma boa teoria” 
(Kurt Lewin) 

 

A Coordenação do Curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal 

do Ceará e o Grupo de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo (GEPES - UFC) 

promoveram o II Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo (II 

ENEPES), nos dias 13 e 14 de junho de 2017 na Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade da UFC – (FEAAC). Tendo como tema “Teoria 

e prática secretarial: contribuições da pesquisa científica”, o evento teve o intuito de 

incentivar a pesquisa científica e integrar docentes, discentes, servidores técnico-

administrativos e pesquisadores por meio da divulgação da produção acadêmica em 

Secretariado Executivo.  

Para o II ENEPES, inscreveram-se 219 participantes e 31 trabalhos foram 

submetidos para apresentação, dos quais 16 foram aprovados pela Comissão Científica. 

Os trabalhos selecionados para apresentação na modalidade oral foram organizados por 

Grupos de Trabalho (GT), a saber: GT1 - Assessoria Executiva: investiga princípios 

para a instituição da assessoria executiva como construto do Secretariado Executivo; 

GT2 - Estudos Organizacionais e Gestão Secretarial: pesquisa a dinâmica das 

organizações, os processos e sistemas relativos às dimensões estratégicas e 

instrumentais, comportamentais e psicossociais da gestão organizacional e de pessoas, 

bem como a fundamentação da gestão secretarial nesse contexto; GT3 - Educação em 

Secretariado Executivo: investiga aspectos teóricos e empíricos acerca de temas que 

envolvem a educação secretarial no que se refere à formação, currículo, avaliação, 

ensino, pesquisa e extensão, bem como a prática pedagógica dos profissionais 

graduados em Secretariado Executivo que atuam como docentes na educação superior; 

GT4 - Pesquisa em Secretariado Executivo: investiga e discute a cientificidade em 

Secretariado Executivo contribuindo para a identidade secretarial como área de 

conhecimento científico; GT5 - Gestão de Pessoas e Empreendedorismo em 

Secretariado Executivo: investiga os princípios de gestão de pessoas no âmbito 

organizacional e o papel do Secretariado Executivo e o empreendedorismo como área 

de atuação secretarial; GT6 - Consultoria em Secretariado Executivo: investiga aspectos 



 
 

relativos à consultoria como área de atuação para o secretário executivo; GT7 - Outros 

temas relacionados ao Secretariado Executivo.  

A definição dos grupos de trabalhos destaca o Secretariado Executivo como 

área multidisciplinar e interdisciplinar por dialogar com outras áreas do conhecimento. 

Considera-se que a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade é um desafio no campo 

dos estudos em Secretariado Executivo e, ao mesmo tempo, denota a necessidade de 

inquietações em relação aos pressupostos teóricos e metodológicos que fundamentam as 

pesquisas científicas e destaca a diversidade de categorias teóricas, empíricas e 

analíticas que estruturam a compreensão da dinâmica secretarial. Entende-se que, na 

atualidade, é necessário que os cientistas levem em consideração os diferentes conceitos 

e interpretações no âmbito de uma sociedade em constante transformação, colaborando 

para a formação de profissionais aptos a atuarem nos cenários sociais, com atitude ética 

e transformadora.  

A intenção de incentivar o desenvolvimento de pesquisas científicas constitui-

se um desafio para a área secretarial, assim como para as demais áreas de conhecimento. 

A realização do II ENEPES contribui para a valorização e socialização do conhecimento 

produzido no âmbito acadêmico e profissional por meio de investigações desenvolvidas 

por docentes, discentes e profissionais da área, criando um diálogo entre teoria e prática. 

 Destaca-se que a atuação coletiva no planejamento e na organização do evento 

foi preponderante e contou com a participação da gestão e de docentes da Universidade 

e de outras instituições de ensino superior, estudantes e servidores técnico-

administrativos. Sem o compromisso e a dedicação de cada envolvido, não seria 

possível o alcance dos objetivos propostos por este projeto.  

Nesse contexto, registra-se que neste caderno encontram-se reunidos os 

trabalhos melhor avaliados pela comissão científica do evento. Espera-se contribuir para 

o aprofundamento das discussões acerca dos temas investigados pelos autores, por meio 

de aspectos teóricos e empíricos e da inter-relação teoria e prática em Secretariado 

Executivo.  

A coordenação do evento deseja a todos uma boa leitura! 

 

Profa. Dra. Conceição de Maria Pinheiro Barros 

Profa. Me. Daniela Giareta Durante 

Coordenadoras do II ENEPES 

Fortaleza, outubro de 2017.  
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SECRETÁRIO EXECUTIVO NA GESTÃO: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS
1
 

 

Naida Maria Rosa Montenegro 

Daniela Giareta Durante 

 

RESUMO: As mudanças no contexto empresarial impactaram no processo 

administrativo das organizações refletindo nas atividades do profissional de secretariado 

executivo. Essa problemática originou esta investigação que teve como questão 

orientadora: de que forma os secretários executivos participam da gestão empresarial? 

O objetivo foi verificar a atuação dos secretários executivos nos processos de gestão das 

empresas em que trabalham. O estudo justifica-se pela necessidade de maior 

entendimento sobre as características do trabalho atual dos secretários executivos, e, 

especificamente, sobre a participação dos secretários executivos no gerenciamento do 

negócio. Foi realizada uma pesquisa descritiva e qualitativa com a utilização de um 

questionário na coleta de dados. Os sujeitos foram 14 secretários executivos. Os dados 

foram analisados descritivamente. Os resultados indicam o trabalho do secretário 

participando efetivamente do gerenciamento empresarial e essa característica vem 

atender as demandas atuais do mundo do trabalho e das organizações. Contrariando 

pesquisas anteriores, não se identificou restrições do envolvimento do secretário no 

gerenciamento. Mas sim, ficou elucidado o aproveitamento do potencial deste 

profissional em contribuir com o desenvolvimento do negócio. 

 

Palavras–chave: Gestão. Secretariado Executivo. Mercado de trabalho. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças do contexto empresarial, a globalização, os avanços da 

tecnologia, entre outros fatores, impactaram diretamente no processo administrativo das 

empresas, logo, nas atividades do profissional de secretariado e no perfil demandado 

desse profissional (DURANTE, 2012). 

A atuação dos profissionais de secretariado na área de gestão está em expansão 

e é uma abordagem recente, pois historicamente a profissão se firmou no mercado de 

trabalho em atividades de menor complexidade e autonomia restrita (LASTA; 

DURANTE, 2008, DURANTE, 2012). Hoje esses profissionais tendem a assumir 

papéis polivalentes, gerenciais, adaptando-se as mudanças e realidades organizacionais. 

E, para isso, é exigido um conjunto de conhecimentos, dentre os quais, das atividades da 

empresa, do ramo de atuação da empresa no mercado, de gestão, como tomada de 

decisões, estratégia, flexibilidade e liderança, entre outros (ANDRADE et al, 2012). 

Apesar das mudanças na atuação dos secretários executivos, Lasta e Durante 

(2008, p. 15-16) alertam que o gerenciamento desenvolvido por esses profissionais 

ainda é restrito, pelas empresas não reconhecerem completamente suas capacidades e 

como podem contribuir para o desenvolvimento do negócio. 

Essa problemática originou esta investigação que tem como questão 

orientadora: de que forma os secretários executivos participam da gestão empresarial? 

O objetivo, portanto, é verificar a atuação dos secretários executivos nos processos de 

gestão das organizações em que trabalham. Quanto aos objetivos específicos, definiram-

                                                 
1
 Trabalho premiado como 1º lugar no II ENEPES. 



 

www.enepes.wixsite.com/anais 

 

9 Anais do II Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo - ENEPES 

Universidade Federal do Ceará Outubro de 2017 Nº 02/ Vol. 01 

se: 1) compreender o processo gerencial e o papel dos gestores nas organizações; 2) 

identificar as funções exercidas pelos secretários executivos; 3) identificar se os 

secretários executivos realizam atividades de gestão.  

Para a realização da pesquisa, delimitou-se os sujeitos aos profissionais 

secretários executivos graduados pelo curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará – UFC, com obtenção do título no ano de 2009. O recorte pelo ano 

2009 foi feito partindo do pressuposto que esses profissionais encontram-se no mercado 

de trabalho desde então, ou seja, há pelo menos sete anos, tempo esse que se julgou 

necessário e, ao mesmo tempo, suficiente para assumirem atividades e 

responsabilidades em nível de gestão.  

A realização deste estudo justifica-se pela necessidade de maior entendimento 

sobre as características do trabalho atual dos secretários executivos, e, especificamente, 

sobre a participação dos secretários executivos no gerenciamento do negócio. Devido a 

abordagem da gestão secretarial ser nova dispõe de poucos estudos, especialmente 

empíricos, necessitando ser mais explorada.  

A respeito da produção sobre gestão secretarial, em 2009 houve contribuições 

a partir da publicação de dois livros: Gestão Secretarial: o desafio da visão holística 

(PORTELA, SCHUMACHER, 2009) e Gestão Secretarial: formação e atuação 

profissional (DURANTE, FAVERO, 2009). O tema também é explorado em artigos. 

No estudo realizado por Silva, Barros e Barbosa (2012, p.109) o objetivo foi analisar a 

produção existente sobre a gestão secretarial. A pesquisa evidenciou que ainda existem 

poucos estudos sobre o tema, e os existentes se caracterizam por estudos teóricos e, 

também, constatou a inexistência de uma teoria da gestão secretarial.  

O texto segue com a revisão de literatura, divididos em dois tópicos que 

abordam a gestão nas organizações e o secretário executivo na gestão. Na sequência são 

apresentados os procedimentos metodológicos adotados na condução da pesquisa 

empírica. O quarto tópico apresenta os dados da pesquisa, com a exposição dos 

resultados obtidos. Por último, são expostas as conclusões do estudo e as referências.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 A Gerência nas Organizações 

 

No último século, a gestão é entendida, predominantemente, como um 

conjunto de tarefas que procuram garantir a alocação eficaz de todos os recursos 

disponibilizados pela organização a fim de serem atingidos os objetivos pré-

determinados, muito embora não seja uma definição unanime aceita. Para Motta (2004, 

p. 19), a gestão é um tema amplo, ainda atípico às demais funções ou profissões, porém 

é sabido que a gestão distancia-se das profissões ou funções operacionais.  

Tradicionalmente, na visão clássica, Fayol (1970 apud JUNQUILHO, 2001, p. 

309) descreveu o trabalho gerencial em funções básicas, conhecidas funções 

administrativas: planejar, coordenar, controlar, comandar e organizar; no qual se 

percebe o gerente como um tomador de decisão lógica, planejador metódico, orientador 

e ordenador. 

Mintzberg (2010), nos anos 1970, questionou o entendimento de Fayol ao 

defender que o gerente tem outras responsabilidades além do processo administrativo. 

Então, Mintzberg definiu três papeis gerenciais: i) interpessoais, abrangendo as relações 

interpessoais dentro e fora da organização; ii) informação, relacionando-se com a 

obtenção e transmissão de informações, dentro e fora da organização e vice-versa; e iii) 

decisão, envolvendo a solução de problemas e a tomada de decisões.  
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Atualmente, pesquisas revelam que as demandas do cotidiano gerencial são 

geralmente urgentes, exigem ações imediatas e inesperadas. Nesse contexto, Motta 

(2004, p.26) define gerência como “a arte de pensar, decidir e de agir; é arte de fazer 

acontecer, de obter resultados”. No entendimento deste autor, a gerência tem um duplo 

sentido, o racional em que se podem relacionar causa e efeito e se podem planejar ações 

eficientes; e, por outro lado, o sentido subjetivo, cujas relações humanas representam a 

face de imprevisibilidade que envolvem emoções, espontaneidade e têm assim uma 

dimensão ilógica e intuitiva. 

A gerência, no modelo clássico, sugere a previsão de trabalhos sistêmicos, 

racionais e planejados. No entanto, ao buscar o trabalho nas organizações 

contemporâneas, observa-se que os gestores estão imersos em tarefas inesperadas, que 

vão surgindo no decorrer do dia. A base de respostas a essas tarefas poucas vezes está 

completa e bem fundamentada para que as decisões sejam tomadas, e, ainda, utilizam 

recursos disponíveis, que geralmente são escassos, para atingir os objetivos (MOTTA, 

2004). 

Maximiano (2009) apresenta visão generalista da função gerencial: 
 

As pessoas que administram qualquer conjunto de recursos são 

administradores, gerente ou gestores. Quase todas as pessoas, independentes 

da posição que ocupam, ou do título de seu cargo, desempenham tarefas de 

administração. Quem quer esteja manejando recursos ou tomando decisões 

está administrando. O processo de administrar é importante em qualquer 

escala de utilização de recursos: pessoal, familiar, organizacional e social 

(MAXIMIANO, 2009, p. 9). 

 

A existência do gerente é necessária para exercer autoridade sobre um grupo de 

pessoas reunidas para atingir um objetivo preestabelecido, daí espera-se do gerente a 

liderança para produção de resultados eficazes, decidindo o que fazer e conseguindo 

que sua equipe seja colaborativa e execute o que é necessário. Neste contexto, Drucker 

(1966, p.5) já afirmava que o gerente é o responsável pela contribuição que afeta, 

materialmente, a capacidade da organização de trabalhar e de obter resultados. Para isso 

o trabalho de planejamento, organização, integração, motivação, acompanhamento e 

controle das equipes para a produção de resultados é de responsabilidade do gerente.  

Na conjuntura atual entende-se as organizações como sistemas caóticos, 

exigindo decisões imediatas que trarão implicações a serem analisadas e avaliadas 

posteriormente. O trabalho do gestor, no entanto, depende da organização (tipo, 

estrutura, tamanho), do nível empresarial, do ambiente em que se encontra e da cultura 

organizacional, entre outros fatores. (DAVEL; MELO, 2005). Assim, a figura do 

gerente é destacada, sendo vista como 

 
[...] pessoa que possui o sentido e a essência da direção, alguém que infunde 

seus valores pessoais e profissionais em toda a organização, um 

empreendedor e promotor da inovação, um tomador de decisões não-

programadas, em um ambiente complexo e incerto, ou um líder eficaz, 

detentor de certos traços de personalidades (DAVEL; MELO, 2005, p. 69). 

 

Compreendem-se, portanto, o papel da gestão no contexto organizacional e o 

perfil exigido aos profissionais gestores. Se por um lado a gestão é tratada como 

processo administrativo e como uma prática social que visa ao funcionamento da 

organização de maneira eficiente e eficaz, cujo gestor é um decisor racional, planejador 

sistemático e coordenador eficiente das atividades organizacionais, de outro lado, numa 

dimensão menos ordenada e funcionalista, o processo gerencial é como uma arte, em 
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que o gestor é concebido como um desbravador de caminhos, buscando soluções e 

tomando decisões a partir de informações incompletas e superficiais, envolvendo-se em 

um conjunto de atividades imprevisíveis e descontinuas.  

 

2.2 Secretário Executivo e a Gestão 

 

A profissão de secretariado é regulamentada pela Lei 7.377, de 1985, e alterada 

pela lei 9261, de 1996. De acordo com o Art. 4º, são atribuições do secretário executivo: 

 
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 expedientes e outras 

tarefas correlatas; IX - orientação da avaliação e seleção da correspondência 

para fins de encaminhamento à chefia; X - conhecimentos protocolares. 

(BRASIL, 1985, p. 1-2) 

 

É possível identificar que as atribuições do profissional de secretariado 

executivo, definidas no ato de sua regulamentação já incluíam atividades de gestão 

como “planejamento, organização e direção de serviços de secretaria” (BRASIL, 1985, 

p.1), mas boa parte das atividades possuem o cunho técnico. Apesar da regulamentação 

nortear o exercício da profissão, mais de 20 anos se passaram da última atualização e 

nesse período o mundo do trabalho se transformou de forma que hoje muitas dessas 

atividades são consideradas ultrapassadas e, por outro lado, muitas outras atividades 

foram incorporadas no cotidiano profissional, destacando o perfil gerencial do 

secretário. 

O secretário executivo no contexto atual assumiu responsabilidades antes não 

atribuídas a função, tendo maior participação e autonomia. O secretário executivo 

adotou novas metodologias de trabalho, deixando de ser um executor, para assumir 

posturas proativas e exercer suas atividades envolvendo as etapas de gerenciamento, 

planejamento, organização, direção e controle. Nesta perspectiva, o secretário é capaz 

de pensar estrategicamente, promover mudanças e não apenas cumprir/executar tarefas 

e ordens. (LASTA; DURANTE, 2008). 

Dentre as atividades do secretário executivo atualmente, está a assessoria a 

executivos, atendimento as pessoas (cliente externo e interno), gerenciamento de 

informações, elaboração de documentos, gestão documental, serviços em idioma 

estrangeiro, organização de eventos, reuniões e viagens, supervisão de equipes de 

trabalho, gestão de suprimentos, gestão dos arquivos, entre outros (CORDEIRO; 

GIOTTO, 2009).  

A gestão secretarial, portanto, é uma abordagem recente do contexto atual da 

profissão. Em meados de 1950, quando a profissão começou a ser notada no Brasil, o 

enfoque era diferente do encontrado hoje: “o foco do trabalho dos assessores estava no 

desempenho das técnicas secretariais. A partir da complexidade das informações 

geridas dentro das organizações, o assessor passou, processualmente, de uma posição 

operacional para gerencial” (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 99).  

A primeira referência teórica do secretário como gestor foi de Natalense (1995, 

p. 25-26), que “atribui ao secretário o papel de planejar, organizar e controlar a infra-

estrutura de atuação gerencial, sendo necessário para assessorar um gerente conhecer as 
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mesmas técnicas utilizadas por ele” (NATALENSE, 1995, p.25). O perfil exigido do 

secretário executivo hoje é muito mais gerencial do que operacional. Deste modo, 

espera-se dele um conjunto de conhecimentos e competências relativos à gestão, que 

muito se assemelha ao perfil do gerente-administrador e que, portanto, complementam 

as competências do administrador.  

Não é possível desconsiderar que a execução das atividades operacionais é 

feita pelo secretário mesmo nos dias de hoje, mas o que mudou é postura do profissional 

diante da atividade e empresa. Preocupação estratégica e nas consequências que cada 

ação terá para o todo organizacional, colaborando, portanto, com o gerenciamento do 

negócio, no que se refere a pensamento estratégico, identificação de oportunidade de 

crescimento e inovação (BARROS, BRAGA, SILVA, 2011, DURANTE, 2012).  

Estudo de Tagliari e Durante (2011) igualmente verificou que os profissionais 

de secretariado executivo incorporaram atividades mais complexas que exigem mais 

responsabilidades e competências distintas. Constataram que os secretários executivos 

englobam atribuições, competências e responsabilidades gerenciais nos princípios que 

fundamentam os processos de gestão: planejamento, organização, liderança e controle, 

além do desempenho de atividades técnicas e operacionais. 

Para Barros, Braga e Silva (2011) o nível organizacional em que o secretário 

executivo está inserido também interfere nas suas atividades e competências. No caso 

da atuação no nível estratégico, terá acesso as decisões mais importantes e, conhecedor 

do contexto organizacional, poderá colaborar gerenciando as informações relevantes 

para cada situação. A atuação no nível tático geralmente está diretamente relaciona a 

uma área específica, onde o secretário deverá ter conhecimento para atuação e 

assessoramento dispondo de bons relacionamentos e postura de liderança. No nível 

operacional, o profissional deverá ter habilidades e técnicas secretarias, além do 

conhecimento da área de atuação da empresa.   

Em se tratando da formação para gestão, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de Secretariado Executivo entraram em vigor em 2005, pela Resolução 

nº 3, do Ministério da Educação. O artigo 5º rege que os cursos devem contemplar 

conteúdos básicos, conteúdos específicos e conteúdos teórico-práticos. Dentre os 

conteúdos específicos, os cursos deverão oferecer ensino “da gestão secretarial, da 

administração e planejamento estratégico nas organizações públicas e privadas, de 

organização e métodos”, entre outros conteúdos (BRASIL, 2005, p.3). 

Ao citar esses conteúdos, as diretrizes deixam claro a necessária formação em 

gestão. Além disso, as diretrizes determinam que a estrutura curricular contemple as 

seguintes áreas do conhecimento: “relacionadas com atividades gerenciais, de 

assessoramento, de empreendedorismo e de consultoria, contidas no exercício das 

funções de Secretário Executivo, para melhor atender às necessidades do perfil 

profissiográfico que o mercado ou a região exigirem” (BRASIL, 2005, p. 2). 

Quanto ao perfil do egresso, Artigo 4º da Resolução, se pretende um 

profissional que apresente, dentre outros atributos:  

 
III - exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, 

organização, controle e direção;  [...] V - habilidade de lidar com modelos 

inovadores de gestão; [...] VIII - adoção de meios alternativos relacionados 

com a melhoria da qualidade e da produtividade dos serviços, identificando 

necessidades e equacionando soluções; IX - gerenciamento de informações, 

assegurando uniformidade e referencial para diferentes usuários; X - gestão e 

assessoria administrativa com base em objetivos e metas departamentais e 

empresariais [...] (BRASIL, 2005, p.2-3). 
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As diretrizes são claras quanto aos atributos da gestão, cabendo aos cursos 

contemplar como conteúdos, conhecimentos, disciplinas ou linha de formação em 

gestão, visando capacitar o futuro profissional para o gerenciamento de informações, de 

processos, de pessoas, de conflitos. Capacitar para que o sujeito pense e conduza suas 

ações estrategicamente, com visão crítica e generalista dos processos.  

Para Bíscoli e Cielo (2004, p. 16) “as diretrizes curriculares foram pensadas e 

implementadas para os cursos de Secretariado Executivo a fim de torná-los mais 

competitivos para o mercado, tornando-os profissionais capazes e executantes de 

funções complexas relacionadas aos conceitos gerenciais”.  

Diante do exposto, espera-se do secretário executivo uma atuação mais 

gerencial à operacional. Tal expectativa é demonstrada na lei de regulamentação da 

profissão, nos estudos científicos existentes, nas demandas organizacionais e nas 

diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Secretariado Executivo. Este estudo 

vem contribuir com esse debate, trazendo dados da realidade empírica dos secretários 

executivos.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a realização da pesquisa foram adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos. Inicialmente, definiu-se a pesquisa como descritiva e qualitativa (GIL, 

1991). Enquanto método, foi realizado um levantamento de dados com profissionais 

secretários executivos, graduados na Universidade Federal do Ceará, cujo grau foi 

obtido no ano de 2009. O ano de 2009 foi escolhido, como recorte da pesquisa, por ter 

decorrido sete anos da conclusão do curso, tempo esse considerado suficiente para o 

secretário executivo iniciar sua carreira profissional e assumir atividades, cargos ou 

funções de gestão.  

Primeiramente, foi feito o levantamento junto a coordenação do curso onde se 

obteve as atas de colação de grau de 2009, com a relação de alunos graduados, no total 

de 41. A partir disso, os sujeitos foram contatados por e-mail, redes sociais e 

convidados a colaborar com a pesquisa. Dos 41 sujeitos, foi possível acesso a 17 deles.  

Para a coleta de dados, utilizou-se o questionário (MARCONI, LAKATOS, 

2010), que foi estruturado em três partes: perfil dos profissionais, vínculo empregatício 

e atuação profissional, no total de 26 perguntas, sendo 25 objetivas e uma dissertativa. 

Na sequência foi feito um pré-teste com três secretárias executivas. Com base no 

feedback obtido foram realizados ajustes no instrumento.  

Em seguida iniciou-se a coleta com a amostra selecionada, que ocorreu do dia 

23 de maio ao dia 17 de junho de 2016 e alcançou-se o retorno de 14 sujeitos dos 17 

inicialmente localizados. De posse dos dados, os mesmos foram explorados, 

organizados e agrupados de acordo com os objetivos da pesquisa. Posteriormente, os 

dados foram analisados descritiva e qualitativamente e interpretados a luz do 

referencial. Para auxiliar na apresentação dos dados, foram construídas tabelas que 

constam no próximo tópico.  

 

4. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Em relação ao perfil dos sujeitos, total de 14, um é do sexo masculino e 13 do 

feminino. A faixa etária está entre 27 e 36 anos. Todos os participantes colaram grau em 

2009, ou seja, são bacharéis em Secretariado Executivo e essa é a única graduação para 

11 dos sujeitos. Já quanto à formação em nível de pós-graduação, nove sujeitos 

informaram possuir curso de especialização lato sensu e dentre esses, dois também tem 
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curso stricto sensu, um em Educação e outro em Políticas Públicas e Sociedade. Ainda, 

três sujeitos possuem MBA. As áreas de especialização e MBA são diversificadas, 

conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Cursos de especialização e MBA realizados 

Cursos de especialização e MBA Quantidade 

Gestão Pública 3 

MBA Gestão empresarial 2 

Administração e negócios 1 

Assessoria executiva em gestão pública e privada 1 

Educação a distância 1 

Finanças e comércio internacional 1 

Gestão e organização de eventos 1 

Legislação previdenciária e trabalhista 1 

MBA Administração pública e gerência das cidades 1 

Total 12 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Observa-se que os secretários executivos deram continuidade a sua formação 

com a realização de cursos de especialização ou MBA e, notadamente, a formação 

ocorreu na área gerencial, já que somente dois cursos (Educação a distância e 

Legislação previdenciária e trabalhista) não são do campo da gestão. Desde modo, 

evidencia-se a preocupação dos profissionais secretários executivos em ampliar suas 

capacidades e habilidades gerenciais. 

Em se tratando da situação no mercado de trabalho, observa-se, na Tabela 2, 

que apenas um encontrava-se desempregado no momento da coleta de dados e que a 

maior parte tem vínculo empregatício com empresas nacionais do setor privado. 

 

Tabela 2 – Situação no mercado de trabalho 

Situação no mercado Quantidade 

Empregado no Setor Privado 8 

Concursado no Setor Público 4 

Terceirizado no Setor Público 1 

Desempregado 1 

Total 14 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

No tocante ao ramo de atuação do negócio onde os profissionais trabalham, 

observa-se o predomínio na área de educação (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Ramo de atividade das empresas  
Ramo de atividade da empresa Quantidade 

Educação 7 

Serviços 3 

Serviços/construção civil 1 

Indústria/comércio atacadista 1 

Administração pública 1 
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Total 13 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quanto ao setor empresarial em que os sujeitos desenvolvem suas atividades, 

são diversificados mas todos na área administrativa, congregando, às vezes, atividades 

de mais de um setor (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Setor empresarial em que trabalham 
Setor Quantidade 

Administrativo 6 

Diretoria 2 

Recursos humanos 1 

Administrativo/comercial/vendas 1 

Presidência 1 

Financeiro/Recursos Humanos 1 

Diretoria/administrativo  1 

Total 13 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Os 13 sujeitos empregados são registrados sob diferentes cargos (Tabela 5). 

Sete exercem o cargo de secretário executivo e quatro exercem cargos administrativos, 

ou seja, há indicativo de que pelo menos 11 sujeitos possuem cargos de gestão. Apenas 

os cargos analista de sistemas e assistente de importação não são possível deduzir, pela 

nomenclatura do cargo, se são gerenciais. Os cargos são exercidos nos três níveis 

hierárquicos: estratégico, tático e operacional, e, em alguns casos, abrangem mais de um 

nível. Cinco sujeitos informaram atuar no nível estratégico, cinco no nível tático e seis 

no operacional. Ainda dois sujeitos não informaram o nível hierárquico em que 

trabalham. 

 

Tabela 5 – Cargos registrados formalmente dos profissionais atuantes no mercado 

Cargos registrados Quantidade 

Secretário executivo 5 

Secretária da presidência 1 

Secretária executiva bilíngue 1 

Agente administrativo 1 

Analista de departamento pessoal 1 

Analista de sistemas 1 

Assistente de importação 1 

Diretora administrativa 1 

Supervisor administrativo 1 

Total 13 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Os profissionais ocupam o respectivo cargo há um tempo, que varia de menos 

de dois anos a nove anos, sendo que mais de 50% tem experiência superior a dois anos 

no cargo atual (Tabela 6). O tempo na empresa é similar ao tempo no cargo, mas pode-
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se considerar um tempo interessante para o exercício de atividades gerenciais.  

 

Tabela 6 – Tempo de atuação no cargo e na empresa  
Tempo Quantidade tempo na empresa Quantidade tempo no cargo 

Até 2 anos 6 6 

Acima de  2 a 5 3 5 

Acima de 5 a 10 anos 3 2 

Acima de 10 anos 1 - 

Total 13 13 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Retomando um dos objetivos desta pesquisa que é identificar se os secretários 

executivos exercem funções de gestão, os dados apresentados até aqui, possibilitam 

compreender que sim, esses profissionais realizam gestão. Os cargos em que estão 

registrados, os níveis hierárquicos em que se encontram e os setores da empresa em que 

trabalham dão indícios do exercício da gestão pois, na concepção de Maximiano (2009), 

entre outros autores, os profissionais que administram qualquer tipo de recurso 

independentemente da posição ou cargo que ocupam são gestores.  

A participação do secretário executivo na gestão empresarial pode ser 

aprimorada com a análise das atividades que os profissionais realizam, que diz respeito 

a outro objetivo desta pesquisa: identificar se os secretários executivos realizam 

atividades de gestão. Para alcançar esse objetivo, foi apresentada aos sujeitos uma lista 

de atividades, construída a partir do referencial teórico, sendo que as atividades foram 

citadas ou na literatura secretarial ou na gerencial ou ainda, em ambas, e solicitado aos 

sujeitos que indicassem as que faziam parte da rotina de trabalho. Os dados obtidos 

seguem na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Atividades realizadas 
Atividades realizadas Frequência 

Atendimento a clientes internos e externos 9 

Gerenciamento de informações e documentos que subsidiam a tomada de 

decisão 
8 

Gerenciamento do fluxo de documentos 8 

Elaboração de documentos 7 

Assessoria aos gestores/superiores/diretores 6  

Organização de atividades e distribuição a outros funcionários 6 

Participação em reuniões junto com os superiores 6 

Tomada de decisões 6 

Acompanhamento de atividades realizadas por outros funcionários 5 

Agendamento de reuniões 5 

Coordenação de pessoas 5 

Gerenciamento de agenda 5 

Gerenciamento de conflitos 5 

Manutenção de arquivo 5 

Coordenação de reuniões 4 

Planejamento de eventos 4 

Planejamento de reuniões 4 

Coordenação de eventos 3 
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Coordenação de implementação e adaptação de novos processos 3 

Coordenação de projetos 3 

Controle de receitas e despesas 3 

Gerenciamento de processos 3 

Execução de preparativos das viagens 2 

Planejamento de viagens 2 

Controle de custos 1 

Gerenciamento de mudanças 1 

Gerenciamento de estoque 1 

Tradução de documentos 1 

Fonte: Dados da pesquisa,2016. 

 

Observa-se que todas as atividades sugeridas foram indicadas pelos sujeitos, 

demonstrando o envolvimento com a gestão. Algumas atividades de gestão são mais 

comuns, por exemplo, gerenciamento de informações e de documentos que subsidiam a 

tomada de decisão, acompanhamento e orientação a outros funcionários, gestão de 

conflitos, coordenação de reuniões, enquanto outras são exclusivas de alguns 

profissionais como controle de custos e gerenciamento de estoques.  

Além dessas atividades, foi questionado a respeito do uso de idioma 

estrangeiro, sendo que apenas quatro profissionais utilizam: um usa espanhol; dois usam 

inglês e um usa inglês, francês e espanhol. Isso reflete que a uso de idiomas estrangeiros 

não é comum entre os sujeitos da pesquisa. 

O exercício da gestão ainda pode ser percebido no envolvimento dos 

profissionais com aspectos como metas e objetivos organizacionais. A esse respeito, 

quatro sujeitos informaram que controlam indicadores e o alcance de metas 

organizacionais e setoriais, três sujeitos participam da definição de metas 

organizacionais e cinco das metas setoriais. Os demais conhecem as metas, mas não 

possuem atividades de gerenciamento destas. Também, os 13 sujeitos informaram que 

identificam fatores externos e internos que podem influenciar nos objetivos da 

organização. Ainda sobre a gestão empresarial, um sujeito informou estar envolvido na 

elaboração do planejamento estratégico e outros quatro acompanham a execução do 

mesmo.  

Neste aspecto, considera-se o entendimento de Almeida, Rangel e Shimoura 

(2010) e Barros, Braga e Silva (2011) que acreditam que o secretário está envolvido 

com o planejamento, definição dos objetivos, ações visando o alcance dos objetivos, 

bem como, visão sistêmica e generalista que o capacita ter uma visão ampla para 

tomada de ações rápidas e eficientes. Assim, as evidencias da pesquisa corroboram com 

as referências teóricas pesquisadas.  

A tomada de decisão, além de ser uma competência esperada dos secretários 

executivos, é uma atividade que representa o maior envolvimento do secretário na 

gestão e demonstra a sua atuação estratégica (DURANTE, 2012). Acerca do 

envolvimento dos profissionais no processo decisório os sujeitos, foram questionados se 

tomam decisões com interferência na empresa e no âmbito do setor em que trabalham. 

Os dados são apresentados na tabela 8.  
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Tabela 8 – Envolvimento no processo de tomada de decisão 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Ao analisar e confrontar os dados, percebe-se que a maioria dos sujeitos têm 

autonomia no processo decisório setorial onde possivelmente possuem maior poder de 

intervenção. Já no contexto mais abrangente da organização, a situação é diferente visto 

que cinco dos 13 sujeitos nunca tomam decisões de maior interferência. Neste caso, 

acredita-se que o trabalho do secretário é mais no suporte e subsídio de informações 

para o processo de tomada de decisões. A esse respeito, Rodiguero e Grzybovski (2009) 

ressaltam que a transformação de dados em informação e em conhecimento envolve 

diferentes processos de síntese, conversão e formatação e o profissional de secretariado 

deve ter capacidade para processar e gerar conhecimento dentro da organização em que 

trabalha, principalmente, no assessoramento a tomadas de decisões. 

Outro aspecto que demonstra o envolvimento do sujeito na gestão é a 

existência de funcionários sob o seu comando. Questionados a esse respeito, dos 13 

sujeitos, sete informaram ser responsável pelo gerenciamento de pessoas, sendo que são 

responsáveis por equipes de trabalho que variam entre quatro e 30 pessoas. Essas 

informações vêm confirmar as constantes na Tabela 8 em que foram marcadas as 

atividades de organização de atividades e distribuição a outros funcionários, 

acompanhamento de atividades realizadas por outros funcionários e coordenação de 

pessoas.  

Também sobre o aspecto do gerenciamento de pessoas, os sujeitos foram 

questionados sobre o processo de avaliação de desempenho e feedbacks aos 

subordinados, sendo que oito sujeitos informaram não dar feedbacks, enquanto os 

demais sim. No processo de feedback um bonifica por desempenho, outro faz 

advertências e outros dois sujeitos repassam os dados da avaliação para o setor de 

gestão de pessoas. 

A gestão de conflitos, que também é uma responsabilidade de gestão, é 

realizada por 11 dos 13 sujeitos. O gerenciamento de conflitos entre funcionários é mais 

comum (para nove sujeitos) mas também ocorre a gestão de conflitos entre funcionários 

e dirigentes (quatro sujeitos), entre si e a chefia (três sujeitos) e entre dirigentes (dois 

sujeitos). Assim, percebe-se que estes profissionais, exercendo o papel gerencial, podem 

facilitar o processo de comunicação e solucionar conflitos comuns da convivência 

humana (MOTTA, 2004). 

Por fim, foi indagada a atitude dos sujeitos diante de um problema, obtendo as 

seguintes respostas: 

 

Tabela 9 – Atitudes diante de um problema 
DIANTE DE UM PROBLEMA FREQUÊNCIA 

Busca solução 10 

Comunica a sua chefia 7 

Sugere soluções 6 

Reúne a equipe para informar e levantar soluções 6 

Resolve por conta própria 2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Tomada de decisão Sempre Às vezes Nunca  

Decisões que interferem no todo da empresa 1 7 5 

Decisões no âmbito do setor de atuação 11 2 - 
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Os dados demonstram uma postura de iniciativa e autonomia para buscar a 

solução do problema, mas apenas dois sujeitos resolvem o problema por conta própria, 

evidenciando autonomia limitada. A esse respeito, lembra-se o estudo de Lasta e 

Durante (2008) que identificou que os secretários executivos têm fundamental papel na 

identificação de problemas, sendo capaz de observá-los nos ambientes internos e 

externos e analisar de que forma podem afetar a saúde da organização.  

Com base nos dados levantados é possível compreender que os sujeitos tem 

participação efetiva no processo gerencial porque 1) participam da definição e alcance 

de metas e objetivos, 2) identificam fatores externos e internos que interferem nos 

objetivos; 3) tomam decisões setoriais; 4) realizam gestão de conflitos e 5) buscam 

soluções para problemas. Ainda, mais de 50% dos sujeitos (sete) possuem subordinados 

sob seu comando.  

Para confirmar essa constatação, na última pergunta do questionário foi 

apresentado o entendimento de gestão secretarial, como segue: “[...] a atuação do 

secretário executivo no âmbito do gerenciamento seja de informações, processos ou de 

pessoas, exigindo atividades de planejamento, liderança, controle, tomada de decisão ou 

mediação de conflitos. Tal gerenciamento pode ocorrer nos níveis estratégico, tático ou 

operacional” e questionado os sujeitos se, com base nesta conceituação, se consideram 

gestores. Os comentários de 12 sujeitos são afirmativos, justificando pelas atividades 

que realizam, tais como: assessoria a presidentes e diretores, controle de informações, 

desenho de processos, liderança de equipe, organização de documentos, tomada de 

decisões sobre processos e mediação de conflitos entre funcionários. Um único sujeito 

informou que não exerce a gestão.  

Ainda foram relatados casos de gestão direta exercida pelos profissionais, 

como, por exemplo, no caso em que o sujeito representa a empresa junto a uma grande 

multinacional e gerencia desde o faturamento do contrato, admissão a demissão de 

colaboradores. Em outro caso, o profissional informou que durante sua carreira manteve 

o foco na gestão, que culminou na implantação de uma indústria de água mineral 

natural, com execução efetiva desde a concepção do projeto ao posterior gerenciamento 

do negócio. 

Diante dos dados descritos evidencia-se que os secretários executivos 

participam do gerenciamento do negócio. Mesmo que diante de cenários muitas vezes 

setoriais, a tomada de decisão, o gerenciamento de pessoas, de conflitos, de documentos 

e informações estão presentes nas atividades cotidianas dos profissionais. Tal atuação já 

foi apontada por Barros, Braga e Silva (2011), Tagliari e Durante (2011), entre outros 

autores, ao afirmarem que estes profissionais deixaram de ser somente operacionais 

para colaborar com ações estratégicas, visando o crescimento e inovação empresarial. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão evidencia-se pelos processos de decidir, agir, coordenar pessoas, 

gerenciar recursos e obter resultados. A atuação profissional do secretário executivo 

está em expansão e o mercado está percebendo a importância e as contribuições destes 

profissionais para as organizações. Ao investigar o trabalho dos secretários executivos 

nos processos de gestão das empresas percebeu-se que a gestão faz parte das funções e 

atribuições exercidas por estes profissionais. 

Durante a pesquisa analisou-se o entendimento tradicional e contemporâneo 

dos processos gerenciais e do papel dos gestores nas organizações para compreender 

teoricamente como funciona o processo, atendendo ao primeiro objetivo do estudo. Na 

pesquisa empírica, buscou-se identificar as funções exercidas pelos secretários 
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executivos; e ainda se estes profissionais realizam atividades de gestão. A necessidade 

de examinar esses aspectos foram essenciais para constatar a participação do secretário 

executivo no processo de gerenciamento empresarial, e atender assim aos demais 

objetivos propostos nesta pesquisa.  

Em se tratando das funções exercidas pelos secretários executivos, os dados 

empíricos dão indícios do exercício da gestão pois os cargos exercidos em grande parte 

são de gestão, englobando os três níveis hierárquicos (estratégico, tático e operacional). 

Igualmente as atividades da rotina secretarial indicam o exercício da gestão uma vez 

que os secretários gerenciam informações e documentos; tomam decisões setoriais e/ou 

organizacionais; gerenciam conflito; possuem funcionários sob comando, exigindo, 

acompanhamento, direção, feedback; buscam soluções aos problemas que se 

apresentam e estão envolvidos na definição e controle de metas e objetivos 

organizacionais.  

Além dos cargos e atividades assumidos, os sujeitos se reconhecem como 

gestores em razão das características do trabalho e responsabilidade que possuem. Além 

disso, boa parte dos sujeitos buscou capacitação em nível de especialização e MBA em 

gestão. Deste modo, evidencia-se o trabalho do secretário participando efetivamente do 

gerenciamento empresarial e essa característica vem atender as demandas atuais do 

mundo do trabalho e das organizações. Contrariando pesquisas anteriores, não se 

identificou restrições do envolvimento do secretário no gerenciamento. Mas sim, ficou 

elucidado o aproveitamento do potencial deste profissional em contribuir com o 

desenvolvimento do negócio. 

O estudo apresenta limitações em razão do número de participantes na 

pesquisa e alguns deles demonstrarem pouca clareza sobre o que é gestão secretarial. 

Além disso, ainda são poucos os estudos sobre o tema e a gestão secretarial não 

encontra-se definida ou conceitualmente descrita o que gera insegurança nas 

interpretações. Por isso, a continuidade e aprofundamento de estudos sobre o trabalho 

dos secretários executivos no mundo do trabalho e a participação deste profissional na 

gestão empresarial é relevante. Para complementar os resultados obtidos aqui, sugere-se 

o desenvolvimento de pesquisa com empresários, diretores, executivos de modo geral 

acerca do envolvimento dos seus secretários executivos na gestão.  
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DOCÊNCIA EM SECRETARIADO EXECUTIVO: PERCEPÇÕES DE 

MONITORES DE DOCÊNCIA EM SECRETARIADO EXECUTIVO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
2
 

  

Tamiris da Silva Cajado 

Conceição de Maria Pinheiro Barros 

Joelma Soares da Silva 
  

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições do Programa de 

Iniciação à Docência da Universidade Federal do Ceará para a formação em 

Secretariado Executivo, na percepção de estudantes-monitores. A metodologia utilizada 

foi uma pesquisa qualitativa e descritiva a partir de levantamento bibliográfico e estudo 

de campo. A abordagem teórica fundamentou-se em autores como Freire (2004, 2006), 

Veiga (2006) e Pimenta e Lima (2006), entre outros. A investigação foi desenvolvida 

com a participação de sete estudantes do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade.  As técnicas de pesquisa utilizadas para o levantamento das informações 

foram a entrevista e o questionário. A interpretação dos dados foi feita por meio da 

Análise do Conteúdo. Após a análise dos resultados inferiu-se que o programa colabora 

para a construção de experiências acadêmicas gerando uma formação que ultrapassa a 

sala de aula ao incentivar a emancipação intelectual, contribuir para a produção da 

pesquisa secretarial e desenvolver conhecimentos básicos necessários à docência na 

Educação Superior e a prática de atividades específicas do Secretariado Executivo por 

meio da assessoria direta ao professor-orientador.  

 

Palavras-chaves: Formação em Secretariado. Docência em Secretariado. Monitoria de 

Docência.  

 

1 INTRODUÇÃO   
  

A atuação do profissional de Secretariado Executivo pode ocorrer em diversas 

áreas no âmbito empresarial, como recursos humanos, gestão de arquivos, organização 

de eventos, administração de banco de dados, gerenciamento e assessoria à organização 

como um todo. Outra área de atuação que pode ser considerada pelo formando em 

Secretariado é a docência. O curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal 

do Ceará (UFC) apresenta uma matriz curricular interdisciplinar, voltada para a 

formação de um profissional multifuncional para o ambiente organizacional. Sabino e 

Rocha (2004) afirmam que esse profissional tem a possibilidade de assumir, no 

mercado de trabalho, funções de assessor, gestor, empreendedor e consultor sendo 

considerado como agente capaz de desempenhar ampla variedade de papéis no âmbito 

da organização.  

A discussão acerca da docência em Secretariado tem sido tema de interesse 

recente por estudiosos da área (FARIA; REIS, 2008; BARROS; DIAS, 2013), 

considerando-se a necessidade de formação para a atuação do secretário como 

professor. Considera-se que é imprescindível a existência de uma busca por formação 

voltada para o magistério em Secretariado por parte daqueles que decidem seguir a 

carreira acadêmica, visto que a graduação na modalidade bacharelado tem como foco a 

sua atuação no mundo organizacional. Observa-se que os “[...] secretários executivos 

                                                 
2
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que atuam como docentes universitários estão despertando para a necessidade de busca 

por saberes pedagógicos que contribuam para a sua prática educativa” (BARROS; 

DIAS, 2013, p. 220). O Programa de Iniciação à Docência (PID) da UFC busca 

contribuir para a formação acadêmica daqueles que  

pretendem seguir a carreira docente. O PID é um programa do Governo Federal 

vinculado à Coordenação de Apoio ao Discente (CAD) e à Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) da UFC (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2005). Diante deste 

contexto, este trabalho suscita a seguinte questão: quais são as percepções dos 

monitores de docência em Secretariado Executivo acerca das experiências adquiridas no 

Programa de Iniciação à Docência em relação à sua formação na UFC? Esta pesquisa 

tem como objetivo geral analisar as contribuições do PID da UFC para a formação em 

Secretariado Executivo, na percepção de estudantes-monitores.  

A relevância desta pesquisa se justifica pelo fato de que existem poucos 

estudos sobre a temática proposta e por considerar-se a docência como uma possível 

área de atuação para o profissional secretário executivo. Compreende-se que o 

desenvolvimento desta pesquisa poderá contribuir para a produção acadêmica na área, 

bem como para a obtenção de subsídios que possibilitem uma discussão sobre a 

docência em Secretariado e a sua relação com o PID. 

Este artigo está organizado em cinco seções. Além desta introdução, a segunda 

seção aborda a formação em Secretariado Executivo e docência, a terceira explana os 

procedimentos metodológicos utilizados para realização desta investigação; a quarta 

seção expõe a análise dos resultados alcançados; e, por último, são apresentadas as 

considerações finais da pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO: DISCUTINDO A DOCÊNCIA EM 

SECRETARIADO EXECUTIVO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

A docência em Secretariado Executivo é um tema que requer aprofundamentos 

por meio de estudos teóricos e empíricos em busca de caminhos para a superação dos 

desafios que se apresentam ao profissional secretário que escolhe como área de atuação, 

o professorado na educação superior. Conforme Veiga (20067), a etimologia da palavra 

docência vem do latim, docere, que significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a 

entender. 

Pimenta e Lima (2005) afirmam que é necessário formar docentes com 

capacidade de ensinar em situações divergentes, singulares, instáveis, incertas, 

carregadas de conflitos e que o ensino se caracteriza como uma prática social em 

contextos historicamente situados. Os citados autores acrescentam que o perfil do 

professor deve ser de um profissional crítico e reflexivo, superando o processo de 

reflexão individual, passando à reflexão pública e ética. A docência é uma atividade 

complexa e com muitas especificidades, e se constitui como uma função social que 

busca não apenas transmitir conhecimentos, mas formar futuros profissionais com visão 

crítica e criativa. Freire (2004) pondera que o docente, cujo objetivo é formar o aluno, 

não deve apenas procurar treiná-lo e depositar nele conhecimentos. É necessário, 

também, que o educador use a ética e a coerência, procurando transmiti-las em suas 

ações e práticas educativas.  Nessa perspectiva, a docência não pode ser considerada 

somente como um resultado final de um processo educacional, mas constitui-se como o 

objeto de análise, reflexão e investigação que alimenta todo o processo formativo. 

Freire (1996) conceitua a docência como uma relação de troca de 

conhecimentos entre docentes e discentes; um não existe sem o outro. Portanto, a 

atividade docente não deve se limitar às técnicas de ensino, sendo o professor um 
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transmissor de conteúdo, mas, sim, numa prática reflexiva. Configura-se, portanto, um 

desafio dar continuidade à qualidade no ensino, melhorando sempre, àquele que 

pretende seguir a carreira de docente. O citado autor define, ainda, a prática docente 

como exigente, metódica, crítica e ética.  

A docência pode ser considerada como uma opção para o secretário executivo, 

porém tal possibilidade não é mencionada na legislação de regulamentação dos 

profissionais de Secretariado Executivo Lei No. 9261, de 10 de janeiro de 1996 

(BRASIL, 1996a) e “os cursos de bacharelado em Secretariado Executivo, não 

contemplam em suas integralizações curriculares conteúdos voltados às atividades 

docentes” (BARROS; DIAS, 2013, p. 210).  

Faria e Reis (2008) chamam atenção para a função de administrar o fluxo de 

informações, comum ao docente, para com os seus alunos e ao secretário no âmbito da 

empresa: 

 
As profissões de secretariado e de educador seguem linhas distintas, mas 

assemelham-se em diversos pontos. Por exemplo, ao ministrar treinamentos 

em uma determinada empresa, o secretário executivo está, de certa forma, 

educando. Assim, seja em sala de aula, ou em uma empresa, essa relação 

entre o secretariado executivo e o docente é percebida como latente. Verifica-

se que o secretário executivo está relacionado à questão educacional durante 

todo o período em que está exercendo sua profissão, pois, muitas vezes, 

mesmo sem perceber, está educando. Observa-se que a todo o momento os 

secretários são condicionados a ensinar e a compartilhar os conhecimentos 

adquiridos ao longo da carreira. (FARIA; REIS, 2008, p. 169). 

 

Embora esses aspectos sejam destacados por Faria e Reis (2008) como 

contribuintes para a atuação do secretário como docente, considera-se que os mesmos 

não são suficientes para o desempenho deste profissional como educador, visto que “a 

formação em bacharelado em Secretariado Executivo no Brasil é uma formação 

direcionada ao preparo de profissionais capazes de atender determinados setores da 

economia e da sociedade” (BARROS; DIAS, 2013, p. 210) e não para a docência. A 

LDB, em seu artigo 66 determina que a “a preparação para o exercício do magistério 

superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996b, p. 23).  Porém não existem mestrado e 

doutorado específicos para a formação secretarial.  Diante disso, os professores do curso 

e os alunos que pretendem atuar no magistério superior tendem a fazer pós-graduação 

em outras áreas, apostando na interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, 

características já previstas no perfil deste profissional.  

A formação do profissional de Secretariado é dinâmica e complexa, buscando 

contribuir para a constituição de um profissional multidisciplinar, no entanto essa 

formação não é voltada para a docência, tendo como consequência uma lacuna na 

organização acadêmica nos cursos de graduação, em virtude das exigências legais e da 

essência da formação do bacharelado.  

  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Para o alcance dos objetivos propostos nesta investigação, foi desenvolvida 

uma pesquisa qualitativa e descritiva. A pesquisa qualitativa, segundo Kauark, Manhães 

e Medeiros (2010, p. 26) se caracteriza pela: 

 
[...] interpretação dos fenômenos e a atribuição de significação básica no 

processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas 
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estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a 

analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem. 

 

Para Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 28) a pesquisa descritiva consiste 

em “[...] descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de 

coleta de dados: questionário e observação sistemática”.   

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p.206) “universo ou população, é o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma 

característica em comum”. O universo da investigação foi composto por monitores de 

docência do Curso de Secretariado Executivo da UFC, totalizando sete sujeitos. Os 

critérios utilizados para a seleção dos participantes foram: estar cursando ou ter cursado 

graduação em Secretariado Executivo na UFC; estar participando ou ter participado do 

PID no curso de Secretariado Executivo da UFC; e acessibilidade. Com o intuito de 

manter em sigilo a identidade dos participantes, nesta pesquisa, os monitores 

entrevistados foram identificados como Monitor A, Monitor B, Monitor C, Monitor D, 

Monitor E, Monitor F e Monitor G. 

Considerando-se que as técnicas de pesquisa “[...] são como ferramentas que o 

pesquisador utiliza para dar conta de sua tarefa investigativa [...]” (FARIAS et. al., 

2010, p. 69), para a coleta das informações utilizou-se as técnicas: questionário e 

entrevista. Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 184): 

 
Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituídos por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao 

informante, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o 

pesquisado devolve-o do mesmo modo.  

 

A entrevista pode ser compreendida como “[...] a interação intencional do 

entrevistador com o entrevistado, visando recolher dados descritivos da linguagem do 

sujeito sobre determinado tema” (FARIAS et. al., 2010, p. 82). Esta fase foi 

desenvolvida por meio da utilização de um roteiro de entrevista padronizada aberta. O 

roteiro de entrevista foi composto por 11 perguntas divididas em duas partes: a primeira 

parte buscou obter respostas sobre o perfil deste profissional a segunda focalizou os 

motivos e a trajetória da formação dos monitores. As informações coletadas foram 

registradas por meio de gravador de voz, após a concordância dos participantes em se 

envolverem na pesquisa. Em seguida, procedeu-se a transcrição, organização e análise 

dos dados coletados.  

A interpretação das informações foi feita por meio da técnica de análise de 

conteúdo. Conforme Martins e Theóphilo (2007, p. 95) análise de conteúdo “[...] é uma 

técnica para se estudar e analisar a comunicação de maneira objetiva e sistemática. 

Buscam-se inferências confiáveis de dados e informações com respeito a determinado 

contexto, a partir dos discursos escritos ou orais de seus atores e/ou autores”.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
  

Na UFC, a monitoria de docência é desenvolvida por meio do Programa 

Iniciação à Docência (PID). Este programa busca contribuir para a formação acadêmica 

dos alunos da faculdade que pretendem seguir a carreira docente. O PID é um programa 
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do Governo Federal vinculado a CAD e a PROGRAD da UFC. O PID pode acontecer 

em duas formas: remunerado ou voluntário. A monitoria remunerada é provida por uma 

bolsa, para tanto o monitor bolsista não pode ter nenhuma outra atividade remunerada 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2005). A intenção deste programa para a 

formação do aluno para a docência no Ensino Superior. Como cita Dias (2007, p. 39): 

 
O Programa de Iniciação à Docência surge, assim, com o objetivo de abrir 

caminhos e permitir os primeiros passos em direção a um Programa de 

Valorização do Docente no Ensino Superior, no sentido de assegurar o 

aperfeiçoamento do corpo docente em suas orientações didático-

metodológicas. Nesse sentido, esse programa tem como objetivos maiores: 

despertar para a relevância do ensino e da formação de professores para o 

ensino superior e estimular professores a envolverem os estudantes de 

graduação no processo de ensino-aprendizagem, inserindo nesse contexto a 

pesquisa e a extensão. 

 

Inicialmente, buscou-se identificar algumas características acerca do perfil dos 

participantes. Foram entrevistados sete monitores de iniciação à docência em 

Secretariado Executivo da UFC. Observou-se que cinco entrevistados são do sexo 

feminino e dois do sexo masculino e que todos possuem faixa etária de 21 a 28 anos. A 

maioria dos entrevistados, representada por quatro estudantes, exerceu o período 

completo da bolsa, um desses ficou durante dois meses e dois estudantes estavam ativos 

no programa, com seis meses de monitoria. Todos os participantes atuam como 

secretários executivos, exceto dois os quais um atua em consultoria organizacional e 

outro especificou a sua atuação como “outra área”. Destes, quatro atuam em órgãos 

públicos, dois na iniciativa privada e um classificou a opção “outra” para a instituição 

em que trabalha. A média de tempo de vínculo com as empresas nas quais os 

entrevistados atuam ficou entre um mês a três anos e seis meses.  

No primeiro momento, buscou-se conhecer os fatores que motivaram os 

estudantes de Secretariado Executivo a participarem do programa. Observou-se que um 

dos principais aspectos motivacionais para a participação dos estudantes do curso de 

Secretariado da UFC no PID é a perspectiva de seguir carreira acadêmica. Para uma 

melhor compreensão destes fatores, seguem os relatos dos monitores e a análise teórica 

das informações obtidas ao indagar-se sobre os motivos que os levaram a participar do 

PID.  

O Monitor A afirmou que as suas intenções ao entrar no programa foram 

“adquirir e aperfeiçoar conhecimentos, compartilhar ideias e pensamentos, além de ser 

uma experiência enriquecedora para o currículo acadêmico e, também, para a vida 

pessoal” (MONITOR A). Concordando com a possibilidade de aperfeiçoar 

conhecimentos, o Monitor D afirmou: “por que eu queria ter um conhecimento maior 

sobre as disciplinas das quais eu fui monitora e isso me ajudaria a obter futuramente um 

mestrado” (MONITOR D). Essa opinião é compartilhada, também, pelo Monitor G ao 

ponderar que teve o intuito de aumentar os seus conhecimentos e melhorar o currículo. 

As respostas apontam que o PID pode contribuir para a construção de 

conhecimentos e para a formação acadêmica. Sob esse aspecto Santos e Lins (2007) 

consideram que a monitoria tem por objetivos principais no âmbito de uma Instituição 

de Ensino Superior (IES): a produção, disseminação e aplicação do conhecimento. Para 

outro participante, a motivação esteve relacionada à oportunidade de colaborar para a 

aprendizagem dos estudantes, informando:  
Quando iniciei o curso, tive muitas dificuldades com as disciplinas e senti 

falta de uma pessoa que pudesse me ajudar tirando as dúvidas, indicando 

livros, ajudando a fazer os trabalhos em sala de aula. Então, alguns semestres 
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depois, soube das vagas para a monitoria. Me inscrevi e visualizei nessa 

seleção a oportunidade de ajudar meus colegas a vencer as dificuldades que 

tive (MONITOR E).  

 

A resposta acima remete à reflexão sobre a motivação por parte do monitor por 

contribuir para a aprendizagem dos estudantes denotando um perfil colaborativo. Sobre 

o perfil colaborativo do monitor, Nunes (2007, p. 45) explica que na monitoria se deve 

quebrar a cultura do individualismo para existir uma cultura de colaboração ou 

colegialidade, por exemplo, quando o professor tem turmas numerosas, fica difícil para 

o docente dar assistência a todos os alunos, principalmente quando ele assume várias 

disciplinas, portanto a tarefa de auxiliar nos problemas vivenciados pelos alunos deve 

ser “compartilhada” com o monitor, gerando oportunidade ao bolsista de captar o 

andamento da disciplina, o ritmo de desenvolvimento dos alunos, seus interesses e a 

percepção da turma sobre o conteúdo e o método.  

Em outra linha de pensamento, destaca-se a necessidade financeira como 

principal aspecto motivador. Esse aspecto pode ser percebido a partir da resposta a 

seguir:  

 
Principalmente problemas financeiros. Não estava trabalhando e nem 

estagiando no início do ano e precisava de dinheiro, como as inscrições para 

a bolsa estavam abertas, eu resolvi me inscrever. Além disso, percebi que 

precisava participar mais dos programas que a Universidade oferece, já que 

até o momento eu estava “preso” apenas à sala de aula (MONITOR G). 

  

Essa opinião denota que o PID além de colaborar para a formação acadêmica 

ao construir, difundir e aplicar o conhecimento (SANTOS; LINS, 2007) é considerada 

pelo bolsista como uma colaboração social no que diz respeito às necessidades 

financeiras. Entretanto, entende-se que, o retorno financeiro não deve ser a única 

finalidade para manter o envolvimento do monitor no programa, podendo comprometer 

o desempenho profissional durante a sua jornada como monitor, visto que o discente por 

não ter interesse em progredir na profissão de educador, pode não se ater a um 

desenvolvimento pedagógico de excelência durante o exercício da monitoria de 

docência, tal situação poderia ser contornada pelo professor orientador no processo 

seletivo diante das entrevistas na busca de “garimpar” os discentes que tenham 

propensão e interesse pelo exercício da docência como meta profissional.  

A maioria dos monitores entrevistados optou pela monitoria do PID por terem 

interesse em seguir carreira na vida acadêmica em Secretariado Executivo. O Monitor B 

considerou: “quis participar do programa, pois percebi que queria ser docente, então 

achei que na monitoria seria uma ótima oportunidade para obter experiência, haja vista 

a mesma ser voltada para a docência, e também porque queria desenvolver algumas 

pesquisas”. A respeito do seu interesse em se envolver com a monitoria o Monitor C, 

relatou: “A oportunidade de participar de atividades acadêmicas com foco na docência 

foi o principal motivo para participar do programa, além de contribuir para construção 

do meu currículo e oferecer experiências diferentes na faculdade”. O Monitor F afirmou 

que a partir do momento que entrou no curso teve vontade de seguir carreira acadêmica 

voltada para o Secretariado Executivo. 

Essas repostas apontam que ao ingressarem na monitoria os estudantes 

possuem expectativas em relação à docência como forma de atuação. Como explica 

Ramalho, Nuñez, Gauthier (2004) o envolvimento dos alunos que se interessam pela 

docência deve começar desde cedo, em projetos de ensino, como a monitoria, para que 

contribuam e se adaptem a uma cultura formativa com foco na educação. 
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A resposta preponderante com relação à motivação inicial para ingressar na 

monitoria do PID, se constitui no interesse por seguir a carreira docente, mas ainda 

existem outros fatores que motivam os discentes, o que remete à percepção de que o 

desenvolvimento de um programa de monitoria é permeado por constantes desafios no 

que diz respeito à diversidade de expectativas por parte dos estudantes que nele 

ingressaram. Por outro lado, a percepção da docência como uma possível área de 

atuação para o formando em Secretariado, pode contribuir para despertar no estudante o 

interesse pela área acadêmica por meio do contato inicial com a profissão. Neste 

aspecto, a pesquisa focalizou a percepção da docência como perspectiva profissional, 

conforme discussão a seguir.   

Em seguida, a pesquisa buscou conhecer se a participação no programa motiva 

o estudante a perceber a docência como perspectiva profissional. Foi possível identificar 

dois aspectos: os fatores que contribuíram para a decisão de que o monitor não almeja a 

docência como opção de atuação profissional e a reafirmação ou a descoberta do desejo 

de seguir carreira no professorado. Os motivos para ambos os casos são diversos.  

Ressalta-se que o Monitor A afirmou que o PID não o influenciou a tentar 

seguir uma carreira docente, pois o mesmo não se considera com a tendência para o 

magistério: “Não. Infelizmente, eu descobri que não tenho vocação para a docência” 

(MONITOR A). Assim como o Monitor G relatou que: 

  
Não. Antes de ingressar no Secretariado, estava cursando outra graduação em 

licenciatura e desisti por perceber que não queria ser docente. Tenho muito 

respeito pela profissão, inclusive minha mãe é docente, porém não é algo que 

eu queira para a minha carreira. Infelizmente no Brasil, os professores não 

são valorizados como deveriam, portanto, creio que no setor privado eu tenha 

mais perspectivas de crescimento e valorização (MONITOR G). 
 

O Monitor C observou uma propensão para a docência, no entanto outras 

possibilidades de carreira se sobreporam, por razões pessoais: “O programa realmente 

me fez considerar um futuro profissional na docência, porém outras perspectivas 

profissionais prevaleceram por motivos de realização pessoal” (MONITOR C). Faria e 

Reis (2008) explicam que devido à entrada imediata no mercado de trabalho em áreas 

administrativas, muitas vezes sendo o salário oferecido nas empresas, mais atraente do 

que o dos professores nas universidades, portanto reduzindo o número de secretários 

executivos interessados em seguir uma possível carreira docente, assim como a falta de 

perfil para o magistério podem ser causas do desinteresse deste profissional para o 

mercado docente. 

Em outra linha de pensamento, alguns monitores denotaram uma inclinação e 

interesse pela carreira docente: 

 
Me influenciou totalmente, pois antes de ser monitora eu queria ser docente, 

mas não sabia quais as nuances estavam envolvidas nesse processo, e a partir 

da monitoria, percebi algumas dessas nuances, o que me reafirmou mais 

ainda a certeza de que a docência é a profissão que quero exercer 

(MONITOR B). 

 

Esta afirmação está de acordo com a percepção do Monitor E ao afirmar: 

 
Sim, pude ter a experiência de saber como funciona o planejamento de aulas, 

a preparação das atividades. Pude participar ativamente das discussões sobre 

os assuntos a serem repassados na sala de aula, a forma como eram 

repassados (a didática a ser utilizada) e a vivência com os alunos. Tudo isso 
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foi de grande importância pra mim como profissional (MONITOR E). 

 

Do mesmo modo, o Monitor F considerou que: “Sim, eu tive uma vivência 

muito produtiva na monitoria, pude ver se realmente é aquilo que eu quero para minha 

vida, o que eu posso mudar o que eu quero me espelhar e fazer parecido ou agir de outra 

forma” (MONITOR F). Foi percebido que a maioria dos monitores entrevistados se 

motivaram a ter na docência uma perspectiva profissional, a partir da participação deles 

no programa do PID. Entretanto,  um  monitor considerou ter uma propensão ao 

magistério, mas no momento pretende seguir outra carreira e dois participantes 

declararam que não tinham interesse no magistério.  

Maçaneiro (2011), aborda a falta de profissionais com mestrado e doutorado 

em Secretariado, que são pré-requisitos para a docência em instituições de Ensino 

Superior, por conta disso os cursos de graduação em Secretariado Executivo no Brasil, 

possuem poucos professores com formação na área e a maior parte das disciplinas do 

curso são ministradas por professores com outras formações. Como o PID incentiva o 

estudante, por meio da formação acadêmica, a seguir carreira como docente, permitindo 

também ao monitor criar e recriar novas metodologias e práticas pedagógicas por meio 

dos conhecimentos adquiridos junto ao professor orientador; este quadro de escassez de 

profissionais docentes graduados na área do Secretariado pode ser alterado.  

Dando continuidade, foi desenvolvida uma análise buscando compreender 

como a monitoria de docência pode colaborar para a formação acadêmica e profissional 

do secretário executivo. Buscou-se averiguar quais foram as atividades desenvolvidas 

durante a trajetória como monitor com relação ao ensino, pesquisa e extensão. Com 

relação à extensão, o Monitor A afirmou que teve como atividades executadas no 

decorrer da bolsa: “[...] realizar seminários; semana do Secretariado Executivo; I 

Seminário de Comércio exterior; Feira das Profissões; Encontros Universitários” 

(MONITOR A).  

O Monitor D destacou sua participação em organização de eventos. 

Complementando esta afirmação, o Monitor E explicou que participou como monitor 

voluntário colaborando com a realização do evento “Encontro de Estudos e Pesquisas 

em Secretariado Executivo (ENEPES)”. Considera-se que a experiência dos estudantes 

na realização de eventos possibilita tanto a experiência em atividade de extensão, 

quanto da prática de organização de eventos que emerge como uma atribuição 

secretarial.  

No que diz respeito à pesquisa, destacam-se as seguintes respostas: “Na 

monitoria, realizei pesquisas, apresentei trabalhos nos encontros universitários [...]” 

(MONITOR B). 
 

Na área de pesquisa, auxiliei a professora-coordenadora no desenvolvimento 

de um artigo, apresentei um artigo relacionado à docência em um congresso 

de secretariado de nível nacional e apresentei outro artigo com temática 

semelhante nos Encontros Universitários da UFC (MONITOR C).  

 

“Com relação às atividades de pesquisa, foi desenvolvido uma investigação 

sobre Educação à Distância em Secretariado, um panorama e um artigo escrito e estava 

com mais dois projetos em andamento para artigos” (MONITOR F). Outro participante 

relatou: “Comecei no fim do primeiro semestre a desenvolver uma pesquisa que tem 

como foco a disciplina na qual sou monitor” (MONITORG). É perceptível o 

envolvimento dos monitores de docência com a pesquisa voltada para o curso, havendo 

esta necessidade para afirmar e aumentar o conhecimento científico para o Secretariado 

Executivo. Sobre a pesquisa em Secretariado, Bíscoli (2012, p. 72) argumenta que 
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existe interesse  

 
[...] em fortalecer a pesquisa para que a profissão também evolua na sua 

forma e concepção diante do mercado de trabalho e das áreas do 

conhecimento. No entanto, ainda há poucos resultados que possam conduzir a 

uma evolução no sentido teórico, embora o maior número de resultados seja 

recente [...] 

 

Considera-se que o incentivo à produção de trabalhos científicos é uma 

contribuição significativa da monitoria e relevante para a formação acadêmica. 

Monitores de iniciação à docência têm participado em eventos acadêmico-científicos da 

UFC como os Encontros Universitários, produzindo conhecimentos científicos em 

diversas áreas, relacionadas aos seus cursos.   

A respeito das atividades de ensino, o Monitor A informou que fez o 

acompanhamento de aulas; participou da elaboração de conteúdo/material para ser 

exposto pelo (a) professor (a); auxiliar o (a) professor (a) em apresentações de aulas; 

organizar equipes para montar projetos.  Complementando essa afirmativa, ressalta-se: 

“[...] conduzi algumas aulas e desenvolvi atividades inerentes à docência” (MONITOR 

B). Para o Monitor D a sua experiência durante o percurso na monitoria foi: “Tirei as 

dúvidas dos alunos, organizei o material didático para as aulas (slides e data-show)”, 

outro respondente: "Desenvolvi atividades de ensino, dando suporte em atividades 

relacionadas às aulas como ajuda em materiais utilizados na classe, revisando as tarefas 

desenvolvidas pelos alunos” (MONITOR C).  

O Monitor E informou que contribuiu fazendo acompanhamento das atividades 

em sala de aula, prestou auxílio aos alunos nos trabalhos e participou no planejamento 

de aulas. O Monitor F explicou que com relação ao ensino deu suporte a professora, 

como na elaboração de planilhas, deu suporte aos alunos via e-mail e presencial. O 

Monitor G afirmou que aprendeu como ocorre o processo de planejamento de aulas, 

métodos de avaliação de alunos e ferramentas utilizadas para aprimorar o ensino dentro 

da sala de aula: “Até o momento estive auxiliando minha orientadora no planejamento 

das aulas, buscando ideias para tornar as aulas mais práticas e menos teóricas” 

(MONITOR G).  

Observa-se que as funções exercidas pelos discentes com relação às atividades 

de ensino na monitoria estão de acordo com o que é estabelecido com as atribuições do 

monitor pelo artigo 5º da resolução N° 01/CEPE, de 04 de março de 2005 que regula o 

PID, como: elaborar com o professor-orientador, o plano de trabalho da monitoria; 

participar das tarefas didáticas, inclusive na programação de aulas e em trabalhos 

escolares; realizar, com o professor-orientador, trabalhos práticos e experimentais, na 

preparação de material didático; contribuir, com o professor-orientador, para a avaliação 

do andamento da disciplina ou da área (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

2005). 

Nunes (2007, p. 48) discute a tríade universitária afirmando “[...] ensino, 

pesquisa, extensão e gestão. Apesar de ser comum salientar-se somente os três 

primeiros, a universidade somente poderá desenvolver esses três se existir uma gestão 

das atividades e da burocracia que lhes dê sustentabilidade”. As informações coletadas 

corroboram com Dias (2007) ao considerar que possibilita um estímulo para que os 

docentes envolvam os alunos nos processos de ensino e aprendizagem integrando-os à 

pesquisa e extensão. 

Quanto aos aspectos da formação profissional, foi destacado que a vivência na 

monitoria para o Monitor B consistiu em realizar atividades de rotina administrativa, 

como ele explica: “Eu realizava algumas atividades burocráticas, no que tange ao 
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assessoramento da professora”. O Monitor C afirmou que auxiliou na organização de 

palestras. O Monitor E explica que aprendeu a gestão do tempo, a assessoria, gestão de 

pessoas, planejamento e organização de atividades e afirmou ser o responsável pela 

chamada, acompanhamento de faltas. Assim como o Monitor F declarou que controlava 

notas e frequências e fiscalizou provas, quando necessário. O Monitor G afirmou que 

ficou encarregado de planejar e executar atividades de campo para as turmas do 

semestre passado nas quais a professora lecionou. 

Percebe-se que os participantes ressaltam aspectos da monitoria que colaboram 

para as formas de atuação: assessoria e gestão. Santos e Caimi (2009, p. 37) explanam: 

 
[...] com relação à formação dos secretários executivos, intensificando-se a 

demanda por profissionais que reúnam posturas de gerente, gestor e assessor. 

Diante das profundas alterações por que vem passando o mercado de 

trabalho, o profissional em secretariado passa a atuar de diversas formas e em 

várias frentes de atividade, como assessor, sendo o agente executor mais 

próximo do centro de deliberação do processo decisório; gestor, exercendo 

funções gerenciais [...]. 
 

Percebes-se a contribuição do PID na formação do monitor como profissional 

multidisciplinar, assim como esta intenção está prevista nos objetivos do programa 

como é esclarecido no artigo 1º da resolução N° 01/CEPE, de 04 de março de 2005, “a) 

Contribuir para o processo de formação do estudante de graduação” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2005, p. 1). 

Com relação aos conhecimentos construídos durante a monitoria, no que se 

refere à pesquisa, destacam-se as seguintes respostas: o Monitor B afirmou que 

aprendeu a desenvolver pesquisa e percebeu como é bom realizar este trabalho. O 

Monitor C relatou: 

 
A experiência com a metodologia científica e acadêmica ainda me dá frutos 

até hoje. A capacidade de avaliar temáticas e métodos de pesquisa aprendidas 

durante meu período como monitor são muito favoráveis para consecução de 

artigos e influenciam grandemente em avaliar um futuro profissional no meio 

catedrático, além do fato de ter interagido diretamente com alunos no 

processo de aprendizagem e auxiliado no desenvolvimento de suas tarefas 

(MONITOR C). 

 

O Monitor F declarou que elaborou artigos, se acostumou em escrever nas 

normas da ABNT, ganhou mais praticidade em relação à escrita e à pesquisa. A respeito 

das atividades de ensino o Monitor A declarou que adquiriu conhecimentos de ensino-

aprendizagem de uma forma ampla. Monitor B alegou que: “Consegui compreender 

como acontece o processo de elaboração de aulas, avaliação e métodos de ensino e 

principalmente aprendi que a docência é algo que envolve um complexo processo, que 

vai desde à elaboração da aula, até a metodologia que deverá ser utilizada, para expor o 

conhecimento”. O Monitor E explicou que adquiriu conhecimentos de docência, assim 

como o Monitor F e este também afirmou que auxiliou na elaboração de slides, fez 

leituras com livros de docência. O Monitor G alegou que: “Aprendi um pouco do 

processo de planejamento de aulas, métodos de avaliação de alunos e ferramentas 

utilizadas para aprimorar o ensino dentro da sala de aula”. 

Quanto aos aspectos da formação profissional na construção dos 

conhecimentos dos monitores entrevistados, o Monitor A afirmou que adquiriu 

conhecimento de responsabilidade. O Monitor B afirmou: “Os conhecimentos foram 

vários, mas dentre eles, eu consegui desenvolver habilidade oratória, organizativa e 
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através da monitoria, aprendi também a desenvolver habilidades pessoais e profissionais 

que antes não tinha”. 

O Monitor D declarou: “Auxiliei a professora em sala de aula, controlava notas 

e frequências e fiscalizei provas, quando necessário” (MONITOR D). 

Entre os conhecimentos adquiridos para a formação profissional, percebe-se o 

assessoramento como uma das funções relacionadas à monitoria. Considera-se que a 

experiência de assessoria é relevante para a formação profissional. Santos e Caimi 

(2009, p. 25) declaram:  

 
Hoje, as organizações demandam profissionais que desempenhem um papel 

fundamental de assessoria no contexto organizacional, tendo a 

responsabilidade de participar de gerenciamento de informações, documentos 

e pessoas, contribuir para a melhoria das relações interpessoais, manifestando 

dinamismo e flexibilidade, capacidade de empreendimento e automotivação. 
 

Sobre a colaboração da monitoria de docência na formação acadêmica e 

profissional dos monitores de docência, com relação à pesquisa, foram feitas as 

seguintes considerações: 

 
Não posso descartar o aprendizado em relação às regras de metodologia 

científica extremamente trabalhada durante a monitoria. Quanto ao 

aprendizado acadêmico, as pesquisas realizadas expandiram os 

conhecimentos em secretariado em diversas áreas, permitindo conhecer a 

interdisciplinaridade inerente a esta ciência social aplicada (MONITOR C). 

 

Para o Monitor G: 

 
Acredito que o mais importante foi o aprimoramento dos meus 

conhecimentos sobre pesquisa científica, que acho que vai me ajudar bastante 

no momento da elaboração da minha monografia e, além disso, me 

proporcionou um conhecimento básico sobre a docência que poderá me 

ajudar algum dia, caso eu venha a me interessar pela carreira de docente 

(MONITOR G). 

 

Na contribuição do PID para a formação profissional foram feitas as seguintes 

considerações: o Monitor A alegou que na monitoria adquiriu o senso de 

responsabilidade, de seriedade e de comprometimento com o trabalho. O Monitor B 

declarou que: 

 
Profissionalmente me ajudou a desenvolver habilidades de oratória, 

habilidade de organização e uma visão mais holística, pois a partir do 

momento que comecei a desenvolver essa habilidade em sala de aula, pude 

realizá-la no meu trabalho também (MONITOR B).  
 

Assim como o Monitor C destacou a formação profissional:  

 
A experiência na monitoria me ajudou a ter maior postura profissional com as 

responsabilidades que me foram incumbidas e com as tarefas que devia 

coordenar com o auxílio da professora-coordenadora. Na monitoria, sempre 

foi fomentada a ideia de pró-atividade como aspecto profissional a ser 

valorizado e instigado sempre que possível (MONITOR C). 
 

Para o Monitor D a vivência na monitoria o ajudou a ter um conhecimento 

maior no desempenho das atividades de um secretário executivo, pois auxiliou 
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diretamente a sua professora orientadora.  É percebido como o programa trouxe 

benefícios por meio das experiências vividas com o PID para a formação profissional 

do secretário. Como Queiroz e Barzaghi (2007) explicam, que o processo de construção 

da educação é um ato coletivo, sendo os professores e os alunos parceiros. A respeito 

dos conhecimentos voltados para a atividade docente adquiridos durante a monitoria 

foram feitas as seguintes afirmações:  

O Monitor A alegou que adquiriu aprofundamento de conhecimentos 

específicos na área de atuação como monitor; entendimento na construção do ensino, 

pesquisa e extensão. Já para o Monitor B a elaboração de aulas, a exposição de aulas, a 

oratória e a organização de aulas, e também de avaliações que precisam ser realizadas. 

Na opinião do Monitor C: 

 
A atividade permitiu entender melhor as responsabilidades, a rotina e as 

tarefas inerentes a um docente, especificamente, na UFC, por permitir uma 

imersão diferente no meio acadêmico no relacionamento com coordenação e 

departamentos da faculdade, bem como, demonstrou como a relação entre 

professor e aluno é gratificante, e como o processo de ensino possui 

diferentes matrizes, sendo tarefa do professor compreender a melhor forma 

de ensinar, utilizando diferentes instrumentos de ensino com os aparatos 

disponíveis (MONITOR C). 

  

O Monitor D afirmou que aprendeu como preparar aulas, como elaborar slides, 

organização do conteúdo para as aulas, como organizar aulas práticas, aprendeu 

diferentes métodos de avaliação dos alunos. O Monitor E afirmou que aprendeu o 

planejamento de atividades, didática, organização de atividades, gestão do tempo de 

aula, técnicas de trabalho. Já o Monitor F alegou que aprendeu a lidar melhor com os 

alunos, tendo uma relação mais humana. O Monitor G adquiriu experiência no 

planejamento de aula, métodos de avaliação e ferramentas de ensino, além de saber da 

importância de aliar teoria e prática dentro da sala de aula. 

O Monitor E alegou que a monitoria contribuiu para consolidar a sua certeza de 

que essa é a profissão que ele quer seguir e valorizar a importância do docente para a 

vida acadêmica. Além de ter a oportunidade de participar e contribuir para a preparação 

das atividades em sala de aula. “Me senti a voz dos alunos junto à docência” 

(MONITOR E). O monitor F explicou que a monitoria lhe influenciou em seguir a 

carreira acadêmica, pois adquiriu essa experiência para o seu currículo lattes e o 

conhecimento adquirido durante a monitoria, vai servir futuramente para a sua vida 

profissional, tanto para uma carreira docente, como para uma carreira em Secretariado 

Executivo. Santiago e Silva (2013) falam sobre o desenvolvimento das competências 

pedagógicas inseridas no perfil atual do secretário e para esse seguir na carreira docente, 

é necessário que ele se aprimore e se envolva em atividades acadêmicas. 

A experiência durante a graduação com a monitoria de docência possibilita ao 

discente monitor uma oportunidade de desenvolver conhecimentos básicos sobre a 

formação didática, apontando a necessidade de um perfil pedagógico para aqueles que 

almejam atuar na docência secretarial, a partir da sua vivência com o professor 

orientador e a percepção das necessidades dos alunos, como discente, contribuindo para 

uma visão acercada construção do conhecimento em docência com a participação no 

PID. Foi feita uma observação complementar pelo Monitor D: “Aprendi a ter mais 

envolvimento com a universidade e com os seus eventos como a Feira das Profissões e 

também a melhorar a minha apresentação oral” (MONITOR D). Essa percepção é 

complementada pela seguinte afirmação: 
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Como monitora, pude desenvolver um olhar mais crítico sobre o 

planejamento das aulas. Pude participar e ver como é desenvolvido o 

processo de desenvolvimento das atividades docentes, como são realizadas e 

qual a melhor didática para que as atividades possam ser repassadas aos 

alunos da maneira mais simples e objetiva possível. Tudo isso teve grande 

importância para mim, hoje como profissional. (MONITOR E). 

 

Schneider (2006) explica que o trabalho da monitoria contribui para 

desenvolver nos acadêmicos a apreensão e produção do conhecimento, pois tem como 

objetivo a formação para o ensino. O programa tem como foco contribuir com o preparo 

para a docência, no âmbito das atividades formativas para tal situação 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2005). A execução de algumas atividades 

é vetada aos monitores, que possam desvirtuar os objetivos do programa, como consta 

no artigo 6º da resolução N° 01/CEPE, de 04 de março de 2005, a qual cita as funções 

que o monitor do PID não deve fazer, entre elas: “d) Preencher lista de frequência ou 

diário de classe” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2005, p. 2). Tal função 

foi alegada por alguns monitores. Pondera-se que tal situação, talvez aconteça pela falta 

de conhecimento da resolução do PID, por parte dos professores orientadores. No 

entanto, considera-se que o acompanhamento e o controle de frequência dos estudantes 

não configuram um desvio de atribuições docentes e colaboram para o exercício da 

assessoria. Salienta-se a necessidade de que tanto os professores quanto os monitores do 

PID conheçam o que determina a resolução (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2005) e acrescenta-se que esta atividade também teve valor formativo, visto 

que os monitores exercem a assessoria direta ao professor orientador contribuindo para 

a formação profissional.  

Diante dessa situação, é importante destacar algumas atividades que não 

correspondem às funções do monitor, como explica Dias (2007), o estudante-monitor 

não deve ser exposto a situações diversas dos objetivos do programa da monitoria para 

não comprometer a sua formação, por exemplo, substituir o professor, avaliar os 

colegas estudantes, desenvolver pesquisas ou coleta de dados que não tenham relação 

de pertinência com a atividade docente, proposta no projeto interdisciplinar, realizar 

atividades meramente mecânicas, administrativas ou que não tenham articulação com a 

atividade docente. 

Foi percebido pelos relatos dos monitores investigados que as ações 

desenvolvidas colaboram para o alcance dos objetivos estabelecidos pela legislação, a 

resolução Nº 01/CEPE, de 04 de março de 2005, que norteia o PID, inserindo o monitor 

nas atividades docentes (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2005), gerando 

aprendizagem por meio da relação dos professores com os estudantes, experiências na 

monitoria, relacionando teoria e prática, obtendo um conhecimento maior sobre a 

disciplina, inserção do monitor na pesquisa gerando contribuições acadêmicas para o 

curso, contribuindo de forma enriquecedora para a formação acadêmica e profissional. 

Observa-se a contribuição do PID na construção intelectual do monitor, formando 

profissionais que atendam o perfil exigido pelo mundo organizacional, em virtude da 

atuação dinâmica dos discentes participantes do programa, havendo um aprendizado 

multidisciplinar. Tais conhecimentos poderão ser usados em diversas carreiras que eles 

seguirem, mesmo não sendo na docência. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

O desenvolvimento desta investigação possibilitou a realização de algumas 

considerações conclusivas por meio do levantamento bibliográfico da pesquisa de 
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campo. Percebeu-se que os fatores que motivaram os estudantes de Secretariado 

Executivo a participarem do programa foram: adquirir e aperfeiçoar conhecimentos, 

colaborar para o aprendizado dos estudantes do curso, a retribuição financeira e 

interesse em seguir carreira na vida acadêmica em Secretariado Executivo. Esses 

aspectos denotam que os interesses pela participação no PID podem ser variados, mas 

se sobressai o desejo por seguir a profissão acadêmica, bem como o aumento de 

conhecimentos.  Observou-se que a inserção dos participantes na monitoria ocorreu de 

maneiras distintas; para alguns, ocorreu por acaso e pela necessidade da remuneração da 

bolsa; para outros, de forma planejada, com o interesse pelo aprendizado para seguir a 

carreira docente.  Observa-se pelo relato de um monitor que esse ingressou no programa 

por conta da bolsa, o retorno financeiro é um fator importante. Entretanto, considera-se 

que o monitor não deve ser motivado somente por esse aspecto visto que se não há 

interesse pela docência, tal comportamento pode influenciar no desempenho durante o 

programa, já que o objetivo principal do PID é preparar para a docência. Cabe ao 

professor orientador na seleção dos monitores, fazer uma entrevista com os candidatos 

para dar preferência aos que tem real interesse pelo magistério.  

A investigação oportunizou conhecer se a participação no programa motiva o 

estudante a perceber a docência como perspectiva profissional. Sob esse aspecto, 

percebeu-se que para a maioria, a experiência reforçou o interesse pela carreira; para 

outros, viram que não possuem propensão para o magistério. Em ambos os casos, 

observou-se que as experiências adquiridas com o PID foram enriquecedoras. Por outro 

lado, os resultados apontam que a participação no programa pode desmotivar o aluno 

monitor a dar continuidade a carreira docente, em casos de ingresso no PID idealizando 

a profissão docente, mas quando entra em contato com a realidade da rotina de trabalho 

do professor, percebe os seus constantes desafios. Não obstante, por meio da 

participação no PID o estudante pode vivenciar a realidade da vida acadêmica e ter a 

certeza ou não de querer seguir nesta profissão, evitando um futuro sentimento de 

desapontamento. 

  Compreendeu-se que a monitoria de docência pode colaborar de forma 

positiva para a formação acadêmica e profissional do secretário executivo. A formação 

acadêmica foi destacada por meio da oportunidade de atuação intensificada dos 

monitores na área do ensino, pesquisa e extensão, levando-os a adquirir experiências e 

conhecimentos acadêmicos, contribuindo para a pesquisa em Secretariado Executivo. 

Devido a participação no PID, os estudantes puderam se envolver mais com a 

universidade, assim como nos seus eventos. Com relação à formação profissional, a 

pesquisa denotou que os monitores tiveram a oportunidade de relacionar teoria e 

prática, desenvolvendo atribuições secretariais junto aos orientadores. 

Quanto à questão norteadora deste trabalho, a percepção dos estudantes de 

Secretariado Executivo acerca das experiências adquiridas no PID em relação à sua 

formação na UFC, ressaltou-se que na percepção dos monitores investigados a 

participação no PID possibilitou a construção de novos conhecimentos no decorrer do 

programa de forma construtiva para a formação deles, sendo um fator importante para a 

capacitação e o desenvolvimento do interesse pela docência na Educação Superior 

evidenciando que esta não é a carreira que desejam para a sua vida profissional.  Dessa 

maneira, a participação dos estudantes de Secretariado Executivo da UFC no PID, 

contribui tanto para a formação acadêmica e profissional, como para complementar o 

currículo dos participantes. 

Infere-se, portanto, que o PID colabora para a construção de experiências 

acadêmicas gerando uma formação que ultrapassa a sala de aula, incentivando a 

emancipação intelectual, contribuindo para a produção da pesquisa secretarial, 
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desenvolvendo conhecimentos básicos necessários à docência na Educação Superior e a 

prática de atividades específicas do Secretariado Executivo na assessoria direta ao 

professor orientador. 

O desenvolvimento desta pesquisa apresentou algumas limitações como a 

deficiência de material para a pesquisa, focando a monitoria do PID no curso de 

Secretariado Executivo da UFC, abrindo margem para um futuro aprofundamento do 

assunto com uma nova abordagem, como buscar a percepção dos alunos monitorados 

sobre a eficiência do programa para o curso de Secretariado da UFC, ou destacando a 

interação do monitor com o professor.   
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RESUMO: A relação entre educação e trabalho motivou esta pesquisa. Buscou-se 

responder: de que forma o desenvolvimento de atividades profissionais durante a 

graduação impacta na formação acadêmica dos secretários executivos? O objetivo 

consistiu em investigar de que forma o desenvolvimento de atividades profissionais 

durante a graduação impacta na formação acadêmica dos alunos concluintes do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará (UFC). Essa abordagem se 

justifica especialmente pela lacuna existente no Secretariado Executivo de estudos que 

investigam os impactos das atividades laborais para a formação acadêmica. A pesquisa 

é qualitativa e descritiva. Foi realizado levantamento de dados com os discentes e 

docentes do curso de Secretariado Executivo da UFC por meio de questionário, cujos 

dados foram explorados mediante análise descritiva e de conteúdo. Os resultados 

evidenciam que o perfil do estudante de Secretariado Executivo é de estudante-

trabalhador ou trabalhador-estudante e que devido às atividades profissionais não 

conseguem realizar atividades acadêmicas extraclasse. A aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos foi considerada a principal vantagem para ambos os sujeitos, 

professores e estudantes.  

 

Palavras-chave: Trabalho. Formação acadêmica. Estudante-trabalhador. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A transformação dos processos produtivos modificou a lógica da formação 

acadêmica, que passou a ocorrer concomitante ao trabalho, incentivando a educação 

continuada e o aumento do número de trabalhadores-estudantes entre a população 

estudantil (SANTOS, 1999). A educação superior representa a principal forma de 

inserção de profissionais no mundo do trabalho. Para Delors (2006) o ensino superior é, 

em qualquer sociedade, um dos motores do desenvolvimento econômico e, ao mesmo 

tempo, um dos polos da educação ao longo de toda a vida.  

Desde a educação básica à educação superior observa-se que a legislação 

brasileira tem-se preocupado em garantir um ensino voltado para o trabalho. A Lei 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que regula as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), em seu artigo 43, evidencia dentre as finalidades do ensino superior o 

desenvolvimento profissional (BRASIL, 1996). A Lei nº 13.415 sancionada em 16 de 

fevereiro de 2017, reforça o vínculo existente entre o mundo do trabalho e formação 

técnica e profissional, incentiva a formação profissional ainda durante o ensino básico e 

antecipa a inserção de estudantes nas atividades laborais (BRASIL, 2017). 

É fato que os estudantes, independente do curso escolhido, ao ingressarem no 

ensino superior anseiam o mundo do trabalho. Por isso, logo nos primeiros semestres, 

muitos deles buscam experiência profissional seja através de bolsas, estágios ou até 

mesmo emprego efetivo. Os cursos de período noturno são os mais demandados na 

categoria de ensino presencial, representando 63% das matrículas em cursos de 

                                                 
3
 Trabalho premiado como 3º lugar no II ENEPES. 
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graduação (INEP, 2015), justamente pelo interesse do estudante de desenvolver outras 

atividades durante o dia, além das atividades acadêmicas, no transcorrer dos anos de 

graduação. 

Para Terribili Filho (2009) os estudantes de nível superior podem ser 

classificados em três categorias: estudante, estudante-trabalhador e trabalhador-

estudante. Nas duas primeiras categorias a centralidade está no estudo, já a última 

categoria tem como prioridade o trabalho. Tal realidade tem despertado, nas mais 

diversas áreas, o interesse no desenvolvimento de pesquisas que envolvem a formação 

acadêmica e as atividades profissionais.  

Fontana e Brigo (2012) realizaram pesquisa com técnicos de enfermagem e 

destacaram as alterações fisiológicas e mentais como principais consequências da 

sobrecarga de atividades que se estabelece entre estudo e trabalho. Abrantes (2012) fez 

pesquisa com estudantes de Pedagogia e identificou que o trabalho realmente atrapalha 

os estudos, porém em níveis diferenciados a depender de como a rotina de cada 

estudante é organizada e como ele executa ambos os papéis. Siqueira e Dias (2014) 

tomaram como sujeitos de pesquisa os estudantes que trabalham e os trabalhadores que 

estudam do curso de licenciatura plena em História e a maioria desses sujeitos 

considerou possível estudar e trabalhar, porém admitiram que a atividade profissional 

atrapalha os estudos.  

No Secretariado Executivo também já foram realizados estudos que envolvem 

a formação acadêmica e a atividade profissional, porém sob outras perspectivas. Leal e 

Dalmau (2014) analisaram a estrutura curricular de cursos e se essas possuem condições 

adequadas para formar profissionais com perfis e competências que possam atender às 

necessidades organizacionais. Muller, Oliveira e Cegan (2015) verificaram as 

contribuições do curso para o desenvolvimento profissional dos estudantes, destacando 

aspectos voltados para a inserção no mundo do trabalho e o desenvolvimento da 

carreira.  

Os estudos mencionados mostram que a educação e as atividades profissionais 

interagem e o estudante torna-se o elo entre esses dois mundos. Diante disso, constituiu-

se a questão norteadora dessa pesquisa: de que forma o desenvolvimento de atividades 

profissionais durante a graduação impacta na formação acadêmica dos secretários 

executivos? 

Para investigação desta problemática, a pesquisa foi delimitada tendo como 

objetivo geral investigar de que forma o desenvolvimento de atividades profissionais 

durante a graduação impacta na formação acadêmica dos alunos concluintes do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará (UFC). Quanto aos objetivos 

específicos, foram assim delineados: i) levantar o perfil dos estudantes do curso de 

Secretariado Executivo da UFC quanto à realização de atividades profissionais e 

acadêmicas durante a graduação; ii) identificar vantagens e/ou desvantagens para a 

formação acadêmica quando o aluno trabalha e estuda na percepção dos discentes do 

curso de Secretariado Executivo da UFC; iii) identificar vantagens e/ou desvantagens 

para a formação acadêmica quando o aluno trabalha e estuda na percepção dos docentes 

do curso de Secretariado Executivo da UFC.  

A pesquisa se justifica, primeiramente, pela lacuna existente no secretariado de 

estudos que analisem o impacto na formação acadêmica quando a graduação é realizada 

paralelamente com atividades laborais. Também se justifica pelos dados obtidos nos 

relatórios do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) (INEP, 2012), 

demonstrarem que 85,4% dos estudantes concluintes de Secretariado Executivo do 

Brasil possui alguma renda, ou seja, conciliam atividades acadêmicas com atividades 
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profissionais. Da mesma forma, os relatórios mostram que tais estudantes tem baixa 

frequência na biblioteca e em torno de 70% não participaram de programas de iniciação 

científica e extensão durante a graduação, apesar de as instituições oferecerem. Tais 

dados evidenciam que a formação acadêmica vem sendo favorecida pela prática de 

atividades profissionais e prejudicada pela não realização de atividades extraclasse. Por 

isso, se quer saber, se essa é a realidade no grupo de concluintes do curso da UFC.  

Os estudos existentes em torno da temática, mesmo que em outras áreas e os 

dados preliminares obtidos nos relatórios do ENADE possibilitaram estruturar o 

pressuposto de que trabalhar e estudar concomitantemente acarreta vantagens e 

desvantagens na formação acadêmica, e que muito depende do perfil de cada sujeito e 

da forma com que cada um se organiza para o desenvolvimento das atividades. Se por 

um lado permite vivenciar na prática os conhecimentos teóricos, por outro, dificulta a 

realização de atividades acadêmicas curriculares e extraclasse (INEP, 2012) tão 

importantes na preparação do futuro profissional. 

No tocante a estruturação, este artigo segue com a fundamentação teórica, 

abordando a relação entre o mundo do trabalho e a educação superior, e seus reflexos no 

perfil do estudante de graduação. Em seguida, são apresentados os procedimentos 

metodológicos, a classificação da pesquisa e a delimitação dos sujeitos. Posteriormente, 

são apresentados e analisados os dados obtidos com os estudantes concluintes no 

semestre 2016.2 de Secretariado Executivo da UFC e as vantagens e desvantagens para 

a formação acadêmica quando se exerce atividade profissional durante a graduação na 

perspectiva dos discentes e docentes do curso. Para finalizar, são apresentadas as 

conclusões do estudo e as referências.  

 

2 O MUNDO DO TRABALHO E A FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Com o objetivo de suprir as necessidades do homem, o trabalho se configurou 

elemento imprescindível à vida humana, que além de inserir o homem no mundo social, 

o torna capaz de produzir e construir um lugar nesse mundo (ABRANTES, 2012).  

A natureza do trabalho mudou profundamente com a evolução da sociedade. O 

desenvolvimento das “sociedades da informação”, assim como a busca do progresso 

tecnológico que constitui, de algum modo, uma tendência forte dos finais do século XX, 

sublinham a dimensão cada vez mais imaterial do mundo do trabalho e acentuam o 

papel desempenhado pelas aptidões intelectuais e cognitivas. Por isso, não é aceitável 

exigir que os sistemas educativos formem profissionais para empregos técnicos. Trata-

se, antes, de formar para a inovação, pessoas capazes de evoluir, de se adaptar ao um 

mundo em rápida mudança e capazes de dominar essas transformações (DELORS, 

2006).  

A educação possibilita a pessoa a tomar consciência de si própria, do meio que 

a envolve e do papel social que lhe cabe no mundo do trabalho e na comunidade 

(DELORS, 2006).  

 
Num mundo em que os recursos cognitivos, enquanto fatores de 

desenvolvimento, tornam-se cada vez mais importantes do que os recursos 

materiais, a importância do ensino superior e das suas instituições será cada 

vez maior. Além disso, devido à inovação e ao progresso tecnológico, as 

economias exigirão cada vez mais profissionais competentes, habilitados com 

estudos de nível superior (DELORS, 2006, p. 140). 

 

Para Severino (2007) o ensino superior, tal como se consolidou historicamente, 
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na tradição ocidental, visa atingir três objetivos que se articulam entre si. O primeiro 

refere-se à formação de profissionais das diferentes áreas, mediante o 

ensino/aprendizagem de habilidades e competências técnicas; o segundo objetivo retrata 

o papel do ensino na formação científica, através da disponibilização dos métodos e 

conteúdos de conhecimento diversos; e ao terceiro objetivo cabe à formação cidadã, da 

tomada de consciência, por parte do estudante, do sentido de sua existência histórica, 

pessoal e social, levando o aluno a entender sua inserção na sociedade e no seio da 

própria humanidade.  

A educação superior representa papel indispensável na formação de jovens e 

adultos, no que tange a necessidade de profissionais qualificados para o mundo do 

trabalho. No entanto, não deve se restringir a isso. A educação em si, é uma “construção 

contínua da pessoa humana, do seu saber e das suas aptidões, como também da sua 

capacidade de discernir e agir” (DELORS, 2006, p.106). No entendimento do autor, um 

dos papéis primordiais da educação consiste em dotar a humanidade da capacidade de 

dominar o seu próprio desenvolvimento. Ela deve possibilitar que o homem tome seu 

destino nas mãos e contribua para o avanço da sociedade em que vive, tomando como 

princípio a participação responsável dos indivíduos e das comunidades. 

A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que regula as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), em seu artigo 43, evidencia dentre as finalidades do ensino 

superior o desenvolvimento profissional: 

 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; [...] V - 

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; [...] (BRASIL, 1996, p. 5-6). 

  

As Universidades são instituições que tem-se destacado nesse processo de 

inserção de jovens e adultos na educação em nível superior. São nas universidades que 

se concentram o nível mais elevado de formação acadêmica. Esta é considerada “fonte 

da produção intelectual e de formação pluridisciplinar dos quadros profissionais de 

nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano” 

(BRASIL, 1996, p. 6); 

Delors (2006, p. 141) defende que “são as universidades, antes de mais nada, 

que reúnem um conjunto de funções tradicionais associadas ao progresso e a 

transmissão do saber”. Na percepção de Santos (1999), a universidade deve ser centro 

de cultura, disponível para a educação do homem no seu todo, caracterizando-se 

principalmente pelo o ensino de aptidões profissionais orientadas também para 

formação integral.  

No Brasil, um curso de graduação possibilita a inserção do discente no mundo 

do trabalho em nível mais elevado, capaz de trazer ao estudante uma melhor condição 

de vida, seja pela mudança na sua condição socioeconômica, ou pela manutenção de 

uma condição atual favorável (TERRIBILI FILHO, 2009). Segundo Oliveira (2004, 

p.123), “aqueles que não estudam têm poucas chances de obter e manter, no mercado de 

trabalho, uma ocupação profissional que lhes dê satisfação e remuneração condigna”.  

O estudante ingressa no ensino superior buscando além da qualificação 

profissional, encontrar melhores oportunidades de emprego. É nesse contexto que surge 

o estudante-trabalhador ou trabalhador-estudante, consequência da relação 

inquestionável entre trabalho e educação, que não só configurou o ensino superior como 



 

www.enepes.wixsite.com/anais 

 

44 Anais do II Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo - ENEPES 

Universidade Federal do Ceará Outubro de 2017 Nº 02/ Vol. 01 

também as exigências do mercado atual.  

Para Terribili Filho (2009) os estudantes de nível superior podem ser 

classificados em três categorias. A primeira trata-se do estudante em tempo integral que 

só estuda, independentemente do período de suas aulas; sua subsistência não é 

necessariamente exclusiva de apoio familiar, pode contar com financiamento estudantil, 

bolsa de estudo, programas sociais do governo e/ou universidades públicas. A segunda 

faz referência ao estudante-trabalhador, caracterizada por jovens que tem o estudo como 

principal atividade, porém, exerce alguma atividade remunerada, podendo ser estágio, 

trabalho formal, informal ou temporário; em termos econômicos não necessariamente 

depende da família, mas sim, que sua formação superior é prioridade e que sua 

atividade profissional momentânea pode ou não estar vinculada à área de atuação 

pretendida pelo estudante quando concluir a graduação. E por último, tem-se o 

trabalhador-estudante, caracterizado por jovens e/ou adultos que tem como atividade 

primária o trabalho, mas que busca através de um curso de graduação, a 

complementação de conhecimentos, ou mesmo, um diploma para aprimorar sua 

qualificação profissional ou para ascender na empresa em que trabalha.  

Quanto ao processo de formação acadêmica, Severino (2007) explica que o 

estudante ao iniciar essa nova etapa de sua formação, depara-se com uma formação 

acadêmica que além do ensino, preconiza a pesquisa e a extensão. E este, deve tomar 

novas posturas diante das novas tarefas que lhe serão solicitadas. O autor chama atenção 

para o fato de que a formação universitária acarreta quase sempre atividades práticas, de 

laboratório ou de campo, culminando no fornecimento de práticas profissionais. 

Também cita que os estudantes devem se utilizar de instrumentos, como: biblioteca, 

livros, repositórios bibliográficos, eventos, programas de extensão e outras atividades 

que venham a complementar sua formação acadêmica e profissional. Nesse sentido, é 

que a problemática do estudante que trabalha se insere, pois o estudante noturno, que 

passa o dia em atividade laboral, tem dificuldades de realizar atividades além do ensino 

de sala de aula, tem dificuldades de realizar pesquisa, extensão, frequentar a biblioteca, 

participar de eventos, entre outras. 

Carrano (2002), ao realizar um balanço das principais conclusões da 

problemática dos estudantes do ensino superior indica que seu perfil é marcado por 

inúmeras dificuldades, particularmente para aqueles que precisam conciliar atividade 

profissional e estudo. Essas dificuldades muitas vezes estão relacionadas com desgaste 

físico, atrasos, a impossibilidade de realizar pesquisas antes das aulas, ir à biblioteca, 

alimentar-se adequadamente, a falta de tempo para tirar dúvidas com professores, 

realizar atividades sociais, entre outras. Essas dificuldades podem trazer prejuízos 

tangíveis e intangíveis. Tangíveis por afetarem aspectos físicos e educacionais 

propriamente ditos, considerando a perda de aulas, de provas e outras atividades 

relacionadas à universidade. E intangíveis por reduzirem o nível de motivação do 

estudante diante do processo de aprendizagem, além de aumentar o nível de estresse 

diário (TERRIBILI, 2009).  

Cardoso e Sampaio (1994), declaram que o trabalho do estudante tanto 

prejudica seu desempenho em atividades ligadas ao aprendizado, como também reduz 

seu grau de envolvimento com o ambiente acadêmico. É como se pelo fato de trabalhar, 

o jovem deixasse de gozar plenamente sua condição de estudante e a experiência 

profissional estivesse deslocada. Para os autores o que ocorre “é o desviante no sentido 

de estar meio fora -  trabalhador – e meio dentro da universidade – estudante” 

(CARDOSO, SANPAIO, 1994, p.2). 

Ao traçar o perfil desses estudantes, Terribili Filho (2007 apud MOREIRA; 

LIMA e SILVA, 2011) afirma que estes geralmente frequentam o ensino superior 
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noturno, pois trabalham durante o dia e se deslocam diretamente do seu local de 

trabalho para a instituição de ensino, o que os fazem muitas vezes, chegar cansados para 

realização das atividades de discente. Santos e Carelli (1999 apud MOREIRA; LIMA E 

SILVA, 2011) observam que no contexto acadêmico, o rendimento desses estudantes é 

inadequado em relação às atividades estudantis e que em muitos casos ocorre uma 

insuficiência de tempo para estudos, mesclado com desanimo, cansaço, sono e estresse. 

Os hábitos de dormir tarde e se alimentar mal também podem prejudicar. Abrantes 

(2012) colabora destacando que além do grande desafio que é estudar e ao mesmo 

tempo trabalhar, esses estudantes recorrem aos finais de semana, e muitas vezes às 

horas da madrugada para cumprir as exigências da vida acadêmica.  

Diante das dificuldades relacionadas ao desgaste físico, à redução de tempo 

para realização de atividades acadêmicas extraclasse, cansaço, estresse, redução do 

rendimento acadêmico e hábitos de dormir tarde e se alimentar mal, cabe ressaltar 

também as vantagens que a conciliação entre as atividades acadêmicas e profissionais 

possibilitam. Os estudantes veem no trabalho, além do retorno financeiro, a 

possibilidade de desenvolver as exigências de um perfil multiprofissional, a conquista 

da maturidade pessoal e sua identidade profissional, diante das situações de 

imprevisibilidade das organizações atuais (GONDIM, 2002).  

A existência da disciplina de estágio nos mais diversos cursos é um exemplo 

da importância das atividades profissionais na formação acadêmica. O objetivo do 

estágio supervisionado é proporcionar aos discentes a oportunidade de “aplicar seus 

conhecimentos acadêmicos em situações da prática profissional, criando a possibilidade 

do exercício de suas habilidades”. Espera-se, com isso, “que o aluno tenha a opção de 

incorporar atitudes práticas e adquirir uma visão crítica de sua área de 

atuação”(OLIVEIRA, CUNHA, 2006, p.7). 

O trabalho ainda proporciona o acesso ao consumo. Nas sociedades 

contemporâneas, ser jovem significa partilhar, juntamente com outros membros dessa 

categoria, de uma série de consumos de sociabilidade e apresentação. Em outros termos, 

significa fazer parte de uma linguagem geracional comum, em que o consumo de bens, 

materiais e simbólicos, é fundamental (CARDOSO, SAMPAIO, 1994). 

A formação acadêmica e o mundo do trabalho estão interligados.  As 

mudanças na sociedade originam novas exigências profissionais e essas alteram o 

processo de formação acadêmica. O que se buscou destacar é que a realização de 

atividades produtivas concomitantes à formação acadêmica gera vantagens e 

desvantagens à formação. Necessário, portanto, compreender as variáveis que compõe 

esse contexto e considerar o estudante como o principal elo de interação entre formação 

e práticas profissionais.  

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa classifica-se em qualitativa, por identificar sobre 

diferentes percepções os impactos das atividades profissionais sob a formação 

acadêmica dos estudantes, enfatizando aspectos particulares dos sujeitos pesquisados 

(MINAYO, 1994). Também é descritiva, uma vez que busca descrever o perfil dos 

estudantes-trabalhadores ou trabalhadores-estudantes, por meio da análise das suas 

características acadêmicas e profissionais (CERVO, BERVIAN, SILVA, 2007).  

Inicialmente buscou-se compreender a abordagem por meio da revisão da 

literatura, considerando o posicionamento especialmente de Frigotto (1998), Santos 

(1999), Gondim (2002), Delors (2006), Terribili Filho (2009) e Abrantes (2012), que 
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identificam a relação da educação com o mundo do trabalho e como essa realidade 

interfere no processo de formação dos estudantes.  

A partir da literatura levantada, foi realizada a coleta de dados empíricos, 

constituindo-se no método de levantamento de dados, que possibilitou capturar e 

analisar a percepção dos discentes e docentes a respeito da problemática da pesquisa.  

O universo da pesquisa compreende os estudantes de Secretariado Executivo 

da UFC e os docentes do curso. Diante da amplitude do universo optou-se pela 

delimitação de uma amostra (LAKATOS; MARCONI, 2003). A amostra recaiu sob os 

alunos concluintes do semestre vigente (2016.2), total de 27, considerando que estes já 

vivenciaram quase por completo a graduação e que desenvolveram ou não atividades 

laborais durante o curso, e por isso podem descrever os impactos ou não das atividades 

profissionais na sua formação acadêmica. A amostra também contemplou os 

professores vinculados ao curso de Secretariado Executivo da UFC no semestre 2016.2, 

total de cinco (denominados professor A, B, C, D e E), uma vez que são os profissionais 

que acompanham de perto a formação dos estudantes, tanto dos que se dedicam 

exclusivamente aos estudos quanto dos que conciliam atividade produtiva e estudo, por 

isso podem fornecer sob outro olhar os impactos das atividades profissionais na 

formação. 

Esse estudo adotou o questionário como instrumento e técnica de coleta de 

dados. Optou-se pelo questionário por possibilitar atingir um maior número de sujeitos 

em tempo hábil e muitas vezes, por meio eletrônico. 

Para a construção das questões dos alunos tomou-se por base o questionário do 

estudante respondido por ocasião do ENADE 2012. A primeira parte do questionário 

buscou identificar o perfil do estudante, principalmente quanto às características da sua 

formação acadêmica e atividades profissionais. E a segunda parte, questiona o sujeito 

sobre as vantagens e desvantagens para a formação acadêmica quando o estudante 

trabalha e estuda durante a graduação. No total foram 23 questões, sendo 20 objetivas e 

três dissertativas. O questionário dirigido aos docentes destinou-se a obter a opinião dos 

mesmos e uma visão complementar quanto às vantagens e desvantagens para a 

formação acadêmica quando o aluno estuda e trabalha durante a graduação. Foi 

constituído de duas perguntas dissertativas. 

A coleta de dados ocorreu em sala de aula, no caso dos estudantes, no dia 13 de 

novembro de 2016, atingindo 21 respondentes do total de 27. Já com os docentes, o 

questionário foi enviado por e-mail e recebido também por e-mail, durante o mês de 

novembro de 2016. Após a coleta de dados, partiu-se para a análise e interpretação, no 

qual, os dados foram organizados e agrupados, estabelecendo a ligação entre o 

levantamento empírico e o referencial teórico. Foi utilizada a técnica descritiva na 

análise e apresentação dos dados e também foi empregada a análise de conteúdo nas 

questões dissertativas.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O primeiro objetivo específico da pesquisa foi levantar o perfil dos estudantes 

quanto à realização de atividades profissionais e acadêmicas durante a graduação. Deste 

modo, os estudantes foram questionados acerca da realização de atividades profissionais 

e 90% (19 sujeitos) afirmaram exercer alguma atividade remunerada, sendo 38% (8 

sujeitos) como empregado efetivo regido pela CLT, 24% (5 sujeitos) como estagiário, 

14% (3 sujeitos) como bolsista, 5% como servidor público (um sujeito), 5% (um 

sujeito) como terceirizado e 5% (um sujeito) como profissional autônomo. Apenas 10% 
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(dois sujeitos) não se encontravam em atividade profissional no momento da coleta.  

Dos 19 sujeitos que estava na ativa, 76% (16 sujeitos) trabalham em 

organizações de prestação de serviço, 9% (dois sujeitos) em indústria/comércio e 5% 

(um sujeito) no comércio. Desse modo, identificou-se que o trabalho faz parte da rotina 

da grande maioria dos concluintes do curso de Secretariado Executivo da UFC, 

exigindo destes a conciliação entre a vida acadêmica e profissional.  

Apesar de 90% dos estudantes realizarem atividade remunerada, a Tabela 1 

mostra que 43% dos concluintes não possui independência financeira, necessitando da 

ajuda de familiares ou terceiros. Tais dados complementam as informações quanto ao 

vínculo empregatício e levam a entender que parte dos sujeitos tem na atividade 

profissional o seu sustento e o da família, ou seja, a prioridade possivelmente não são os 

estudos.  

  

Tabela 1 – Situação de renda 
Situação Frequência 

 Não tem renda e seus gastos são financiados pela família ou por outras pessoas. 2 

Tem renda, mas recebe ajuda da família ou de terceiros. 9 

Tem renda e se sustenta totalmente. 3 

Tem renda, se sustenta e contribui com o sustento da família 6 

Tem renda, se sustenta e é o principal responsável pelo sustento da família 1 

Total 21 

Fonte: dados da pesquisa, 2016  

 

Para aprofundar a relação entre formação acadêmica e trabalho, foi levantada a 

área de atuação dos sujeitos (Tabela 2).   

 

Tabela 2 – Área de atuação profissional 

 

A partir da área que os sujeitos trabalham, pode-se depreender que 40% dos 

estudantes trabalham diretamente na área de Secretariado Executivo e os demais 

exercem atividades afins como, por exemplo, os assistentes administrativos e 

atendentes. Até mesmo a tradução é uma atividade de secretariado, discriminada na lei 

de regulamentação da profissão (BRASIL, 1985). Desse modo, os estudantes tem a 

possibilidade de aplicar na prática os conhecimentos que estudam teoricamente em sala 

de aula, desenvolvendo suas competências e habilidades por meio do exercício laboral, 

e esse processo contribui significativamente com a sua formação acadêmica. 

Por outro lado, conciliar trabalho e estudo também acarreta prejuízos, pois o 

tempo diário precisa ser dividido e para muitos a atividade profissional é prioridade.  

 

 

 

 

Área de atuação Frequência Área de atuação Frequência 

Secretariado Executivo 8 Servidor Público 1 

Assistente Administrativo 3 Setor Comercial 1 

Atendimento 2 Tradução 1 

Setor de Compras 1 Contabilidade 1 

Setor Financeiro 1 Total 19 

 Fonte: dados da pesquisa, 2016     
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Tabela 3 – Tempo diário dedicado às atividades profissionais e ao estudo 
Tempo diário dedicado às 

atividades profissionais 

Frequência Tempo diário dedicado aos estudos, 

exceto as horas de aula 

Frequência 

Até 4 horas 4 1 hora 8 

Entre 4 a 6 horas 4 2 horas 5 

Entre 6 a 8 horas 8 de 3 a 4 horas 6 

Mais de 8 horas 3 8 horas 1 

Não tem atividade profissional 2 10 horas 1 

Total 21  21 

 Fonte: dados da pesquisa, 2016   

Com base na Tabela 3, é possível deduzir que os estudantes que aplicam mais 

tempo ao trabalho (cerca de 50% trabalham mais de 6 horas diárias) reduzem o tempo 

aplicado às atividades acadêmicas (cerca de 60% dedicam até 2 horas diárias aos 

estudos). Embora a expectativa seja que os discentes que mais dedicam tempo ao estudo 

sejam aqueles que não exercem atividade profissional, a pesquisa identificou que os 

dois sujeitos que responderam aplicar oito e 10 horas por dia aos estudos, também 

possuem atividade laboral. Um é estagiário, atua no setor de compras de uma prestadora 

de serviços e dedica entre quatro a seis horas as atividades laborais; o segundo é 

autônomo, atua como tradutor e dedica até quatro horas ao trabalho. 

Compreendendo a presença das atividades profissionais na rotina dos 

discentes, buscou-se saber se o exercício de atividade profissional começou antes ou 

depois de ingressarem no curso. A esse respeito, nove discentes já exerciam atividade 

profissional quando ingressaram no curso, seis estão empregados desde o início da 

graduação e três em algum momento já estiveram desempregados durante o curso. Mais 

da metade, 57% (12 sujeitos) não exercia atividade profissional no início da graduação 

mas passaram a exercer entre o 1º e 4º semestre do curso.  

Para complementar a análise, aos sujeitos foi solicitado que se enquadrassem 

em uma das três categorias de estudante: a) estudante em tempo integral, independente 

do período das aulas; b) estudante-trabalhador, aquele que tem como atividade principal 

o estudo, porém exerce alguma atividade remunerada; c) trabalhador-estudante, aquele 

que tem como atividade primária o trabalho, mas busca na graduação aperfeiçoamento 

profissional (TERRIBILI FILHO, 2009).  Os dados obtidos aqui ratificam os já 

apresentados visto que os dois sujeitos que não realizam atividade profissional se 

enquadraram como estudante em tempo integral. Os que são empregados efetivos e 

responsáveis pelo próprio sustento ou de familiares assumiram o trabalho como 

prioridade, enquanto os demais se consideram estudante-trabalhador (Tabela 4).   

   

Tabela 4 – Categoria de estudante 
Classificação Frequência 

Estudante em tempo integral 2 

Estudante-trabalhador 10 

Trabalhador-estudante 9 

Total 21 

Fonte: dados da pesquisa, 2016  

 

O resultado da questão evidenciou que os estudantes praticamente se dividiram 

entre as categorias de estudante-trabalhador e trabalhador-estudante. Cabe ressaltar, que 

oito estudantes dedicam apenas uma hora por dia aos estudos, enquanto a mesma 

quantidade se dedica entre seis a oito horas as atividades laborais. Nota-se que os 

discentes, mesmo considerando os estudos uma atividade prioritária, aplicam mais 
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tempo as atividades profissionais do que propriamente aos estudos.  No entanto, 

identificar que os estudantes estão se dedicando a outras atividades além das 

acadêmicas, significa que o seu tempo é reduzido também para a participação em 

atividades extraclasse e realização de leituras, como mostra a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Participação em atividade extraclasse e sua contribuição para a formação 

 Frequência 

Participação Programa  

de extensão 

Pesquisa  

científica 

Centro 

acadêmico 

Empresa 

júnior  

Participei e teve grande 

contribuição 

6 3 4 - 

Participei e teve pouca 

contribuição 

2 2 1 - 

Participei e não percebi 

contribuição 

0 0 1 - 

Não participei, mas a instituição 

oferece 

13 16 15 21 

Total 21 21 21 21 

Fonte: dados da pesquisa, 2016 

 

    

 

As atividades extraclasse apresentadas exigem dos estudantes dedicação e 

tempo além daquele utilizado em sala de aula, o que explica os resultados obtidos. Mais 

da metade dos estudantes não participaram das atividades extraclasse, mas os que 

participaram consideraram de grande contribuição, especialmente. No entanto, quando 

questionados sobre a participação em eventos, 18 (86%) estudantes afirmam ter 

participado, inclusive de eventos nacionais.  

Quanto à frequência à biblioteca e a quantidade de livros lidos durante a 

graduação (Tabela 6), os dados evidenciam que o fato de trabalhar e estudar reduz o 

tempo de dedicação aos estudos, muitas vezes se restringindo ao que é oferecido em 

sala de aula ou é cobrado pelo professor.  

 

 

Tabela 6 – Frequência de utilização da biblioteca e quantidade de livros  
Utilização da biblioteca Frequência Quantidade de livros Frequência 

Uma vez por mês 4 Entre 3 a 7 10 

Toda semana 2 Entre 12 a 20 7 

Uma vez a cada 15 dias 1 Entre 24 a 32 3 

Somente em época de provas e/ou 

trabalhos 
14 Não soube informar 1 

Fonte: dados da pesquisa, 2016    

 

Os dados obtidos nesta parte elucidam que o estudante de Secretariado 

Executivo é também um trabalhador, muitas vezes com tempo restrito para as atividades 

acadêmicas. O ensino tradicional em sala de aula torna-se uma das poucas vivências 

acadêmicas do discente, visto que a maioria não participa de atividades extraclasse. A 

esse respeito, lembra-se que Moreira, Lima e Silva (2011) alertaram que o rendimento 

dos discentes por vezes é inadequado em relação às atividades estudantis, consequência 

da insuficiência de tempo para os estudos mesclado com o desgaste físico ocasionado 

pela conciliação entre trabalho e estudo. Igualmente Severino (2007), entre outros, 

chama atenção que a formação acadêmica de qualidade compreende atividades de 
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ensino, pesquisa e extensão. As vantagens e desvantagens ocasionadas pela realização 

de atividades profissionais concomitantes a graduação são tratadas na sequência.  

 

4.1 Percepção dos discentes quanto às vantagens e desvantagens para a formação 

acadêmica quando o aluno trabalha e estuda 

 

O segundo objetivo específico buscou identificar a percepção dos discentes 

quanto às vantagens e desvantagens para a formação acadêmica quando o aluno trabalha 

e estuda. O primeiro passo foi identificar quais motivos fizeram os discentes escolherem 

um curso noturno, tendo como retorno de 62% (13 sujeitos) o desejo de conciliar estudo 

e atividade profissional, como foi apontado por Terribili Filho (2009), e 38% (8 

sujeitos) em razão do curso de Secretariado Executivo ser ofertado exclusivamente no 

noturno.  

Esclarecido os motivos de optar por um curso noturno, o próximo passo foi 

identificar quais as razões que estimulam esses estudantes a vivenciarem a dupla 

jornada. Para isso, foi elaborada uma questão com 10 opções, admitindo mais de uma 

resposta, cujos dados encontram-se na Tabela 7. Todas as opções foram marcadas, 

destacando-se a busca pela independência financeira. Também chamou atenção que a 

aplicação prática dos conteúdos teóricos foi o motivo para 43% dos sujeitos.   

 

Tabela 7 – Motivos de optar por trabalhar e estudar simultaneamente 
Motivos Frequência 

Independência Financeira 19 

Melhores condições de vida 15 

Construção do perfil profissional 15 

Ascensão profissional 14 

Conquista da maturidade pessoal 12 

Poder de consumo 11 

Expansão de network 10 

Aplicação prática dos conteúdos teóricos 9 

Reconhecimento pessoal 6 

Prestígio 1 

Fonte: dados da pesquisa, 2016  

 

Outra questão levantada dizia respeito às dificuldades encontradas na rotina 

de estudar e exercer atividade profissional concomitantemente. Foram dispostos 13 

itens e os sujeitos poderiam marcar mais de um. A Tabela 8 destaca a frequência dessas 

dificuldades.  

 

Tabela 8 – Dificuldades da rotina de trabalhar e estudar 
Dificuldades Frequência 

Durmo poucas horas por noite 15 

Tenho muito estresse 11 

Não consigo realizar as leituras solicitadas pelos professores 10 

Meu tempo de lazer e descanso é reduzido 10 

Faço minhas atividades durante a madrugada, pois não tenho outro horário 

disponível 

9 

Me alimento mal 9 

Meu rendimento acadêmico não é satisfatório 7 

Me atraso para o início das aulas e das provas 7 
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Não consigo assistir as aulas de forma adequada 6 

São muitas as atividades solicitadas pelos professores e pouco aproveitamento das 

aulas 

6 

Só consigo estudar no final de semana 5 

Os professores não compreendem minha situação de estudante-trabalhador ou 

trabalhador-estudante 

4 

Fonte: dados da pesquisa, 2016  

Ao comparar as tabelas 7 e 8, é perceptível que os estudantes sobrepõe suas 

necessidades de autorrealização diante das suas necessidades fisiológicas. Ou seja, o 

aluno se submete a uma rotina, no qual, dorme pouco, se alimenta mal e tem estresse, 

para que seja possível conciliar ambos os papéis. Nesse sentido, Terribili Filho (2009) 

alerta que essas dificuldades podem trazer prejuízos tangíveis, por afetarem aspectos 

físicos e educacionais propriamente ditos, considerando a perda de aulas, de provas e 

outras atividades relacionadas à universidade; e intangíveis por reduzirem o nível de 

motivação do estudante diante do processo de aprendizagem, além de aumentar o nível 

de estresse diário. 

Não conseguindo suprir as exigências acadêmicas, o estudante renuncia seu 

tempo de lazer nos finais de semana ou até mesmo utilizam a madrugada para realizar 

as atividades que não conseguiram concluir durante o período de aulas (ABRANTES, 

2012). Provavelmente, esse conjunto de dificuldades seja a razão que fazem sete 

sujeitos destacar que seu rendimento acadêmico não é satisfatório (Tabela 8).  

Para finalizar, os sujeitos foram questionados sobre as vantagens e desvantagens 

para a formação acadêmica de realizar atividades profissionais concomitantes a 

graduação. Quanto às vantagens, 81% (17 sujeitos) elencaram principalmente à 

possibilidade de aplicar conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso no 

desenvolvimento das suas atividades profissionais. Destacaram também, como 

vantagem, que o exercício laboral possibilita o aperfeiçoamento de habilidades e 

competências (3 sujeitos), aquisição de experiência (3 sujeitos) e amadurecimento 

profissional (3 sujeitos), entre outros fatores. 

Nesse contexto, a atividade profissional é considerada um instrumento educativo 

que aprimora os conhecimentos adquiridos na formação acadêmica e também contribui 

na compreensão do contexto social em que o sujeito está inserido, principalmente 

quanto ao mundo do trabalho (FRIGOTTO, 1998).  

No tocante as desvantagens, 62% dos sujeitos relacionaram o desgaste físico 

(estresse, cansaço físico e mental). Embora não represente um prejuízo direto à 

formação, os impactos físicos, ocasionados pela conciliação entre estudo e trabalho, 

podem impedir os discentes de assistir as aulas de forma adequada ou até mesmo 

participar de outras atividades acadêmicas. Além do desgaste físico, seis sujeitos 

declararam como desvantagem o pouco tempo para os estudos e quatro sujeitos, 

afirmaram não conseguir vivenciar as oportunidades que a universidade oferece. 

Apenas 9% dos sujeitos não elencaram desvantagens. Desse modo, a soma dos 

prejuízos pessoais, a insuficiência de tempo para os estudos e a pouca vivência 

acadêmica, faz com que o rendimento desses estudantes seja muitas vezes inadequado 

em relação às atividades estudantis, como já observado por Moreira, Lima e Silva 

(2011). 

Depreendeu-se dos dados, que os sujeitos escolheram um curso noturno com o 

objetivo de conciliar estudo e trabalho, porém executar ambas as atividades causam 

impactos à formação. Esses impactos podem ser positivos, principalmente pela 

possibilidade de vivenciar na prática os conhecimentos teóricos da graduação e 

construir um perfil profissional. Em contraponto, tem-se os aspectos negativos, 



 

www.enepes.wixsite.com/anais 

 

52 Anais do II Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo - ENEPES 

Universidade Federal do Ceará Outubro de 2017 Nº 02/ Vol. 01 

relacionados ao desgaste físico, redução do tempo dedicado aos estudos e pouca 

vivência nas atividades acadêmicas. Tais resultados confirmam o pressuposto de que 

trabalhar e estudar acarreta vantagens e desvantagens para a formação. 

 

4.2 Percepção dos docentes quanto às vantagens e desvantagens para a formação 

acadêmica quando o aluno trabalha e estuda 

 

 O terceiro e último objetivo específico buscou identificar as vantagens e 

desvantagens para a formação acadêmica quando o aluno trabalha e estuda, na 

percepção dos docentes de Secretariado Executivo da UFC.  

Quanto às vantagens, os professores destacam a relação teoria e prática e a 

maturidade acadêmica, profissional e pessoal, entre outros fatores. Para a professora A, 

a principal vantagem é que o estudante-trabalhador ou trabalhador-estudante “participa 

mais da aula, traz exemplos, relaciona o conhecimento teórico com suas vivências 

práticas e, consequentemente, compreende melhor o conteúdo”.  O que se observa é que 

“os alunos que dividem seu tempo entre trabalho e estudo, na maioria das vezes, se 

comportam com maior interesse no estudo e na discussão dos temas propostos e 

percebem com maior desenvoltura a relação teoria e prática”, apresentando maior 

maturidade no processo de formação acadêmica (PROFESSORA B).  

A professora C acredita que os estudantes que trabalham têm a sua disposição 

os recursos da universidade, as conversas e trocas de experiência com seus colegas e 

professores, para esclarecimentos e sugestões de como utilizar seu aprendizado na 

atuação profissional. Além disso, o discente amadurece profissionalmente, adquire 

experiência laboral que os possibilita decidir se realmente esta é a profissão que deseja 

seguir (PROFESSORA D).  

Trabalhar e estudar simultaneamente, na opinião da professora E, oportuniza 

“vivenciar de forma imediata aquilo que aprende teoricamente ou teorizar o que ele só 

conhecia de forma empírica e realizava sem conhecer a ciência que embasava ou 

justificava determinados processos na organização”. A esse respeito, Zabalza (2004) 

explica que a universidade desempenha importante papel, transmitindo ciências, porém 

dando um sentido prático e profissionalizante para a formação ofertada para seus 

estudantes. A professora explica também que o aluno poderá ter um “nível de 

maturidade maior em decorrência da sua experiência de mercado e que isso é 

importante, principalmente na hora de fazer escolhas profissionais, como por exemplo, 

rejeitar determinadas ofertas de emprego ou estágio que não agregariam nada ao seu 

desenvolvimento”. 

É comum na opinião dos docentes o aspecto positivo da interação entre o 

conhecimento teórico e as vivências práticas proporcionado pela conciliação entre 

atividade profissional e estudo. Essa opinião é compartilhada por 81% dos discentes, 

que, conforme apresentado anteriormente, elencaram a relação entre teoria e prática 

como a principal vantagem. A maturidade no processo de formação acadêmica descrito 

pelas professoras A e B, e citada por 57% dos estudantes, assemelha-se com a 

maturidade pessoal e identidade profissional mencionado por Gondim (2002). 

Tratando-se de desvantagens, a professora A citou o pouco tempo para os 

estudos, para participar de eventos e outras atividades acadêmicas. Opinião 

complementada pela professora D. Além da falta de tempo para os estudos, os discentes 

não conseguem se envolver em atividades extraclasse, como pesquisa e extensão. Essa 

observação se concretiza por meio dos dados disponibilizados pelo INEP em que, 60% 

e 62,2% dos concluintes em âmbito nacional não participaram de programas de 
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iniciação científica e extensão, respectivamente. A frequência de participação dos 

concluintes da UFC, no mesmo ano, é de 73,1% e 69,2% (INEP, 2012). Os dados 

coletados nesta pesquisa com alunos concluintes do semestre 2016.2 são similares pois 

62%, 76%,,71% e 100% não participaram de programas de extensão, grupos de 

pesquisa científica, centro acadêmico e empresa júnior respectivamente, mesmo sendo 

ofertado pela instituição. 

A professora C acrescenta que é comum os alunos chegarem atrasados e não 

fazerem as atividades solicitadas justificando os compromissos com trabalho. Ao 

trabalhar, “a dedicação para o aprofundamento teórico fica comprometida” 

(PROFESSORA C). Desse modo, a “participação na universidade fica reduzida a 

assistir aula e isso é limitante em vários aspectos inclusive para desenvolvimento do 

aluno”, aponta a professora E. Acrescenta:  “discente não tem tempo de viver o mundo 

que é a universidade” (PROFESSORA E).  

Perspectiva diferente é citada pela professora B: “as dificuldades muitas vezes 

alegadas, como por exemplo, menos tempo de dedicação aos estudos, estresse para a 

realização das obrigações, nem sempre comprometem a formação”. Para ela, “o aluno 

sem nenhum tipo de exercício profissional, por vezes, demonstra desanimo, baixo 

interesse e atitude imatura ante a oportunidade de formação profissional”. A esse 

respeito, Abrantes (2012) explica que as dificuldades ocasionadas pela conciliação de 

trabalho e estudo ocorrem em níveis diferenciados, dependendo de como a rotina de 

cada estudante é organizada e como ele executa ambos os papéis. 

Observa-se, portanto, que a opinião dos professores vai além do que os 

discentes identificaram como vantagens e desvantagens. Mas é importante destacar que 

ambas as opiniões assemelham-se, principalmente quanto às vantagens. Docentes e 

discentes enxergam no estudante-trabalhador ou trabalhador-estudante a possibilidade 

de desenvolvimento profissional por meio da aplicação prática dos conhecimentos 

teóricos, o amadurecimento acadêmico, no qual, o estudante participa mais 

efetivamente das aulas e é capaz de decidir sobre sua carreira. 

Quanto às dificuldades, os discentes destacam principalmente aquelas 

relacionadas com o desgaste físico, que no contexto da pesquisa, representam prejuízos 

ao sujeito e não a formação. Porém, é fato que isso vem a interferir indiretamente ao 

rendimento do estudante. Já quanto às desvantagens, é comum na opinião dos sujeitos, a 

redução de tempo para os estudos e o pouco aproveitamento das atividades extraclasse e 

da universidade em si, exceto na opinião da professora B, que acredita que é possível 

ser estudante e profissional sem prejuízos a formação. Opinião compartilhada por 9% 

dos estudantes que afirmam não existir desvantagens.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação entre educação e trabalho foi sendo evidenciada ao longo dos anos 

por meio da legislação, garantindo uma formação voltada para o trabalho e também 

pelas demandas sociais, exigindo profissionais cada vez mais qualificados. Com isso, as 

instituições de ensino superior foram adequando-se com o objetivo de suprir as 

necessidades do mundo do trabalho e a situação de estudante-trabalhador ou 

trabalhador-estudante tornou-se comum, inclusive nas Universidades públicas. 

Observou-se que os estudantes de Secretariado Executivo da UFC 

compartilham dessa realidade, em que é possível conciliar estudo e trabalho. A 

literatura aponta o papel indispensável da educação superior, principalmente no âmbito 

da Universidade, no processo de formação acadêmico-profissional de jovens e adultos. 
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Sobretudo, da importância para inserção no mundo do trabalho. O estudante que 

ingressa no ensino superior almeja inserir-se na vida produtiva e alcançar melhores 

oportunidades de emprego. Desse modo, surge o estudante-trabalhador ou trabalhador-

estudante. 

O levantamento de dados realizado com os discentes possibilitou identificar o 

perfil dos estudantes concluintes do semestre 2016.2, quanto às atividades profissionais 

e acadêmicas. Constatou-se que os discentes ingressam no mundo do trabalho durante a 

graduação e acabam por dividir seu tempo entre estudo e atividades profissionais. Para 

conciliar ambos os papéis, os discentes enfrentam inúmeras dificuldades que tornam seu 

rendimento acadêmico, por vezes, inadequado. Além disso, não conseguem realizar 

atividades simples e comuns entre os graduandos, como: assistir as aulas de forma 

adequada, ir à biblioteca ou participar de atividades extraclasse que venham a 

complementar sua formação. 

Quanto às vantagens e/ou desvantagens para a formação acadêmica quando o 

aluno trabalha e estuda, os estudantes conseguiram em parte identificar os impactos à 

formação, confirmando o pressuposto de que trabalhar e estudar causam benefícios e 

prejuízos, tanto a formação como para o próprio estudante. Ficaram em destaque 

dificuldades relacionadas ao desgaste físico e mental. 

Já a visão dos professores revelam vantagens no que diz respeito à capacidade 

de o aluno de desenvolver-se por meio das práticas profissionais, adquirindo maturidade 

acadêmica e profissional, e também a possibilidade de conciliar ambos os papéis, 

estudante e trabalhador, sem prejuízos significativos.  

Verificou-se, portanto, no perfil dos discentes que a situação de estudante-

trabalhador ou trabalhador-estudante é comum e ocorre de maneira natural durante o 

processo de formação. E que de fato, a conciliação entre trabalho e estudo vem a causar 

impactos positivos e negativos. O resultado foi satisfatório, muito embora os alunos não 

tenham compreendido de forma totalmente adequada às questões sobre vantagens e 

desvantagens.   

Conclui-se então, que conciliar estudo e trabalho é possível sem comprometer 

a formação acadêmica. As desvantagens podem ser compensadas pelas vantagens. As 

atividades laborais possibilitam os estudantes a desenvolver-se profissionalmente e a 

adquirir maturidade durante a graduação. No entanto, reduz o tempo aplicado às 

atividades estudantis e nesse contexto o aluno prejudica suas vivências acadêmicas e 

isso é limitante, visto que a Universidade proporciona diversas experiências no âmbito 

do ensino superior. 

Os resultados alcançados são limitados, visto que a amostra restringiu-se a 

UFC, possibilitando identificar somente características dos estudantes concluintes do 

semestre 2016.2 do curso de Secretariado Executivo. Outro aspecto limitante foi o 

alcance de 78% dos sujeitos pretendidos. Assim, sugere-se abranger os demais cursos 

do país na pesquisa, possibilitando levantar um perfil completo do Secretariado 

Executivo quanto aos impactos provenientes da conciliação de trabalho e estudo, já que 

o perfil dos alunos de Secretariado Executivo é trabalhador-estudante ou estudante-

trabalhador. 
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A ASSESSORIA VIRTUAL COMO POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA O 

PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

Bruna Thalita de Mendonça 

Nicholas Vieira Campos 

Romana Fátima Rodrigues De Sousa 

 

RESUMO: A profissão de Secretariado Executivo tem conquistado maior inserção no 

mundo do trabalho nas últimas décadas. Entre as diversas possibilidades de atuação 

profissional em Secretariado, ressalta-se a assessoria virtual. Este trabalho tem o 

objetivo de analisar a assessoria executiva virtual como possibilidade de atuação para o 

profissional de Secretariado Executivo. Foi realizado um levantamento bibliográfico 

acerca do tema, seguido de uma pesquisa a partir da realização de observação indireta 

não participante com foco em serviços virtuais de Secretariado existentes no Brasil. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória. A coleta de informações teve como 

meio de aplicação roteiro observacional e um levantamento por meio da internet. Foram 

encontradas doze empresas que prestam serviços virtuais, em seguida foram analisadas 

e tabuladas algumas atividades que cada uma oferece. A interpretação dos dados foi 

feita por meio de análise de conteúdo. A apreciação dos dados revelou a existência de 

maior concentração de escritórios virtuais nas regiões Sul e Sudeste brasileiras; esse 

fato ocorre, possivelmente, em virtude da existência de centros empresariais nessas 

regiões. Infere-se que o profissional de Secretariado Executivo pode encontrar no 

exercício da função virtual a oportunidade de um mercado de atuação mais amplo.  

 

Palavras- Chave: Virtual. Assessoria. Secretariado Executivo. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O profissional de Secretariado Executivo tem sua origem paralela à origem 

humana, uma vez que, de acordo com Nonato Júnior (2009, p. 80) “para organizar, 

selecionar, assistir e encaminhar fontes de saber é necessário estar assessorado por 

outras pessoas”. Este pensamento pode ser associado aos escribas, sujeitos da 

antiguidade detentores de extenso conteúdo intelectual quando isso era um privilégio. 

Os escribas assessoravam poderosos da época, como Alexandre, O Grande, que foi 

responsável por salientar a importância do trabalho de assessoria.  

Quando o conhecimento deixou de ser um privilégio para se tornar um direito, 

o prestígio para com esses profissionais diminuiu, fazendo-os executarem tarefas mais 

simples ou mesmo serem explorados por senhores que os transformaram em escravos. 

Até então, a profissão era exercida exclusivamente por homens. A inclusão da mulher 

no ramo só aconteceu com a chegada das guerras do final do século XIX ao início do 

século XX, pois, uma vez que os homens precisavam lutar por seus países, foi 

necessária a admissão do trabalho da mulher na profissão (NONATO JÚNIOR, 2009).  

A partir dos avanços tecnológicos pós-guerra surge a cibercultura que é uma 

forma de cultura das tecnologias digitais e que exerce um papel fundamental na atuação 

da assessoria virtual, visto que ela é produzida dentro do ciberespaço, que é constituído 

por meio da relação de computadores (LÉVY, 1999). Além de aumentar a gama de 

oportunidades em várias áreas e permitir a otimização na forma que as atividades são 

executadas, essa modernização também fez com que as organizações exigissem 
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profissionais adaptados a essas mudanças e que fossem melhor capacitados, aptos a 

labutar diante da nova realidade.  

Os Secretários Executivos estão se incluindo cada vez mais no ambiente 

virtual. É o caso dos profissionais que trabalham em casa ou em espaços longe da 

empresa matriz e que, através da internet, executam as tarefas convencionais e vão 

além, inovando em novas áreas. Uma pesquisa realizada pelo FastFuture afirma que os 

secretários executivos muito têm em comum com profissões como gestor de informação 

virtual, gestor de dados excessivos, especialista em social networking e personal 

brander (LIMA, 2011). Isso mostra a evolução dessa profissão no âmbito virtual. 

Serão destacadas neste estudo empresas brasileiras que realizam a assessoria 

virtual e que, assim, contribuem para o cenário do secretariado nas organizações. Além 

disso, acrescenta-se a possibilidade de que, através desse estudo, novas empresas 

demonstrem interesse nesta nova oportunidade e contribuam para o crescimento desse 

segmento secretarial. A partir dessas considerações emerge a seguinte questão 

norteadora: De fato, a assessoria virtual pode ser vista como uma nova oportunidade de 

atuação secretarial? 

              A partir do histórico inicialmente introduzido, percebe-se que os progressos da 

profissão dependem de um acontecimento externo de grande proporção, como a 

segunda guerra mundial e a criação e a evolução da tecnologia. Dessa maneira, este 

trabalho tem como objetivo geral analisar a assessoria virtual como uma nova 

oportunidade de atuação secretarial, e como objetivos específicos: identificar as 

empresas virtuais existentes no Brasil, conhecer os serviços virtuais de secretariado 

existentes no Brasil e verificar se há concentração de empresas em algum estado ou 

região específica. 

A pesquisa contribui para a exploração dessa nova oportunidade, bem como 

para o esclarecimento dela para aqueles que estão e que vão entrar nesta área do 

mercado de trabalho. É importante, ainda, para enfatizar a relevância dos benefícios que 

a assessoria virtual pode trazer ao profissional de secretariado executivo. Outro aspecto 

que justifica esse trabalho é a carência de pesquisa na área de virtualidade, que apesar 

de ser um assunto em evidência, poucos estudos acerca dessa temática foram 

desenvolvidos na área secretarial.  

Este trabalho conta com uma revisão teórica sobre o tema abordado seguido de 

sua metodologia, que trata de uma pesquisa exploratória de método comparativo e 

qualitativo com procedimentos de abordagem direta intensiva, pesquisa bibliográfica e 

levantamento de informações. Serão apresentados, então, os resultados e discussões da 

pesquisa sucedidos da conclusão do artigo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O tema abordado está voltado para a virtualidade dentro da área de atuação do 

profissional de Secretariado Executivo. De acordo com Barros et al. “o assessoramento 

virtual é o uso da tecnologia inovando um serviço de prática do secretariado, é um 

empreendimento distinto facilitando as rotinas administrativas. O Assessoramento 

virtual não extermina o modo tradicional, mas inova a maneira de assessorar” 

(BARROS et al, 2012, p. 63). 

 O que hoje é considerado tecnologia de ponta pode ser considerado 

ultrapassado no dia seguinte. Em alguns casos, as máquinas substituíram trabalhos que 

deveriam ser executados por várias pessoas e fez com que passasse a ser necessária 

apenas uma: a que irá dirigir, conduzir, operar o equipamento. Esses avanços têm 

considerável importância nos ambientes organizacionais, uma vez que computadores, 
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softwares e hardwares são de extrema importância para o funcionamento das 

organizações. 

 

2.1 Virtualidade e Cibercultura 

 

De acordo com Gratton (2013, online), em 1980 teve início “uma ‘nação 

freelance’ de trabalhadores virtuais usando as redes de correio eletrônico que então 

surgiam”. Esta onda deu maior flexibilidade não somente às organizações, que não 

precisariam se preocupar tanto com infraestrutura física e até poderiam contratar 

talentos de outras regiões, como para pessoas que não tinham possibilidade de 

deslocamento aos locais de trabalho, como idosos, estudantes ou cuidadores. Na década 

seguinte surgiu o eBay, famoso site de vendas americanos, e similares, com “uma 

infraestrutura de mercado, mecanismos de pagamentos seguros e um sistema de 

governança (na forma de um protocolo de classificação da reputação)” (GRATTON, 

2013, online). 

De fato, a tecnologia exerceu um papel importante no avanço das melhorias de 

trabalho e de vida para a sociedade em geral. Por meio da própria tecnologia, surge a 

denominada Cibercultura, que segundo Lévy se refere ao “conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 

1999, p. 17). Demonstra o poder e a imersão que a tecnologia conseguiu influenciar na 

sociedade em que vivemos. 

Esta cultura virtual conseguiu trazer mudanças significativas para o modo 

como utilizamos nossas relações e realizamos nosso trabalho, por exemplo.  “A 

cibercultura expressa o surgimento de um novo universal, diferente das formas que 

vieram antes dele no sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de um 

sentido global qualquer” (LÉVY, 1999, p. 15), portanto, isso se torna um ponto 

importante a se destacar quando falamos dessas mesmas mudanças no mundo 

corporativo em que há interesses mais fortes pelas relações comunicativas e pela 

comodidade que a própria cibercultura influencia por meio do seu ciberespaço.  

Trabalhos que geralmente são feitos no meio físico e presencial e que agora 

podem ser feitos de forma virtual, fornecem às empresas a possibilidade de reduzir 

custos através da redução de pessoas trabalhando nos processos e gastos com estruturas 

físicas, embora muitas empresas que passaram a atuar no ramo virtual começaram e 

continuam com sua estrutura física.  

              De acordo com Lévy (1996, p. 18), “uma organização que se virtualiza, se 

desterritorializa, se torna ‘não presente’”. Dessa forma os clientes podem contatar a 

empresa a qualquer momento e independente do local em que estejam. A realização de 

todo o processo organizacional virtualmente oferece melhor conforto e eficiência aos 

clientes, e também aos fornecedores, as equipes de trabalho e aos demais agentes 

organizacionais. 

 

2.2 O profissional de Secretariado Executivo no meio virtual 

 

              Com a mudança de comportamento dentro das organizações e a globalização, o 

meio virtual ganhou espaço dentro das empresas e com isso os profissionais em geral 

tiveram que se adaptar as novas ferramentas instaladas em seu ambiente de trabalho e 

aprender a desenvolver suas atividades rotineiras de forma mais dinamizada e eficaz, 

sem deixar de demonstrar sua essência. De acordo com Gomes (2007, p. 21) o “atual 

processo de globalização, nesta era da informação, acelerado pela internet, tornou os 
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mercados extremamente acirrados, com competitividade extrema, priorizando a rapidez, 

a eficiência, a eficácia, a qualidade e o menor custo”. 

Com os secretários executivos não foi diferente. Esse profissional, de histórico 

longo e marcado pelo exercício de atividades técnicas e manuais, como redação de 

textos, datilografia etc., teve que se integrar às novas tecnologias e se redescobrir 

inserido no meio virtual. Conforme Sabino (2006), a natureza das atividades do ofício 

secretarial atesta a necessidade da profissão de secretário executivo em qualquer setor 

do mercado, sob qualquer porte organizacional. Neste cenário, empresas de atuação 

secretarial virtuais surgiram colocando esses profissionais em destaque no novo 

ambiente do mercado de trabalho.  

             O profissional de secretariado executa, no âmbito organizacional, atividades em 

um escritório na empresa, possui um ou mais chefes, cumpre uma carga horária de 8 

horas de trabalho, realiza suas funções sob supervisão, entre outras tarefas. De acordo 

com o artigo 4º da Lei 7.377/85, a Lei de Regulamentação do profissional de 

Secretariado Executivo, são atividades pertinentes a este profissional:  

 
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 expedientes e outras tarefas correlatas; IX - orientação da 

avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento à 

chefia;  X - conhecimentos protocolares (BRASIL, 1985) 

             

 Com base nisto, os profissionais que realizarem estas atividades por meio da assessoria 

virtual deverão ser munidos de formação nos termos da Lei 7.377/85 para que a façam 

de forma legal. Um dos diferenciais para a assessoria remota é a grande flexibilidade 

em termos de local, horário de trabalho e remuneração. Dessa forma, é um ramo que 

vem se desenvolvendo e aprimorando com o passar dos anos.  

A mudança do cenário do profissional de secretariado vem sendo alterado com 

o passar do tempo, o que auxilia nessa nova oportunidade de atuação, pois o 

profissional secretário é cada vez mais inserido em novas posturas dentro das 

organizações, conforme afirma Bernardi (2010, online): 

 
As secretárias assumiram, portanto, um papel cada vez mais estratégico nas 

companhias, desempenhando funções de assessoria e coordenação e 

incorporando uma postura mais executiva. Atender telefones, marcar 

compromissos ou selecionar correspondência ainda fazem parte das suas 

atividades, mas estão longe de serem as principais atribuições dessa nova 

profissional.  
 

O assessor virtual pode atender diversos públicos em demandas até superior ao 

que possuía dentro da organização. Para isso é necessário, porém, que o profissional 

tenha "perfil empreendedor e habilidades em comunicação e amplos conhecimentos em 

ferramentas tecnológicas para desenvolver atividades de modo eficiente e eficaz" 

(PAES et al, 2015, p. 116). É possível inferir assim que essa oportunidade de atuação na 

área virtual é uma amostra de que o profissional de secretariado precisa estar engajado 

com a tecnologia e com as mudanças de mercado, conforme afirma Anjos (2016, p. 45): 

“o profissional de Secretariado tem que estar melhor adaptado às novas tendências do 
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mercado, tem que estar atualizado com as notícias, com as tecnologias”. 

No contexto da assessoria virtual, percebe-se que há uma relação com a 

cibercultura, pois existe uma dependência da função com a cultura virtual para que seu 

trabalho seja devidamente reconhecido e sustentável, como Paes et al (2015, p. 106) 

afirma: “para que um profissional de secretariado possa atuar e assessorar seu gestor de 

sua própria casa é preciso que este tenha disponível uma infraestrutura de comunicação: 

computador, internet e telefone, ou seja, uma infraestrutura tecnológica e habilidade 

para seu uso”.  

 Assim, estamos submetidos às novas tecnologias que tendem a facilitar e 

melhorar os serviços prestados pelas empresas de assessoria, isso só é capaz porque a 

cibercultura desenvolveu um modelo no qual essas melhorias têm espaço para 

demonstrar seus trabalhos e que as empresas atuem se adequando às novas culturas 

atuais. O espaço, porém, traz a informação rápida para comparações e análises, o que 

gera uma competitividade maior no mercado. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

              Esta pesquisa classifica-se como exploratória, visto que “tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). Nesse caso 

apresentado, há a possibilidade de explicitar e proporcionar maior familiaridade com as 

empresas em questão. O trabalho desenvolvido é de natureza qualitativa, que segundo 

Neves e Domingues (2007, p. 18) "responde a questões muito particulares", ou seja, 

realizamos a segregação do serviço virtual em meio à assessoria de forma geral, 

trazendo suas particularidades.  

De acordo com as características da pesquisa, utiliza-se, em termos de 

procedimento, uma abordagem direta intensiva, ou seja, foi realizado um exame 

sistemático das empresas e serviços virtuais de secretariado existentes no Brasil.  

A escolha pelo método comparativo possibilita confrontar dados da mesma 

natureza em contextos diferentes prestados. Assim, são feitas comparações entre o 

serviço do secretário executivo no âmbito da organização e as mesmas atividades 

realizadas à distância, tomando como base as atividades presentes na Lei 7.377/85, que 

trata do profissional de Secretariado Executivo (BRASIL, 1985, 1996).  

Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizado um levantamento 

bibliográfico e de informações. O método utilizado foi a observação indireta não 

participante, não houve envolvimento dos pesquisadores nos dados. O instrumento de 

coleta de dados foi um roteiro de observação e a busca por empresas virtuais, que foi 

realizada por meio do site de busca Google, utilizando-se os seguintes descritores: 

virtual, assessoria, Secretariado Executivo. Foram encontradas 12 empresas que prestam 

serviços de assessoria virtual. Foi feita uma análise de conteúdo, que de acordo com 

Berelson (1948, p. 18) “é uma técnica de pesquisa que visa uma descrição do conteúdo 

manifesto de comunicação de maneira objetiva, sistemática e quantitativa”, do que cada 

uma oferece no mercado e, em seguida, elaborada uma tabulação para estudo 

comparativo com as teorias agregadas.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Esta seção aborda a apresentação e a análise dos resultados alcançados na 

investigação. As empresas pesquisadas são localizadas nos estados de São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, levando-nos a perceber a 
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concentração apenas nas regiões Sul e Sudeste. A região Sudeste conta com o maior 

número de empresas, com São Paulo contendo cinco das doze empresas, seguidas por 

Minas Gerais e Rio de Janeiro com uma cada. No Sul, o Rio Grande do Sul apresenta 

três empresas e o Paraná duas. Dessa maneira é possível perceber a influencia que a 

tecnologia consegue exercer na sociedade em termos de nova oportunidade de atuação 

do profissional de Secretariado Executivo, pois existe um quantitativo desse mercado 

atuando em partes do País.   

Apesar da freelancer ter tido nação início na década de 1980 (GRATTON, 

2013, online), como citado no referencial teórico, as empresas pesquisadas que 

informavam em seus veículos de comunicação o ano de início de suas atividades 

apresentaram pouco tempo de mercado: a mais antiga informava ter apenas cinco anos, 

enquanto as outras informavam em torno de um ou dois anos. Algumas, inclusive, 

iniciaram no ano em vigência.  

Inicialmente, percebeu-se que algumas atividades exercidas pelos secretários 

virtuais e o profissional de Secretariado Executivo convencional são iguais, com a 

diferença de que o assessoramento virtual oferece serviços que são voltados para algo 

mais pessoal. Entre as doze empresas pesquisadas, onze efetuavam atividades que não 

se enquadram na Lei de Regulamentação do Profissional de Secretariado Executivo, Lei 

7.377/85 (BRASIL, 1985), como efetuar matrícula escolar dos filhos dos contratantes, 

atualização de redes sociais, envio de presentes e manutenção de computadores. 

Durante a análise dos dados foi possível conhecer a variedade de atividades 

que é as empresas oferecem no âmbito da virtualidade. São serviços que exigem o 

mínimo de conhecimento em amplas escalas e níveis, pois, conforme já mencionado 

outras vezes, os clientes são variados em porte e necessidades.  

No quadro a seguir é descrito algumas atividades que são oferecidas aos 

clientes de cada uma das dozes empresas que serviram de base para o estudo.   

 

Quadro 1: Levantamento das atividades executadas pelas empresas de assessoria virtual.  

Empresa 

Serviços 

administrativ

os 

Redação de 

textos 

profissionais 

especializados 

Assistência e 

assessorament

o 

Coleta de info. 

para a concessão 

de objetivos e 

metas da 

empresa 

Outros 

Greek 

Assesoria 

Executiva 

 

Contratação, 

renovação e 

cancelamento 

de serviços em 

geral; 

 

Follow up 

diversos; 

 

Organização 

de arquivos 

eletrônicos (e-

mails, arquivos 

office), 

facilitando a 

busca e acesso. 

Digitação de 

trabalhos e 

transcrição de 

textos. 

Digitalização 

de documentos 

(inclusive in 

loco); 

 

Organização 

de arquivo 

físico: 

descarte, 

rotulação e 

criação de 

índice (sempre 

de acordo com 

as exigências 

da Lei, no 

tocante ao 

prazo para 

eliminação, e 

aos objetivos 

do cliente). 

Interface com 

Escritórios de 

Contabilidade, 

jurídicos e 

Despachantes, 

que é a 

intermediação 

entre o cliente e 

os escritórios, 

atendendo 

demandas de 

documentos e 

organizando para 

entrega, emissão 

de relatórios e 

demais atos 

necessários. 

Compras 

Presenciais e 

Virtuais; 

 

Atualização e 

acompanhame

nto de páginas 

em redes 

sociais 

(Linkedin, 

Facebook, 

Instagram, 

Google +). 
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Organiza 

Secretaria 

Executiva 

 

Execução de 

tarefas de 

secretaria e 

administrativas 

de um 

escritório 

Organização 

de arquivos. 

Digitalização de 

documentos 

corporativos ou 

pessoais; 

Redação, 

digitação e 

revisão de 

relatórios, 

correspondência

s e demais 

documentos 

corporativos, em 

português, inglês 

e espanhol. 

Organização 

de viagens 

nacionais e 

internacionais; 

Assessorament

o ao 

gerenciamento 

de alguma 

área, ou setor. 

Organização e 

controle de 

agenda, 

profissional 

e/ou pessoal, 

de executivos. 

Atualização de 

cadastro de 

clientes. 

Shopping 

Services (com

pra de flores, 

presentes etc.) 

e reservas de 

teatro, casa de 

shows e 

restaurantes; 

Coordenação 

de motoboys; 

Atualização 

das redes 

sociais. 

As 

Secretária

s 

Assessoria 

Profission

al 

 

Envio de 

documentos po

r e-mail ou 

correio;  

 

Organização e 

manutenção de 

arquivos 

profissionais e 

pessoais. 

Digitação e 

revisão de 

documentos;  

 

Envio de mala 

direta. 

Organização 

de viagens;  

 

Lembrete de 

compromissos 

e datas 

importantes – 

agenda; 

 

Assistência na 

organização de 

eventos 

empresariais. 

Pagamento e 

controle de 

contas; 

   
Cadastro e 

atualização de 

clientes. 

Manutenção de 

veículos;  

 

Manutenção da 

residência de 

campo, da 

cidade ou da 

praia;  

 

Organização d
e festas: de 

aniversário; 

encontro de 

amigos, 

comemorações 

diversas. 

Janine 

Camara 

Assistente 

Remota 

 

Arquivo: 

organização e 

manutenção de 

arquivos 

físicos e 

eletrônicos; 

 

Serviços 

bancários, 

tabelionato, 

órgãos 

públicos. 

Elaboração, 

digitação e 

revisão de 

documentos 

diversos 

(português, 

inglês, espanhol) 

 

Digitalização de 

documentos. 

Organização 

de viagens 

corporativas 

nacionais e 

internacionais. 

 

 

Busca, cadastro e 

manutenção de 

fornecedores. 

Serviços de 

acompanhante/ 

Motorista de 

crianças em 

consultas 

médicas, 

atividade 

extraescolares 

e eventos 

sociais 

 

Manutenção de 

carro, casa e 

casa de férias, 

computadores 

e 

eletrodoméstic

os. 
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D. Zortea 

Secretaria

do Remoto 

 

 

Tarefas 

burocráticas 

em geral; 

 

Folow up; 

 

Cadastro em 

fornecedores. 

Revisão e 

Transcrição de 

Textos; 

 

Confecção e 

Gestão de E-

mails; 

 

Gestão de 

Correspondência

s (virtuais). 

Serviços de 

Cartórios e 

Órgãos 

Públicos: 

 

Organização 

de Contas 

Pessoais 

 

Lembrete de 

Compromissos 

e Datas 

Especiais. 

Planilhas 

Financeiras. 

 

Organização de 

documentos para 

contabilidade. 

Auxílio na 

busca e 

contratação de 

serviços 

domésticos; 

 

Atualização e 

cancelamento 

de serviços 

(telefonia, 

seguros, tc). 

Paula 

Ramos 

Secretaria

do Remoto 

 

Tarefas 

burocráticas 

em geral; 

 

Folow up. 

 

Revisão e 

Transcrição de 

Textos; 

 

Confecção e 

Gestão de E-

mails; 

 

Gestão de 

Correspondência

s (virtuais). 

 

Agendamentos

; 

 

Lembrete de 

Compromissos 

e Datas 

Especiais; 

 

 

Orçamento, 

reserva e 

compra de 

passagens, 

hotéis, 

restaurantes e 

outros. 

Planilhas 

Financeiras. 

 

Organização de 

documentos para 

contabilidade. 

Locação de 

carros. 

 

Auxílio na 

busca e 

contratação de 

serviços 

domésticos 

 

Atualização e 

cancelamento 

de serviços 

(telefonia, 

seguros, etc). 

Sonia 

Maria 

Sanches 

Secretaria 

Remota E 

Assistente 

Pessoal 

 

Assistência na 

área 

administrativa 

(gerenciamento 

de emails, 

emissão NF, 

emissão de 

boletos e 

outros) 

 

Atendimento 

ao cliente 

 

Follow-up 

personalizado 

 

Atendimento 

telefônico. 

- 

Agendamento 

reuniões 

 

Organização e 

assistência em 

eventos e 

convites. 

 

Assistência na 

parte financeira e 

pagamento de 

contas 

 

Organização 

documentos para 

contabilidade. 

 

Na área da 

saúde: 

 

Confirmação 

24hs antes da 

consulta 

 

Ligações para 

pacientes. 
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Barbara 

Medeiros 

Secretária 

Remota 

 

Atendimento 

telefônico e 

email. 

 

Planejamentos 

diários. 

- 

Organização 

de agenda. 

 

Atendimento 

telefônico e 

email. 

 

Gestão de 

viagens. 

Elaboração de 

relatórios; 

 

Planejamentos 

diários. 

- 

Secretaria

r- A Sua 

Assistente 

Virtual 

 

Organização 

de Arquivos 

para pessoas 

física e 

jurídica. 

Digitação de 

formulários, 

contratos, atas, 

relatórios e 

outros 

documentos. 

Organização 

de agenda; 

 

Eventos – 

Organização, 

Planejamento e 

Logística; 

 

Planejamento 

de viagens. 

Cadastro e 

atualização de 

clientes; 

 

Confecção de 

planilhas de 

gastos para 

controle de 

despesas. 

Solicitação de 

serviços para 

delivery 

(farmácias,rest

aurantes e etc); 

 

Pesquisa de 

médicos/dentis

tas em planos 

de saúde; 

 

Manutenção 

em Notebooks. 

Renata 

Piva - 

Assessoria 

E 

Secretaria

do Remoto 

 

Agendamento 

de Reuniões; 

 

Follow-up; 

 

Cadastro e 

contato com 

fornecedores 

de suplementos 

para o 

escritório; 

 

Organização 

de arquivos 

Gerenciamento 

de e-mails. 

Transcrição de 

textos. 

Agendamento 

e reserva de 

hotéis; 

 

Aluguel de 

carro; 

 

Agenda de 

viagem. 

Elaboração de 

orçamentos; 

 

Controle contas à 

pagar e receber;  

 

Elaboração de 

planilhas 

diversas. 

Atualização e 

cancelamentos 

de serviços 

(Internet, 

Telefonia, e-

mail e 

seguros). 
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Roberta 

Rezende – 

Secretaria 

Remoto 

 

Atendimento 

telefônico; 

 

Organização e 

manutenção de 

arquivos; 

 

Agendamento 

de reuniões. 

Digitação, 

redação e 

revisão de 

documentos 

(atas, mala 

direta, relatórios, 

propostas, 

apresentações, 

contratos, cartas, 

planilhas, 

tabelas, 

formulários, 

etiquetas, etc.); 

 

Digitalização de 

documentos. 

Cotação e 

reservas de 

passagens, 

hotéis e 

restaurantes. 

Elaboração de 

planilhas 

diversas; 

 

Controle de 

contas à pagar e 

receber; 

 

Serviços em 

cartório, fórum e 

órgãos públicos. 

Cotação de 

seguros 

(residencial, 

pessoal, 

veículos, etc). 

 

Auxílio na 

busca e 

contratação de 

profissionais e 

serviços 

diversos; 

 

Publicações de 

anúncios em 

jornais e 

revistas. 

 

One 

Consultori

a 

Secretária 

Remota 

 

Gestão diária 

de reuniões 

 

Marcações de 

compromissos. 

Digitação e 

elaboração de 

documentos. 

Planejamento 

de viagens, 

arranjos e 

reservas. 

Contabilidade 

 

Controle de 

faturas de 

pagamentos 

diversos. 

Palestras sobre 

o tema 

administração 

– para 

secretárias, 

recepcionistas 

e atendentes. 

 

Criação de 

logotipos e 

sites. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o Quadro 1 foi observado que, além das atividades 

regulamentadas, onze das doze empresas analisadas executam atividades que não 

deveriam ser relacionadas ao Secretariado Executivo, apresentadas na seção “Outros”. 

Apesar da assessoria virtual não ser uma atividade exclusiva de um secretário 

executivo, considera-se que a maioria de suas atividades devem ser exclusivas ao 

profissional formado de acordo com os termos da Lei No. 7.377 (BRASIL, 1985). Com 

isso, emerge um problema: o profissional de secretariado executivo, ao prestar 

assessoria virtual, está se submetendo a atividades de cunho extremamente pessoais, 

como marcação de consultas, reserva de teatros ou restaurantes e encomendas de buquê 

de flores, como mostrado no quadro. Assim, as empresas analisadas precisam superar 

alguns estereótipos em relação aos secretários executivos.  

Por outro lado, os resultados denotam que a assessoria virtual possibilita uma 

atuação secretarial a qual não está unicamente ligada àquele profissional sentado em sua 

mesa dentro da empresa, emergindo uma oportunidade para que o secretário atue à 

distância, por meio do chamado Home Office. Para Schirigatti e Kasprzak (2007, p. 31) 

este é um novo conceito de trabalho “conhecido pela sigla SOHO, do inglês Small 

Office and Home Office ou Single Office/Home Office que, traduzido, significa 

escritório em casa [...]”. Com isso o secretário conquista autonomia na tomada de 

decisões e dinamiza seu horário de trabalho, o que gera consequências positivas, pois 

essa autonomia e dinamicidade dá a chance para o secretário praticar ideias e ações que, 

no âmbito da empresa, ele possivelmente não teria espaço para aplicar.  

Pode-se dizer também que os serviços ofertados por essas empresas ou até 

profissionais autônomos oferece à organização contratante uma variedade de visões e 

soluções para os problemas e serviços em demanda, desde atividades como controle de 
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agenda e rotinas administrativas até a organização de um evento podem ser feitas de 

maneira remota por estes profissionais mostrando que a atividade secretarial virtual tem 

vez e desponta como promissora no mundo globalizado. Esta cultura virtual possibilita 

mudanças significativas para o modo como se utiliza as relações e como são realizados 

os trabalhos secretariais, por exemplo.  

 “A cibercultura expressa o surgimento de um novo universal, diferente das 

formas que vieram antes dele no sentido de que ele se constrói sobre a 

indeterminação de um 

sentido global qualquer” (LÉVY, 1999, p. 15). Portanto, isso se torna um ponto 

importante a se destacar quando se fala dessas mesmas mudanças no mundo corporativo 

em que há interesses mais fortes pelas relações comunicativas e pela comodidade que a 

própria cibercultura influencia por meio do ciberespaço.  

Outro aspecto relevante é o fato desta nova oportunidade de atuação 

profissional fazer com que o Secretario Executivo se depare com solicitações de 

diversas áreas, como do direito ou finanças. Dessa forma, ele é beneficiado por já 

possuir, de acordo com a graduação multidisciplinar, algum conhecimento acerca dessas 

esferas, além também de estimular, de certa forma, a busca por mais aprendizado para 

conseguir atender seus clientes de maneira eficiente.    

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou analisar a assessoria executiva 

virtual como possibilidade de atuação para o secretário executivo. Foi possível, 

também, concluir que há uma concentração dessas empresas nas regiões Sul e Sudeste, 

talvez pelos grandes centros comerciais e empresariais existentes nessas regiões, mas 

concluímos também que não é impossível o alastramento dessa atuação secretarial nas 

demais localidades do país, pois as empresas estão buscando cada vez mais visibilidade 

no mercado, e essa seria uma maneira viável, haja vista que atrela a tecnologia ao 

oferecimento de serviço em atividades já existentes. 

O exercício da função de assessor virtual não conta com atividades 

obrigatórias, já que a pessoa que irá exercê-la é quem ditará o que deverá ser realizado. 

Porém, uma vez que sejam realizadas atividades que estejam em qualquer um dos 

incisos do artigo 4º da Lei de Regulamentação do profissional de Secretariado 

Executivo, este assessor deverá, obrigatoriamente, ter a formação necessária para 

exercê-las. 

A pergunta norteadora desta pesquisa questiona se a assessoria virtual pode ser 

vista como uma nova oportunidade de atuação secretarial e pode ser respondida com o 

fato do secretário executivo ter, no exercício da função de assessor virtual, a 

oportunidade de um mercado mais amplo, podendo atender pessoas físicas ou jurídicas.  

Em termos bibliográficos, foram encontradas referências sobre a inserção do 

secretário executivo na atualidade do mercado cada vez mais tecnológico e sua atuação 

no mercado virtual. Apesar disso, considerou-se que o assunto merece mais estudo e 

pesquisa, pois houve dificuldade em encontrar estudos aprofundados nesse tema.  

Uma indagação feita durante esta pesquisa e que pode ser utilizada como 

objeto de estudo para pesquisas futuras é a formação das pessoas que executam as 

atividades que, nos termos da Lei, são atividades que apenas secretários executivos 

podem executar. A assessoria virtual é um empreendimento que possibilita a visão de 

seu crescimento, levando em consideração os benefícios e facilidades que oferecem às 

pessoas físicas e jurídicas, mas é importante realizar atividades cabíveis de acordo com 

o profissional que as executa. 
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AS PERCEPÇÕES DOS DISCENTES DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA 
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NO CURSO 
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RESUMO: Ainda que as origens da profissão de secretário executivo tenha se dado 

através de personagens do sexo masculino, como os escribas e os monges, o imaginário 

social construiu – ao longo do tempo e baseado em sua própria evolução histórica, uma 

percepção da profissão fortemente relacionada ao sexo feminino. Apoiado em uma 

abordagem teórica sobre a profissão de secretário executivo, gênero e divisão sexual do 

trabalho, este estudo busca analisar as percepções dos discentes de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará sobre a questão de gênero no curso. Para 

uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva como esta, utilizou-se como método 

de pesquisa a revisão bibliográfica e aplicaram-se questionários estruturados em 61 

discentes regularmente matriculados no curso em questão. Para analisar os dados, 

utilizou-se abordagem quantitativa simples para as questões fechadas e abordagem 

qualitativa para as questões abertas. Como principais resultados, concluiu-se que a 

relação Secretariado Executivo x Gênero Feminino ainda é bastante presente no senso 

coletivo, mas que se trata de uma realidade que passa, visivelmente, por uma transição, 

observada tanto no aumento da procura pelo curso por parte do sexo masculino, quanto 

na mudança de visão dos próprios discentes. 

 

Palavras-chaves: Secretariado Executivo. Gênero. Divisão sexual do trabalho. 

 

1 INTRODUÇÃO 

    

Considera-se que os precursores da profissão de secretariado foram os escribas, 

a partir da assessoria prestada a grandes líderes, por meio do domínio de diversas áreas 

de conhecimento, em especial, o domínio da escrita. Desde então, a profissão passou 

por diversas transformações, e pode-se citar a inserção da mulher no mercado de 

trabalho (e, consequentemente, no secretariado) uma das mais marcantes, porque 

modificou o perfil da categoria, antes majoritariamente masculina.  

A entrada das mulheres no mercado de trabalho foi marcada por preconceitos e 

discriminações, fator que contribui para a desvalorização das atribuições e atividades 

executadas por elas no âmbito do secretariado. Desse modo, “elas ficaram restritas à 

execução de tarefas simples e ao mando dos superiores, sem terem a oportunidade de 

desenvolver seus potenciais, ficando implícito um perfil submisso e expectador” 

(DURANTE, 2012, p. 11). Hoje, apesar da mudança no cenário organizacional, em que 

profissionais de ambos os sexos atuam nas mais diversas competências secretariais 

(assessoria, gestão, empreendedorismo), ainda há um estigma em relação a questão de 

gênero na profissão: tem-se a ideia de que é uma profissão voltada para mulheres.  

Desse modo, a presente pesquisa tem por objetivo analisar as percepções dos 

discentes de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará sobre a questão 

de gênero no curso. Para tal, pretende-se investigar qual a visão dos interlocutores sobre 

essa problemática antes e após o ingresso na graduação. 

Assim, a questão norteadora do trabalho é “Que percepções apresentam os 
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discentes do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará sobre a 

questão de gênero no curso?”. A justificativa da pesquisa está na necessidade de 

fomentar a discussão sobre gênero no ambiente acadêmico, conhecer a compreensão 

dos/as estudantes do curso sobre a temática e analisar de que forma o histórico da 

profissão, no que se refere a questão de gênero, pode ser percebida na perspectiva dos 

discentes. 

Este trabalho está estruturado em cinco partes, sendo esta Introdução a primeira 

delas. Na segunda parte, o referencial teórico, será apresentado um breve histórico da 

profissão de Secretariado Executivo e serão abordadas as categorias gênero e divisão 

sexual do trabalho. Nos procedimentos metodológicos, terceira parte, serão 

apresentadas as técnicas utilizadas para a realização da pesquisa. Os resultados e 

discussões, quarta seção, compreenderão a análise dos dados obtidos relacionando-os ao 

referencial teórico e, por fim, na quinta seção, serão expostas as considerações finais 

sobre o artigo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Breve história da profissão de Secretariado Executivo 

 

Os primórdios da assessoria estão arraigados na origem humana, visto que a 

necessidade do homem de viver em sociedade torna a assessoria uma atividade 

substancial para a realização de atividades em grupo. Todavia, foi a partir da atuação 

dos escribas que a assessoria ganhou um teor profissional, como afirma Nonato Júnior 

(2009, p. 81): 

 
Os sujeitos conhecidamente mais antigos a realizar esta atividade com grande 

expressão intelectual foram os Escribas. O escriba era a personagem da 

antiguidade que dominava amplos conteúdos intelectuais, principalmente a 

escrita, o que significava um grande privilégio nesta época. Utilizava tais 

habilidades para assessorar a mando dos regentes da política, filosofia ou da 

guerra. 

 

Por dominarem conhecimentos das mais diversas áreas do saber, estes 

ocupavam vários cargos importantes e atuavam em vários domínios, e em especial, na 

assessoria de grandes líderes. Em virtude disso, os escribas são considerados 

precursores da profissão de secretariado. 

Durante a Idade Média, o exercício dos secretários ficou restrito às instituições 

religiosas, como os mosteiros, e concentrada na figura dos monges, que atuavam 

essencialmente como copistas e arquivistas. Como reforça Figueiredo (1987): “em 

meados do século XIV, 70% da classe Secretarial originava-se dos monastérios, fato 

este nada surpreendente, pois naquela época os Secretários eram todos homens” (apud 

NONATO JÚNIOR, 2009, p. 88). 

Conquanto, foi no período da Revolução Industrial, quando a mão-de-obra 

masculina abandonou seu trabalho no cenário industrial e empresarial para lutar nos 

campos de batalha, que houve a efetiva inserção da mulher no mercado de trabalho. Na 

esfera secretarial, a presença feminina permaneceu mesmo após o retorno dos homens 

das duas Grandes Guerras, o que favoreceu para o fortalecimento da classe: 

 
Importante fato histórico que marcou a atuação da mulher nas atividades de 

assessoria foi a organização de um concurso de datilografia em 1950, 

homenageando o centenário de nascimento da primeira datilógrafa: Lílian 

Scholes, que em 1873 fez a primeira demonstração de uso desde instrumento 
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[...] Como este concurso teve ampla presença feminina, o dia 30 de setembro 

foi escolhido por muitos países e organizações como Dia do Profissional de 

Secretariado (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 90). 

 

No cenário brasileiro, foi em meados da década de 1950 que a consolidação da 

atividade secretarial como profissão intensificou-se. Além disso, a complexidade 

percebida a partir da evolução tecnológica fomentou a necessidade de capacitação do 

secretário por meio da educação superior. Ademais, foi por meio essencialmente das 

reivindicações que a categoria conquistou espaço e resultados, tais como a Lei nº 6.556 

de 5 de setembro de 1978 -que dispõe sobre as atividades do secretário, embora ainda 

não tomado como profissão - e a Lei nº 7.377 de 30 de setembro de 1985 com 

alterações presentes na Lei nº 9.261 de 10 de janeiro de 1996 - que dispôs sobre as 

atribuições dos Secretários Executivos e Técnicos em Secretariado, possibilitando a 

efetiva regulamentação da profissão. 

Outro fator de fortalecimento da categoria secretarial foi a Portaria nº 3.103 de 

29 de abril de 1987, que estabeleceu o enquadramento sindical. Entretanto, a 

predominância do sexo feminino na classe favoreceu para a titulação feminina, como 

explica Nonato Júnior (2009, p. 106): 

 
Fato incomum no Brasil foi, no entanto, a adoção da nomenclatura feminina 

atribuída aos sindicatos que ficaram inicialmente estabelecidos como 

“Sindicato das Secretárias”. Observando a portaria Nº 3.103/87, do 

enquadramento sindical, é possível perceber que ela refere-se a categoria 

profissional diferenciada das secretárias. Isto certamente explica-se pelo fato 

das mulheres representarem a grande maioria das profissionais, tanto em 

termos numéricos como no imaginário social. Entretanto, tal atitude acabou 

por fortalecer estereótipos profissionais, reforçando uma idéia do secretariado 

como atividade típica do universo feminino. 

 

Por essa razão, a modificação da nomenclatura dos sindicatos para “secretárias 

e secretários” fez-se necessária. Para tanto, em 31 de agosto de 1988 foi criada a 

FENASSEC (Federação Nacional de Secretárias e Secretários), que segundo Nonato 

Júnior (2009) é a principal entidade de Secretariado do Brasil, abrangendo tanto 

questões políticas como educacionais, estimulando assim, a educação continuada bem 

como lutando para garantir o espaço do profissional no mercado. 

 

2.1.1 O Secretariado Executivo na Universidade Federal do Ceará 

 

No que tange ao universo desta pesquisa, o curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará, desde sua primeira turma, em 1996, tem apresentado 

uma presença feminina maior que a masculina entre seus discentes. Atualmente, dos 

176 alunos matriculados no curso, 132 são do sexo feminino, ao passo que 44 são do 

sexo masculino. Se tomarmos, por exemplo, os alunos egressos, veremos que o curso já 

formou 559 bacharéis, sendo esse total composto por 518 mulheres e 41 homens. 

Se acompanharmos a evolução do curso, veremos, entretanto, que apesar do 

número de discentes do sexo feminino ainda ser maior que o número de discentes do 

sexo masculino, essa realidade tem se modificado ao longo do tempo. A segunda turma 

do curso, do semestre letivo 1997.1, apresentava um total de 66 alunos ingressantes, dos 

quais apenas 4 eram homens. A turma seguinte, 1998.1, contava com 48 alunos 

ingressantes, sendo apenas 1 do sexo masculino. Se tomarmos, no entanto, a turma 

ingressante de 2011.1, os homens contabilizavam 10 indivíduos em um universo 

composto de 43 discentes. Em 2016.1, esse número salta para 26 alunos do sexo 
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masculino, em um total de 60 discentes, representando aproximadamente 43% da turma. 

 

2.2 Considerações sobre gênero e divisão sexual do trabalho 

 

Gênero como categoria analítica torna-se uma preocupação teórica apenas no 

fim do século XX, estando ausente nas principais abordagens de teoria social elaboradas 

entre o século XVIII e início do século XX (SCOTT, 1995). Hoje, constitui-se em uma 

categoria amplamente estudada, com diferentes abordagens e presente em nas mais 

variadas áreas do conhecimento. Refere-se “ao caráter cultural das distinções entre 

homens e mulheres, entre ideias sobre feminilidade e masculinidade.” (PISCITELLI, 

2009, p. 119) 

De acordo com Piscitelli (2009), gênero é um conceito elaborado com o intuito 

de deslegitimar o processo de naturalização das diferenças entre homens e mulheres 

(vistas como inatas aos seres humanos), assim consideradas como a desigualdade entre 

os sexos, concebida como fruto dessas diferenças naturais. A utilização do conceito de 

gênero visa, então, desnaturalizar essas diferenças, bem como compreender que elas são 

construções sociais. 

A definição de gênero de Joan Scott (1995) possui duas partes principais e 

vários subconjuntos que, mesmo inter-relacionados, devem ser analiticamente 

diferenciados. A parte central dessa definição está na relação entre duas proposições 

básicas, a saber: “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos e gênero é uma forma primária de dar significado 

às relações de poder.” (SCOTT, 1995, p. 86) 

Segundo a autora, mudanças no âmbito das organizações das relações sociais 

refletem também em mudanças nas representações do poder, mas essas alterações não 

são unidirecionais. Assim sendo, e levando em consideração as duas proposições 

centrais, o gênero possui ainda quatro elementos inter-relacionados. O primeiro refere-

se aos símbolos culturais que invocam representações simbólicas e, muitas vezes, 

contraditórias da mulher. O segundo, os “conceitos normativos que expressam 

interpretações de significados dos símbolos, que tentam limitar e conter suas 

possibilidades metafóricas” (SCOTT, 1995, p. 86), que se expressam nas religiões, na 

educação, na política, na ciência, etc. O terceiro, a fixidez com que as instituições 

sociais enxergam o papel do homem e da mulher na sociedade, pautados na 

representação binária de gênero. E, por último, a identidade subjetiva.  

A divisão sexual do trabalho, segundo Hirata e Kergoat (2007), “é a forma de 

divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que 

isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos” (p. 

599). Além disso, possui dois princípios organizadores: o da separação, correspondente 

a divisão dos trabalhos em trabalhos de homens e de mulheres, e o hierárquico, 

relacionado ao “valor” de cada um desses trabalhos.  

Para Carloto e Gomes (2011), a divisão sexual do trabalho é construída como 

prática social, e pode manifestar-se tanto na preservação de tarefas tradicionalmente 

consideradas masculinas e femininas como na criação de novas modalidades para a 

divisão sexual das tarefas. Por isso, a diferenciação nas relações de trabalho masculinas 

e femininas aparecem não só na divisão das tarefas em si, mas nos critérios usados para 

definir a qualificação das tarefas, isto é, qual tarefa é considerada de homem e qual é de 

mulher.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho constitui uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, onde 

se buscou, consoante ao que preconiza Boaventura (2004, p.57), identificar as 

concepções de uma determinada população (discentes do curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará) acerca do fenômeno “percepção da 

questão de gênero no curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do 

Ceará”. Para tal, utilizou-se o método de revisão bibliográfica sobre os temas gênero, 

divisão sexual do trabalho e a profissão de Secretariado Executivo. Além disso, como 

técnica de coleta, foi aplicado um questionário estruturado, contendo perguntas 

fechadas e abertas, que se propunham a estabelecer o perfil do interlocutor (idade, sexo 

e semestre em que se encontrava dentro do curso – a fim de identificar se havia 

discrepância de percepção entre alunos recém-ingressos na universidade e alunos mais 

próximos da conclusão) e sua visão sobre a questão do gênero no curso de Secretariado 

Executivo – no que tange a predominância feminina geralmente encontrada na 

graduação. 

Para análise de dados, utilizaram-se duas abordagens. Em um primeiro 

momento, lançou-se mão de abordagem quantitativa simples – utilização de frequência 

– para traçar o perfil dos respondentes e analisar as respostas às questões fechadas do 

questionário. Em um segundo momento, mais complexo, utilizou-se abordagem 

qualitativa para analisar as respostas às perguntas abertas, através da criação de 

categorias que representassem as respostas mais frequentes e aquelas que traziam 

relatos interessantes à pesquisa. 

No mais, faz-se necessário ressaltar as limitações metodológicas que 

circunscreveram esta pesquisa. Longe de ser a abordagem ideal, o estudo contou com 

um questionário estruturado, aplicado presencialmente e via internet (em grupos e redes 

sociais) em discentes do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do 

Ceará, uma vez que não foi possível utilizar abordagem de entrevista direta, 

semiestruturada, que tornaria a coleta de dados mais rica e pormenorizados, permitindo 

uma análise mais profunda e subjetiva não só dos relatos, mas dos símbolos, gestos e 

reações dos interlocutores. Ainda assim, considera-se que os dados obtidos permitiram 

realizar o objetivo a que se propôs o estudo, deixando aberto um campo de pesquisa 

para uma análise mais intrínseca da questão da relação de gênero/predominância 

feminina no curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. 

Responderam ao questionário 61 discentes, de ambos os sexos, e de semestres 

e idades variadas, representando uma amostra do universo total de 176 discentes ativos 

no curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da aplicação dos questionários, foi possível traçar algumas 

características dos respondentes. No que concerne ao sexo, 72% eram do sexo feminino, 

ao passo que 28% eram do sexo masculino. A escolha dos respondentes se deu de forma 

livre, não priorizando respondentes de um sexo ou de outro. Podemos, assim, visualizar 

uma maior presença do sexo feminino entre os discentes respondentes. Ainda, a maior 

parte dos respondentes encontrava-se na faixa etária compreendida entre os 17 e os 21 

anos, representando um perfil jovem dos discentes de Secretariado Executivo da UFC. 

Além disso, 64% dos respondentes eram alunos ingressantes e 34% alunos de semestres 

mais avançados, estando presentes alunos de 3º, 5º, 7º e 8º semestres. Apenas um 

discente não identificou o semestre em que se encontrava. Essa configuração constitui 
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uma amostra bastante interessante do universo pesquisado, uma vez que tornou possível 

analisar as respostas dadas por alunos que ingressaram recentemente na universidade e 

compará-las àquelas dadas por alunos que estão no curso há algum tempo. 

Adentrando no campo das perguntas abertas, solicitou-se dos respondentes que 

discorressem acerca de sua visão sobre gênero no curso de Secretariado Executivo antes 

de ingressarem na universidade. A maior parte dos respondentes afirmou que haviam 

pressuposto que o curso era predominantemente constituído por discentes do sexo 

feminino. Nessa linha, é interessante notar algumas respostas que indicavam que essa 

pressuposição é fruto da imagem que o imaginário social transmite sobre o profissional 

de Secretariado Executivo, quase sempre relacionando a profissão ao sexo feminino. 

Ainda, dois respondentes do sexo feminino relataram estar surpresas com o número de 

discentes do sexo masculino no curso. Um respondente do sexo masculino relatou ter 

tido “medo de não haver tanta procura” por profissionais homens na área secretarial. 

Observa-se, a partir daí, que ainda é bastante forte a relação feita entre o curso de 

Secretariado Executivo e o gênero feminino.  

Sobre essa questão, Barros, Izequiel e Silva (2011) apontam que, atualmente, é 

possível perceber um retorno dos homens ao exercício da profissão, devido às 

necessidades do mercado. Entretanto,  

 
A divisão dos gêneros dos profissionais em secretariado relativos às 

oportunidades decorrem de épocas remotas onde a profissão era executada 

predominantemente pelo gênero masculino e a indicativa é de que a criação 

de paradigmas enfraqueceram a presença do gênero na profissão fazendo 

existir a dificuldade atual da aceitação do profissional do gênero masculino 

na área [...]. (BARROS; IZEQUIEL; SILVA, 2011, p. 162) 

 

A segunda maior frequência de relatos mostrou que há respondentes que nunca 

haviam pensado sobre essa questão de gênero no curso antes de entrarem na 

Universidade. Dois respondentes chegaram a relatar que não sabiam nem mesmo que 

havia uma questão em torno disso. Não ficou claro nesses relatos, no entanto, se esse 

desconhecimento sobre a questão parte de um direcionamento que aponte para uma 

mudança no modo de ver o curso e sua relação ao sexo feminino. Esse grupo pode 

representar uma amostra de que, aos poucos, o pensamento sobre o curso de 

Secretariado Executivo ser predominantemente feminino venha mudando. 

Respostas mais evidentes nesse sentido também foram obtidas. Seis 

respondentes relataram explicitamente que o consideram o curso “misto”, fazendo 

referência ao fato de acreditarem haver um certo equilíbrio no que concerne à presença 

de discentes do sexo feminino e do sexo masculino. Para três respondentes, inclusive, a 

predominância feminina foi uma surpresa, pois acreditavam haver uma paridade entre 

os sexos no curso. 

A partir desse ponto, foi perguntado aos respondentes se a visão que eles 

tinham sobre a questão de gênero no curso havia mudado após o ingresso na 

universidade. Em seguida, eles foram levados a justificar a mudança de visão ou a 

permanência da perspectiva que tinham sobre o assunto antes de se tornarem discentes 

do curso. 

Do total de respondentes, obteve-se a seguinte configuração: 38 discentes 

disseram ter havido mudança na visão que tinham sobre a questão após ter ingressado 

na universidade, 22 disseram que sua perspectiva sobre o assunto não havia mudado e 

apenas 1 discente não respondeu ao questionamento, obtendo-se a seguinte tabela: 
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Tabela 1: Mudança de visão dos discentes de Secretariado Executivo sobre gênero após 

ingresso no curso. 

Sua visão sobre gênero no curso de Secretariado 

Executivo mudou após seu ingresso na universidade? 
% 

Sim 62% 

Não 36% 

Não respondeu 2% 

Total 100% 
Fonte: Própria pesquisa. 

 

Dentre aqueles que responderam que houve mudança de visão pós-ingresso, a 

maior parte afirma que passou a considerar que há um número bastante considerável de 

alunos do sexo masculino no curso, rompendo com a percepção anterior de que o curso 

era voltado para o sexo feminino. Um respondente chegou a afirmar que considera 

haver um equilíbrio entre discentes homens e discentes mulheres. Ainda, destacam-se 

opiniões recorrentes de que não existe uma distinção de gênero em relação às 

profissões, ou seja, de que não há profissões para homens ou profissões para mulheres. 

Afirmam que o que importa é a identificação individual com o curso escolhido, sendo 

irrelevante o gênero, uma vez que “ambos os sexos são capazes de exercer qualquer 

função”. Da mesma maneira, foram recorrentes também as respostas que afirmavam 

que palestras e debates realizados no curso sobre a questão de gênero propiciaram essa 

mudança de visão, permitindo que os discentes percebessem que o mercado de trabalho 

é aberto para secretários executivos de ambos os sexos. Por outro lado, uma 

respondente afirmou existir vagas no mercado de trabalho que exigem a ocupação da 

vaga de Secretariado Executivo por profissionais do sexo feminino.  

Ainda, na outra mão, é curioso o fato de quatro respondentes terem afirmado 

que somente após o seu ingresso na universidade é que se tornou perceptível que há 

predominância feminina no curso. Antes, essa não era uma questão que lhes suscitava 

uma reflexão. 

Partindo para as respostas fornecidas por aqueles que afirmaram não ter havido 

mudança de percepção após o ingresso na universidade, têm-se alguns pontos de 

destaque. A maior parte dos que responderam que sua visão não mudou, já havia 

indicado que consideravam que o curso tinha uma predominância do sexo feminino 

entre seus discentes e apenas reafirmaram essa impressão após seu ingresso no curso. 

Ainda assim, esse grupo é unânime em afirmar que é visível que tem havido uma 

mudança nessa configuração. Dois respondentes acreditam que a tendência é que haja 

uma igualdade entre o número de homens e mulheres que optem por essa carreira. 

Ainda, uma respondente afirma esperar que essa realidade mude, e que “é ‘engraçado’ 

pensar que em princípio a profissão era apenas dominada por homens”, e que, ainda, 

havia preconceito sobre a entrada de mulheres na profissão.  

Ainda sobre isso, um respondente do sexo masculino afirmou acreditar que são 

justamente fatos históricos que causam essa predominância feminina na profissão. É 

possível perceber essa característica analisando a evolução da profissão após a inserção 

das mulheres. 
 

Ao longo do todo o século XX o número de mulheres exercendo a profissão 

de Secretariado cresceu em todo o mundo, havendo cerca de 50.000 no início 

do século. Por volta de 1911, o crescente número de mulheres na profissão 

levou com que estas profissionais conseguissem avançar em diversas 

reivindicações trabalhistas. Após a 1ª Guerra Mundial, a maioria das 

mulheres manteve os seus cargos, atingindo mais de 1 milhão de 
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profissionais nesta época. No início da década dos anos 1930, já havia três 

milhões de secretárias.” (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 90) 

 

Outro relato afirma que ainda pode-se considerar que o curso de Secretariado 

Executivo seja um curso com maioria feminina, mas que essa “padronização”, 

referindo-se ao estereótipo da carreira de secretário executivo, não vem da profissão em 

si, ou seja, de suas atribuições e funções. O respondente atribui essa realidade à “visão 

de pessoas que não têm conhecimento da ampla atuação do mercado e da profissão 

[...]”. 

Ainda, um respondente do sexo masculino afirma que vê como um fator 

positivo essa predominância feminina, “uma vez que existem tantas profissões 

dominadas por homens”. Portanto, “não é ruim que haja outras dominadas por 

mulheres”, conclui o respondente. Por outro lado, ele reconhece que o número de 

homens no curso tem aumentado. 

Interessante também o relato de um respondente que atribui como fator de 

predominância feminina a divisão sexual do trabalho e a visão “mercadolística” (sic) de 

que cargos elevados como diretores ou gerentes são ocupados por homens, havendo, 

para estes cargos, uma “desvalorização do papel feminino”. 

No mais, podemos destacar um respondente que aponta que uma maior 

divulgação do curso poderia, talvez, modificar essa realidade de predominância 

feminina, ao passo de que outro respondente afirma acreditar que o curso continuará 

predominantemente feminino. 

Foi possível também estabelecer, através do cruzamento de dados, as seguintes 

relações: dentre as respondentes do sexo feminino, 70% afirmaram terem mudado sua 

visão sobre gênero no curso de Secretariado Executivo após o ingresso na universidade, 

ao passo que 27% não mudaram (somente 3% não responderam a esse questionamento). 

Quando analisamos as respostas do sexo masculino, temos o inverso dessa proporção. A 

maior parte dos respondentes homens (59%) não mudou sua visão após o ingresso na 

universidade, considerando que já imaginavam que o curso tivesse uma predominância 

feminina entres seus discentes, enquanto 41% afirmam ter mudado sua visão, sem 

necessariamente negar a existência dessa predominância, mas tomando como fator de 

comparação o que pensavam antes do ingresso na universidade. 

Além disso, observou-se que, em relação aos semestres em que se encontravam 

nossos respondentes, observados aqueles semestres em que foi possível fazer uma 

proporção matemática, todos apresentaram um maior número de discentes que 

afirmaram ter mudado sua visão após o ingresso no ambiente acadêmico. 

Finalmente, perguntou-se aos respondentes se eles indicariam o curso de 

Secretariado Executivo aos amigos do sexo masculino e foi pedido para que eles 

justificassem sua resposta. Tal pergunta tinha como objetivo observar se os alunos 

considerariam a questão do gênero na hora de responder à questão. 

Primeiramente, retiramos da análise aqueles que não responderam à pergunta e 

aqueles cujas respostas foram consideradas inválidas por estarem incompletas (sem 

justificativa), o que representou apenas quatro questionários. Dos 57 questionários 

restantes, apenas um respondeu que não indicaria o curso a um amigo do sexo 

masculino, pois haveria poucas possibilidades de amizade com colegas do mesmo sexo. 

Os outros 56 respondentes afirmaram que indicariam o curso para amigos do sexo 

masculino, dos quais 34 justificaram sua resposta com argumentos direcionados à 

questão do gênero, tais como “a profissão independe do gênero”, “o que deve ser 

analisado é a competência”, “sexo não define capacitação”, “o curso não tem gênero”, 

entre outros. Os demais justificaram sua resposta positiva levando em conta fatores 
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como a abrangência e a diversidade da grade curricular do curso e a amplitude de 

funções e atuações que a profissão de secretariado executivo proporciona. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente artigo teve como objetivo analisar as percepções dos discentes de 

Secretariado Executivo da UFC sobre a questão de gênero no âmbito do curso. Foi 

possível inferir, por meio das respostas dos interlocutores da pesquisa que, de maneira 

geral, havia, sim, a ideia de que a graduação era majoritariamente frequentada por 

mulheres, indicando que a visão estigmatizada de que Secretariado é uma profissão 

feminina ainda é bastante forte. No entanto, é perceptível que está havendo uma 

mudança nesse pensamento – pelo menos, no âmbito acadêmico, havendo, inclusive, 

interlocutores que se mostraram surpresos com a presença maior de discentes do sexo 

feminino no curso, uma vez que não haviam considerado essa questão antes do ingresso 

na universidade. 

Além disso, os dados sobre alunos que realizaram matrícula no curso tem 

mostrado que, ao longo do tempo, a busca pela graduação em Secretariado Executivo 

por parte do sexo masculino tem aumentado. Alguns respondentes explicitaram que, 

com os debates e relatos vivenciados no próprio curso, é possível perceber que o curso e 

o mercado de trabalho possuem abertura para ambos os sexos, mesmo que a imagem 

social acerca da profissão ainda estabeleça uma relação forte com gênero feminino. 

Uma das dificuldades da pesquisa foi a impossibilidade de utilização de 

entrevista qualitativa direta como instrumento de coleta de dados, o que teria 

possibilitado a escuta direta dos discursos dos interlocutores envolvidos, permitindo 

uma análise mais profunda e rica dos relatos apresentados. Ainda assim, considera-se 

que os recursos metodológicos utilizados não influenciaram na análise da problemática 

estudada. 

O objetivo da pesquisa foi, dessa forma, alcançado, revelando um campo de 

estudo fértil e com inúmeros aspectos a serem ainda analisados. A pesquisa sobre a 

questão de gênero nas carreiras de Secretariado Executivo é um tema com bastante 

potencial de contribuição para a área secretarial, principalmente no que diz respeito ao 

processo de mudança do senso comum sobre o curso e a profissão. 
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RESUMO: A principal mudança no perfil do profissional de secretariado executivo é a 

transição de sua atuação do campo puramente operacional para o campo gerencial. 

Assim, como gestor de informações e do conhecimento e como administrador dos 

processos de trabalho, o secretário atua como ponte, interligando realidades, fazendo 

conexões entre os diversos setores da organização e conectando-se interna e 

externamente. Nesse sentido, este estudo tem o objetivo de verificar, em linhas teóricas, 

de que modo o profissional de secretariado executivo faz uso da gestão do 

conhecimento, como um instrumento para atuação. Em termos metodológicos, o 

trabalho se caracteriza pela abordagem qualitativa e caráter descritivo, realizado por 

meio de pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados apontaram que o 

profissional atua, estrategicamente, na sistematização do conhecimento, analisando e 

direcionando as informações que percorrerão o ambiente organizacional, as quais 

poderão ser transformadas em conhecimento e, para tanto, pode se valer da gestão por 

processos, ferramenta que permite a melhor organização das atividades secretariais. 

 

Palavras-chave: Secretário-executivo. Gestão do Conhecimento. Gestão por Processos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual da sociedade do conhecimento, ou era do conhecimento, no 

qual o conhecimento é o principal ativo organizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008), o secretário-executivo, que antes executava apenas tarefas operacionais, simples 

e rotineiras, agora assume um novo perfil empreendedor, voltado não somente à 

assessoria, mas também à gestão e consultoria (MOREIRA; SANTOS; MORETTO 

NETO, 2015). 

Seja no atendimento aos clientes, nas reuniões com chefias, em negociações, na 

coordenação de equipes, entre outros, o profissional secretário está sempre avaliando 

criteriosamente as informações que chegam até ele (GARFIELD, 1986). Dessa forma, 

julga quais informações são importantes, e por isso devem ser passadas adiante e 

transformadas em ações e conhecimento. Isso demonstra a complexidade do trabalho 

executado pelo secretário e o valor que a profissão assume, além da intensa relação com 

a gestão da informação e do conhecimento (ECCO; ROCHA, 2009; DURANTE, 2010).  

No que diz respeito ao seu papel como gestor de informações e administrador 

dos processos de trabalho, destaca-se que a adoção da gestão por processos como 

ferramenta de gestão do conhecimento vem a auxiliar o secretário no aperfeiçoamento 

das formas com as quais lida com o conhecimento, possibilitando, por meio da 

sistematização, a obtenção de melhores níveis de desempenho em suas funções. 

Face ao exposto, emerge o questionamento: De que modo o profissional de 

secretariado executivo pode utilizar a gestão do conhecimento como um instrumento de 

atuação? Com vistas a responder tal questão, este estudo tem como objetivo verificar, 

em linhas teóricas, de que modo o profissional de secretariado executivo pode utilizar a 
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gestão do conhecimento, como um instrumento para atuação. Quanto aos elementos 

auxiliares, que compõem a trajetória para o alcance do proposto, têm-se: a) apresentar a 

profissão de secretariado executivo com ênfase na evolução das competências 

secretariais; b) abordar o contexto da gestão do conhecimento, alinhada à gestão por 

processos como ferramenta para a gestão do conhecimento e c) tratar da relação do 

profissional secretário com a informação e o conhecimento. 

O estudo se justifica pela evolução da profissão e, nesse sentido, pela 

essencialidade em buscar ferramentas de gestão, para uma atuação eficaz. Também se 

julga importante tratar da gestão do conhecimento na esfera secretarial, uma vez que, o 

profissional secretário tem posição de interface entre os níveis estratégico e operacional 

das organizações. Ademais, considera-se relevante para a área, a discussão de teorias 

que agreguem valor e promovam o aperfeiçoamento das atividades secretariais, visto 

que trata-se de campo emergente em termos de cientificidade. 

Em termos de estruturação do estudo, após esta introdução, será disposta a 

fundamentação teórica, que dissertará sobre a trajetória histórica e competências do 

secretário-executivo, e a gestão do conhecimento, com foco na gestão por processos. Na 

sequência, são expostos os procedimentos metodológicos e, em seguida, os resultados e 

discussões acerca do profissional secretário inserido no processo de conhecimento 

organizacional. Por fim, o artigo segue com as considerações finais e referências 

utilizadas na pesquisa.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO DAS 

COMPETÊNCIAS SECRETARIAIS 

 

A origem da história do secretariado executivo não tem uma data precisa, 

surgindo juntamente com o início da produção de conhecimento humano 

(NATALENSE, 1998), “[...] da necessidade humana de produzir conhecimentos 

complexos” (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 80). Desde que surgiu na Antiguidade, na 

figura dos escribas (NATALENSE; 1998; NONATO, 2009), a profissão de secretariado 

executivo vem se modificando ao longo dos anos. Acontecimentos no contexto mundial 

e brasileiro influenciaram o desenvolvimento do secretariado executivo, dentre eles: as 

duas Grandes Guerras mundiais (NATALENSE, 1998), momento em que surge a figura 

da mulher secretária; a inserção da tecnologia nas organizações, que possibilitou ao 

profissional participar de novos processos organizacionais (NEIVA; D’ ELIA, 2009); e 

a regulamentação da profissão no contexto brasileiro (BRASIL, 1985). 

No que diz respeito aos eventos que impulsionaram a trajetória do secretário-

executivo, destaca-se, especialmente, o avanço tecnológico, que possibilitou que novos 

processos passassem a fazer parte da rotina do secretário-executivo. Nonato Júnior 

(2009) reconhece que a tecnologia nos escritórios impulsionou a profissão, permitindo 

que a história do secretariado executivo ganhasse novos rumos, aproximando-se dos 

processos de gestão do conhecimento.  

De acordo com a literatura, a ascensão profissional depende, em grande parte, 

do perfil do profissional, seja ele de secretariado ou de qualquer outra área. Observa-se 

como necessária a contínua adaptação às demandas do mercado e a adoção de uma 

postura ativa e visão holística. O Quadro 1 mostra o perfil do profissional secretário ao 

longo do tempo, apresentando mudanças ocorridas.  
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Quadro 1 - Perfil do profissional secretário 
Ontem Década de 90 Século XXI 

Formação 

dispersiva, 

autodidatismo 

Existência de cursos específicos para 

formação. 

Amadurecimento profissional – 

código de ética. 

Falta de qualquer 

requisito para o 

aprimoramento. 

Cursos de reciclagem e de 

conhecimentos peculiares. 

Constante aprimoramento e 

desenvolvimento contínuo. 

Ausência de política 

para recrutamento e 

seleção. 

Exigência de qualificação e definição de 

atribuições e plano de carreira. 

Visão holística e trabalho em equipe, 

consciência profissional. 

Organizações 

burocráticas com 

tarefas isoladas. 

Organizações participativas, tarefas 

definidas, trabalho com qualidade, 

criatividade e participação. 

Organizações empreendedoras, 

trabalho em equipe, visão global, 

metodologia flexível, divisão de 

responsabilidade. 

Tarefas traçadas pela 

chefia. 

Tarefas definidas pelo novo estilo 

gerencial. 

Tarefas globais com autonomia para 

execução. 

Secretário como 

função. 

Secretário como profissão. Secretário com reconhecimento 

profissional e comprometido com 

resultados. 

Objetivo de trabalho 

determinado pelo 

poder da chefia. 

Objetivo de trabalho definido pela 

necessidade do mercado. 

Objetivo do trabalho definido pela 

equipe empreendedora. 

Falta de recursos.  Domínio em informática e outros 

conhecimentos. 

Necessidade constante de 

aprimoramento e de novos 

conhecimentos e de visão do 

negócio. 

Chefia. Executivo. Parceria. 

Fonte: Neiva e D’Elia (2009, p. 37) 

 

Analisando-se as modificações sofridas no perfil do profissional, vê-se que elas 

acompanham a historicidade do desenvolvimento econômico e social brasileiro. Ainda 

sobre o perfil contemporâneo do secretário, Durante (2010) afirma que o profissional da 

atual sociedade do conhecimento tem formação multidisciplinar, possui um elevado 

nível intelectual, também como “competências técnicas, comportamentais, cognitivas e 

analíticas” (DURANTE, 2010, p. 19).  

Retornando-se a um dos eventos que impulsionaram o secretariado executivo, 

no contexto brasileiro, a profissão perdeu seu caráter informal no ano de 1985, com a 

elaboração do texto Lei n.º 7.377, de 30 de setembro de 1985 (atualizada pela Lei n.º 

9.261 de 10 de janeiro de 1996), que regulamentou a profissão. Conforme dispõe o 

artigo 4º da Lei n.º 7.377/1985, são atribuições do secretário-executivo: 
 

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 expedientes e outras tarefas correlatas; IX - orientação da 

avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento à 

chefia; X - conhecimentos protocolares (BRASIL, 1985). 
 

Apesar de decorridos mais de trinta anos, as atribuições do secretário-

executivo ainda são aquelas dispostas na Lei n.º 7.377/85, que dispõe sobre o exercício 
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da profissão. De lá para cá, o perfil do profissional secretário vem apresentando novos 

padrões de competência, os quais são complexos e diversificados. Marinho (2014) 

sustenta que as competências profissionais do secretário-executivo foram aperfeiçoadas 

ao longo dos anos, conforme as dificuldades encontradas pelo profissional. Assim, os 

indicativos de competências apresentados no Art. 4º já não representam o que é 

realmente demandado dos secretários-executivos, conforme pode ser observado no 

Quadro 1, por exemplo.  

O profissional de secretariado reúne competências técnicas e comportamentais 

(NEIVA; D’ELIA, 2009). Wamser (2010) afirma que, para ter condições de atuar com 

excelência em um cenário de constantes transformações, o secretário-executivo deve 

privilegiar, dentre outras, a busca da competência técnica na área de gestão, ou seja, 

conhecimentos e aplicação de métodos secretariais e gerenciais em áreas específicas de 

atuação. Para Marinho (2014, p. 30), dentre as competências que esse profissional deve 

apresentar, estão: 

 
Visão estratégica, por meio da qual o profissional cria condições para 

realização dos negócios; comunização, a qual é imprescindível para o 

profissional que está em contato com toda a organização e necessita 

transmitir uma mensagem clara e objetiva independente do receptor; 

relacionamento interpessoal, que pode ser caracterizado pela eficácia dos 

trabalhos desenvolvidos em equipe; e facilidade no gerenciamento das metas 

coletivas e/ou individuais nas quais o profissional secretário está envolvido 

(MARINHO, 2014, p. 30). 

 

Assim, o secretário-executivo assume perfil mais dinâmico e empreendedor, 

voltado, além da assessoria, também à gestão (BOEIRA; DURANTE, 2010). Como 

profissional que apresenta perfil inovador, é comum ao secretário-executivo “questionar 

processos de trabalho, formas de negociação, buscar melhorias em técnicas já existentes 

ou ainda desenvolver e auxiliar novas estruturas de poder e liderança dentro das 

organizações” (MARINHO, 2014, p. 26). 

Observa-se, diante do contextualizado, que o profissional de secretariado 

executivo acompanha as mudanças do mundo globalizado. Desse modo, acredita-se que 

novas competências para esse profissional surgirão de tempos em tempos. Exemplo 

disso, é o tratado pela literatura atual sobre a era do conhecimento, em que o 

conhecimento é o principal ativo empresarial e as organizações recorrem ao capital 

intelectual como vantagem competitiva e como suporte para decisões mais eficientes.  

 

2.2 NOÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Desde a Era Primitiva, onde os hominídeos viviam como nômades, a sociedade 

humana modificou-se demasiadamente no que diz respeito ao cenário econômico-social. 

De atividades extrativistas e atividades agrícolas, passando pelo início da produção em 

larga escala até a globalização, o aumento crescente no volume de informações faz com 

que profissionais e organizações tenham que formular estratégias competitivas cada vez 

melhores, a fim de que possam manter-se competitivos no mercado atual (DURANTE, 

2010). 

Rodighero e Grzybovski (2009) afirmam que desde o final da Década de 1980 

até a atualidade, “o grande desafio das organizações está em processar um grande 

conjunto de informações para a tomada de decisão gerencial com maior grau de 

certeza” (RODIGHERO; GRZYBOVSKI, 2010, p. 170). Dessa maneira, um dos 

motivos da adoção de ferramentas de gestão do conhecimento é a redução do grau de 
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incerteza do processo de tomada de decisão. 

No intuito de compreender a gestão do conhecimento, faz-se necessário, 

primeiramente, conceituar dado, informação e conhecimento. Davenport e Prusak 

(1998) propõem a seguinte distinção, que pode ser observada no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Dado, informação e conhecimento. 
Dado Informação Conhecimento 

Simples observações sobre o 

estado do mundo. 
Dados dotados de relevância 

e propósito. 

Informação valiosa da mente 

humana. Inclui reflexão, síntese, 

contexto. 
- Facilmente estruturado 
- Facilmente obtido por 

máquinas 
- Frequentemente quantificado 
- Facilmente transferível 

- Requer unidade de análise 
- Exige consenso em relação 

ao significado 
- Exige necessariamente 

mediação humana 

- De difícil estruturação 
- De difícil captura por máquinas 
- Frequentemente tácito 
- De difícil transferência 

Fonte: Davenport e Prusak (1998, p. 18) 

 

Dado, informação e conhecimento não são sinônimos. Davenport e Prusak 

(2003) comentam que as diferenças entre os termos são, normalmente, uma questão de 

grau. Segundo os autores, os “dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos, 

relativos a eventos” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003,  p. 2), sendo a matéria-prima 

fundamental para a criação da informação. Todas as organizações necessitam de dados, 

porém, eles por si só têm pouca relevância ou propósito; diferenciam da informação, 

pois, esta tem significado. Ou seja, após ganharem certa carga semântica, os dados 

formarão o conjunto de informações (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Por fim, o 

conhecimento 

 
É uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 

contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 

origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele 

costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também 

em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2003, p. 6). 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) argumentam que o conhecimento é criado por 

indivíduos e que cabe à organização o gerenciamento do conhecimento individual, a fim 

de que ele se torne organizacional e que, assim, possa se traduzir em melhorias nos 

processos da organização, em inovações e em memória organizacional. Os autores 

sustentam que  “empresas bem-sucedidas são as que criam consistentemente novos 

conhecimentos, disseminam-no amplamente pela organização e o incorporam 

rapidamente em novas tecnologias e produtos” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 39).  

A dinâmica da criação do conhecimento nas organizações exige a interação 

entre as duas formas de conhecimento existentes: o tácito e o explícito. Observa-se que 

a teoria de Nonaka e Takeuchi (2008) considera duas dimensões da criação do 

conhecimento: a epistemológica e a ontológica. É nelas que ocorre a “espiral” de 

criação do conhecimento. A teoria preocupa-se com a criação no ambiente 

organizacional e não com a esfera individual, por isso a “ontologia” da teoria se refere a 

diferentes níveis de entidades que criam o conhecimento: individual, grupal, 

organizacional e interorganizacional. 

Em relação à dimensão ontológica, sabe-se que o conhecimento é criado pelos 

indivíduos, sendo impossível que seja criado nas organizações sem que haja pessoas. 
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Todavia, mesmo que a organização em si não o crie, ela pode apoiar os indivíduos 

criativos, proporcionando-lhes um ambiente apropriado à criação em nível 

organizacional (NONAKA; TAKEUCHI. 2008). Já com relação à dimensão 

epistemológica, Nonaka e Takeuchi (2008) valem-se da distinção de Michael Polanyi 

(1966), entre conhecimento tácito e explícito. O autor descreve o conhecimento tácito 

como sendo pessoal e específico ao contexto, e, por isso, torna-se difícil formalizá-lo e 

disseminá-lo. O conhecimento explícito, ou codificado, por sua vez, é definido como 

aquele que se pode transmitir via linguagem formal.  

O modelo dinâmico de criação de conhecimento proposto por Nonaka e 

Takeuchi (1997), chamado de Conversão do Conhecimento, pressupõe que “o 

conhecimento humano é criado e expandido por meio da interação social entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 

67). Segundo os autores, são quatro os modos de conversão: i) socialização: de tácito 

para tácito; ii) externalização: de tácito para explícito; iii) combinação: de explícito para 

explícito e iv) internalização: de explícito para implícito (SECI). Tais correlações são os 

elementos constituintes do chamado “motor de todo o processo de criação do 

conhecimento” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 55) 

Em termos organizacionais, para que ocorra a criação de conhecimento, o 

tácito, acumulado pelos membros da organização em nível individual, precisa ser 

socializado, iniciando-se assim uma nova espiral (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

Portanto, para que uma organização seja criadora de conhecimento é necessário que 

seus gestores primeiro compreendam o que ele é e o que devem fazer para explorá-lo.  

Nonaka e Takeuchi (2008, p. 9) descrevem a gestão do conhecimento como “o 

processo de criar continuamente novos conhecimentos, disseminando-os amplamente 

por meio  da organização e incorporando-os velozmente em novos produtos/serviços, 

tecnologias e sistemas”. Já Santos e Varvakis (2013) dizem que se trata de um método 

integrado de criação, compartilhamento e aplicação do conhecimento para aumentar a 

competitividade, melhorar a qualidade, o crescimento e a rentabilidade das 

organizações. 

Davenport e Prusak (2003) afirmam que a gestão do conhecimento deve ser 

realizada não pelo conhecimento em si, mas sim, para que sirva, junto com o 

aprendizado, aos fins maiores da organização. 

 
A gestão do conhecimento não terá sucesso se não houver trabalhadores e 

gerentes cujo principal trabalho envolva extrair e editar o conhecimento 

daqueles que o têm, facilitar redes do conhecimento e implantar e gerir 

infraestruturas de tecnologia do conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 

2003, p. 210).   

 

Em síntese, o conhecimento é o ativo que faz as organizações funcionarem e, 

cada vez mais, os processos relativos a ele estão sendo valorizados, assumindo a 

característica de potencializadores da vantagem competitiva (DAVENPORT; PRUSAK, 

2003). Desse modo, acredita-se na relevância da adoção de uma visão administrativa 

com base nos processos, para aqueles que desejam melhorar a gestão do conhecimento 

organizacional.  

O gerenciamento dos processos de trabalho é matéria amplamente discutida 

nos últimos anos e os gestores estão, cada vez mais, envolvidos na perspectiva de 

intensificar iniciativas de gestão e aperfeiçoar as já existentes nas organizações. Tais 

práticas possuem como propósito facilitar o entendimento por todas as partes 

envolvidas no processo de gestão, implicando na perfeita execução dos fluxos de 
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trabalho.  

Nesse sentido, considera-se que os gestores de uma organização e seus 

colaboradores desenvolvem suas atividades com um mesmo propósito: o de manter a 

organização viva e atendendo às necessidades de seus clientes e usuários. Nessa 

direção, muitas organizações têm adotado a gestão por processos para obter melhores 

resultados em seus produtos ou serviços entregues aos clientes e usuários finais bem 

como oferecer melhores condições de trabalho aos clientes internos ou colaboradores.  

 

2.3 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A GESTÃO POR PROCESSOS 

COMO INSTRUMENTO PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Com o advento da informática, intensificado principalmente a partir dos Anos 

80, as organizações puderam acelerar a corrente de informações entre fornecedores e 

clientes. Para que essa corrente pudesse ser realmente tenaz, o elo entre esses dois 

elementos teria de ser fortificado e o meio principal para isso seria o de intensificar 

programas de melhorias e organização interna, abrangendo desde o nível estratégico até 

o operacional (MISCHE, 2002). Dessa maneira, segundo Mische (2002), a visão sobre 

sistemas, composto por entradas de informações, algum processamento (agregação de 

valor) e saídas, as organizações conseguiram operacionalizar avanços consideráveis na 

melhoria de processos empresariais aliados principalmente à tecnologia recém-

descoberta, a informática.  

Para Mische (2002), os sistemas de informação representam o progressivo e 

iterativo ciclo de fusão de tecnologias, recursos humanos, conhecimento e processos 

operacionais, acontecendo juntamente. Uma das ações difundidas nas ultimas décadas 

foi a de sistematizar informações individuais, transformando-as em um macro sistema, 

no qual as informações internas poderiam percorrer todos os setores da organização. 

Sobre tal entendimento, o mencionado autor ressalta que, visto de uma perspectiva 

tecnológica, sistemas integrados são responsáveis pela fusão de diferentes e frequentes 

incompatibilidades tecnológicas, aplicativos, dados e comunicação em uma arquitetura 

uniforme de tecnologia de informação e estrutura funcional de trabalho. 

A esse contexto insere-se o processo de gestão do conhecimento que, para 

Davenport e Prusak (2003) é composto por três etapas: i) geração; ii) codificação e iii) 

transferência do conhecimento. Os autores sugerem que o objetivo da segunda etapa, a 

codificação, é “apresentar o conhecimento numa forma que o torne acessível àqueles 

que precisam dele” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 83).  

Davenport e Prusak (2003) explicam, ainda, que as empresas que desejam 

codificar o seu conhecimento devem seguir quatro princípios: i) os gerentes devem 

decidir a que objetivos o conhecimento codificado irá servir; ii) os gerentes devem ser 

capazes de identificar o conhecimento existente nas várias formas apropriadas para 

atingir tais objetivos; iii) gerentes do conhecimento devem avaliar o conhecimento 

segundo sua utilidade e adequação à codificação e iv) os codificadores devem 

identificar um meio apropriado para a codificação e a distribuição.  

Ressalta-se que o mapeamento das fontes do conhecimento corporativo é uma 

fase importante do processo de codificação, que representa ou insere o conhecimento 

em formatos que permitem compartilhá-lo e armazená-lo (DAVENPORT; PRUSAK, 

2003). De acordo com os autores, a criação de modelos do conhecimento costuma ser 

vantajosa quando é utilizada para auxiliar os gerentes a entender e melhorar 

determinada operação. Além disso, a codificação permite que o conhecimento 

permaneça na organização, visto que passa a existir para todos os usuários e não 
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somente na mente dos gerentes dos processos, que podem deixar a empresa e levar 

consigo todo o seu conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 2003).  

A esse contexto insere-se a gestão por processos, que compreende a 

organização de informações e conhecimentos suficientes para análise estratégica da 

organização (HAMMER; CHAMPY 1995). Adotar uma abordagem de processos 

significa, segundo Davenport (1994), aderir a procedimentos sob o ponto de vista do 

cliente, pois os processos são o arcabouço por meio do qual a organização procura gerar 

valor para eles. O referido autor diz, ainda, que os processos precisam de donos 

claramente definidos, os quais são os responsáveis por fazer com que as necessidades 

dos clientes sejam satisfeitas por meio do gerenciamento. 

Nessa direção, uma das formas de operacionalização da visão por processos 

está baseada em softwares desenvolvidos especialmente para esta finalidade. Tais 

softwares são chamados de Business Process Management (BPM), que além de 

servirem de apoio para o desenvolvimento da metodologia de gestão são ferramentas 

que vêm se tornando aliadas na disseminação de conhecimento dentro das empresas 

(THIVES JR., 2000).  

Para Towers e Schurter (2005), o BPM  vem se tornando de vital importância 

para a competitividade das organizações. O Guia BPM CBOK® (2013) define BPM 

como uma espécie de disciplina gerencial que associa as estratégias e objetivos 

organizacionais com as expectativas e necessidades do cliente, por meio de processos.  

Nesse sentido, o mapeamento do processo constitui-se como ferramenta básica 

e primordial para a execução da gestão por processos, visto que trata da representação 

gráfica da sequência de atividades que compõem um fluxo de trabalho (PAVANI 

JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011). Essa modelagem é definida pelo Guia BPM CBOK® 

(2009) como uma técnica que retrata a situação atual (AS IS) e descreve a visão futura 

dos processos do negócios (TO BE), a fim de aperfeiçoar tais processos. 

Na mesma direção, Pavani Júnior e Scucuglia (2011) afirmam que a 

modelagem de processos é uma atividade meio, que se caracteriza como a primeira 

etapa a ser conduzida com vistas à viabilização da gestão por processos. Dessa forma, a 

gestão por processos aborda o “estudo, entendimento, otimização e manutenção da 

divisão e organização das atividades que compõem o trabalho a ser executado” 

(PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011, p. 61).  

Observa-se que a literatura apresenta diversas notações de modelagem de 

processos de negócio. A escolha pela melhor opção deve considerar as especificidades 

da organização, tais como a cultura organizacional, os níveis de compreensão de quem 

irá ler o modelo e o nível de detalhe e informações exigido para a finalidade do modelo 

(PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011). Os autores sugerem que a compreensão das 

partes interessadas seria o fator mais importante, visto que os usuários devem estar 

aptos a compreender a simbologia da metodologia.  

Contudo, Pavani Júnior e Scucuglia (2011, p. 50) lembram que a notação 

Business Process Model and Notation (BPMN) é a “maior e mais amplamente aceita 

notação para modelagem de processo”, por ser a mais moderna e por suprir, por meio de 

sua simbologia, algumas lacunas apresentadas por outros métodos. O BPMN é um 

padrão criado pela Business Process Management Initiative (BPMI), incorporado ao 

Object Management Group (OMG), que é um grupo que estabelece modelos para 

sistemas de informação (Guia BPM CBOK®, 2013).   

Outra notação citada por Pavani Júnior e Scucuglia (2011) e bastante utilizada 

são os fluxogramas, precursores das notações modernas. Consiste de um conjunto 

central simples de símbolos, que pode ser utilizado, por exemplo, para mapear de forma 
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rápida um fluxo de processo que não exija documentação de detalhes (Guia BPM 

CBOK® 2013), visto que não permite a representação de todas as características e 

particularidades da notação BPMN. Por ser de simples entendimento, essa notação é 

facilmente interpretada e compreendida por colaboradores de todos os níveis da 

organização (PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011).  

Tendo em vista que os objetivos organizacionais podem ser atingidos por meio 

de um gerenciamento centrado em processos de negócio e levando-se em consideração 

a atuação estratégica do profissional de secretariado executivo, assim como seu papel 

como gestor, infere-se que a primeira etapa da gestão por processos, o mapeamento ou 

modelagem de processos, possibilita a esse profissional, um instrumento de 

levantamento, organização, discussão e padronização de procedimentos necessários ao 

melhor desempenho de processos de negócios.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No intuito de direcionar o desenvolvimento deste estudo, optou-se por uma 

combinação metodológica, julga-se, coerente com aquilo com que se objetiva alcançar. 

Assim, trata-se de uma pesquisa básica, que segundo Gil (2009) tem o objetivo de gerar 

conhecimentos úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Dessa 

maneira, por ora, propõe-se uma investigação teórica sobre a associação entre a gestão 

do conhecimento e sua utilização como instrumento para atuação secretarial.   

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, este estudo 

caracteriza-se como qualitativo, haja vista que, por meio da análise interpretativa do 

conteúdo dos dados obtidos, descreveu a atuação do profissional de secretariado 

executivo associada à gestão do conhecimento. Para Triviños (1987), a pesquisa 

qualitativa se caracteriza por: ter o ambiente natural como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento-chave; ser descritiva; se preocupar com o processo e não 

simplesmente com os resultados e o produto; analisar os dados indutivamente; e 

preocupar-se essencialmente com o significado. Dessa forma, não foram utilizados 

métodos e técnicas estatísticas, mas sim analíticos. 

Considerando-se a taxinomia apresentada por Vergara (2013), que propõe dois 

critérios básicos de classificação de pesquisa, tem-se que, quanto aos seus fins, trata-se 

de um estudo de caráter descritivo, ou seja, objetiva a descrição das características de 

um fenômeno, mas não tem compromisso de explicar esse fenômeno (VERGARA, 

2013). Desse modo, pretende-se descrever a tanto as variáveis, secretariado executivo e 

gestão do conhecimento, quanto a relação entre elas.  

 Em termos de estratégia de estudo, fez-se uso da pesquisa Bibliográfica, caracterizada 

como um conjunto sistematizado de conhecimento, alicerçado em bases compostas por 

materiais já publicados. Tal tipo de pesquisa pode, de acordo com Vergara (2013) 

oferecer estrutura para outros tipos de trabalho ou então, se findar em sua própria lógica 

de concepção. Este estudo, naquilo que diz respeito a estratégia, alinha-se a segunda 

concepção, visto que se utiliza da bibliografia para alicerçar os construtos teóricos, que 

dão sustentação aos objetivos traçados. 

No que se refere aos meios, ou técnicas de coleta de dados, a pesquisa 

bibliográfica assume sua primeira significação, exposta no parágrafo anterior. Assim, 

foi desenvolvida com base em material publicado em livros, guias, artigos científicos e 

legislações, ou seja, acessível ao público em geral (GIL, 2009), que tivessem ligação 

com os temas centrais do estudo. Foram utilizados, também, elementos documentais, 

cujas evidências têm bases legais (leis, decretos etc), relacionadas à profissão secretarial 
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Quanto às categorias analíticas, buscou-se uma associação entre as atribuições 

contemporâneas do secretário executivo e aquilo que oportuniza a gestão do 

conhecimento, alinhada à gestão por processos, no sentido de a segunda ser utilizada 

como um instrumento para eficácia de atuação do sujeito primeiro. A análise dos dados 

foi direcionada para aquilo que disserta Bardin (2011), Análise de Conteúdo, visto que 

tal método contempla diversas propostas complementares para sua realização, dentre os 

quais optou-se pela categorização, que busca classificar um conjunto de elementos, 

formado a partir de critérios pré-definidos, os quais possuem características comuns 

(BARDIN, 2011). Nessa direção, as categorias selecionadas, acredita-se, são pertinentes 

visto que estão ancoradas em um arcabouço teórico selecionado para fins de ser objeto 

de análise e, assim, emoldurar aquilo que se propõe para o estudo  (BARDIN, 2011). 

Nesse sentido, fez-se a descrição dos elementos constituintes dos fenômenos 

da evolução secretarial em termos de competências e da gestão do conhecimento, 

correlacionada a gestão de processos e, na sequência, buscou-se fundir as unidades 

analíticas com base em seus elementos constituintes e presentes no constructo teórico, a 

partir do pressuposto de que a gestão do conhecimento pode contribuir para a 

efetividade da atuação do profissional de secretariado. Na sequência, na seção de 

apresentação dos resultados e discussões acerca da pesquisa, tem-se o propósito de 

confirmar ou refutar todo discutido.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Em termos de informação, evidencia-se que a matéria está entre as atuais 

atribuições do profissional de secretariado executivo, as quais são estabelecidas pelas 

Leis n.º 7.377, de 30 de setembro de 1985 e n.º 9.261, de 10 de janeiro de 1996, mais 

especificamente no inciso III, do Artigo 4º, a “coleta de informações para a consecução 

de objetivos e metas de empresas” (BRASIL, 1985). Alertam acerca da seleção da 

informação, Ecco e Rocha (2009), quando expõem sobre a importância da “filtragem” 

da informação, uma vez que nem sempre as informações são verdadeiras. Os autores 

lembram que, de fato, muitas são falsas e, quando pulverizadas no meio organizacional 

podem confundir gestores, colaboradores, clientes e usuários.  

O Artigo 10 do Capítulo VI do Código de Ética do Profissional de 

Secretariado, publicado no Diário Oficial da União em 7 de julho de 1989, trata das 

relações do profissional com a empresa onde atua. A alínea “c” do referido artigo 

afirma que “Compete ao Profissional, no pleno exercício de suas atividades, atuar como 

figura chave no fluxo de informações [...]” (BRASIL, 1989). Em outras palavras, 

acredita-se que ao profissional secretário caberia a ação de interpretar e organizar os 

dados que chegam até ele, atribuindo a eles significação para que então, se tornem úteis 

ao se transformarem em informação relevante para a organização. 

Durante (2010) menciona que informações pertinentes, que merecem ser 

levadas adiante são “aquelas que irão interferir na tomada de decisão, as que outras 

pessoas e setores dependem para desenvolver os seus trabalhos e aquelas com potencial 

para gerar conhecimento” (DURANTE, 2010, p. 58). Para a autora, “o valor agregado 

pelo secretário aos dados e informações é a principal contribuição do seu trabalho à 

organização” (DURANTE, 2010, p. 58).  

Dessa maneira, pela característica profissiográfica de atendimento e, nesse 

sentido, de relacionamento com diferentes públicos, o profissional recebe muitos dados 

e informações diariamente, os quais, sustentados pelo já dissertado, necessitam ser 

avaliados, no sentido de descartar os desnecessários e agregar valor ao que é relevante. 
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Em relação à última ação, vale retomar que consiste em transformar a informação em 

conhecimento importante para a organização, para então compartilhá-lo com os demais 

membros e transformá-lo em conhecimento de nível organizacional (DURANTE, 

2010).  

Conforme posto, é o secretário quem lida com os vários tipos de informações 

tanto internas, quanto externas, desde locais até internacionais. Sendo assim, acredita-se 

que a atuação do profissional é fundamental na gestão do conhecimento organizacional. 

Nesse sentido, Neiva e D’Elia (2009) comentam que o secretariado executivo é um 

campo multidisciplinar, o profissional secretário utiliza-se do conhecimento generalista 

que possui para servir de ponte, sendo o intermediador com os diversos setores da 

organização, conectando-se interna e externamente. 

Observa-se forte correlação entre as atribuições do secretário-executivo e 

fatores de gestão do conhecimento destacados por Souza (2010), especialmente: 

Estratégia Organizacional; Compartilhamento do Conhecimento; Sistemas de 

Informação e da Comunicação; Dimensão Humana; e Relacionamento com o Ambiente 

Externo e as atribuições do secretário-executivo, conforme demonstrado no Quadro 3: 

 

 

Quadro 3 - Fatores de gestão do conhecimento e as atribuições do secretário-executivo 
Fatores de gestão do conhecimento Atribuições do secretário-executivo 

Estratégia Organizacional Assessoramento de direções  

Compartilhamento do Conhecimento Gerenciamento de informações 

Sistemas de Informação e da Comunicação Elaboração, controle e arquivo de documentos e 

correspondências  

Dimensão Humana Coordenação e controle de equipes e atividades 

Relacionamento com o Ambiente Externo - Organização de eventos e viagens 

- Atendimento a usuários externos e internos 

- Prestação de serviços em idioma estrangeiro 

Fonte: Adaptado de Souza (2010) 

 

Sobre a posição de interface do secretário, Veiga (2010) afirma que a 

informática e o processo de downsizing (processo que promove a redução de níveis 

hierárquicos) foram os maiores responsáveis pela mudança no papel do secretário-

executivo nas organizações. A partir das mudanças tecnológicas e da diminuição das 

velhas formas hierárquicas, outras atividades, que não aquelas somente técnicas, foram 

incorporadas às atribuições do secretário e o profissional passou a ter a oportunidade de 

integrar-se aos processos e a gestão da empresa.  

Dentre essas atividades, muitas das que antes eram desempenhadas pelas 

médias gerências, passaram a ser executadas pelo secretário-executivo, fato que 

aumentou suas responsabilidades, bem como o grau de complexidade de seu trabalho, 

demandando novas competências, capacidades e conhecimento ao profissional. Desse 

modo, julga-se que é possível encontrar secretários-executivos que atuam como 

gerentes de nível médio nas organizações (GILES, L.; VALLE, L.I.; PERRYMAN, 

1996). 

Vale ressaltar que Moreira et al. (2016, p. 63) identificaram, por meio de 

estudo comparativo, que as competências do secretário-executivo e aquelas do middle 

manager são semelhantes. As autoras concluem o trabalho apontando que 

 
[...] infere-se a partir dos elementos trazidos nesta pesquisa que a posição de 

middle manager emerge no mercado como uma possibilidade para 

profissionais de áreas diversas do conhecimento, inclusive a de Secretariado 
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Executivo, fato que valoriza e amplia as possibilidades de atuação em sua 

carreira (MOREIRA et al, 2016, p. 63). 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) lembram que quem cria o conhecimento são os 

gerentes de nível médio, por meio de um processo de conversão do conhecimento 

(espiral do conhecimento), que envolve a alta gerência e os funcionários da linha de 

frente, colocando a gerência de nível médio no centro da gestão do conhecimento, 

“posicionando-a na intersecção dos fluxos vertical e horizontal de informações dentro 

da empresa” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 145).  

Dessa forma, os gerentes de nível médio atuam na facilitação do processo de 

criação do conhecimento organizacional. Nonaka e Takeuchi (1997) sugerem que o 

melhor modelo de gestão organizacional para que se crie conhecimento é o middle-up-

down (do-meio-para-cima-e-para-baixo), que enfatiza o papel dinâmico do gerente de 

nível médio, que, para os autores, é quem cria o conhecimento organizacional.   
No atual cenário, da sociedade do conhecimento, onde tudo e todos se 

conectam, Neiva e D’Elia (2009) reiteram que o secretário atua como agente facilitador, 

fazendo conexões, que acontecem, também, quando o profissional atua como gestor de 

informações, do conhecimento e como administrador dos processos de trabalho. Ao 

atuar dessa maneira, é possível considerar que o secretário-executivo pode contribuir 

como gestor do conhecimento organizacional, no papel de gerente de nível médio.  

Inclusive, a categoria de análise sintetizador, contemplada por Moreira et al 

(2016), afirma que o middle manager tem como competência, no que se refere a 

informação: categorizar ideias e defendê-las na alta direção, combinar e aplicar a 

informação, sintetizar a informação. Correlacionadas a essas estão as competências da 

área secretarial: capacidade de comunicação; autocontrole; flexibilidade; 

perceptividade; eficiência e eficácia; tomada de decisões; pensamento estratégico; 

organização; coleta de informações; administração do tempo. 

Em síntese, seja no atendimento aos clientes, nas reuniões com chefias e 

colegas, em negociações, na coordenação de equipes, dentre outros, o secretário está 

constantemente avaliando criteriosamente os dados e as informações que chegam até 

ele, 

 
O secretário está à frente da organização, interligando realidades, níveis 

hierárquicos, pessoas, clientes internos e externos, ou seja, mediando relações 

e atos comunicativos. Igualmente, é responsabilidade de secretário gerenciar 

as informações, o que implica descartar as desnecessárias e trabalhar as que 

são relevantes sob o ponto de vista dos seus superiores e do negócio. Essa 

atividade com as informações, sem desconsiderar as demais, demonstra o 

quanto a atuação secretarial é estratégica, uma vez que as informações que 

circularão na empresa, e que poderão ser transformadas em conhecimento, 

dependem em boa parcela da análise, compreensão e direção dada pelo 

secretário (DURANTE, 2010, p. 56). 

 

Resgatando a concepção de que a gestão por processos é uma das ferramentas 

para a gestão do conhecimento e que para tanto se exige “[...] atuação de profissionais 

multidisciplinares, com competências para lidar com diversos processos 

simultaneamente, em situações profissionais mutáveis e complexas” (RODRIGUES et 

al, 2016, p. 66) julga-se que de fato o profissional de secretariado possa ocupar tal 

posição. Rodrigues et al (2016) alinhadas a tal pensamento comentam que,  

 
[...] Nesse contexto, emerge o profissional da área de Secretariado Executivo, 

que tem se destacado no ambiente organizacional por conta do seu perfil 
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genérico e multidisciplinar, além de apresentar competências que, em teoria, 

associam-se às requeridas na Gestão de Processos (RODRIGUES et al, 2016, 

p. 66). 

 

Acredita-se, portanto, que a modelagem ou mapeamento de processos de 

negócio, conforme apresentado, se concretiza como ferramenta que possibilitará ao 

secretário- executivo o estabelecimento de padrões de trabalho. Dessa forma, após a 

realização dessa primeira etapa, o profissional poderá atuar na identificação de 

oportunidades de melhoria e na otimização da gestão do conhecimento na organização. 

A partir do contextualizado, verificou-se que o avanço tecnológico 

impulsionou a profissão secretarial e, no contexto brasileiro, a regulamentação trouxe 

novos padrões de competência ao profissional. Tendo formação multidisciplinar e 

atuando de forma polivalente, o secretário tem visão do negócio como um todo, fato que 

permitiu a transição do campo puramente operacional para o campo gerencial, no qual é 

possível atuar como gestor de informações e do conhecimento e como administrador 

dos processos de trabalho. 

Como extrato do que foi abordado, observa-se que o perfil do profissional de 

secretariado executivo vem se modificando ao longo do tempo, deixando de lado os 

pressupostos do modelo de gestão puramente funcionalista. O secretário que antes era 

um mero sujeito passivo passa a ser um profissional ativo que atua fortemente no 

processo de gestão do conhecimento organizacional (RODIGHERO; GRZYBOVSKI, 

2009), demonstrando, contemporaneamente, a complexidade de seu trabalho e intensa 

relação, que a profissão tem, com a gestão do conhecimento (DURANTE, 2010). 

Assim, posicionado e atuante na gerência intermediária da organização, torna-se 

relevante ao secretário conhecer ferramentas, como a gestão por processos, que o 

auxiliarão na tarefa de gerir as informações e o conhecimento organizacional. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Por se relacionar com diferentes públicos e receber diversas informações 

diariamente, as quais podem ser transformadas em conhecimento, o secretário atua 

como ponte e como agente facilitador, conectando-se interna e externamente. Conforme 

aludido neste trabalho, o profissional secretário interpreta e organiza os dados que 

chegam até ele, atribuindo significação a eles para que então, se tornem úteis, na forma 

de informações relevantes para a organização. O valor agregado pelo secretário a esse 

processo é a principal contribuição do seu trabalho à organização.  

Acredita-se que profissional de secretariado executivo apresenta uma condição 

peculiar na hierarquia de uma organização. Ao mesmo tempo em que atende 

diariamente às demandas da alta administração é também a ponte para que as ações 

aconteçam na parte operacional. Ao se deparar com ferramentas modernas de gestão da 

informação e de facilitação do processo de gestão, pode efetivamente contribuir para o 

sucesso das iniciativas. Com habilidade e proatividade possui plenas condições de criar 

ambiente favorável para que os processos de mudança, comuns à aplicação das 

metodologias relacionadas neste estudo, possam ocorrer de maneira orgânica, sem 

grandes atropelos e conflitos. 

Nesse sentido, este estudo permitiu verificar a relevância da gestão do 

conhecimento no contexto da gestão secretarial: compreender de que modo a gestão por 

processos, ferramenta de gestão do conhecimento, contribui na atuação secretarial. Para 

tanto, foram apresentados e discutidos elementos estruturantes, tais como: abordar a 

profissão de secretariado executivo por meio de breve histórico, com ênfase nas 
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competências do profissional; introduzir o contexto da gestão do conhecimento e 

discutir a gestão por processos, tendo como eixo o mapeamento ou modelagem de 

processos com vistas à promoção de melhorias na gestão e operação dos processos de 

negócio das organizações. Estes temas foram tratados sob o aspecto teórico e buscaram 

associar a relação do profissional secretário com a informação e o conhecimento 

inseridos no contexto da gestão organizacional. 

Assim, no que diz respeito ao contexto da sociedade do conhecimento, destaca-

se que na atualidade, o principal ativo das organizações, que as confere valor 

competitivo, é o conhecimento, que de acordo com o que foi abordado, trata-se de 

dados dotados de relevância, os quais se transformam em informações, que por sua vez 

podem se transformar em conhecimento quando contextualizadas.  

Sobre a gestão por processos, é relevante dizer que se considerou o fato de que 

os objetivos organizacionais podem ser atingidos por meio de um gerenciamento 

centrado em processos de negócio, que adota o ponto de vista do cliente, visto que os 

processos são a base por meio da qual a organização procura gerar valor para os seus 

clientes. Dessa forma, visando-se a adoção desse modelo de gestão, tratou-se, 

especialmente, os benefícios que poderiam ser trazidos pela primeira etapa de 

implementação da gestão por processos, ou seja, o mapeamento ou modelagem dos 

processos de negócio.  

No que se refere às limitações do estudo, julga-se que por se tratar de pesquisa 

teórica, há de se ponderar sobre aquilo que foi dito pelas fontes bibliográficas utilizadas, 

assim pode haver incoerências ou contradições em relação a outras concepções 

paradigmáticas. Assim, sugere-se para estudos futuros a aplicação empírica do ora 

dissertado, ou seja, verificar, por meio de pesquisa aplicada, se no cotidiano secretarial 

confirma-se o revelado pela teoria, visto que, crê-se que o secretário acompanha as 

mudanças mercadológicas, criando uma dinâmica que faz surgirem novas competências 

de tempos em tempos, para que possa manter-se competitivo no mercado. 
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CONSULTORIA EMPRESARIAL: UMA OPÇÃO DE CARREIRA PARA O 

SECRETÁRIO EXECUTIVO? 

 

Sônia Regina Amorim Soares de Alcântara 

Washington Carlos Ribeiro Pereira 

 

RESUMO: A consultoria e o perfil do Secretário Executivo (SE) estão sendo estudados 

pela literatura acadêmica recente, analisando a oportunidade deste profissional atuar 

como consultor. Essa pesquisa busca verificar se o SE considera a consultoria 

empresarial uma opção de carreira. Os objetivos específicos são: a) levantar a percepção 

dos professores, estudantes e egressos do curso de Secretariado Executivo da UFC 

acerca da consultoria como opção de carreira; b) identificar se há o interesse dos 

estudantes e egressos deste curso na carreira de consultor; c) analisar a formação 

necessária para um consultor e comparar com a formação oferecida ao SE. Este trabalho 

é uma pesquisa de campo, qualitativa e descritiva, com dados coletados através de 

questionário aplicado aos professores, estudantes e egressos do curso de Secretariado 

Executivo da UFC. Foi utilizada a análise de conteúdo para a interpretação dos dados. 

Constatou-se que a maioria dos sujeitos considera que o SE está apto a seguir carreira 

em consultoria, entretanto o interesse dos estudantes e egressos nessa carreira ainda é 

mínimo. O perfil do SE se aproxima ao do consultor pelas competências que mais são 

desenvolvidas naquele durante a graduação. Conclui-se que a consultoria é uma área 

promissora para o SE, porém faz-se necessária uma formação complementar. 

 

Palavras-chave: Consultoria Empresarial. Secretariado Executivo. Competência 

Profissional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos 20 anos o perfil das organizações em todo o mundo tem se 

modificado intensamente. O processo de globalização afetou a forma como as empresas 

atuam no mercado hoje. Para os negócios locais esse fenômeno da globalização foi 

decisivo para a mudança em sua forma de atuação. Desde então a competitividade no 

mercado só aumentou. É nesse contexto que a consultoria empresarial ganha destaque. 

Esta, ao longo das últimas décadas, vem auxiliando milhares de empresas no mundo 

todo a superar os desafios da globalização da economia.  

Concomitante ao processo de desenvolvimento da consultoria empresarial no 

Brasil, a partir da segunda metade do século passado, a profissão de Secretariado vem 

ganhando cada vez mais espaço no contexto organizacional ao longo desses anos. 

Mostrando um crescimento exponencial e buscando cada vez mais acompanhar as 

frequentes mudanças do ambiente econômico globalizado, o profissional dessa área 

agregou compulsoriamente responsabilidades e atribuições de outras áreas 

administrativas, o que desenvolveu consequentemente um novo perfil no profissional. 

Ao possuir novas competências agregadas ao seu perfil, a consultoria empresarial vem 

sendo discutida como uma alternativa de atuação para o secretário executivo. Ante a 

relevância do tema conforme argumento acima, este trabalho justifica-se para responder 

ao seguinte questionamento: o Secretário Executivo considera a consultoria empresarial 

como opção de carreira?  
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Para responder a esta questão, optou-se por realizar um estudo de campo, 

analisando-o sob a perspectiva de diferentes sujeitos, a saber, professores, estudantes e 

egressos do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

ambiente selecionado para a condução da pesquisa.  O principal objetivo do presente 

trabalho é verificar se o profissional de Secretariado Executivo considera a consultoria 

empresarial como opção de carreira. Como objetivos específicos, foram definidos: a) 

levantar a percepção dos professores, estudantes e egressos do curso de Secretariado 

Executivo da UFC acerca da consultoria como opção de carreira; b) identificar se há o 

interesse dos estudantes e egressos deste curso em seguir carreira na área de consultoria 

empresarial; e c) analisar a formação necessária para um consultor e comparar com a 

formação dada ao estudante de Secretariado Executivo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A seguir serão apresentados os principais conceitos relacionados à consultoria 

empresarial. Por ser um termo abrangente, cabe explicitar a definição e apresentar os 

principais aspectos relacionados ao conceito propriamente dito, à profissão de consultor 

e ao mercado de consultoria no Brasil e no mundo. 

 

2.1 CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

Para se conhecer melhor os aspectos que envolvem a consultoria empresarial, é 

necessário primeiramente apresentar alguns conceitos sobre essa área. Neste trabalho 

destacam-se os conceitos de Crocco e Guttmann (2010), Oliveira (2012), Block (2011) 

e Schein (2008), entretanto é possível encontrar na literatura acadêmica diversos autores 

que conceituam o tema, sob diferentes perspectivas. Crocco e Guttmann (2010, p. 8), 

destacam que: 
Consultoria é um processo interativo, executado por uma ou mais pessoas, 

independentes e externas ao problema em análise, com o objetivo de fornecer 

aos executivos da empresa-cliente um ou mais conjuntos de opções de 

mudanças que proporcionem a tomada de decisão mais adequada ao 

atendimento das necessidades da organização. 

 

Semelhante a esta definição, Oliveira (2012, p. 4) afirma que a consultoria 

empresarial “é um processo interativo de um agente de mudanças externo à empresa, o 

qual assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da referida 

empresa nas tomadas de decisões, não tendo, entretanto, o controle direto da situação”. 

Ao observar os dois conceitos, percebe-se que os autores têm uma visão parecida acerca 

do tema.  

Alternativamente aos conceitos mais utilizados na literatura acadêmica 

nacional, Schein (2008) defende um conceito de consultoria específico, fundamentado 

nos processos sociais e psicológicos por trás da relação de ajuda, a Consultoria de 

Processos (CP). Segundo o autor, “todas as formas de consultoria implicam na ajuda de 

uma pessoa a outra, daí o foco central nesta análise ser decifrar o que é útil e o que não 

é numa dada situação humana”. (SCHEIN, 2008, p. 23). O autor define consultoria de 

processos como: “a criação de uma relação com o cliente que permita a ele perceber, 

entender e agir sobre acontecimentos progressivos que ocorrem no seu ambiente interno 

e externo de modo a melhorar a situação tal como definida por esse cliente” (SCHEIN, 

2008, p. 41). Assim, na consultoria de processos o consultor envolve o cliente em um 

processo de ajuda no qual este será inserido em todos os aspectos da consultoria, 
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principalmente no diagnóstico. Portanto, o consultor ajuda o cliente no processo de 

diagnóstico e no desenvolvimento de soluções para que dessa forma o cliente se torne 

um diagnosticador suficientemente bom para solucionar seus problemas sozinhos.  

Nessa alternativa, ao ajudar o cliente a resolver os problemas da sua 

organização e não simplesmente resolvê-los por si só, partindo do pressuposto de que se 

sabe exatamente a solução ideal para o problema, o consultor está desenvolvendo dentro 

do sistema cliente a capacidade de aprender a lidar com sua realidade e a gerir as 

mudanças organizacionais presentes e futuras.  

 

2.2 TIPOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL E ATUAÇÃO DO 

CONSULTOR 

 

É possível classificar, de maneira não exaustiva, a consultoria segundo alguns 

tipos. Seguindo os conceitos de Crocco e Guttmann (2010), faz-se essa classificação de 

acordo com três critérios: a estrutura, a abrangência e a forma de relacionamento. 

Quanto à estrutura, classifica-se em consultoria artesanal e consultoria de 

pacote. A primeira busca adaptar as metodologias e técnicas administrativas a serem 

empregadas na empresa-cliente de acordo com sua realidade. Portanto, o projeto é 

desenvolvido com características exclusivas para cada cliente, tendo, embora, 

embasamento em outras abordagens e modelos já aplicados em outras empresas. Já a 

consultoria de pacote, adota metodologias e técnicas específicas, genéricas e 

abrangentes, que servem para diversas situações de diversas empresas, buscando 

atender as necessidades do cliente com base em soluções predefinidas. Quanto à 

abrangência, classifica-se em consultoria especializada e consultoria total. A primeira 

caracteriza-se por sua atuação focada, por ter produtos que atuam em áreas de 

conhecimento específicas e somente nessas áreas. A consultoria total caracteriza-se por 

ter produtos de diferentes áreas do conhecimento e por atuar em praticamente todas as 

áreas e processos da empresa-cliente. Por último, é possível definir o tipo de consultoria 

de acordo com a forma com que o consultor se relaciona com seu cliente e com seus 

parceiros. O primeiro pode ser definido pela busca de uma parceria para a oferta do 

produto da consultoria, sendo feita entre pessoas físicas, pessoa física e pessoa jurídica 

e/ou entre pessoas jurídicas, trata-se do consultor associado. O segundo é o consultor 

autônomo, pessoa física atuando por conta própria. E por último, tem-se o consultor 

virtual, que atua à distância, ou seja, ele desenvolve todo o trabalho da consultoria de 

forma remota, seu relacionamento com o cliente se dá através de correspondência em 

papel, eletrônica ou telefônica (CROCCO; GUTTMANN, 2010). 

 Para atuar nessa profissão o consultor precisa contar com sólidos 

conhecimentos e experiências em diversas áreas, mas deve, essencialmente, ser 

especialista em sua área de atuação. Este profissional “deve ter sólida cultura geral, 

interesses e experiências diversificadas, embora com especialização quanto ao serviço 

oferecido e realizado nas empresas-clientes” (OLIVEIRA, 2012, p. 160). Os resultados 

da pesquisa do perfil das empresas de consultoria do Brasil 2014, publicada pelo 

Laboratório da Consultoria (2015), reforçam essa ideia. Segundo os respondentes, as 

empresas-clientes consideram mais importantes em um consultor os atributos 

conhecimento (84,3%) e experiência (83,9%). Assim, para o profissional que trabalha 

ou deseja trabalhar na área de consultoria empresarial, é essencial saber encontrar um 

equilíbrio entre o perfil de atuação generalista, que tem uma visão holística da 

organização e com domínio de conhecimentos diversos; e especialista, com sólidos 

conhecimentos e experiências em uma área específica de atuação.  
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Para seguir carreira em consultoria empresarial, o profissional precisa estar 

atento aos diversos aspectos relativos a esta profissão. O plano de carreira para atuar na 

profissão de consultor empresarial, segundo Oliveira (2012) está embasado no tripé: 

sustentação conceitual, experiência com foco de atuação e publicações com 

apresentações. A sustentação conceitual refere-se essencialmente à formação do 

profissional, que deve ser composta por um bom curso de graduação e, 

preferencialmente, por um curso de pós-graduação na área de atuação em consultoria. O 

segundo item do tripé está fundamentado em uma larga experiência profissional, com 

direcionamento para uma área específica, na qual o consultor tem um produto 

específico a oferecer no mercado. “O terceiro item do tripé é representado pelas 

publicações do consultor, evidenciadas por artigos, pareceres e livros, bem como as 

correspondentes apresentações por meio de seminários, palestras e treinamentos em 

geral” (OLIVEIRA, 2012, p. 33). Dessa forma, para ser um bom profissional em 

consultoria empresarial, é importante estar atento aos três itens do tripé e, além disso, 

buscar saber se o seu perfil profissional está alinhado ao perfil de um consultor. 

Igualmente importante para a atuação profissional de um consultor é entender quais os 

conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para um bom desempenho no trabalho 

de consultoria.  

É possível segmentar as habilidades inerentes à consultoria empresarial em três 

grupos, de acordo com os conceitos de Block (2011). Estes são compostos por 

habilidades técnicas, interpessoais e consultivas. Segundo o autor, as habilidades 

técnicas se referem à experiência do consultor em determinado campo de atuação, como 

marketing, planejamento, engenharia, finanças, gestão de projetos etc. “Esse é o nosso 

treinamento básico. É só mais tarde, depois de adquirir alguma experiência técnica que 

nós começamos a consultar. Se não tivéssemos alguma experiência, então as pessoas 

não pediriam nosso conselho” (BLOCK, 2011, p. 5, tradução nossa). Como a 

consultoria é mantida essencialmente por um relacionamento entre consultor e cliente, 

as habilidades interpessoais são igualmente importantes para a atuação do profissional, 

que para o autor são “[...] habilidades de transformar ideias em palavras, de ouvir, de 

prestar apoio, de discordar de forma sensata, de basicamente manter um 

relacionamento” (BLOCK, 2011, p. 5, tradução nossa). Por fim, as habilidades 

consultivas, segundo o autor, se referem à obediência dos cinco passos básicos de 

qualquer projeto de consultoria, que são: entrada e contrato; descoberta e diálogo; 

análise e decisão para agir; compromisso e implementação; e extensão, reciclagem ou 

término.  

Dessa forma, a partir do entendimento dos principais conceitos, dos tipos de 

consultoria empresarial, além da atuação profissional do consultor e suas competências, 

torna-se relevante entender como se comporta o mercado de consultoria no Brasil e no 

mundo. 

 

2.3 MERCADO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

A consultoria começou a ganhar destaque no âmbito empresarial a partir da 

segunda metade do Século XX, principalmente após os anos 1980, quando as empresas 

passaram a modificar suas estruturas organizacionais, pautadas em revoluções que 

ocorriam no mercado na época, devido, principalmente, ao fenômeno da globalização 

dos mercados. Tendências como incorporação das práticas de gestão japonesas, enfoque 

na Qualidade Total, busca por obtenção de certificações de qualidade em processos de 
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gestão e produção, incorporação da tecnologia da informação às ferramentas gerenciais 

das organizações, bem como os fenômenos de reengenharia e downsizing abriram 

espaços para a atuação mais forte das empresas de consultoria no mundo todo, 

especialmente nos Estados Unidos (DONADONE; SZNELWAR, 2004). 

Quanto ao mercado de consultoria no Brasil, segundo Coelho (2013), as 

primeiras empresas de consultoria começaram a chegar ao país a partir da década de 

1970, provenientes principalmente dos Estados Unidos. A partir de então, esse mercado 

apresentou um grande crescimento em âmbito nacional. Na década de 90, houve a 

abertura do mercado no governo Collor de Mello, inserindo definitivamente o Brasil no 

mundo globalizado, levando as empresas a buscarem as melhores práticas empresariais 

com foco na melhoria da produtividade e, como consequência, adquirir vantagens 

competitivas perante seus concorrentes (COELHO, 2013). No cenário atual, Oliveira 

(2012) afirma que apesar das dificuldades de se mensurar o tamanho da indústria de 

consultoria, é possível considerar que existem cerca de 900 empresas de grande porte no 

mundo e que 70% do mercado total de serviços de consultoria é comandado por 

aproximadamente 50 empresas. Quanto ao faturamento anual, analisando uma 

perspectiva histórica, percebe-se que esse mercado começou a alavancar de verdade a 

partir da década de 1980.  

O cenário do mercado de consultoria no Brasil hoje se mostra cada vez mais 

promissor. Segundo pesquisa realizada em 2014 e publicada pelo Laboratório da 

Consultoria (2015) em parceria com a Associação Brasileira de Consultores (ABCO), 

75,7% das empresas de consultoria no Brasil são de pequeno porte, com faturamento 

médio anual de até 500 mil reais, sendo compostas em sua maioria (80%) por até cinco 

consultores, concentradas principalmente nas regiões Sudeste (65,1%) e Sul (21,6%), 

estando apenas 4,7% delas situadas na região Nordeste. Em consonância com esses 

dados, segundo Oliveira (2012, p. 16), “uma pesquisa realizada pela Universidade de 

Harvard mostrou que a maioria das empresas de consultoria é pequena, faturando 

abaixo de US$ 500.000,00/ano e com uma equipe de quatro consultores”. 

A partir das concepções expostas nas seções anteriores, é possível aprofundar a 

análise considerando o profissional de Secretariado e sua relação com a consultoria 

empresarial. Portanto, a seguir serão apresentadas algumas discussões acerca da atuação 

do Secretário Executivo enquanto consultor empresarial, englobando também uma 

abordagem de suas competências profissionais. 

 

2.4 SECRETARIADO EXECUTIVO: CONTEXTO E COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS 

 

Para entender o contexto atual da profissão de Secretariado Executivo, bem 

como as competências agregadas ao perfil do profissional, é relevante analisar a 

evolução histórica desta área. Resumidamente, foram várias as conquistas que essa 

profissão alcançou nas últimas décadas, dentre elas é possível mencionar a criação do 

primeiro curso de bacharelado na Universidade Federal da Bahia em 1969, a 

regulamentação da profissão pelas Leis 7.377/85 e 9.261/96, criação da Federação 

Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC) em 1988, do Código de Ética do 

Profissional em 1989 entre outras, impulsionando o Secretariado enquanto profissão. 

No entanto, foi a partir da década de 1990 que se teve um maior fortalecimento da área 

no âmbito acadêmico, uma vez que surgiram diversos cursos de graduação em 

universidades do país (NONATO JÚNIOR, 2009). A partir daí, consolidavam-se as 

bases legais e estruturais para a ascensão da profissão, bem como para o 
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desenvolvimento do profissional.  

As constantes revoluções causadas pela globalização da economia no ambiente 

empresarial e a necessidade preeminente de profissionais capacitados, com múltiplas 

habilidades e formação consolidada foram fatores que estimularam a ascensão do 

profissional de Secretariado Executivo no mercado de trabalho. Para atender às novas e 

cada vez mais mutantes demandas das organizações, o profissional de Secretariado 

entra no Século XXI com um perfil de atuação bem diferente do anterior, como 

salientado no texto de Martins et al. (2010, p. 3): “as pessoas que atuam nessa área 

deixaram de ser apenas apoio, e passaram a ser consideradas como complementação do 

trabalho dos executivos, que delegam cada vez mais tarefas, pela qualificação que os 

profissionais da área vêm apresentando a cada dia”. Com mais responsabilidades sendo 

agregadas constantemente ao seu campo de atuação, este profissional precisa contar 

com uma formação consolidada, essencialmente um bom curso de graduação e, de 

preferência, alguma pós-graduação. Assim, a formação que o profissional adquire 

impacta diretamente na sua atuação no mercado e no seu sucesso profissional. 

O profissional de Secretariado deixou de apenas executar para delegar tarefas, 

gerenciar processos, informações, pessoas, atuando de forma cada vez mais estratégica 

na organização, assemelhando-se muito ao perfil de um consultor (ADELINO; SILVA, 

2012; PAES et al., 2015; SILVA, 2010). Com isso, alguns autores, como Martins et al. 

(2015); Paes et al. (2015); Schmitz, Battisti e Santos (2015); Silva (2010) entre outros, 

defendem que pela evolução do campo de atuação, bem como pela formação generalista 

e multidisciplinar que o Secretariado tem adquirido nas últimas décadas, o profissional 

dessa área está apto a ingressar na carreira de consultor. Devido à abrangência do perfil 

profissional no Secretariado Executivo, o atual cenário das organizações e sua 

necessidade de buscar competitividade e consolidar cada vez mais participação de 

mercado, Schmitz, Battisti e Santos (2015, p. 31) argumentam que:  

 
[...] percebe-se que há uma convergência entre a exigência do mercado e a 

polivalência do profissional de secretariado executivo e as diretrizes traçadas 

para a formação acadêmica, inclusive prevendo a atividade de consultoria 

como função. Essa convergência é fundamental para que se avance na 

introdução do profissional nesse mercado específico da consultoria 

empresarial.  

 

Entretanto, as mesmas autoras afirmam que “embora esse profissional seja 

visto como um ser dinâmico e versátil, ou seja, um profissional que se sobressai em 

diversos setores abrangentes ao seu perfil, ainda é pouco associado ao serviço de 

consultoria” (SCHMITZ; BATTISTI; SANTOS, 2015, p. 22). Portanto, é relevante 

estudar melhor este mercado, verificar a qualidade da formação dada aos profissionais 

secretários, além das competências necessárias para exercer a profissão para que se 

possa avaliar de maneira assertiva suas possibilidades de ingresso e atuação em 

consultoria empresarial. 

Em relação às competências profissionais, é possível verificar essa polivalência 

do perfil secretarial ao analisar os estudos de Durante (2012) sobre o tema. Segundo a 

autora, competência representa um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

que agregam valor tanto à organização quanto ao próprio indivíduo. Durante (2012, p. 

28) ressalta que a competência é composta por um conjunto de diferentes saberes: “[...] 

saber, saber fazer e saber ser, de tal modo que competência e aprendizagem estão 

conectadas, servindo-se uma da outra”. A autora classifica as competências do 

profissional de Secretariado Executivo em três categorias, a saber, técnicas, analíticas e 
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de ação e comportamentais e relacionais. 

 

As competências de ordem técnica estão relacionadas mais ao saber fazer, ao 

cerne da profissão. Nessa categoria constam as técnicas secretariais, que podem ser 

entendidas como os conhecimentos elementares do fazer secretarial, como uso de 

tecnologias, auxílio na tomada de decisões e o domínio de idiomas estrangeiros, este 

principalmente pela internacionalização crescente das empresas e consequente 

necessidade de profissionais poliglotas (DURANTE, 2012). As competências analíticas 

e de ação, segundo Durante (2012), estão relacionadas com a gestão das organizações. 

Por meio dessas competências o profissional consegue atuar de maneira mais efetiva, 

uma vez que tem um conhecimento e visão do todo da organização (visão sistêmica), o 

que possibilita analisar e gerenciar os impactos de decisões em diferentes setores e 

grupos. Por último, as competências comportamentais e relacionais, para Durante 

(2012), estão atreladas ao saber ser e se relacionar com os outros no ambiente de 

trabalho, aspecto inerente às relações humanas. Comunicação, relação interpessoal e 

trabalho em equipe são indispensáveis à atuação profissional, uma vez que o ambiente 

organizacional está cada vez mais multidisciplinar e multicultural, no qual o trabalho 

colaborativo impera. Igualmente importante para um bom desempenho, criatividade, 

ética, flexibilidade, liderança e negociação cooperam para a plenitude do perfil 

secretarial.  

Esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, conclui Durante 

(2012), são complementares e podem se manifestar em maior ou menor grau em cada 

indivíduo, a depender de sua área de atuação ou posição dentro da organização. Dessa 

forma, essa gama de competências inerentes ao profissional de secretariado de hoje 

ilustram essa mudança do perfil operacional do século passado para esse novo perfil 

gerencial. No entanto, a autora alerta que “é necessário [...] que o secretário se 

posicione de maneira que a organização perceba o seu potencial” (DURANTE, 2012, p. 

38). Outro aspecto a considerar é a necessidade da busca contínua por aprendizagem, 

pelo saber, saber fazer e saber ser, a fim de manter ativo o processo de formação do ser 

humano. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este trabalho caracteriza-se como sendo uma pesquisa de campo, pois “[...] 

baseia-se na observação dos fatos tal como ocorrem na realidade” (ANDRADE, 2010, 

p. 113). Apesar de parte dos dados ser apresentada numericamente, a pesquisa é 

qualitativa, pois se preocupa principalmente com a descrição, compreensão e 

interpretação dos fatos ao invés de medições (MARTINS; THEÓPHILO, 2009; 

RODRIGUES, 2006). É descritiva, pois segundo Andrade (2009, p. 114), “[...] nesse 

tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e 

interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”. Para a coleta dos dados foi criado 

instrumento de pesquisa na forma de questionário, realizado pré-teste com o modelo 

inicial, seguido de ajustes decorrentes desta etapa. O questionário foi aplicado para 

todos os sujeitos da pesquisa no período de 07 a 17 de junho de 2016. Para Marconi e 

Lakatos (2010, p. 184), “questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído 

por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador”. Este é composto por 12 questões, abertas e fechadas, 

havendo personalização das duas últimas para os diferentes sujeitos. Dessa forma, duas 

perguntas são direcionadas apenas para professores e duas perguntas direcionadas 
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apenas para estudantes e egressos do curso. 

 

Para a definição dos sujeitos da pesquisa e da amostra foram considerados 

critérios de acessibilidade. “A amostra é uma parcela convenientemente selecionada do 

universo (população); é um subconjunto do universo” (MARCONI; LAKATOS, 2003, 

p. 163). A pesquisa foi desenvolvida com três tipos de sujeitos: professores, que 

ministram aulas no curso e são da área de Secretariado Executivo e/ou Administração 

(sete); estudantes, regularmente matriculados nos semestres 5°, 7° e 9°, portanto com 

uma carga horária cumprida acima de 45% do total (67); e egressos, Secretários 

Executivos que concluíram o curso nos últimos dois anos, sendo considerada a 

realidade do período letivo de 2016.1. Neste período funcionam regularmente os 

semestres 1°, 3°, 5° e 7° do curso. Da amostra selecionada, equivalente a 109 sujeitos, 

foram obtidas 53 respostas ao questionário, sendo que 11 foram invalidadas por estarem 

fora do perfil definido para esta pesquisa, totalizando então 42 respostas válidas. Quanto 

aos sujeitos respondentes, foram 05 professores, 23 estudantes e 14 egressos do curso 

de Secretariado Executivo da UFC, representando, respectivamente, 71%, 34% e 40% 

da população. O método de análise de conteúdo foi a utilizado para a compreensão do 

material coletado, seguindo as etapas orientadas por Bardin (1977): pré-análise, 

exploração e interpretação.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Antes da análise dos dados propriamente dita, torna-se necessário fazer uma 

apresentação do perfil dos sujeitos da pesquisa, professores, estudantes e egressos. O 

corpo docente participante desta pesquisa é todo do sexo feminino, 04 professoras têm 

mais de 37 anos e 01 está na faixa etária de 32 a 36 anos. Das 05 respondentes, 02 

indicaram que são mestras e 03 são doutorandas, sendo que 03 delas mencionaram ter 

como formação base o Secretariado Executivo. Quanto aos estudantes, 20 são do sexo 

feminino e apenas 03 são do sexo masculino. A maioria está abaixo de 31 anos, com 

concentração na faixa etária de 22 a 26 anos. Dos 23 sujeitos apenas 03 já têm uma 

graduação anterior e 01 tem especialização completa, 06 estudam no quinto semestre, 

12 no sétimo, 01 no oitavo e 04 no nono. Já em relação aos egressos, apenas 03 são do 

sexo masculino e os demais (11) são do sexo feminino. Semelhante ao perfil dos 

estudantes, a maioria tem até 31 anos, estando a metade na faixa etária de 22 a 26 anos. 

Além da graduação em Secretariado Executivo, 03 são especialistas, 02 estão cursando 

especialização e 01 está cursando mestrado. Em seguida serão apresentados os 

resultados pertinentes ao tema desta pesquisa.  

 

4.1 FORMAÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO  

 

Para analisar a percepção que professores, estudantes e egressos do curso de 

Secretariado Executivo da UFC têm acerca da consultoria empresarial, estes foram 

questionados na pergunta 1 se concordam que o profissional de Secretariado Executivo, 

por sua formação multidisciplinar, está apto a seguir carreira em consultoria 

empresarial. De acordo com as respostas de todos os sujeitos foi possível perceber que a 

grande maioria (79% ou 33 respondentes) demonstra concordar que o Secretário 

Executivo está apto a seguir carreira em consultoria empresarial. A pergunta 7 está 

alinhada a estas informações, pois a mesma questiona se os sujeitos consideram que a 

formação oferecida aos estudantes do curso de Secretariado Executivo da UFC é 
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suficiente para atuação destes como consultor empresarial. Percebe-se que entre as três 

categorias de respondentes da pesquisa a resposta negativa foi predominante, ao todo, a 

maioria indicou que para atuação em consultoria a formação oferecida no curso não é 

suficiente. A maioria dos respondentes mencionou a necessidade de uma formação 

complementar à graduação. Visto isso, é importante retomar o que Oliveira (2012) 

argumenta sobre a formação do consultor empresarial. Segundo este autor, o plano de 

carreira para atuar na profissão de consultor empresarial está embasado no tripé: 

sustentação conceitual, experiência com foco de atuação e publicações com 

apresentações. Destaque para a sustentação conceitual, que se refere essencialmente à 

formação do profissional, que deve ser composta por um bom curso de graduação e, 

preferencialmente, por um curso de pós-graduação na área de atuação em consultoria.  

 

4.2 FORMAÇÃO TÉCNICA E COMPORTAMENTAL PARA CONSULTORIA  

 

Considerando os conhecimentos técnicos necessários para a atuação em 

consultoria, buscou-se identificar através dos respondentes, se a formação 

proporcionada ao estudante do curso de Secretariado Executivo da UFC abrange tais 

conhecimentos, preparando o profissional para atuar como consultor empresarial. 

Assim, a pergunta 3 do questionário buscou saber se, com base na estrutura curricular 

do curso, os respondentes concordam que o estudante adquire conhecimentos técnicos 

suficientes em determinadas áreas para prestar consultoria. 

Segundo os respondentes, existem algumas áreas nas quais o profissional 

desenvolve mais conhecimentos durante a graduação do que em outras. Essas, por 

ordem decrescente de frequência, são: desenvolvimento organizacional (83% ou 35 

respondentes), gestão de pessoas (34), processos (32) e estratégia (27). Portanto, pode-

se inferir que nestas áreas o Secretário Executivo tem maior aptidão e embasamento 

para prestar consultoria, desde que aprofunde seus conhecimentos. Ao contrário, nas 

áreas de produção (29), finanças (28), logística (24) e marketing (20), o profissional 

pode necessitar de maior embasamento para prestar consultoria, uma vez que 

apresentam, na visão dos sujeitos da pesquisa, menor desenvolvimento durante a 

graduação. Como foi observado anteriormente, a graduação por si só não prepara o 

profissional para exercer plenamente a consultoria, logo conclui-se que os 

conhecimentos desenvolvidos nas áreas citadas na questão acima servem como base 

para o exercício da profissão de consultor, não sendo por si só suficientes para a atuação 

profissional. 

Os conhecimentos mencionados acima estão relacionados com o que Block 

(2011) denomina habilidades técnicas. Segundo o autor, as habilidades técnicas se 

referem à experiência do consultor em determinado campo de atuação, como marketing, 

planejamento, engenharia, finanças, gestão de projetos etc. A maioria dos comentários 

acrescentados à questão anterior concordam que o curso oferece uma formação 

multidisciplinar, mas o conteúdo estudado não é suficiente para a atuação em 

consultoria.  

Na pergunta 5 buscou-se entender quais as competências mais desenvolvidas 

nos estudantes do curso de Secretariado Executivo durante a graduação, de forma que se 

possa avaliar a proximidade com o perfil de um consultor. Pelos dados obtidos, foi 

possível perceber que as competências mais desenvolvidas durante a graduação foram, 

de acordo com a frequência: suporte, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal e 

saber ouvir. Segundo todos os sujeitos da pesquisa, estas foram indicadas como 

desenvolvidas ou muito desenvolvidas nos estudantes. Entretanto, percebe-se também 
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que entre todas as competências listadas, a maioria foi indicada como desenvolvida 

durante a graduação, em maior ou menor grau, tendo, portanto, a maior parte das 

respostas concentradas em desenvolvida ou muito desenvolvida. A competência que foi 

mais indicada como pouco desenvolvida ou não desenvolvida foi a análise de dados. A 

esta, por ordem decrescente de frequência, segue negociação, tomada de decisão, 

confronto, assertividade e planejamento, apontadas como menos desenvolvidas.  

Logo, percebe-se que todas as competências listadas na pergunta são 

adquiridas pelos estudantes de graduação, algumas delas em maior ou menor 

intensidade, de acordo com o perfil do curso e do próprio aluno. Sobre este aspecto é 

importante retomar os argumentos de Durante (2012), quando aponta que os 

conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao perfil secretarial são complementares 

e podem se manifestar em maior ou menor grau em cada indivíduo, a depender de sua 

área de atuação ou posição dentro da organização. 

  

4.3 CARREIRA EM CONSULTORIA EMPRESARIAL SEGUNDO OS 

RESPONDENTES 

 

Para analisar os aspectos inerentes à carreira em consultoria, na pergunta 9, 

direcionada aos estudantes e egressos, foi questionado se os respondentes consideravam 

atuar profissionalmente como consultores. Apenas 04 dos 37 sujeitos afirmaram que 

desejam atuar em consultoria, sendo 03 estudantes e 01 egresso. Todos os demais não 

pretendem. Apesar disso, 27 consideram que a consultoria é uma opção de carreira ao 

profissional de Secretariado Executivo, 17 estudantes e 10 egressos. Seis respondentes 

não consideram e nenhum dos sujeitos afirmou já atuar como consultor. Essa 

informação mostra que tanto estudantes quanto egressos, em sua maioria, têm uma 

visão positiva acerca da atuação do Secretário Executivo enquanto consultor. Entretanto 

o interesse em seguir carreira em consultoria empresarial ainda é mínimo. Essa 

informação corrobora com o os argumentos de Schmitz, Battisti e Santos (2015, p. 22), 

quando citam que “embora esse profissional seja visto como um ser dinâmico e versátil, 

ou seja, um profissional que se sobressai em diversos setores abrangentes ao seu perfil, 

ainda é pouco associado ao serviço de consultoria”.  

O fato de apenas quatro respondentes afirmarem desejar atuar em consultoria 

tem relação direta com os dados coletados na pergunta 10, também direcionada aos 

estudantes e egressos. Os sujeitos foram questionados se durante a graduação foram 

estimulados a aprofundar os conhecimentos em consultoria empresarial e a seguir 

carreira nessa área. A maioria, 22 dos 37 sujeitos, indicou discordância, ou seja, que não 

sentiu esse estímulo. Ainda sobre este aspecto é importante observar os dados revelados 

pela pergunta 8, que mostra que a maioria dos sujeitos da pesquisa (64% ou 27 

respondentes), principalmente estudantes e egressos, ainda não teve nenhum contato 

com consultoria empresarial. Essa falta de contato com a consultoria empresarial 

durante a graduação, ou até mesmo após, no caso dos egressos, bem como o não 

conhecimento de profissionais consultores que sirvam de referência (realidade de 17 

dos 42 respondentes), inevitavelmente, influencia no interesse dos estudantes e egressos 

pela carreira na área. Logo, cabe ao curso de graduação apresentar todas as 

possibilidades de carreira do Secretário Executivo durante sua graduação, de forma que 

o mesmo possa direcionar seu desenvolvimento profissional de acordo com suas 

aptidões, sua formação e a necessidade do mercado.  

É possível verificar, portanto, a importância do papel do curso de graduação 

em Secretariado Executivo de orientar o estudante quanto suas opções de carreira e, 
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dessa forma, abordar a consultoria empresarial nessa discussão de modo que o estudante 

esteja atento às possibilidades que possam surgir em sua atuação profissional. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar a percepção dos sujeitos dessa pesquisa, constatou-se que o 

Secretário Executivo considera a consultoria empresarial como uma opção de carreira 

ao profissional formado em Secretariado, o que responde ao objetivo geral deste 

trabalho. Atendendo ao primeiro objetivo específico, foi verificado que na percepção da 

maioria dos respondentes há uma concordância de que, em razão da sua formação 

multidisciplinar, o Secretário Executivo está apto a seguir carreira em consultoria. 

Entretanto, para a atuação como consultor, somente o curso de graduação não é 

suficiente, é necessário um aprofundamento de seus conhecimentos, posterior à 

graduação.  

Outro aspecto relevante analisado foi o interesse dos estudantes e egressos do 

curso de Secretariado Executivo da UFC em seguir carreira na área de consultoria 

empresarial, atendendo ao segundo objetivo específico desta pesquisa. Pelos dados 

coletados, esse interesse ainda é mínimo. Isso pode ser explicado por dois motivos: o 

primeiro é o pouco estímulo oferecido aos estudantes e o segundo é o reduzido contato 

com a consultoria empresarial durante a graduação. Esses fatores identificados na 

pesquisa, somados a outros, não abrangidos nesse trabalho, são responsáveis pela ainda 

incipiente presença do profissional de Secretariado no mercado de consultoria.  

Quanto ao terceiro objetivo específico, conclui-se que o curso oferece as bases 

conceituais para o estudante que deseja seguir carreira nessa área poder se aprofundar, 

através de cursos específicos à área em que pretende trabalhar. Além da formação 

técnica, o curso também contribui para a formação social e humana dos estudantes, 

principalmente no que diz respeito às relações interpessoais. Dessa forma, percebe-se 

neste tema proximidade entre o perfil necessário ao consultor e o perfil do secretário 

executivo. Portanto, do ponto de vista de formação básica, a consultoria empresarial é 

uma área promissora ao Secretário Executivo.  

Por fim, este estudo torna-se relevante à área de Secretariado na medida que 

serve como estímulo para que o alunado busque conhecer as diferentes áreas em que 

pode atuar, bem como aprofundar seus conhecimentos em consultoria empresarial. Da 

mesma forma, para que os cursos de graduação em Secretariado abordem, por meio da 

sua estrutura curricular e corpo docente, essas opções de carreira durante a graduação, 

de modo que aumente as possibilidades do Secretário Executivo de atuar em áreas antes 

pouco exploradas por este profissional. A principal limitação do estudo está na baixa 

quantidade de respondentes à pesquisa. 
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EVENTOS ACADÊMICOS NACIONAIS E A PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

Joelma Soares da Silva 

Conceição de Maria Pinheiro Barros 

Jocimara Barbalho dos Santos 

 

RESUMO: O objetivo geral deste estudo foi analisar a contribuição dos eventos 

acadêmicos nacionais de Secretariado Executivo para a produção do conhecimento 

cientifico na área. Para consecução do objetivo proposto foi realizada uma revisão de 

literatura seguida de uma pesquisa qualitativa e descritiva. Os dados foram coletados 

por meio de observação indireta não participante e consulta documental. Em seguida os 

dados foram analisados por meio de análise de conteúdo. Foram mapeados e analisados 

13 eventos acadêmicos nacionais de Secretariado Executivo, seus 42 grupos de trabalho 

e os 19 artigos publicados em seus anais que discutem a produção de conhecimento 

cientifico. A interpretação dos dados permitiu inferir que, apesar de ainda haver poucos 

eventos acadêmicos na área, os grupos de trabalho abrangem temas diferentes que 

refletem a interdisciplinaridade do Secretariado Executivo. A maioria dos eventos não 

possui grupo de trabalho específico voltado para a pesquisa científica e essa realidade 

pode ser percebida nos artigos que discutem a produção de conhecimento científico em 

Secretariado Executivo. 

  

Palavras-chave: eventos acadêmicos, conhecimento científico, Secretariado Executivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A existência humana é pautada por eventos que começam a ocorrer desde que 

se está no ventre, com eventos festivos, até após a sua morte com rituais fúnebres e 

religiosos. O surgimento dos eventos coincide com os primórdios da humanidade e seus 

deslocamentos. Desde a história medieval encontram-se relatos de eventos em 

diferentes povos. Com o passar dos tempos, os eventos foram segmentados e 

especializados e, aqueles que assumiram caráter de negócio foram profissionalizados.  

O evento, de acordo com Britto e Fontes (2002) é uma oportunidade de 

promover ou divulgar algo ou alguém. É um acontecimento que desperta a atenção, por 

isso se transformou em um diferencial no mundo globalizado. Economicamente, os 

eventos cresceram muito nos últimos anos no Brasil que passou a ser rota obrigatória de 

megaeventos (LÓPEZ; BOLUDA; AGUILAR, 2016; VILA; DARCY; ALÉN, 2014). 

Sua importância, porém, perpassa os aspectos econômicos. A capacidade se 

socialização de diferentes culturas, credos e ideologias (só para citar alguns) em torno 

de um objetivo comum, é possivelmente a maior característica de um evento. Seu 

legado social é subjetivo, porém de importância ímpar.  

Por outro lado, os objetivos de um evento somados ao seu formato, abrangência 

e modalidade são decisivos para o impacto que exercerá sobre seu público alvo. Há 

inúmeras divisões e subdivisões, classificações, categorias e tipologias atribuídas aos 

eventos (GIARCAGLIA, 2003; BRITO; FONTES, 2002; MATIAS, 2010). Dentre elas, 

encontram-se os eventos científicos também chamados acadêmicos, científicos ou 
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técnico científicos (MATIAS, 2010). Este estudo está centrado nesta tipologia e 

convencionou-se trata-lo por evento acadêmico. 

Importantes por sua potencialidade econômica, os eventos acadêmicos 

destacam-se também pelo conhecimento intelectual que alcança a essência das coisas e 

das ideias e seu produto final é subjetivo. Sua relevância reside, principalmente, pelo 

compartilhamento de conhecimento que ocorre por meio do resultado de pesquisas 

científicas, conforme salientam Dias e Martins (2011). O debate gerado em torno de 

seus Grupos de Trabalho (GT) pode resultar em avanços científicos para uma 

determinada área de conhecimento. São ocasiões propícias para se discutir a realidade 

científica com vista ao preenchimento ou redução de determinas lacunas.  

A área do Secretariado Executivo não se aparta dessa realidade. 

Quantitativamente, seu desenvolvimento acadêmico é percebido pelo número de cursos 

de graduação e mais timidamente, mas, não menos importante, pelo número de cursos 

de especialização, grupos de pesquisas cadastrados no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), periódicos científicos e eventos 

acadêmicos.  Estes últimos se estabeleceram nas instituições de ensino como eventos 

locais fixos e outros foram idealizados para serem itinerantes com abrangência nacional. 

Independente do formato, suas contribuições para a evolução do pensamento científico 

secretarial é o cerne de relevância, pois, os avanços oriundos deles podem se perpetuar 

por meio de anais. Dessa maneira, este estudo buscou responder a seguinte questão: 

qual a contribuição dos eventos acadêmicos nacionais de Secretariado Executivo para a 

produção do conhecimento cientifico na área? Definiu-se como objetivo geral deste 

trabalho analisar a contribuição dos eventos acadêmicos nacionais de Secretariado 

Executivo para a produção do conhecimento científico na área.  

Assim foram mapeados os eventos acadêmicos nacionais ativos de Secretariado 

Executivo e seus grupos de trabalhos (GT), bem como identificados e analisados temas 

e objetivos dos trabalhos publicados nos anais dos eventos em questão que discutam a 

produção do conhecimento científico na área. 

Acredita-se que a importância de se estudar tal tema reside no vislumbre da 

realidade de uma faceta acadêmica, que embora tenha alta relevância, tem sido pouco 

examinada na maioria das áreas das ciências sociais aplicadas. A guisa de exemplo, 

Guarido Filho; Machado-da-Silva e Gonçalves (2010), Dias e Martins (2011), Lacerda 

et al. (2008), Galdino (2006), Carmo e Prado (2005), Campello (2000), e Mello (1996) 

trataram dos eventos acadêmicos em seus estudos, porém, não foram encontradas 

pesquisas nacionais que abordem especificamente do foco deste estudo. 

A literatura científica tem percebido nos eventos oportunidade de estudos acerca 

da realidade social e cultural que promovem (e.g. VILANI, MACHADO, 2015; 

MARUJO, 2014; VILA, DARCY, ALÉN, 2014). Na área do secretariado foram 

encontrados poucos trabalhos nacionais que abordem temática proposta (e.g 

MONTEIRO; CROTTI; SANTOS, 2016). Nessas condições, o presente estudo 

apresenta-se apropriado ao explorar um tema em efervescência atualmente e trazer à 

tona lacunas, além de explicitar um cenário que acena amadurecimento, mas ainda é 

não tão explorado como poderia ser.  

 Dessa forma, esta pesquisa poderá levar esclarecimento não só ao Secretariado 

Executivo acerca da contribuição dos eventos nacionais acadêmicos para a produção de 

conhecimento na sua área, como poderá servir de alerta a outras áreas de conhecimento 

em especial àquelas em visível expansão acadêmica.  

Este estudo está divido em cinco seções além dessa introdução. O referencial 
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teórico abordado nas seções dois e três trata da produção de conhecimento nos eventos 

acadêmicos e a produção de conhecimento científico no Secretariado Executivo. A 

seção quatro apresenta a metodologia utilizada e a seção cinco traz a apresentação dos 

dados da pesquisa e suas análises e, por fim, são tecidas considerações finais na seção 

seis, seguida das referências que subsidiaram este estudo.  

 

2 OS EVENTOS ACADÊMICOS E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 

  

Existem diversas tipologias e classificações aplicadas aos eventos, dentre eles 

encontram-se os eventos acadêmicos. Por sua natureza, tais eventos congregam 

profissionais, pesquisadores, docentes e discentes de uma determinada área de 

conhecimento, para que ocorram trocas de informações de interesse comum aos 

participantes (MATIAS, 2010).  Decorre que, 
 

A ciência, com uma atividade social, precisa ser divulgada, debatida, 

refletida. Uma das funções dos cientistas é exatamente a de possibilitar um 

amplo debate em torno de suas ideias, descobertas, teorias e proposições em 

geral. Daí a necessidade de se organizarem ocasiões especiais destinadas ao 

intercâmbio entre profissionais e à divulgação do conhecimento que 

produzem. Essas ocasiões podem ser acadêmicas ou, mais restritamente, 

científicas (CARMO, PADRO, 2005, p.131). 

 

Os eventos acadêmicos são promovidos, normalmente, por instituições de 

ensino, institutos ou associações de pesquisa, que visam um debate de cunho intelectual 

acerca de assuntos que venham estimular o senso crítico dos participantes (MATIAS, 

2010). As variações ocorrem em função da segmentação dos objetivos e direcionamento 

do público-alvo, conforme explicita o Quadro 1.  

 
Quadro 1: Tipos de eventos científicos 

Tipo  Características 

Congresso É o mais conhecido tipo de evento acadêmico. É uma programação mais centrada em uma 

determinada área de conhecimento, com o objetivo de uma atualização ou divulgação de 

conhecimentos científicos e novas habilidades. 

Conferência É o tipo de reunião mais difundido, e geralmente consiste em duas partes: o auditório e o 

expositor. Tem como característica fundamental a apresentação de tema informativo ou 

técnico e visa um público mais específico que já possua algum conhecimento prévio do 

assunto abordado. Pode ser utilizada como um pré-evento ou a abertura de um evento 

maior e não possui data fixa, sendo considerado um evento de rápida duração. 

Ciclo de 

palestras 

É uma derivação da conferência, que se difere pelo fato de poder estar vinculado a uma 

série de palestras do tema a ser discutido. 

Simpósio Destinado à divulgação de experiências, pesquisas ou inovações tecnológicas em 

determinada área, para que assim se tenha um debate sobre as possibilidades de sua 

aplicação prática; 

Mesa 

redonda 

Tipo de reunião considerada mais clássica, pois é preparada e conduzida por um 

coordenador e os seus participantes são geralmente especialistas. 

Painel Reunião caracterizada pelas apresentações em quadros. 

Convenções São reuniões fechadas, que tem como objetivo debater sobre assuntos de interesse comum. 

Fórum Tipo menos técnico de reunião, que tem como objetivo conseguir a participação real do 

público a que se destina. 

Seminário Tipo de evento acadêmico muito semelhante ao congresso, porém se diferencia pois se 

trata de um evento de menor porte. Tem como objetivo a transmissão, a atualização e o 

debate de habilidades e conhecimentos de um tema básico que se subdivide em vários 

outros temas. 
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Debate Discussão de duas ou mais pessoas em que cada um defende seu ponto de vista. Pode ser 

aberto ao público ou transmitido pela mídia. 

Jornada São reuniões de grupos de profissionais que se realizam periodicamente com o objetivo de 

discutir assuntos ou temas que geralmente não são abordados nos congressos. 

Semana Assemelha-se ao congresso, porém com a duração exata de uma semana. Evento que deve 

ser organizado por alunos sob a supervisão de professores. Funciona como a inserção do 

discente de ensino superior no universo de eventos acadêmicos.  

Encontro Os encontros científicos são aqueles promovidos por entidades ligadas ao ramo das 

ciências naturais ou biológicas. Já os encontros técnicos são aqueles realizados por 

entidades ligadas ao ramo das ciências exatas ou sociais. 

Fonte: elaborado pelas autoras com base em Britto e Fontes (2002) e Matias (2010) 

 

Os eventos acadêmicos, embora assumam formatos diferentes, têm em comum 

os objetivos de discutir temas de interesses de uma determinada área, conduzir seus 

participantes à reflexão e disseminar o conhecimento cientifico.  Consequentemente, 

contribuem para o aumento da produção e se tornam imprescindíveis na divulgação do 

conhecimento produzido pela ciência por meio de comunicações científicas 

(LACERDA et al., 2008). Na percepção Galdino (2006) o maior legado dos eventos 

científicos reside na comunicação da produção científica: 

 
Ao tratar de produção científica não se pode ignorar o fato da realização da 

pesquisa e a comunicação de seus resultados estarem intrinsecamente ligados. 

A importância e contribuição da comunicação científica na produção e 

divulgação da ciência são incontestáveis. A comunicação dos resultados das 

pesquisas é parte essencial do processo de construção de conhecimento e 

deve ser feita, para informar a sociedade e fazer com que haja apoio à 

pesquisa científica, inclusive com recursos financeiros (GALDINO, 2006, p. 

05). 

 

Para que as comunicações científicas perpassem as fronteiras dos eventos e 

atinjam o maior número possível de pessoas, faz-se necessário o registro das 

comunicações e resultados de pesquisas em anais que funciona como eficiente canal de 

divulgação e propagação da produção cientifica. Em diversos países é utilizada por 

organizações científicas renomadas, pois eles apresentam informações primárias, fruto 

de recentes descobertas (SOUSA; FRANKLIN; BARCELLOS, 2009).  

O ideal é que os anais contenham todas as informações necessárias para o 

alcance do maior número de pessoas e facilite a compreensão por parte dos leitores 

(CAMPELLO, 2000). É meritório seu registro por meio do International Standard 

Serial Number (ISSN) que é um número de identificação internacionalmente 

reconhecido para publicações seriadas que, uma vez atribuído, torna-se um número 

individual do título pelo tempo que for editado. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

(S/D), o uso do ISSN não é obrigatório, porém como único identificador de padrão 

internacional, confere vantagens ao editor e ao leitor, uma vez que, possibilita rapidez, 

produtividade, qualidade e precisão na identificação e controle da publicação seriada 

nas etapas da cadeia produtiva editorial.  

Depreende-se, portanto que os eventos acadêmicos têm suma importância na 

difusão do conhecimento científico e para tanto há necessidade de organização que 

garanta o cumprimento dessa finalidade.  
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3 PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

O Secretariado Executivo evoluiu academicamente nas últimas décadas. Tal 

desenvolvimento é percebido no Brasil, não somente, pela elevação quantitativa de seus 

cursos de graduação, especializações, grupos de pesquisa, revistas científicas e seus 

eventos, mas principalmente, pela natureza dos debates e aprofundamento em questões 

que dizem respeito a sua própria identidade científica e existência enquanto área de 

conhecimento. As discussões acerca da interdisciplinaridade e do objeto de estudo se 

tornaram pauta entre os pesquisadores (e.g. HOELLER, 2006; SABINO; MARCELLI, 

2009; NASCIMENTO, 2012). Vive-se hoje o que Nonato Jr (2009) definiu como 

período de riqueza e incerteza acadêmica ao mesmo tempo. 

Esse momento dual acena à necessidade eminente de mais avanços nas 

pesquisas científicas em Secretariado. Para Muller e Sanches (2014, p. 14) “dentro do 

campo do Secretariado Executivo a pesquisa científica também deve se fazer presente 

contribuindo para a criação de novos saberes sobre a área e complementando os saberes 

já existentes sobre a profissão e suas inúmeras formas de atuação”. A solidificação da 

identidade acadêmica do Secretariado Executivo exige produção científica de qualidade 

que traga retorno à área e, mais do que isso, que o permita dialogar com outras áreas, 

não apenas para se valer de suas teorias, mas para também ser fonte teórica para elas 

(NASCIMENTO, 2012).  

Nesse sentido, cabe aos pesquisadores da área, inicialmente, tomarem para si a 

reponsabilidade de construção desse cenário, sem desconsiderar que essa é uma 

reponsabilidade de todos que se debruçam sobre o Secretariado. Assim, pautando-se na 

visão de Guarido Filho, Machado-da-Silva e Gonçalves (2010, p. 1) ao asseverarem que 

“A construção do conhecimento científico é um processo social caracterizado pela 

dinâmica recursiva entre as dimensões social e intelectual”, compreende-se que o 

conhecimento científico em Secretariado Executivo é construído em diversas 

circunstâncias por diferentes atores, incluindo profissionais, discentes, tanto de 

Secretariado como de outras áreas, além da sociedade de forma geral.  

Para o envolvimento do público nessa construção contínua é necessário um 

aparato que forneça condições para tanto. De acordo com Bíscoli e Bilert (2013, p. 13), 
 

[...] A afirmativa de que há sim a necessidade de evolução e estruturação da 

pesquisa em Secretariado Executivo, resulta da análise de instrumentos que 

atribuem valor à pesquisa científica demonstrando o seu reconhecimento na 

sociedade, como Periódicos e Eventos conceituados pela CAPES, o 

reconhecimento das publicações desenvolvidas na área, a formação dos 

docentes e pesquisadores da área de Secretariado Executivo em cursos de 

mestrado e doutorado, além da organização acadêmica verticalizada, ou seja, 

a criação de cursos de pós-graduação stricto senso, os quais passam pela 

avaliação criteriosa dos órgãos reconhecidos na academia como formadores 

de opinião na pesquisa. 

  

Assim, pode-se afirmar que a consolidação da pesquisa em Secretariado 

Executivo é reforçada por uma base composta de canais e instrumentos que favorecem 

o desenvolvimento acadêmico. Dentre estes, se destacam os eventos como propulsores 

da socialização do conhecimento por propiciarem o debate teórico e cientifico além de 

apresentam respostas aos questionamentos dos pesquisadores e da sociedade em geral a 

respeito da área secretarial.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

A pesquisa realizada é qualitativa e de natureza descritiva. “A pesquisa 

qualitativa não se baseia em um conceito teórico e metodológico unificado. Diversas 

abordagens teóricas e seus métodos caracterizam as discussões e a prática da pesquisa” 

(FLICK, 2009, p. 25). A amostra foi composta por eventos acadêmicos nacionais ativos 

de Secretariado Executivo.  Considerando que os eventos podem ser bienais, conforme 

assevera Matias (2010), delimitou-se evento ativo, aquele, cuja última edição tenha 

ocorrido entre janeiro de 2013 e março de 2015. Atendendo a esses critérios foi possível 

obter o total de 13 eventos acadêmicos nacionais ativos de Secretariado Executivo. Para 

a consecução do objetivo proposto foram levantados também os 42 GT desses eventos 

e, nos seus anais, 19 artigos que discutiram a produção de conhecimento científico na 

área de secretariado executivo. Os dados foram coletados em abril de 2015.   

A coleta dos dados valeu-se da observação nos sites da Associação Brasileira 

de Pesquisa em Secretariado (ABPSEC), de instituições de ensino superior (IES) que 

possuem curso de graduação em Secretariado Executivo e de busca em geral.  Em 

seguida, houve contato através de e-mail com oito pessoas, dentre eles professores, 

alunos e pesquisadores de IES, bem como organizadores dos próprios eventos no intuito 

de se obter informações adicionais não encontradas nos sites. Por fim, foi feita uma 

consulta documental aos anais dos eventos selecionados.  

Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo, que segundo 

Bardin (2011) é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens. Para a autora são necessárias três fases essenciais 

para sua realização: pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados 

obtidos juntamente com sua interpretação.  

Nesse estudo, a pré-análise instituiu-se na delimitação da amostra que atendia 

aos critérios estipulados e durante a pesquisa para a obtenção dos anais dos eventos. A 

exploração do material foi feita por meio da leitura e do estudo dos dados primários 

obtidos para que assim se pudesse ter uma melhor compreensão da temática abordada. 

No tratamento dos dados realizou-se uma investigação para identificar os Grupos de 

Trabalho (GT) dos eventos através dos anais. Nessa etapa foi feita também uma leitura 

dos resumos dos artigos e selecionados os temas e objetivos dos trabalhos que discutam 

a produção do conhecimento científico na área, para que assim se pudesse identificar a 

sua contribuição para a área do Secretariado. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta parte do estudo, buscou-se traçar um panorama dos eventos acadêmicos 

ativos realizados na área, bem como demonstrar características que auxiliaram na 

análise dos dados.  

 

5.1 Mapeamento dos eventos acadêmicos nacionais ativos de Secretariado 

Executivo  

 

A primeira etapa da pesquisa apresenta o mapeamento dos 13 eventos 

acadêmicos nacionais ativos de Secretariado Executivo. Pelos critérios amostrais, os 
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eventos analisados foram considerados recentes visto que, a maioria ocorreu em 2014 

ou teve sua última edição em 2013, ou seja, um ou dois anos à época da coleta de dados.    

A existência de eventos acadêmicos de Secretariado Executivo constitui um avanço 

significativo da área, principalmente, porque, conforme salienta Melo (1996), são meios 

eficientes de transmissão oral de conhecimento. No Quadro 2 evidencia-se que todos os 

eventos mapeados foram organizados por instituições de ensino superior (IES) 

indicando assim, a observância da tríade ensino, pesquisa e extensão necessária para a 

formação dos educandos e corroborando o que o pensamento de Matias (2010) acerca 

dos organizadores deste tipo de evento. 

Observa-se que, embora a maioria dos eventos tenha apresentação de trabalhos 

científicos na sua programação, apenas sete possuem anais e somente três possuem 

ISSN. As apresentações de trabalhos nos eventos acadêmicos permitem o feedback 

instantâneo por meio de críticas e sugestões de outros pesquisadores, conforme salienta 

Campello (2000). Manter apresentações de trabalhos científicos na programação de um 

evento acadêmico indica preocupação com a principal função deste tipo de evento: a 

difusão de conhecimento. Nessas condições, os eventos científicos, além da função 

social, típica de todos os eventos, funcionam como complementaridade da formação 

acadêmica e estimulam a reflexão crítica.  

Os anais constituem um mecanismo de perpetuação democrática das 

comunicações dos eventos, pois fomentam o conhecimento, favorecem o debate e 

apontam lacunas que precisam ser supridas ou diminuídas. Sua ausência certamente traz 

limitações à disseminação do conhecimento científico e consequentemente do seu 

avanço. A inexistência do ISSN é outra constatação que merece atenção. Por favorecer 

o controle de qualidade da produção acadêmica por meio de padronização, sua falta 

pode ser fator de desestímulo, principalmente aos docentes pesquisadores. A ausência 

do ISSN, não implica, necessariamente, na falta de qualidade, porém, o registro garante 

credibilidade às publicações, inclusive internacional. 

Ressalte-se que a maioria dos eventos centrou-se nos tipos encontros, seguidos 

pelas semanas e apenas um congresso. Estes tipos de eventos são comuns nas 

universidades por sua natureza e por terem cunho acadêmico definido por seus objetivos 

e características conforme descrições de Britto e Fontes (2002) e Matias (2010). As 

semanas tem o diferencial de funcionarem como a imersão do estudante nos eventos 

científicos e, portanto, são menos complexos, organizado, inclusive, pelos próprios 

estudantes sob a supervisão de professores, conforme defendem Britto e Fontes (2002). 

Outro aspecto que merece destaque é mobilidade dos eventos. Dos eventos já expostos, 

apenas três são itinerantes: ENESEC, ENASEC e CONSUB e de abrangência nacional. 

Os demais são fixos com nomenclaturas que refletem a identidade da IES e 

particularidades locais. As duas modalidades possuem vantagens e desvantagens e, 

embora, não seja o foco deste estudo, é importante ressalta-las: o evento itinerante 

permite sua renovação constante ao ser submetido a novos olhares a cada edição, por 

outro lado, enseja desafios, como manter a organização a identidade do evento; no caso 

dos eventos fixos, é mais fácil manter a identidade e organização já que está restrito a 

uma IES, mas ao mesmo tempo é preciso atenção constante para que essa vantagem não 

o enrijeça. Além disso, o evento fixo não favorece a participação de todas as regiões do 

país, como ocorre nos itinerantes, já que se caracterizam naturalmente como eventos 

locais. Também não foram encontradas parcerias institucionais nas suas realizações, 

exceto no caso do III ENASEC que contou com a colaboração da UFPE.  
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Quadro 2: Amostra de eventos de Secretariado Executivo nacionais ativos 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

  

Evento IES Última edição Apresentação de trabalhos Anais ISSN 

VII Encontro Nacional de Estudantes de 

Secretariado (ENESEC) 

UFBA 2014 Sim Sim Sim 

III Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado 

Executivo (ENASEC) 

UFPB 2013 Sim Sim Sim 

II Jornada Cientifica de Secretariado Executivo 

(JOSEC) 

UNIFAP 2014 Sim Sim Sim 

I Encontro de Estudos e Pesquisas em 

Secretariado Executivo (ENEPES) 

UFC 2014 Sim Sim Não 

Simpósio de pesquisa científica interdisciplinar 

em Secretariado 

UFV 2014 Sim Não Não 

Seminário de pesquisa científica do curso de 

Secretariado Executivo 

UFV 2014 Sim Não Não 

X Encontro de estudos científicos de secretariado 

executivo (ECISEC) 

UEL 2014 Sim Sim Não identificado 

Encontro de profissionais e estudantes de 

Secretariado (EPESEC) 

UFPE 2014 Não Não Não 

16° Encontro regional e 27° semana acadêmica de 

Secretariado 

UNIOESTE 2014 Sim Sim Não 

VII Semana de secretariado UFRR 2014 Sim Não identificado Não identificado 

VIII Semana de Secretariado Executivo trilíngue 

(SEMASET) 

UEM 2014 Não Não Não 

 8° Congresso de secretários das universidades 

brasileiras (CONSUB) 

UFPR 2014 Sim Sim Não 

XIII Seminário acadêmico de Secretariado 

Executivo (SASEC) 

FACAPE 2013 Não Não Não 
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5.2 Os grupos de trabalhos da amostra dos eventos acadêmicos ativos de 

Secretariado Executivo nacionais 

 

O Quadro 3 expõe os Grupos de Trabalho (GT) dos eventos que foram 

mapeados no Quadro 2, que possuem anais e foram possíveis de serem encontrados. 

Assim, dos 13 eventos apresentados no Quadro 2, sete possuem anais, mas apenas seis 

os disponibilizam. Também foi verificado que, dos seis eventos que disponibilizam os 

anais, somente cinco eventos possuem GT definidas claramente. Os grupos de trabalhos 

são fundamentais para a estruturação do evento, de forma que realizam uma 

categorização dos trabalhos submetidos para apresentação. 

 

Quadro 3: Grupos de Trabalho 

EVENTO GRUPOS DE TRABALHO 

I ENASEC 
 GT 1- Formação do Secretário Executivo (técnicas de secretariado, comunicação, 

administração e afins) 

II ENASEC 

GT1- Profissão Secretarial e Mercado de Trabalho 

GT2- Assessoria Executiva 

GT3- Gestão Secretarial 

GT4- Técnicas Secretariais 

GT5- Gestão de Documentos e Informações 

GT6- Gestão de Eventos 

GT7- Línguas Portuguesa e Estrangeiras no Trabalho Secretarial 

GT8- Tecnologia Secretarial 

GT9- Consultoria Secretarial 

GT10- Empreendedorismo Secretarial 

GT11- Educação em Secretariado 

GT12- Métodos de Pesquisa para Estudos Secretarias 

GT13- outros temas inerentes à área secretarial 

III ENASEC 

GT1- Assessoria e Gestão Secretarial 

GT2- Consultoria e Empreendedorismo em Secretariado 

GT3- Tecnologia, Gestão da Informação e Comunicação para o Secretariado 

GT4- Formação Profissional, Ensino e Pesquisa em Secretariado – SEÇÃO A 

GT4- Formação Profissional, Ensino e Pesquisa em Secretariado – SEÇÃO B 

GT4- Formação Profissional, Ensino e Pesquisa em Secretariado – SEÇÃO C 

GT5- Línguas (materna e estrangeiras) e outros temas relacionados ao 

Secretariado 

 I ENEPES 

GT 1- Profissão 

GT 2- Gestão Secretarial  

GT 3- Assessoria Executiva 

GT 4- Pesquisa em Secretariado   

GT 5- Educação em Secretariado 

27° Semana 

acadêmica de 

Secretariado / 

UNIOESTE 

GT 1- Área Secretarial  

GT 2- Línguas e Comunicação  

GT 3- Gestão de Organizações 

V ENESEC 
GT 1- Gestão e Secretariado; 

GT 2- Comunicação, Linguagem e Secretariado; 

GT 3- Temas Específicos. 
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VII ENESEC 

GT 1- Assessoria; Gestão Secretarial; Organização de Eventos.  

GT 2- Inovação e Empreendedorismo em Secretariado. 

GT 3- Tecnologias; Competência e Gestão Informacional; Gestão de Arquivos.  

GT 4- Formação Profissional; Ensino, Extensão e Pesquisa em Secretariado.  

GT 5- Gestão de Pessoas; Relações Interpessoais e Cultura Organizacional;  

GT 6- Línguas (materna e estrangeira); Comunicação Organizacional.  

GT 7- Temas transversais: Identidades, Gênero, classe social, raça/etnicidade;  

GT 8- Responsabilidade Social e Ambiental; Outros temas transversais ao 

Secretariado. 

I JOSEC 

GT 1- Gestão e Gestão Secretarial;  

GT 2- Automação de Escritório;  

GT 3- Tecnologia da Informação;  

GT 4- Novas Tecnologias. 

CONSUB NÃO IDENTIFICADO 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nesta segunda parte da pesquisa, procurou-se determinar de que forma os GT 

influenciam na produção do conhecimento em Secretariado Executivo. No caso do 

Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado (ENASEC), optou-se por listar os 

grupos de trabalho das três primeiras edições, para comparação das alterações entre suas 

edições. Verificou-se que, a cada edição, os GT se alteraram em quantidade e temas. 

Essa realidade pode ser reflexo da percepção de cada comissão organizadora ou pode 

indicar uma busca por aperfeiçoamento dos GT. 

É perceptível que, assim como no ENASEC, todos os eventos possuem um GT 

relacionado à tecnologia, a maioria possui GT sobre assessoria e gestão secretarial e 

poucos têm GT específica sobre pesquisa científica ou educação em Secretariado. 

Verifica-se que a pesquisa em Secretariado como GT é recorrente nos eventos que já 

estão estruturados com várias edições. Chama atenção o fato de não haver nenhum GT 

específico para o debate epistemológico e metodológico da área ou identidade 

científica. É certo que os GT refletem o propósito, tema e objetivos de cada evento e, 

nessas condições, algumas temáticas se destacam. 

Todos os GT são relevantes e contribuem para a produção do conhecimento em 

Secretariado Executivo, pois todas as temáticas podem auxiliar na prática de pesquisa, 

já que são assuntos que procuram estimular a produção do conhecimento cientifico. 

Dessa forma, não seria correto afirmar que um grupo temático é mais importante que 

outro, já que todos os temas alocados nestes grupos abordam assuntos que ampliam o 

entendimento sobre o Secretariado Executivo e a produção do conhecimento.  

 

5.3 Temas e objetivos dos trabalhos publicados nos anais de eventos acadêmicos 

nacionais ativos de Secretariado Executivo que discutem a produção do 

conhecimento científico na área. 

 

Nesta terceira e última parte do estudo buscou-se identificar trabalhos 

publicados nos anais listados anteriormente que discutem a produção de conhecimento 

científico na área de Secretariado Executivo. No Quadro 4 são apresentados temas e 

objetivos de 19 artigos selecionados por meio da leitura de seus resumos. Percebe-se 

que nem todos os artigos se propõem a debater a produção de conhecimento científico. 

Alguns abordam práticas operacionais da produção de pesquisas, procedimentos e 

ferramentas. Esses trabalhos são relevantes, pois contribuem para o aprimoramento dos 

métodos de pesquisa.  
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Destacam-se vários artigos com objetivos voltados para verificar os aspectos 

evolutivos ou a realidade atual da produção acadêmica do Secretariado Executivo nos 

periódicos científicos nacionais da área. Sobre esta tendência dos pesquisadores, 

Sanches, Schmidt e Dias (2014) acreditam que estudos desse tipo contribuem 

positivamente, já que apresenta um cenário atual favorecendo a projeção de novas 

teorias.  

Dos artigos explicitados no Quadro 4, seis delimitaram seu objetivo ao debate 

específico da cientificidade do Secretariado.  Produções dessa natureza são necessárias 

para o aprofundamento em questões difíceis, porém essenciais para o avanço acadêmico 

da área. É percebido que o espaço destinado a este tipo de publicação precisa ser 

ampliado nos eventos e, portanto, é razoável a existência de poucos trabalhos dessa 

natureza.   

Os dados analisados evidenciaram o cenário dos eventos acadêmicos de 

Secretariado que, em consonância com a própria área, buscam firmar identidade. 

 A partir das informações apresentadas no Quadro 4, observa-se os enfoques dos 

trabalhos publicados. As pesquisas preocupam-se com aspectos metodológicos das 

investigações em Secretariado e as normas de revistas científicas especializadas. Além 

desses assuntos, percebe-se o direcionamento dos estudos para a produção de 

conhecimento, da qualidade dos eventos e da relação entre ensino, pesquisa e extensão. 

Uma questão levantada diz respeito à epistemologia do Secretariado. Nessa direção, 

Milagres (2010) enfatizam a necessidade de ampliação de estudos acerca do 

conhecimento epistemológico da área de modo a contribuir para a cientificidade 

secretarial. A pesquisa de Gobbi e Cantarotti (2011) ressalta o caráter interdisciplinar do 

Secretariado como possível embasamento para a ciência secretarial. Os dados denotam 

que os artigos divulgados nos eventos analisados, de um modo geral, contextualizam a 

realidade atual da pesquisa em secretariado no que se refere, principalmente, à 

necessidade de aprofundar pesquisas teóricas e empíricas de modo que colaborem para a 

consolidação da área como ciência.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O objetivo geral deste estudo foi analisar a contribuição dos eventos 

acadêmicos nacionais de Secretariado Executivo para a produção do conhecimento 

cientifico na área. O objetivo foi alcançado por meio do mapeamento de 13 eventos 

acadêmicos nacionais e a análise do perfil de seus GT e de artigos cujos objetivos 

tratam diretamente da produção de conhecimento científico na área.  

Verificou-se que, embora tenham lacunas que merecem atenção, os eventos 

acadêmicos na área de Secretariado Executivo constituem espaços de sociabilização do 

conhecimento por meio de GT que favorecem produções de diversas temáticas. A 

pluralidade de temas abrangidos pelos GT reflete a interdisciplinaridade característica 

do Secretariado. 

Os dados encontrados refletem a realidade atual do Secretariado que faz um 

movimento normal de crescimento acadêmico. Quando analisada isoladamente, a 

quantidade de eventos pode parecer diminuta, mas, no contexto evolutivo da área, é 

perceptível que se trata de um número significativo e, mais do que quantidade, suas 

discussões aparentam ricas e evidencia-se uma preocupação da comunidade acadêmica 

com o firmamento de um pensamento científico que favoreça o desenvolvimento da 

área.    
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Quadro 4: Temas/objetivos dos trabalhos apresentados nos eventos acadêmicos nacionais  

EVENTO TEMA OBJETIVO 

I ENASEC Desafios epistemológicos do secretariado executivo: percepções da 

comunidade acadêmica  

Investigar a visão da comunidade acadêmica da UNICENTRO 

sobre a cientificidade do conhecimento em Secretariado e 

discutir os limites e as condições científicas do conhecimento 

em Secretariado. 

Padronização de periódicos científicos – o caso da revista expectativa  Identificar as normas formais de configuração dos periódicos, 

suas aplicações e padronizações, e aplicá-las à 

Revista Expectativa, 

II ENASEC A pesquisa no secretariado executivo da UPF: limites e avanços Fazer uma análise do papel que os projetos de pesquisa 

desenvolvidos no Secretariado da UPF ocuparam na 

configuração do referido curso. 

Periódicos científicos: um estudo de caso na revista expectativa do curso de 

secretariado executivo da UNIOESTE 

Identificar normas formais de configuração e padronização dos 

periódicos científicos, e aplicá-las à Revista Expectativa 

Pesquisa em secretariado executivo: um olhar inter, multi e transdisciplinar    Discutir a formação em SE relacionados à epistemologia do 

conhecimento inserida em um contexto inter, multi e 

transdisciplinar. 

III ENASEC A pesquisa científica como ferramenta de (re)construção  do secretariado 

executivo 

Analisar o processo de produção de conhecimento científico no 

campo do Secretariado Executivo. 

A produção científica em eventos acadêmicos de secretariado executivo Discutir a avaliação e a qualidade dos eventos acadêmicos de 

Secretariado Executivo, refletindo, principalmente, a respeito da 

produção bibliográfica dos referidos eventos. 

Retrato dos periódicos científicos de Secretariado no Brasil Verificar os aspectos evolutivos dos periódicos que possuem 

como foco a área de secretariado executivo. 

Avaliação de trabalhos de conclusão de curso:  um estudo no curso de 

secretariado executivo da universidade federal do Ceará 

Delinear o perfil das monografias desenvolvidas no curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará nos 

anos de 2011 a 2013. 

A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão na perspectiva de uma 

formação secretarial sustentável 

A pesquisa em tela teve como foco a compreensão da 

importância do tripé: ensino, pesquisa e extensão para o 

fortalecimento do Secretariado Executivo no mundo do 

trabalho. 
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Estagio supervisionado: uma análise sobre a evolução das áreas pesquisadas 

pelos alunos da UNIOESTE 

Analisar a evolução dos temas desenvolvidos nos estágios 

supervisionados do curso de Secretariado Executivo da 

UNIOESTE ao longo do tempo. 

Os avanços da pesquisa em secretariado executivo: uma análise dos 

periódicos científicos nacionais 

Desenvolver um mapeamento sobre a produção científica 

constante nos periódicos nacionais em secretariado, com o 

intuito de analisar a evolução e as contribuições da pesquisa 

nessa área 

O uso da tecnologia no trabalho estatístico em pesquisa na área de 

secretariado executivo 

Investigar os procedimentos de coletas de dados de natureza 

quantitativa para, a partir daí, apresentar possíveis ferramentas 

tecnológicas para esse procedimento. 

Pesquisa acadêmica de secretariado executivo: o caso da revista expectativa Esta pesquisa desenvolveu-se sob um estudo de caso junto a 

Revista Expectativa, elaborada e mantida pelo curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, analisando o perfil dos trabalhos científicos publicados 

neste periódico desde 2001 até 2012. 

Secretariado executivo: revisão da produção científica   

Do período 2000-2012  

Mapear e analisar a produção intelectual em Secretariado 

Executivo, referente ao período 2000-2012, a fim de 

disponibilizar à academia o “estado do conhecimento” na área. 

ENEPES Contribuições do núcleo de estudos e pesquisas em secretariado executivo 

para o desempenho em atividades de assessoria 

Investigar a relação entre as aprendizagens adquiridas no âmbito 

do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo 

(NEPES) e a capacitação para o exercício da assessoria 

intelectual. 

27° Semana Acadêmica de 

Secretariado / UNIOESTE 

Não encontrado Não encontrado 

V ENESEC Não encontrado Não encontrado 

VII ENESEC A importância da pesquisa científica sob a ótica de discentes de secretariado 

executivo da universidade federal do amapá-UNIFAP  

Obter as percepções de discentes do Curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo, da Universidade Federal do Amapá - 

UNIFAP, sobre a importância da pesquisa acadêmica na 

formação universitária e profissional. 

Produção intelectual em secretariado executivo: estudo na revista de gestão 

e secretariado (GESEC)  

Identificar as características teórico-metodológicas dos artigos 

publicados na Revista de Gestão e Secretariado (GeSec) com 

intuito de verificar suas contribuições para a construção da 

identidade científica em Secretariado Executivo. 
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JOSEC Dissertações e teses sobre o secretariado: uma produção de conhecimento no 

período de 1999 a 2012  

Conhecer a atual realidade acerca da produção de dissertações e 

teses sobre o Secretariado, oriundas dos programas de Pós 

Graduação, defendidas entre os anos de 1999 a 2012. 

CONSUB Não encontrado Não encontrado 

Fonte: Elaborada pelas autoras 
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A dificuldade de acesso aos anais, a ausência de informações de alguns eventos 

e a impossibilidade de verificação se os artigos publicados passaram por um processo 

de arbitragem, são limitações desse estudo. Pesquisas futuras podem ser desenvolvidas 

visando investigações acerca das identidades dos eventos e de uma proposta de GT 

científico padrão para todos os eventos acadêmicos de Secretariado Executivo.  
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SECRETARIADO DA FACULDADE DE MEDICINA. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo as potencialidades e deficiências 

relacionadas às competências de secretários que atuam na Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará, na percepção de gestores e profissionais. Justifica-se 

pelo fato pela inserção da gestão por competências na pauta das discussões da 

Administração Pública Federal, inserindo-se nesse contexto, a atuação secretarial. A 

abordagem teórica considerou o conceito de competências de Dutra (2004); Fleury e 

Fleury (2011). Metodologicamente, possui abordagem qualitativa; quanto ao 

desenvolvimento no tempo, foi desenvolvida uma pesquisa longitudinal prospectiva. A 

coleta de dados foi realizada em duas etapas: a primeira fase foi feita em 2011 e a 

segunda, em 2016 visando comparar os resultados e identificar possíveis evoluções em 

relação ao tema, tendo como instrumento de coleta de dados a aplicação de questionário 

direcionado aos gestores e secretários. Inferiu-se que diante dos desafios que se 

apresentam, a amostra investigada denota que a Administração Pública na Universidade 

percebe que a forma de gerenciamento do passado não é mais adequada ao atual 

contexto social e institucional. Assim, desperta para a necessidade de rever os 

mecanismos de demanda por capacitação, de modo a desenvolver nos servidores as 

competências necessárias ao alcance de maior eficiência e de melhores resultados.  

 

Palavras-chave: Gestão por competências. Administração pública federal. Profissional 

de Secretariado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

     Gestão por competências é um tema que vem sendo aprofundado por estudiosos 

(DUTRA, 2004, FLEURY; FLEURY, 2001, 2008) focalizando a identificação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias aos profissionais inseridos em uma 

sociedade cada vez mais dinâmica. Ao delinear o conceito de competências Fleury e 

Fleury (2001, p. 2) consideram como um “[...] conjunto de conhecimentos, habilidades 

e atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que justificam um alto 

desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na 

inteligência e personalidade das pessoas. ” 

O conceito de gestão por competências emergiu na pauta das discussões da 

Administração Pública Federal, em virtude dos desafios enfrentados e da necessidade de 

sustentação das políticas de redefinição das instituições públicas, objetivando conferir-

lhes eficiência e nível de excelência nos serviços prestados. A Gestão por competências, 

em cumprimento ao Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006), 

trazendo para a realidade do setor público conceitos característicos da iniciativa privada, 

como planejamento estratégico e inclusão de práticas de gestão com foco no incentivo e 

valorização ao desenvolvimento e no comprometimento das pessoas com os resultados 

institucionais.  
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 No que tange à atuação do secretário na esfera pública Custódio, Ferreira e 

Silva (2008, p. 12) consideram “[...] a caracterização do profissional de secretariado 

como um agente potencializador do executivo e da instituição na qual está inserido. 

Assim, este profissional deve buscar constante treinamento em busca da excelência, 

flexibilidade e especialização”.  A partir dessas considerações, emerge a seguinte 

questão norteadora desta pesquisa: quais são as competências necessárias à atuação do 

secretário de instituição educacional da esfera pública? Tem como objetivo analisar as 

competências do secretário que atuam em analisar as potencialidades e deficiências 

relacionadas às competências de secretários executivos que atuam na Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará, na percepção de gestores e profissionais. 

Para tanto, considera-se o conceito de competências de Fleury e Fleury (2001, 2008) 

focalizando-se conhecimentos, habilidades e atitudes do secretário executivo.  

As atribuições do secretário no âmbito da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) enquanto atividade-meio, a atuação desse profissional exerce papel relevante no 

alcance dos objetivos institucionais. A descrição do cargo, coloca sob a responsabilidade 

desse profissional, tais como: coordenação de equipes, gerenciamento de informações, 

captação de dados, elaboração de documentos, atendimento a usuários internos e 

externos, com retorno em tempo hábil, viabilizando aos gestores condições favoráveis 

ao desempenho das funções.  

Percebe-se, entretanto, no âmbito da Faculdade de Medicina da UFC, lócus 

desta pesquisa, a existência de demanda de aprimoramento do trabalho e, em alguns 

contextos, observa-se o comprometimento da fluidez das atividades e procedimentos, 

em decorrência a da ausência de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desempenho da função.  Além disso, observa-se a necessidade de ampliação e 

aprofundamento de pesquisas acerca das competências do secretário executivo. Entre os 

estudos localizados acerca desse tema localizados estudos acerca do desenvolvimento 

de competências gerenciais do secretário executivo (LIMA; CANTAROTTI, 2010; 

BARROS et. al, 2013), bem como abordagens acerca das competências secretariais em 

instituições educacionais da esfera pública (LEAL; DALMAU, 2014). Nesse sentido, 

destaca-se a relevância desta investigação por possibilitar uma discussão acerca das 

competências necessárias ao secretário em uma instituição de ensino superior pública.  

Este artigo está organizado em cinco seções, além desta introdução. A segunda 

seção aborda a gestão por competências na Administração Pública. A terceira seção 

apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa. Na quarta seção, focalizam-se 

os resultados e discussões. A quinta seção expõe as considerações finais.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO: GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Para Leme (2005), gestão por competências é uma ferramenta que veio para 

auxiliar as empresas a definirem o que elas precisam buscar e treinar em seus 

funcionários, ou seja: identificar as competências que uma função precisa; identificar as 

competências que o colaborador possui; fazer a comparação desses levantamentos 

identificando a lacuna gap, e, a partir daí, traçar um plano de atuação. Entenda-se que o 

gap é a distância existente entre as competências necessárias ao alcance do desempenho 

esperado e as já existentes no desempenho do colaborador. 

Dessa forma, a gestão por competências pode ser entendida como um modelo 

gerencial que propõe a melhoria da gestão organizacional, através da capacitação de 

colaboradores com foco nas competências, que são: os conhecimentos que se 

relacionam à formação acadêmica e/ou conhecimento teórico; as habilidades, que 
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dizem respeito à prática, vivência, experiências adquiridas e as atitudes representadas 

pelas emoções, valores e sentimentos das pessoas. Conforme Brandão e Guimarães 

(2001) diversas empresas adotam a gestão por competências com o intuito de orientar 

seu empenho para o planejamento, captação e avaliação nos vários níveis da 

organização (individual, grupal e organizacional). 

Desse modo, as pessoas poderão agregar valor à empresa, o que representa um 

salto de qualidade na programação do futuro da organização. Faz-se relevante que o 

processo de identificação e adequação das competências essenciais ao negócio seja 

contínuo, pois elas se alteram conforme o caráter dinâmico do mercado onde a 

organização se insere. Na esfera pública, destaca-se o modelo de gestão por 

competências proposto por Pires et. al (2005) apresentado na Figura 1.  

Figura 1: Modelo de gestão por competências 

 

 Fonte: Pires (2005, p. 21) 

 

  

     Observa-se neste modelo que a gestão ´por competências fundamenta-se na 

estratégia da organização e requer o diagnóstico das competências das pessoas que a 

compõem. A partir do seu mapeamento podem ser realizados planos de gestão e 

indicadores de desempenho que necessitam de constante avaliação.  

No âmbito da Administração Pública Federal, a orientação para a implantação 

do sistema de gestão por competências foi determinada pelo Decreto 5.707 de 23 de 

fevereiro de 2006, ao instituir a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de 

Pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. O referido 

Decreto estabeleceu como instrumentos para a Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal o plano anual de capacitação, o relatório de execução do plano anual de 

capacitação e o sistema de gestão por competências, cuja responsabilidade pelo 

desenvolvimento e implantação foi delegada à Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (BRASIL, 2006). 

No artigo 2º, inciso II, do Decreto 5.707 a gestão por competências foi assim 

conceituada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulação da 

estratégia organizacional 

Definição da missão, da 

visão de futuro e dos 

objetivos estratégicos 

Diagnóstico das 

competências essenciais 

à organização 

Definição de indicadores 

de desempenho 

organizacional 

Desenvolvimento 

das competências 

internas 

Formulação 

dos planos 

operacionais de 

trabalho e de 

gestão 

Captação e 

integração das 

competências 

externas 

Definição de 

indicadores de 

desempenho e 

remuneração 

de equipes e 

de indivíduos 

Acompanhamento e avaliação 

 

 

Diagnóstico 

das 

competências 

humanas ou 

profissionais 



 

www.enepes.wixsite.com/anais 

 

129 Anais do II Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo - ENEPES 

Universidade Federal do Ceará Outubro de 2017 Nº 02/ Vol. 01 

 

 

Gestão por competências: gestão da capacitação orientada para o 

desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance 

dos objetivos da instituição. (BRASIL, 2006, p. 1). 

 

Segundo Fleury e Fleury (2008), a assimilação do modelo de gestão 

estratégica de recursos humanos, no Brasil, é demonstrada em pesquisas de 

profissionais da área de Recursos Humanos e em estudos de caso realizados nas 

empresas brasileiras. Esse modelo refere-se à inclusão de práticas de gestão com foco 

no incentivo e valorização ao desenvolvimento e no comprometimento das pessoas com 

os resultados institucionais. Citando a pesquisa Delfi – RH 2010, Fleury e Fleury 

(2008) ressaltam que a maior dificuldade encontrada pelas empresas pesquisadas é 

alinhar as pessoas, suas competências e seu desempenho às estratégias de negócio e aos 

objetivos organizacionais. Por esse motivo, o modelo de gestão por competências tem 

sido indicado, com frequência, nas intenções de modernização da forma de gerir os 

recursos humanos, podendo ser implementado na administração pública de modo que 

possibilite mudanças e modernizações.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa possui abordagem qualitativa no qual o “pesquisador vai a campo 

buscando captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele 

envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes”. (GODOY, 1995, p. 21). 

Quanto ao desenvolvimento no tempo, foi desenvolvida uma pesquisa longitudinal 

prospectiva com o intuito de “[...] estudar um processo ao longo do tempo para 

investigar mudanças [...]”. (HOCHMAN et. al., 2005, p. 3). Dessa maneira, a coleta de 

dados foi realizada em duas etapas: a primeira fase foi feita em 2011 e a segunda, em 

2016 visando comparar os resultados e identificar possíveis evoluções em relação ao 

tema.  

O estudo foi feito a partir de um levantamento bibliográfico e coleta de dados 

por meio de questionário. Quanto à seleção dos participantes, foram definidas duas 

categorias: gestores e secretários, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Participantes da pesquisa 

Categoria 
População  

Quantidade de 

participantes 

2011 2016 2011 2016 

Gestores 28 28 12 11 

Secretários  20 17 13 13 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Cabe esclarecer que ao reportar-se ao secretariado da Faculdade de Medicina, 

refere-se aos servidores que exercem o cargo de secretários nas diversas instâncias da 

Faculdade, sejam eles secretários executivos ou assistentes em administração, no 

exercício da função de secretário. 

O questionário utilizou a escala tipo Likert – nomeada em homenagem a seu 

criador, Rensis Likert – de 5 pontos onde conforme Oliveira (2001), os participantes 
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informam qual seu grau de concordância ou discordância sobre afirmações relacionadas 

com o objeto pesquisado. As alternativas de resposta das questões do questionário 

aplicado eram: discordo totalmente, discordo um pouco, indiferente, concordo em parte 

e concordo totalmente. 

O questionário continha 16 perguntas organizadas de forma que, uma pergunta 

se referia à importância que o entrevistado dava a determinada competência, e a 

pergunta seguinte se referia a quanto o entrevistado avaliava o domínio da competência, 

no profissional. Os questionários, aplicados aos gestores e aos secretários, foram 

adaptados nas perguntas, de modo que a avaliação do domínio fosse direcionada para 

que os secretários respondessem às perguntas de forma autoavaliativa e os gestores 

respondessem avaliando os secretários com os quais interagem. 

As oito competências consideradas no questionário foram selecionadas do 

quadro de descrição de competências, utilizado para o delineamento do perfil 

profissional do Secretariado no âmbito da UFC, elegendo-se aquelas de maior 

relevância para o bom desempenho das atividades secretariais, quais sejam: habilidade 

com informática, domínio da Língua Portuguesa e facilidade de redigir com clareza e 

concisão, capacidade de se comunicar por escrito e oralmente em idioma estrangeiro, 

habilidade para o gerenciamento de informações, comprometimento com as demandas 

de trabalho, motivação para executar a função de secretário, visão sistêmica da 

Universidade, possuir bom trânsito nas instâncias da Universidade. A interpretação dos 

resultados foi feita à luz da teoria estudada por meio da técnica de análise de conteúdo 

em três etapas: pré-análise, leitura geral; exploração, organização dos dados e 

categorização (BARDIN, 2011).   

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em 2011 o grupo participante da pesquisa compôs-se de servidores com média 

de 21 anos de serviço (variando entre 3 e 42 anos), mas, que exercem a atividade de 

secretário há 12,5 anos (variando de 3 a 30 anos); desses, 25% não ingressaram no 

serviço público por concurso, e quanto ao nível máximo de formação, 17% possuem 

ensino médio, 33% são graduados, 33% possuem especialização e 17% mestrado. Na 

amostra de gestores, o tempo médio de serviço é 27 anos (variando de 12 a 36 anos), 

com média de 10 anos (variando de 2 a 28 anos) em função de gestão, todos ingressos 

no serviço público por concurso e 92% com nível de formação de doutorado. 

Em 2016, participaram servidores com média de 19 anos de serviço (variando 

entre 1 e 36 anos), mas que exercem a atividade de secretário há 12,5 anos (variando de 

1 a 23 anos); desses, 15,4% não ingressaram no serviço público por concurso, e quanto 

ao nível máximo de formação, 30,8% são graduados, 61,5% possuem especialização e 

7,7% mestrado. Na amostra de gestores, o tempo médio de serviço é 19,5 anos 

(variando de 02 a 39 anos), com média de 2,3 anos (variando de -1 a 05 anos) em 

função de gestão, todos ingressos no serviço público por concurso e 91% com nível de 

formação de doutorado. Vale salientar que a amostra do secretariado da Faculdade de 

Medicina é composta de assistentes em administração, com graduações diversas, bem 

como secretários executivos, ambos podendo exercer a função de secretário.  

Buscou-se conhecer as percepções dos participantes acerca da relevância do 

conhecimento de informática para a função de secretário e a percepção de domínio 

dessa competência no cotidiano de trabalho, sob a perspectiva do gestor e dos próprios 

secretários. Sob o aspecto de julgamento da relevância, 100% dos gestores e 85% dos 

secretários concordaram totalmente, que é muito importante ter habilidade para 

trabalhar com programas de informática. Outros 15% dos secretários concordaram, em 
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parte, e 8% dos gestores discordaram totalmente. 

No entanto, entre os gestores, apenas 27% concordaram totalmente, e 45% 

concordaram em parte que os secretários tenham o conhecimento de informática 

adequado ao atendimento das demandas de trabalho. Também 27% deles discordaram 

um pouco. 

Na visão dos secretários, 38% concordaram totalmente e 46% concordaram em 

parte, de que possuem o domínio de informática adequado. 15% discordaram 

totalmente. 

Considerando os 15% de secretários que discordou totalmente do domínio de 

informática, infere-se uma lacuna existente na necessidade de capacitação nessa área. 

Ressalte-se, também, o índice de 8% dos gestores que julgaram sem importância o uso 

de informática pelos secretários, tendo em vista que, atualmente, esta habilidade é 

fundamental para quase todas as práticas de secretaria. O domínio de ferramentas 

tecnológicas é apontado por Leal e Moraes (2017, p.157) como uma das competências 

necessárias ao secretário que atua na educação superior por meio da “habilidade de lidar 

com modelos inovadores de gestão; utilização, maximização e otimização de recursos 

tecnológicos”.  Dessa maneira, é fundamental que os secretários atuantes em 

instituições de ensino superior busquem preencher este hiato.  

Outro aspecto investigado refere-se ao conhecimento da Língua Portuguesa e a 

habilidade para redigir com clareza e concisão. Em relação a esta competência, 100% 

dos gestores e 85% dos secretários concordaram totalmente que é muito importante o 

domínio da língua portuguesa. No entanto, entre os gestores, apenas 18% concordaram 

totalmente e 36% concordaram, em parte, de que os secretários tenham um bom 

domínio da Língua Portuguesa, enquanto 77% dos secretários se consideraram com um 

bom domínio do Português. Atente-se para o fato de que 45% dos gestores discordaram 

que os secretários possuam um bom domínio da Língua Portuguesa, enquanto nenhum 

secretário se autoavaliou dessa forma. Com relação à importância do conhecimento em 

Língua Estrangeira para o cargo de secretário, 18% dos gestores e 8% dos secretários 

concordaram totalmente que é muito importante ser capaz de se comunicar em um outro 

idioma. Porém, % dos gestores concordaram totalmente que seus secretários possuam 

essa capacidade plena e 64% dos gestores discordaram totalmente. Entre os secretários, 

somente 15% concordaram em parte e 54% discordou totalmente que tenham 

conhecimento de outro idioma estrangeiro. Esse resultado sugere uma necessidade de 

capacitação nessa área, levando-se em consideração que a Universidade mantém 

constante intercâmbio com outros países. A relevância de domínio de Língua 

Estrangeira para os secretários é enfatizada por Santos (2012, p. 98) ao afirmar que 

esses profissionais devem “[...] estar aptos a atuar de forma a assessorar eficientemente 

dirigentes de organizações públicas ou privadas, ou ainda, de agir autonomamente e 

com sucesso num cenário de mudanças constantes como o da era contemporânea”. 

Quanto à habilidade de gerenciamento de informações, 100% dos gestores e 

92% dos secretários concordaram totalmente, que é muito importante para o secretário 

possuir habilidade de gerenciamento de informações. No entanto, entre os gestores 

apenas 27% concordaram totalmente e 36% concordaram em parte, de que os 

secretários dominem essa habilidade. Na autoavaliação dos secretários, 54% informou 

concordar totalmente com o fato de que possuem habilidade para gerenciar informações. 

Este resultado corrobora a percepção de diversos autores que abordam as competências 

gerenciais do secretário. Nessa linha de pensamento, Custódio, Ferreira e Silva (2008) 

salientam que o secretário atuante em instituição pública necessita o capital intelectual 

de forma que possa transformar informação em conhecimento.  Barros, Silva e Ferreira 

(2015, p. 160) ressaltam que no papel de mentor esse profissional possui a competência 
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desenvolvimento dos empregados na qual deve “trocar informações, fatos, ideias e 

significados, usando-os para informar, coordenar e motivar as pessoas”. 

Quanto à atitude de comprometimento dos secretários com suas demandas de 

trabalho, 100% dos gestores e 85% dos secretários concordaram totalmente, com sua 

relevância para a função. Relativo ao domínio dessa habilidade, detectou-se que 55% 

dos gestores concordaram totalmente e 27% concordaram em parte com a afirmação de 

que os secretários têm bom compromisso com as demandas de trabalho do setor, o que 

representa uma avaliação positiva dos gestores. É pertinente observar que os secretários 

foram unânimes no entendimento de que o comprometimento é uma atitude importante 

para a boa realização de suas funções e quase unânimes ao se autoavaliarem sob esse 

aspecto. Falta de compromisso não foi apontada pelos gestores nem pela autoavaliação 

dos secretários apontando um resultado positivo em relação ao tema desta pesquisa. A 

atitude de comprometimento está relacionada à gestão de pessoas considerada como 

“[...] a parte mais sensível da gestão escolar. Isso devido ao comprometimento com as 

pessoas, a solução dos problemas de convivência e monitoramento do desenvolvimento 

das atividades exercidas pelo quadro docente, discente e administrativo (GIANINI; 

GERARDIN JÚNIOR, 2010, p. 43).  

Quanto à atitude de motivação dos secretários para o exercício de suas funções, 

91% dos gestores e 77% dos secretários concordaram totalmente com a afirmativa de 

que para exercer suas atividades com eficiência, os secretários precisam estar motivados 

para o trabalho. No entanto, somente 54% dos secretários concordaram totalmente com 

a afirmação de que estão bem motivados e 8% discordaram um pouco, enquanto 45% 

dos gestores concordaram totalmente com a afirmação de motivação em seus 

secretários. 

O indício de desmotivação para o trabalho, segundo a autoavaliação dos 

secretários, apresentou-se como uma variável passível de verificação mais detalhada, 

com vistas ao diagnóstico das causas e intervenção direcionada. Entretanto, percebe-se 

que houve decréscimo de 15% desse percentual, se comparadas as sondagens realizadas 

em 2011 e 2016. Sob esse aspecto, Oliveira e Lohmann (2010, p. 132) salientam o fato 

de o secretário estar “[...] diretamente ligado ao recurso humano e possuir condições de 

trabalhar com a motivação do colaborador, melhorando o desempenho do grupo, facilita sua 

adaptação às necessidades da instituição”.  Para Barros, Silva e Ferreira (2015) uma das 

formas de se obter maior motivação e compromisso do secretário com a instituição é a 

gestão participativa visto que emerge a oportunidade de cooperação nas decisões 

organizacionais.  

Na competência de visão sistêmica da Universidade, 82% dos gestores e 77% 

dos secretários concordaram totalmente que ter visão sistêmica é muito importante para 

que o secretário exerça suas funções com eficiência. No entanto, entre os gestores, 

apenas 9% concordaram totalmente e 55% concordaram em parte, de que os secretários 

tenham conhecimento sistêmico da Universidade. Saliente-se que 18% discordaram 

totalmente e outros 18% discordaram em parte que os secretários tenham visão 

sistêmica da Universidade. Entre os secretários, 8% concordaram totalmente e 69% 

concordaram em parte, com a afirmação sobre sua visão sistêmica da Universidade. 

Oliveira e Lohmann (2010, p. 139) a capacidade de articulação em todos os níveis da 

instituição possibilita uma visão global das “[...] peculiaridades das relações entre as várias 

categorias de funcionários da instituição, conquistando acolhimento e liderança no trabalho 

em equipe, visando a um esforço simultâneo em prol de um objetivo único”.  Esta 

competência é ressaltada, também, por Leal e Moraes (2017, p. 157) ao ressaltarem o 

“conhecimento e visão geral da organização (missão, cultura, valores, estrutura, 

atividades, hierarquia) ”.   
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A pesquisa analisou a habilidade de estabelecer bom relacionamento com as 

demais instâncias da Universidade, o que mensura, também, a atitude de boa relação 

interpessoal no trabalho. Nessa competência, 73% dos gestores e 38% dos secretários 

concordaram totalmente que o bom trânsito em todas as instâncias da Universidade seja 

relevante para o exercício da função. No entanto, somente 18% dos gestores e 31% dos 

secretários concordaram totalmente que os profissionais possuam essa habilidade. Este 

resultado denota que, na visão dos gestores, embora reconheçam a importância do bom 

trânsito nas instâncias da Universidade, há uma lacuna na prática dos participantes desta 

pesquisa. É necessário considerar que as instituições de ensino federais “[...] necessitam, 

portanto, de profissionais dotados de competências técnicas e comportamentais, capazes 

de atuarem como agentes de mudanças [...] (LEAL; MORAES, 2017, p. 157) e, dessa 

maneira, é possível a construção de equipes a partir do empenho para que um grupo de 

pessoas se tornem uma equipe de trabalho (BARROS; SILVA; FERREIRA, 2015). Assim, 

os secretários precisam direcionar esforços para o desenvolvimento de boas relações 

interpessoais, a fim de melhorar a qualidade dos processos de gestão na Universidade.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desta investigação resultou em algumas reflexões acerca 

das potencialidades e deficiências relacionadas às competências de secretários 

executivos que atuam na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, na 

percepção de gestores e profissionais. Por meio de um estudo longitudinal prospectivo 

foi possível realizar uma síntese comparativa dos resultados alcançados neste estudo 

tomando como base o perfil dos secretários, conforme a descrição do cargo de 

secretário executivo do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos da 

União, considera-se relevante destacar: de 2011 a 2016 o percentual de profissionais 

exercendo a função de secretários, sem o nível de graduação, diminuiu e o nível de 

especialista aumentou no mesmo período, sendo as áreas de formação: Educação Física, 

Estatística, Licenciatura em Português, Licenciatura em Ciências e Contabilidade, 

Psicologia, Recursos Humanos, Secretariado Executivo e Tecnólogo em Gestão da 

Educação Superior.  

A percepção da necessidade de capacitação na área de Informática foi 

minimizada na pesquisa de 2016, a qual na visão dos gestores foi avaliado como 

satisfatório o domínio dessa habilidade; a capacidade de gerenciamento de informações, 

foi apontada por todos os secretários e dos gestores como muito importante, sendo que 

o nível de domínio foi considerado satisfatório pela maioria dos participantes; a minoria 

dos secretários participantes informaram possuir desmotivação para exercer as funções, 

apesar de terem sido unânimes ao atribuir alto grau de importância a motivação. Sugere-

se um plano de capacitação, avaliação e possibilidade de progressão por mérito, 

resultando em ascensão funcional, além de intervenções que levassem à valorização 

profissional; a competência de comprometimento dos secretários com as demandas de 

trabalho foi avaliada satisfatoriamente, tanto pelos gestores como pelos secretários. 

Na visão sistêmica da Universidade, comparando a percepção dos gestores e a 

autoavaliação dos secretários ficou evidenciado um grau de discordância que pode ser 

indício de que o secretário não esteja percebendo a importância do estabelecimento das 

conexões necessárias à realização de suas atividades com eficiência; o bom trânsito nas 

instâncias da Instituição apresentou-se como uma das competências que necessita de 

melhor empenho por parte dos profissionais de secretariado, no sentido de buscar uma 

maior inserção nos vários setores e processos que compõem a estrutura organizacional 

da Universidade. 
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 No que se refere à competência relativa ao domínio de idiomas estrangeiros, 

tanto os gestores como os secretários a classificaram como muito importante para o 

trabalho eficiente dos secretários, mas o nível de domínio avaliado tanto pelos gestores 

quanto pelos próprios secretários revela capacidade insatisfatória dessa habilidade. O 

distanciamento entre demanda e capacidade justificaria uma intervenção institucional 

objetivando oferecer oportunidades de capacitação. Na competência de domínio da 

Língua Portuguesa detectou-se desnível entre a avaliação dos gestores que consideram a 

habilidade em nível de domínio menor que a autoavaliação dos secretários. Desse 

modo, para sanar a deficiência, além da existência de oportunidades de capacitação, 

seria necessária a sensibilização dos profissionais para a necessidade de 

aperfeiçoamento. 

Infere-se, portanto, que diante dos desafios que se apresentam, a amostra 

investigada denota que a Administração Pública na Universidade percebe que a forma 

de gerenciamento do passado não é mais adequada ao atual contexto social e 

institucional. Assim, desperta para a necessidade de rever os mecanismos de demanda 

por capacitação, de modo a desenvolver nos servidores as competências necessárias ao 

alcance de maior eficiência e de melhores resultados.  
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RESUMO: Este estudo buscou analisar como as competências secretariais influenciam 

na atuação dos profissionais de Secretariado Executivo em uma empresa multinacional, 

neste caso a ENGIE Brasil Energia. Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto que as 

organizações estão atentas para as competências dos sujeitos, bem como a de que a 

profissão secretarial vem evoluindo nessa direção, a qual atualmente perpassa o nível 

técnico, adentrando o tático e o operacional. Em termos metodológicos, a pesquisa 

caracteriza-se pela abordagem qualitativa, de natureza básica e descritiva quanto aos 

objetivos. Como estratégia fez-se uso do estudo de caso e, quanto às técnicas de coleta 

de dados optou-se pelas pesquisas bibliográfica, documental e levantamento de campo, 

realizado por meio de entrevistas. Os resultados revelaram, inicialmente, que na 

empresa pesquisada há ainda certa tendência para o trabalho mais operacional. No 

entanto, na análise dos dados foi constatado um viés de informação, que precisa ser 

considerado. De modo geral, chegou-se à conclusão de que as competências secretariais 

influenciam nas atividades de forma direta, já que algumas competências citadas se 

enquadram no perfil contemporâneo do secretário. 

 

Palavras-chave: Secretariado Executivo. Competências Secretariais. Atividades 

Secretariais. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

É notável que a profissão de Secretário Executivo se desenvolveu com o passar 

dos anos e considera-se que um dos motivos dessa mudança foi a globalização do 

mercado de trabalho, que fez com que os profissionais, de modo geral, buscassem cada 

vez mais capacitação e desenvolvimento para poder competir perante essa nova 

realidade. Bond e Oliveira (2011, p.16) sustentam esse panorama ao afirmarem que “o 

mercado de trabalho está exigindo muito mais de qualquer profissional, o que gera 

atualizações constantes nas funções exercidas”. 

Sob essa perspectiva, o profissional de secretariado passou a exercer funções 

criativas, com capacidade de opinar e decidir, preocupando-se com o todo da 

organização (produção, qualidade, pessoas e custos) e, também, se tornou um 

negociador, programador de soluções, empreendedor, com iniciativa, proatividade e 

comprometimento, participando em variadas atividades no ambiente de trabalho 

(LASTA; DURANTE, 2008). Esse profissional deixa de ser apenas aquela pessoa que 

auxiliava nas tarefas do dia, como organizar agendas e receber telefonemas e começa a 

ser um cogestor, momento em que se envolve mais intelectualmente (BOND; 

OLIVEIRA, 2011). 

Tal posição vai ao encontro do dissertado por Pereira e Silva (2013, p. 110), 

quando afirma que “As organizações, diante de uma nova realidade de mercado, 

passaram a notar a necessidade de pessoas com mais poder de autonomia, de iniciativa e 

de comprometimento”, ou seja, as organizações ampliaram seu interesse nas 
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competências apresentadas pelos indivíduos, sobretudo as relacionadas à sua conduta 

pessoal e interpessoal (LEAL, 2014). 

Nessa direção, Leal (2014) afirma que estratégias focadas no potencial das 

pessoas, como a principal forma de concretização dos objetivos organizacionais, amplia 

o interesse das organizações nas competências apresentadas pelos indivíduos. Ademais, 

o mercado notou que a articulação entre as competências individuais no âmbito da 

organização tende a resultar no desenvolvimento das competências coletivas, que 

ocasionam em um diferencial competitivo da organização (PIRES et al., 2005). 

Nesse sentido, insere-se o pensamento de Abraão (2013), que diz que o 

secretário executivo possui várias competências, podendo algumas ser acentuadas, 

como, por exemplo, o relacionamento interpessoal, a resiliência e a ética. Vale destacar 

também, que o profissional demonstra estar focado na visão, missão e valores da 

empresa, adquirindo especialização para atuar no papel de cogestor (BOND; 

OLIVEIRA, 2011). Diante de tais peculiaridades, o secretário é capaz de pensar 

estrategicamente, promover mudanças e não apenas cumprir/executar tarefas e ordens 

(LASTA; DURANTE, 2008). 

Diante do exposto, que pressupõe que as organizações estão atentas para as 

competências dos sujeitos e de que a profissão secretarial vem evoluindo nessa direção, 

ou seja, de que as atividades diárias do Secretário Executivo, hoje, perpassam o nível 

técnico, adentrando no tático e no operacional, este estudo visa a responder a seguinte 

questão de pesquisa: como as competências secretariais influenciam na atuação dos 

profissionais de Secretariado Executivo na ENGIE Brasil Energia? 

Para responder tal indagação tem-se como objetivo deste estudo analisar como 

as competências secretariais influenciam na atuação dos profissionais de Secretariado 

Executivo na ENGIE Brasil Energia. Na intenção de alcançar tal proposição foram 

traçados como objetivos específicos: a) apresentar o perfil de competências exigido para 

o cargo de Secretário Executivo na ENGIE Brasil Energia; b) identificar as atividades 

desempenhadas pelos profissionais de secretariado e c) correlacionar às atividades 

desempenhadas com as competências exigidas ao profissional de Secretariado 

Executivo na empresa. A pesquisa se justifica por acreditar ser oportuno conhecer a 

relação entre as competências secretariais e a realização das atividades cotidianas do 

profissional de secretariado em uma empresa multinacional (neste caso a ENGIE Brasil 

Energia) e crê-se que a análise efetivada por este estudo pode auxiliar a potencializar o 

desempenho e a atuação do secretário executivo, no seu dia a dia, tanto na empresa em 

estudo, como em outras, todavia, respeitando a cultura organizacional de cada uma. 

Em termos de estrutura tem-se, primeiramente esta introdução, que 

contextualiza o tema abordado e apresenta o problema de pesquisa, os objetivos 

estabelecidos e a justificativa para sua realização da pesquisa. Na sequência, está a 

fundamentação teórica, na qual são tratadas as teorias que embasam o tema-problema e 

que também serviram como sustentação para a análise de dados. Na terceira seção, 

indica-se a metodologia utilizada para a realização deste estudo; na quarta são 

analisados e discutidos os dados e apresentados os resultados da pesquisa. Na quinta e 

última seção são expostas as considerações finais, seguidas pelas referências utilizadas 

no decorrer da pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONCEITOS SOBRE COMPETÊNCIA 

 

O conceito de competência é algo relativamente recente. Fleury e Fleury 
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(2001) mencionam que, em 1973, McClelland publicou o Paper Testing for 

Competence rather than Intelligence, que iniciou o debate sobre competência entre os 

psicólogos e os administradores nos Estados Unidos. Fischer et al (2008, p. 31) 

comentam que o surgimento do fenômeno competência surgiu motivado “[...] pela 

inadequação dos modelos tradicionais de gestão de pessoas no atendimento às 

necessidades e às expectativas das empresas e das pessoas”. 

Já Andreazza (2013) com base em Fisher, Dutra, Nakata e Ruas (2008) explica 

que o conceito de competência no princípio foi estruturado para testes de inteligência 

nos processos de seleção e logo foi ampliado para processos de avaliação e para ações 

de desenvolvimento de pessoal. Ainda, segundo o autor, nesse contexto, o tema 

competência tem despertado crescente interesse dentre os princípios e práticas da gestão 

de pessoas no Brasil. 

Dutra, Hipólito e Silva (1998) definem competência como a capacidade de se 

gerar resultados dentro dos objetivos organizacionais. Já Fleury e Fleury (2001, p.188) 

conceituam competência como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica 

mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo”. Os autores corroboram com os 

estudos de Le Boterf (2003), quando declaram que o profissional competente é aquele 

que sabe agir em situações diversas, vai além do prescrito e toma iniciativas quando 

necessário. 

Durand (1998) diz que o conceito de competência está baseado em três 

dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes, englobando não só questões técnicas, 

mas também a cognição e as atitudes relacionadas ao trabalho. Para o autor, um 

indivíduo competente integrará uma série de competências técnicas e comportamentais, 

quais sejam: saber o que e por que fazer e saber como fazer e querer fazer algo são 

algumas delas. Vale ressaltar, com base em Schwartz (1990), que a competência varia 

de acordo com o contexto em que está inserida, ou seja, uma pessoa pode-se mostrar 

competente em um contexto e não ter o mesmo desempenho em outros. Isso resulta na 

relação entre competência e resultado. 

Para Fischer et al (2008) pode-se dividir competências em dois cenários. O 

primeiro voltado para as competências organizacionais, no qual essas competências 

decorrem da gênese e do processo de desenvolvimento da organização e são 

concretizadas em seu patrimônio de conhecimentos, que estabelece as vantagens 

competitivas da organização no contexto em que se insere. E, o segundo, voltado para 

as competências individuais, onde as pessoas, com seu conjunto de competências, 

podem ou não ser aproveitadas pela organização. 

Para Zarifian (2008) competência profissional é uma combinação de 

conhecimentos, de saber-fazer, de experiências e de comportamentos que se exerce em 

um determinado contexto. O autor aponta ainda, que ela é verificada na prática 

profissional de cada pessoa e, a partir daí, pode ser validada, pertencendo à organização, 

da qual o indivíduo faz parte, a identificação, a validação e o aprimoramento. 

Vale destacar ainda o exposto por Levy-Leboyer (1997), quando explica que 

há outros parâmetros em que a competência se encaixa, quais sejam: a) autoridade, 

quando significa o poder que se encontra na alta direção; b) capacitação, quando 

significa o “saber fazer” e o “saber conhecer” do indivíduo; c) competição, quando 

estabelece as metas a serem alcançadas, gerando rivalidade; d) qualificação, quando na 

área de Gestão de Pessoas psicólogos do trabalho apontam candidatos aptos, ou não, 

para o cargo, uma referência à capacidade que a pessoa tem de lidar com os próprios 

problemas e resolvê-los de uma maneira mais efetiva; e) incumbência, que é utilizada 

por agentes sociais ao se definirem as tarefas e funções de responsabilidade de um 
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determinado profissional e f) suficiência, que se dá na execução de um trabalho, quando 

se tem a especificação mínima para ser competitivo. 

Acrescenta-se que “as atividades e as relações de trabalho tornaram-se mais 

complexas e, associadas às pressões sociais, elevaram do conceito de competência para 

as atitudes e a capacidade de relacionar-se socialmente.” (LEAL; FIATES, 2013, p.33). 

Leal (2014) enfatiza, também, que estratégias focadas no potencial de contribuição 

humano, como o principal meio para concretizar os objetivos organizacionais passaram 

a ajustar-se melhor nesse contexto de mudanças e ampliaram o interesse da 

administração nas competências técnicas e comportamentais apresentadas pelos 

indivíduos. 

Tal argumentação condiz com o dissertado por Fleury e Fleury (2001), quando 

explicaram que o trabalho deixou de referir-se simplesmente ao conjunto de tarefas 

associadas descritivamente ao cargo para tornar-se o prolongamento direto da 

competência que o indivíduo mobiliza diante de uma situação profissional mutável e 

complexa. A esse contexto insere-se a figura do Secretário Executivo, que desenvolve 

competências especificas, as quais são apresentadas na seção que segue. 

 

2.2 COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO PROFISSIONAL DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

É possível notar – por meio dos currículos dos cursos de Secretariado 

Executivo – que a profissão é multidisciplinar, permitindo ao profissional atuar nos 

mais diversos segmentos do mercado de trabalho. Bortolotto e Willers (2005) 

reconhecem que o conjunto, flexibilidade do perfil mais atribuições e competências a 

serem desenvolvidas pelo profissional de secretariado, o tornaram “peça-chave” nas 

estruturas organizacionais. Neste sentido, Lasta e Durante (2008) colocam que o 

secretário executivo é um profissional que está atuando nas mais diversas áreas, dentro 

das organizações, tais como recursos humanos, financeira, comercial, marketing, 

contábil, recepção, além de atuar em cargos de assessoria e gestão, o que exige que este 

profissional conheça bem o empreendimento e entenda o papel de cada departamento 

para o todo da organização. 

Sabino e Rocha (2004) comentam também sobre as novas características da 

profissão e explicam que, atualmente, se exige um profissional de secretariado flexível, 

competente e comprometido com o desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas 

atividades. Ou seja, o secretário deve ter capacidade empreendedora, ser capaz de 

trabalhar em grupo, ter uma postura ética, ser determinado para alcançar objetivos, 

ousado para apresentar ideias e objetivo nas ações. 

Nesse contexto, tem-se as competências secretariais a serem desenvolvidas 

durante a formação secretarial, as quais estão dispostas no Artigo 4º das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Secretariado Executivo, 

 
I - capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências 

fixadas pelas organizações; II - visão generalista da organização e das 

peculiares relações hierárquicas e intersetoriais; III - exercício de funções 

gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, organização, controle e 

direção; IV - utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com 

valores e estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e 

situações organizacionais; V - habilidade de lidar com modelos inovadores de 

gestão; VI - domínio dos recursos de expressão e de comunicação 

compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de 

negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; VII - 

receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; 
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VIII - adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da 

qualidade e da produtividade dos serviços, identificando necessidades e 

equacionando soluções; IX - gerenciamento de informações, assegurando 

uniformidade e referencial para diferentes usuários; X - gestão e assessoria 

administrativa com base em objetivos e metas departamentais e empresariais; 

XI - capacidade de maximização e otimização dos recursos tecnológicos; XII 

- eficaz utilização de técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, 

imprimindo segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo de informações; e 

XIII - iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às 

mudanças, consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu 

exercício profissional.(BRASIL, 2005, n.p.) 
 

Sobre as competências secretariais, Bortolotto e Willers (2005) comentam que 

aquelas técnicas se referem aos principais métodos utilizados no desenvolvimento de 

suas atividades, que viabilizam a efetividade dos resultados e dos processos nos quais o 

profissional está inserido. As autoras ainda colocam que as competências 

comportamentais, em contrapartida, envolvem, além de um bom nível de 

relacionamento interpessoal e intrapessoal, a ética, que ganha ênfase pela proximidade 

do profissional com informações institucionais estratégicas e sigilosas. 

Ademais, para os autores, o Secretário deve ter capacidade empreendedora, ser 

capaz de trabalhar em grupo, ter uma postura ética, ser determinado para alcançar 

objetivos, ousado para apresentar ideias e objetivo nas ações. Wada (2007, p. 149 e 150) 

acrescenta que “o profissional de Secretariado Executivo, com seu novo perfil e 

competências, atua como mediador entre a alta diretoria e colaboradores em geral, 

podendo ser o responsável por mudanças organizacionais e também pessoais do grupo.” 

Porém, é certo que, com as mudanças do mercado, a profissão está em 

constante desenvolvimento. Nesse sentido, Bond e Oliveira (2011) lembram que o 

tempo em que o profissional de secretariado era apenas aquela pessoa que auxiliava nas 

tarefas mais simples do dia, como organizar agendas, receber telefonemas, enviar 

correspondências, entre outras funções, já passou. Ainda, segundo os autores, nos dias 

de hoje, esse profissional tornou-se respeitável para as empresas e seus gestores, pois, 

além de continuar a realizar as tarefas cotidianas, o secretário passou a ser cogestor. Ou 

seja, há um maior envolvimento intelectual, com uma gestão exercida em parceria com 

as pessoas. Bertan (2010) complementa que hoje o profissional de secretariado 

executivo pode atuar como assessor, gestor, empreendedor e consultor tanto em 

empresas públicas quanto em empresas privadas, sendo elas de pequeno, médio ou 

grande porte, de capital nacional ou estrangeiro. Ele pode atuar como profissional 

contratado, prestador de serviços ou proprietário do seu próprio empreendimento. 

Moreira e Olivo (2012) chamam a atenção para as exigências desse contexto 

contemporâneo, que praticamente forçou os secretários executivos a atualizar-se. Os 

autores apontam que atividades operacionais como datilografia, taquigrafia de ditados e 

registro e distribuição de expedientes foram gradativamente substituídas por demandas 

mais estratégicas, como gestão da informação e liderança de equipes. 

Observa-se diante do exposto que o secretário executivo tem domínio de 

diversas áreas do conhecimento podendo ocupar um espaço significativo junto aos 

gestores, alcançando níveis elevados de autonomia, ampliando suas possibilidades 

profissionais e expandindo o seu campo de atuação (LEAL; DALMAU, 2014).  

Diante do ora contextualizado, depreende-se que aquele perfil unicamente 

operacional do profissional de Secretariado Executivo, exigido nos primórdios da 

profissão, já não existe mais, mesmo porque, conforme destaca Leal (2014), um cenário 

organizacional complexo como o contemporâneo, caracterizado pela dinamicidade e 

diversidade, demonstra que uma carreira linear não se ajusta aos modernos nichos 
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organizacionais. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este estudo apresenta, nesta seção, os procedimentos metodológicos que 

sustentam o desenvolvimento da pesquisa. Assim, foi utilizada a abordagem qualitativa, 

pois se pretendeu, a partir da coleta de dados, verificar a ocorrência de um fenômeno, 

sob a concepção dos sujeitos que o vivencia. Tal ação concorda com o exposto por 

Godoy (1995, p. 21): “o pesquisador vai a campo buscando ‘captar’ o fenômeno em 

estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas [...]”. 

Em termos de natureza a pesquisa é considerada básica, uma vez que a 

intenção é “[...] gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da Ciência, sem 

aplicação prática prevista. (GERHARDT; SILVEIRA 2009, p.34)”. Ou seja, o que se 

pretendeu foi conhecer como as competências secretariais influenciam na atuação dos 

profissionais de secretariado executivo na ENGIE Brasil Energia, sem o intuito de 

aplicação daquilo que se obtiver como resultado. A pesquisa configura-se como 

descritiva quanto aos objetivos, visto que, tem como objetivo à descrição das 

características de determinada população e sua relação com o fenômeno, alinhando-se 

ao tratado por Gil (2002).   

Quanto à estratégia utilizada, trata-se de um estudo de campo, que segundo Gil 

(2002) busca o aprofundamento de uma realidade específica, que faz uso, geralmente, 

de técnicas como a observação e entrevistas para a coleta de dados, no sentido de 

captar, a partir dos sujeitos, explicações e interpretações para as ações que envolvem o 

fenômeno. Neste estudo, a pesquisa foi realizada na ENGIE Brasil Energia, empresa na 

qual se buscou conhecer, mais atentamente, sobre a atuação dos profissionais de 

Secretariado Executivo, no período de 08 de agosto de 2016 a 20 de novembro de 2016. 

No que se refere às técnicas, adotou-se a bibliográfica e a documental. 

Segundo Gil (2002), a primeira é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos, e a segunda se vale de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Assim, sustentou-se o arcabouço 

teórico deste trabalho a partir de pesquisas em artigos científicos, livros e trabalhos de 

conclusões de cursos, que versavam sobre o tema problema, além de leis sobre a 

regulamentação da profissão secretarial e documentos internos da Empresa, como, por 

exemplo, estatutos e regimento. 

Outra técnica aplicada, em concordância com a opção de estratégia, foi a de 

levantamento de campo. As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação 

direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer (GIL, 2002), realizada por 

meio de entrevistas semiestruturadas com os sujeitos secretários executivos e analista de 

recursos humanos, profissional este que atua no recrutamento e seleção da empresa. 

Para Gerhardt e Silveira (2009) a entrevista é uma técnica de interação social, uma 

forma de diálogo assimétrico em que uma das partes busca obter dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação. A pesquisa de campo foi realizada no período de 

16/11/2016 a 18/11/2016 e, sumariamente, buscou-se conhecer junto ao sujeito de 

recursos humanos qual a função do Secretário Executivo na estrutura organizacional da 

empresa, as competências requeridas em um processo de recrutamento e seleção para 

profissionais de Secretariado Executivo, como também, se as competências exigidas são 

gerais ou específicas para cada local de lotação. 

Nas entrevistas com os profissionais de secretariado, buscou-se verificar a 

compreensão sobre competências desses profissionais e quais eles(as) julgavam 
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importantes para o bom desempenho de suas atribuições na empresa, além de verificar 

se o que aprenderam teoricamente, em sua formação acadêmica, estava de acordo com o 

que exerciam na prática. Por fim, pretendeu-se igualmente observar as atividades que os 

(as) profissionais desempenhavam na empresa. 

Cabe ressaltar que a empresa conta, no quadro de pessoal, com um total de 

cinco profissionais de Secretariado Executivo. No entanto, foram realizadas entrevistas 

com apenas quatro sujeitos (E1, E2, E3 e E4), visto que um estava em período de férias. 

Observa-se que todos os ocupantes do cargo na ENGIE Brasil Energia são do gênero 

feminino. No que se refere ao sujeito responsável pelo setor de pessoal, trata-se de um 

analista de Recursos Humanos (E5), responsável pelo processo de recrutamento e 

seleção de novos colaboradores, dentre os quais, os que atuam na área secretarial.  

Apresentados os procedimentos adotados para o desenvolvimento da pesquisa 

e definidos os sujeitos, elegeu-se como método para interpretação dos dados, a análise 

de conteúdo. A referida técnica, de acordo com Bardin (2011) trata de explicitar e 

sistematizar o conteúdo de mensagens ou expressões, a partir de índices passíveis ou 

não de quantificação, alicerçados em um conjunto de técnicas e, nesse sentido, aquele 

que analisa tem a sua disposição ou cria, operações analíticas, adaptáveis à natureza 

daquilo que se procura resolver. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO AMBIENTE DO ESTUDO 

 

O ambiente escolhido como estudo de caso é a ENGIE Brasil Energia. 

Segundo dados do site institucional da empresa, a organização atua na implantação e 

operação de usinas geradoras de eletricidade e também na sua comercialização 

(ENERGIA, 2016). Ainda, de acordo com os dados da página virtual, é a maior 

geradora privada de energia do país, com 28 usinas instaladas, divididas em 

hidrelétricas, termoelétricas, usinas de biomassa, eólicas, pequenas centrais hidrelétricas 

e solares, que juntas têm capacidade para gerar 7.003 MW (ENERGIA, 2016). 

No que se refere ao quadro de pessoal, a empresa possui cerca de 1.100 

empregados e possui um valor de mercado de cerca de R$ 21,9 bilhões, sendo 

considerada uma empresa de grande porte, controlada pelo grupo Franco-belga ENGIE, 

que conta com cerca de 130.000 empregados em todo o mundo (ENERGIA, 2016). Para 

fins deste estudo, vale ressaltar que a empresa conta, no Brasil, com cinco secretarias 

que trabalham no ramo de negócio de produção e comercialização de energia, todas 

assessorando as diretorias e presidência da companhia. Destaca-se que a ENGIE Brasil 

Energia tem como missão “gerar energia para a vida” e visão “ser, de modo sustentável, 

a melhor empresa de energia do Brasil” (ENERGIA, 2016) e ainda, preza por meio de 

seus valores pelo profissionalismo, cooperação, espírito de equipe, criação de valor, 

respeito ao meio ambiente e ética. 

De acordo com dados obtidos na entrevista com o profissional de Recursos 

Humanos a empresa é oriunda de uma empresa Estatal, chamada Eletrosul, cuja 

privatização se deu em 1997. Ainda, segundo E5 (2016), a empresa inicialmente foi 

chamada de Gerasul, em 1998 foi incorporada ao Grupo Suez e em 2002 alterou sua 

marca para Tractebel Energia. Em 2015, o grupo controlador alterou sua marca de GDF 

Suez para ENGIE, e então, em 2016, a empresa incorporou a identidade da sua 

controladora e passou a ser a ENGIE Brasil Energia. 
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4.2  PERCEPÇÃO DA ENGIE BRASIL ENERGIA QUANTO AOS 

PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO EXECUTIVO NA ORGANIZAÇÃO 

 

4.2.1 O secretário executivo na estrutura organizacional da Empresa e as competências 

requeridas no processo de recrutamento e seleção 

 

Verificou-se, por intermédio da resposta do analista de Recursos Humanos, 

aqui identificado como Entrevistado 5 (E5), que o entendimento sobre o papel do 

profissional de secretariado na organização, para ele, é semelhante àquele que se tem 

contemporaneamente, ou seja, que a o secretário executivo deve ser um gestor do seu 

ambiente de trabalho. Em outras palavras, deve garantir que o meio onde ele está 

inserido funcione de forma harmônica e eficiente, além da tarefa de dar apoio 

administrativo e assessorar os gestores. O que se espera é que o profissional de 

Secretariado consiga, por meio de uma visão sistêmica, identificar problemas em 

processos e propor melhorias (E5, 2016). 

No entanto, E5 esclarece que a ENGIE Brasil Energia espera que os 

profissionais de secretariado desempenhem funções administrativas rotineiras 

(específicas) e não se envolvam com as questões mais amplas da organização. Acredita 

que tal posicionamento ocorre devido à própria cultura organizacional, que é oriunda de 

uma empresa Estatal, cuja visão de um profissional atuando de forma mais operacional 

ainda é presente. Comenta, ainda, que os próprios gestores, que possuem esta visão mais 

operacional, acabam não explorando o real potencial estratégico do profissional de 

secretariado. Todavia, acredita que os próprios secretários executivos têm capacidade de 

quebrar essas barreiras e mostrar o seu real valor para a Companhia. 

Observa-se, a partir do exposto, que a ENGIE Brasil Energia tem, sobre o 

profissional de secretariado, uma visão anacrônica, de um perfil operacional, fato que 

vai de encontro ao dissertado por Lasta e Durand (2008), quando explicam que o 

profissional de secretariado executivo é capaz de pensar estrategicamente, promover 

mudanças e não apenas cumprir/executar tarefas e ordens. 

Sobre o processo de recrutamento e seleção para o cargo secretarial, E5 (2016) 

aponta que precisa procurar pessoas que se adéquem a cultura de uma empresa oriunda 

de uma Estatal e que tem, ainda, foco no perfil operacional da profissão. Todavia, 

segundo o entrevistado, no último processo de recrutamento e seleção de secretários 

executivos, buscou-se além de um profissional com perfil operacional, alguém que 

tivesse visão de negócio e de mercado, entendimento da importância da sua posição e 

que se sentisse confiante em relação à carreira escolhida. 

Outras características que fizeram parte do perfil a ser buscado foram: ser 

crítico ao que está se ouvindo e ao trabalho que faz; proativo, no sentido de perceber os 

problemas no ambiente em que está inserido, apresentando soluções; ter uma postura 

adequada; ser discreto; confiável (sigilo nas informações) e ético. Além dessas 

competências, E5 (2016) comentou que se observou também, o conhecimento sobre 

técnicas de negociação; organização; produtividade, influência; comunicação assertiva, 

capacidade de trabalhar em equipe, domínio da língua inglesa e do pacote Microsoft 

Office. 

Questionou-se ao mesmo entrevistado sobre se as competências eram gerais ou 

específicas para cada local de lotação. A resposta foi a de que não havia competências 

específicas para cada local. O entrevistado explicou que quando se busca por novos 

profissionais, apesar de existirem diferentes diretorias para atuação do secretário, as 

competências são gerais para todos os postos, com exceção das Diretorias 
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Administrativa, Financeira e de Relação com Investidores, às quais exigem a 

competência para a tradução, visto que trabalham com documentação que exige tal 

ação. 

Expostas as competências, conclui-se que a organização, apesar das tendências 

para a operacionalidade das funções secretariais, busca por profissionais capazes de 

resolver problemas e que compreendam a importância do seu papel dentro da 

organização. Assim, observa-se a inclinação da empresa para aquilo exposto por Bond e 

Oliveira (2011), ou seja, que o tempo em que uma secretária era apenas aquela pessoa 

que auxiliava nas tarefas mais simples do dia a dia, como organizar agendas, receber 

telefonemas, enviar correspondências, entre outras funções, já passou. Nos dias de hoje, 

além de continuar a realizar as tarefas cotidianas, o secretário passou a ser cogestor, isto 

é, exige-se dele um maior envolvimento intelectual, com uma gestão exercida em 

parceria com as pessoas. 

 

4.3 PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO 

EXECUTIVO QUANTO AO SEU PAPEL DENTRO DA ORGANIZAÇÃO  

 

4.3.1 Atividades desempenhadas pelos profissionais de secretariado na Empresa 

 

No sentido de conhecer o cotidiano dos sujeitos secretários na empresa ENGIE 

Brasil Energia, como também, alcançar o proposto por este estudo, perguntou-se aos 

entrevistados da área secretarial quais atividades desempenhavam na organização. O 

Quadro 1 ilustra os resultados encontrados para o questionamento. 

 

Quadro 1 -  Atividades desempenhadas 
Atividades desempenhadas Vezes relatadas 

Organização de reuniões 4 

Organização de eventos 4 

Organização de viagens 4 

Organização de agendas 4 

Despacho e arquivo de documentos e correspondências 4 

Atendimento telefônico e presencial 4 

Assessoramento aos gestores 4 

Gerenciamento de sistemas internos 4 

Suporte a equipe de secretárias 4 

Gerenciamento de e-mails 4 

Revisão de documentos  4 

Participação em reuniões de diretoria 1 

Elaboração de pautas e atas de reuniões 1 

Traduções  1 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2016) 

 

No Quadro 1, é possível verificar que a maior parte das tarefas é comum entre 

as entrevistadas. Destaca-se que atividades como participação em reuniões de diretoria, 

elaboração de pautas e atas de reuniões foram relatadas somente uma vez pela 

entrevistada E2, que assessora diretamente o presidente da empresa. Tal fato demonstra, 

conforme destacou o analista de Recursos Humanos, que a participação do profissional 

de secretariado em ações mais estratégicas, como participação em reuniões, é limitada. 

Outra atividade que foi relatada somente uma vez foi a tradução, pela E1, concordando 

com o dito por E5, quando expôs que esse é requisito demandado apenas para a 

profissional que está lotada na Diretoria Administrativa e na Diretoria Financeira e de 
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Relações com Investidores. 

Observa-se que as atividades destacadas pelas profissionais de secretariado vão 

na direção daquilo relatado por E5: receber, organizar e emitir resumos dos assuntos a 

serem deliberados pela diretoria executiva da Companhia e suas Empresas controladas; 

propor e disponibilizar a pauta das reuniões aos diretores e jurídico; comunicar decisões 

aos gerentes formais; organizar e garantir a guarda e o encaminhamento adequado dos 

documentos recebidos e emitidos pela presidência; providenciar a aquisição e os 

pagamentos de despesas da diretoria executiva, incluindo taxas gerais, contribuições 

associativas e de entidades ligadas ao setor elétrico, incluindo despesas de rateios; 

coordenar o módulo de deliberação e designação, por meio da emissão dos diversos 

formatos de deliberações e designações; revisão e orientação aos usuários da emissão de 

ordens de serviços para correções no módulo. 

Ao se buscar a compreensão sobre o entendimento que as entrevistadas tinham 

sobre competências, a primeira entrevista entende que “competência é saber fazer as 

coisas” (E1, 2016). A segunda colocou que “competência é você fazer com excelência 

suas atividades” (E2, 2016). Para a terceira competências são “características 

específicas de cada cargo para que aquela função seja exercida com excelência” (E3, 

2016). A última entrevistada destacou que “competência é cumprir o que é solicitado 

dentro dos prazos estipulados, fazer um trabalho bem feito, entregando sempre o que é 

solicitado” (E4, 2016). 

Nota-se que as respostas obtidas não estão exatamente alinhadas ao proposto 

pela literatura. No entanto, correlacionam-se com o dissertado por Durand (1998) sobre 

a competência estar ancorada em três dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes, 

fato que engloba não só questões técnicas, mas também a cognição e as atitudes 

relacionadas ao trabalho. Os argumentos das profissionais também estão em 

consonância com o exporto por Zarifian (2001) que coloca que competência “[...] é uma 

combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de experiências e comportamentos que 

se exerce em um contexto preciso”. Após conhecer a compreensão das entrevistadas 

sobre competências, acredita-se ser importante captar a percepção que elas têm sobre as 

que julgam necessárias para o bom desempenho das suas atividades. 

 

4.3.2 Competências que as secretárias executivas julgam necessárias para o bom 

desempenho das suas atribuições na Empresa 

 

Além das atividades que as secretárias executivas desempenham na 

organização, verificou-se também, quais as competências que elas julgavam necessárias 

para o bom desempenho de suas atribuições. Para E1 (2016) é necessário ter 

“organização, pró-atividade e visão de mercado”. E2 (2016) coloca que é necessário 

“estudar, ser proativa, ter espírito de equipe, ser altruísta, fazer com amor e 

responsabilidade as minhas atribuições.” De acordo E3 (2016), “ética, responsabilidade, 

proatividade, ter conhecimento do todo, visão de mercado, conhecimento de uma 

segunda língua” são necessários para desempenhar bem sua função. E por último, E4 

(2016) pontua que “organização, atenção, paciência, ser multitarefa, estar sempre 

disponível, estar aberta a novos desafios e solicitações” são competências que ela julga 

necessitar. 

Os apontamentos das entrevistadas concordam com exposto por Abrão (2013), 

que ressalta algumas das competências secretariais: ser ético, profissional, proativo, ter 

iniciativa, criatividade, relacionar-se bem, saber trabalhar em equipe e em rede, dominar 

várias línguas, conhecer diferenças culturais, dominar a tecnologia, elaborar relatórios, 
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administrar bem o tempo, ter visão sistêmica, resiliência, respeitar a diversidade, ser 

empreendedor, flexível, preocupar-se com a sua educação permanente com a carreira, 

respeitar os seus pares, superiores e subordinados, ser compromissado com a sua 

organização, entre outras. 

Observa-se que as entrevistadas têm uma visão mais contemporânea da 

profissão, alinhando-se a evolução da profissão secretarial, como também ao 

pensamento de E5 (2016).  Todavia, conforme explanado anteriormente, há ainda na 

Empresa uma ideologia tecnicista, acreditando-se que haja um viés de informação no 

que se refere aos dados. 

 

4.4 CORRELAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REQUERIDAS COM AS 

ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELAS SECRETÁRIAS NA ENGIE 

BRASIL ENERGIA 

 

Nesta seção explora-se a questão das competências exigidas pela organização e 

a aplicação delas nas atividades cotidianas do profissional de secretariado. Para tanto, 

apresentou-se as competências exigidas pela empresa versus as competências que as 

secretárias julgam necessárias e a correlação das competências requeridas com as 

atividades desempenhadas pelas secretárias na ENGIE Brasil Energia. 

Dessa maneira, tratou-se primeiro de correlacionar as competências e as 

atividades desempenhadas, visto que se julgou necessário apresentar um paralelo entre 

as competências que a empresa procura e aquelas citadas pelas secretárias executivas. 

Tal situação está ilustrada no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Paralelo de competências 
Competências requisitadas pela empresa Competências apresentadas pelas SE 

Visão de negócio e mercado Visão de negócio e mercado 

Saiba da importância da sua posição Ser proativo 

Sentir-se realizado no que desempenha Sentir-se realizado no que desempenha 

Ser crítico no que ouve Ser multitarefa 

Ser crítico no que faz Manter-se estudando 

Buscar resolver problemas no ambiente em que está inserido Ser altruísta 

Ser analítico Ser responsável 

Ter uma postura adequada Ter atenção 

Ser discreto Ser paciente  

Manter o sigilo das informações Domínio da língua inglesa 

Ter ética Ter ética 

Ser confiável Estar sempre disponível 

Ter conhecimento sobre técnicas de negociação Estar aberto aos desafios e solicitações 

Ser organizado Ser organizado 

Ser produtivo Saber trabalhar em equipe 

Saber exercer a influência Ser proativo, manter-se estudando. 

Ter comunicação assertiva Manter-se estudando, ter atenção, ser 

paciente. 

Saber trabalhar em equipe Ser paciente, altruísta, responsável. 

Domínio da língua inglesa Manter-se estudando, domínio da língua 

inglesa, proativo. 

Domínio do pacote Microsoft Office Manter-se estudando, domínio da língua 

inglesa, proativo. 

Fonte: Elaborada pelas autoras (2016) 

 

Averígua-se, a partir do paralelo apresentado no Quadro 2, que há alinhamento 

entre aquilo que organização busca em termos de competências secretariais e o que as 
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profissionais ocupantes do cargo julgam serem competências necessárias para o 

desenvolvimento das atividades. Nota-se, igualmente, que a afirmação de E5 (2016) 

sobre o foco de a organização tender para as atividades mais operacionais é presente. 

No entanto, acredita-se que algumas das competências citadas tanto pelo analista de 

RH, quanto pelas secretárias, visionam a um perfil mais contemporâneo, como, por 

exemplo, buscar a solução de problemas no local onde está inserido, ser analítico, 

trabalhar em equipe e ter visão de mercado e negócio. Crê-se que o analisado alinha-se 

ao exposto por Bond e Oliveira (2011), quando comentam que nos dias de hoje o 

profissional de secretariado, além de continuar a realizar as tarefas cotidianas, passou a 

ser cogestor. Em outras palavras, há um maior envolvimento intelectual, com uma 

gestão exercida em parceria com as pessoas. Na sequência, buscou-se a correlação entre 

as competências requeridas com as atividades desempenhadas na ENGIE Brasil 

Energia, cuja apresentação consta no Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Relação atividades x competências 
Atividades desempenhadas Competências necessárias 

Organização de reuniões Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, buscar resolver os 

problemas, ter ética, manter sigilo de informações. 

Organização de eventos Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, buscar resolver 

problemas, postura adequada, ter ética. 

Organização de viagens Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, comunicação 

assertiva, trabalhar em equipe. 

Organização de agendas Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, buscar resolver 

problemas, ter ética, manter sigilo de informações. 

Despacho e arquivo de documentos e 

correspondências 

Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, ter ética, sigilo de 

informações, conhecimento das técnicas de arquivamento, 

técnicas de negociação. 

Atendimento telefônico e presencial Ser organizado, buscar resolver os problemas, postura adequada. 

Assessoramento aos gestores Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, buscar resolver 

problemas, ter ética, manter sigilo de informações, visão de 

negócio e de mercado, postura adequada, ser discreto, 

comunicação assertiva, trabalhar em equipe. 

Gerenciamento de sistemas internos Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, conhecimento em 

tecnologia da informação e domínio do pacote Microsoft Office 

Suporte a equipe de secretárias Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, buscar resolver os 

problemas, ter ética, manter sigilo de informações, visão de 

negócio e de mercado, postura adequada, ser discreto, 

comunicação assertiva, trabalhar em equipe. 

Gerenciamento de e-mails Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, buscar resolver 

problemas, ter ética, manter sigilo de informações. 

Revisão de documentos  Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, buscar resolver os 

problemas, ter ética, manter sigilo de informações. 

Participação em reuniões de diretoria Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, buscar resolver 

problemas, ter ética, manter sigilo de informações, postura 

adequada, ser discreto, comunicação assertiva, trabalhar em 

equipe, exercer influência. 

Elaboração de pautas e atas de reuniões Ser organizado, ser produtivo, ser analítico, buscar resolver os 

problemas, ter ética, manter sigilo de informações, postura 

adequada, ser discreto, comunicação assertiva. 
Traduções  Ser organizado, ser produtivo, ser analítico. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2016) 

 

Verifica-se, a partir do ilustrado no Quadro 3, que para cada atividade 

desempenhada pelos profissionais de secretário há mais de uma competência requerida. 

Crê-se que tal fato se deve pela multifuncionalidade e polivalência, características da 
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profissão secretarial. 

Diante o apresentado, acredita-se que há alinhamento entre as competências 

secretariais requisitadas pela empresa e as atividades realizadas pelas secretarias da 

Empresa. Sendo assim, supõe-se que as primeiras influenciam no processo de realização 

das segundas. Considera-se que tal resultado associa-se ao exposto por Le Botef (1995), 

ou seja, que a competência é o saber agir responsável e que é reconhecido pelos outros e 

implica saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e 

habilidades, num contexto profissional determinado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o ora arrazoado, confirma-se que o mercado de trabalho 

valoriza cada vez mais o profissional de secretariado que entende o seu papel 

estratégico dentro da organização, como também que a evolução das competências 

secretariais possibilitou essa mudança no perfil secretarial. Dessa forma, o retrato 

unicamente operacional, característico das décadas de 1960 e 1970 já não se adéqua 

mais ao contexto contemporâneo. 

Entretanto, durante a análise dos dados deste estudo, verificou-se, a partir da 

fala de um dos entrevistados, que na ENGIE há ainda certa tendência para o trabalho 

mais operacional. Ou seja, o foco é que os colaboradores desempenhem suas atividades 

rotineiras, sem necessidade de macro reflexões sobre o ambiente organizacional. O 

mesmo entrevistado acredita que tal situação se deve às heranças culturais da empresa, 

que antes, era estatal. 

No entanto, quando da análise dos dados sobre as competências requeridas para 

o cargo secretarial e, pelas respostas dos sujeitos secretários executivos, percebeu-se um 

viés de informação que precisa ser considerado, já que algumas competências citadas se 

enquadram no perfil contemporâneo do secretário, que assume conforme discutido, 

passa a ocupar lugar mais significativo nas organizações, junto aos gestores, com níveis 

elevados de autonomia, fato que amplia as possibilidades de atuação. 

Desse modo, o ora contextualizado teve como ponto de partida o objetivo deste 

estudo, qual seja, analisar como as competências secretariais influenciam na atuação 

dos profissionais de Secretariado Executivo na ENGIE Brasil Energia. A fim de 

alcançar o pretendido foram traçados três objetivos específicos. O primeiro, apresentar 

o perfil de competências exigido para o cargo de Secretário Executivo na ENGIE Brasil 

Energia foi alcançado por meio da entrevista com o responsável pelo setor de Recursos 

Humanos da empresa averiguada. O sujeito forneceu informações que possibilitaram 

conhecer as competências secretariais exigidas pela ENGIE, para atuação do 

profissional secretário. O segundo, identificar as atividades desempenhadas pelos 

profissionais de secretariado foi atingido por intermédio das entrevistas com os sujeitos 

secretários. As respostas permitiram a compreensão das ações que envolvem o cotidiano 

secretarial na organização. O terceiro objetivo especifico buscou correlacionar às 

atividades desempenhadas com as competências exigidas ao profissional de 

Secretariado Executivo na empresa. A associação entre as duas situações foi realizada e 

permitiu a compreensão de que as competências secretariais influenciam nas atividades 

(não essencialmente operacionais), uma vez que para realizá-las é preciso 

conhecimento, habilidade e atitude. Assim, atingidas as questões específicas, considera-

se que o propósito geral do estudo foi alcançado.  

Sobre os limites da pesquisa, menciona-se que se trata de um estudo que visa a 

análise de uma realidade específica e, sendo assim, não permite generalizações. 

Acredita-se também que houve algum tipo de óbice durante a coleta de dados, visto que 
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há um viés de informação, detectado durante a análise dos dados. 

Para estudos futuros sugere-se a reaplicação da pesquisa a fim de conhecer se 

houve mudanças em relação à posição da empresa, no que se refere ao trabalho voltado 

para o operacionalismo dos profissionais de secretariado, como também, explorar mais 

essa visão a partir dos sujeitos secretários. Outra possibilidade é um estudo comparado 

com outras organizações do mesmo tipo, a fim de perceber se o fenômeno se repete ou 

não. 
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O SECRETÁRIO EXECUTIVO E A GESTÃO DO RELACIONAMENTO 

COM O CLIENTE EM UM ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA 

ORGANIZACIONAL 

 

Thays Lyanny da Cunha Garcia da Rocha  

 

RESUMO: É fundamental dar importância a gestão do relacionamento com o cliente 

para o sucesso organizacional, além disso, o profissional de Secretariado Executivo tem 

papel importante nesse relacionamento. Assim, o questionamento da pesquisa é: Como 

o Secretário Executivo gerencia o relacionamento com o cliente em um escritório de 

consultoria organizacional? O objetivo geral da pesquisa é identificar que atividades o 

secretário executivo desempenha no relacionamento com o cliente de uma empresa de 

consultoria organizacional. O embasamento teórico permeia a gestão do relacionamento 

com o cliente e o papel do secretário executivo com ele. Metodologicamente, a pesquisa 

é classificada como qualitativa e descritiva, fundamentada como uma pesquisa de 

campo e o instrumento de coleta de dados deu-se por meio de questionários com 

membros da empresa estudada e um relato de experiência da profissional dessa 

empresa. Verificou-se que a secretária executiva da empresa estudada gerencia o 

relacionamento com o cliente em suas atividades diárias e também o processo comercial 

para prospecção de novos clientes. Os canais de relacionamento mais utilizados são e-

mail, contato telefônico, site e redes sociais.  

 

Palavras-chave: Gestão do relacionamento com o cliente. Atuação profissional. 

Secretariado Executivo.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com as transformações da revolução tecnológica e globalização, as empresas 

estão tornando-se mais competitivas, pensando mais nos clientes e em como mantê-los 

satisfeitos. Destaca-se então a importância da efetiva gestão do relacionamento com o 

cliente para o sucesso organizacional e a importância do papel do profissional de 

Secretariado Executivo nesse relacionamento com os stakeholders da empresa.   

Nesse sentido, segundo Neiva e D’Élia (2010) o profissional de Secretariado 

está inserido no processo gerencial das empresas, como elemento vital, para trabalhar ao 

lado do poder decisório, otimizando resultados, times, projetos, virtualmente e nas 

múltiplas opções que o novo mercado de trabalho oferece a todos os profissionais.  

A partir desse cenário, o questionamento que norteia a pesquisa é: Como o 

Secretário Executivo gerencia o relacionamento com o cliente em um escritório de 

consultoria organizacional? A importância desse estudo deve-se ao fato de que o 

profissional de secretariado possui atividades bem direcionadas e definidas que de 

acordo com a dinâmica das organizações e recebe papeis que tornam sua área de 

atuação mais ampla e complexa na empresa. O objetivo geral da pesquisa é identificar 

que atividades o secretário executivo desempenha no relacionamento com o cliente de 

uma empresa de consultoria organizacional. Especificamente objetiva-se:  

I. Mapear os canais de relacionamento do secretário executivo junto aos 

clientes da empresa de consultoria organizacional; 

II. Identificar a frequência de participação do secretário executivo no 

relacionamento com os clientes da empresa de consultoria organizacional e; 

III. Identificar o papel desempenhado na tomada de decisão com relação aos 
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clientes de uma empresa de consultoria organizacional. 

Assim, a relevância do estudo deve-se ao fato de haverem diversos estudos que 

mostram o papel do secretário executivo no relacionamento com o cliente, como os 

estudos de Medeiros e Hernandes (2010), mas que necessitam ser aprofundados, 

mediante os diversos papeis que o profissional vem assumindo no mercado de trabalho.  

Sendo necessário investigar acerca do tema relacionado ao ramo de consultoria 

organizacional, que possui uma dinâmica diferenciada com relação as empresas de 

setores de varejo e comércio, baseando-se também no entendimento das necessidades 

do mercado de trabalho para a construção do perfil profissional.  

Essa pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de caráter qualitativo e 

descritivo. A pesquisa também é classificada na forma de uma pesquisa de campo e o 

instrumento de coleta de dados utilizado foram questionários submetidos ao Google 

Formulários. Além disso, utilizou-se análise documental em arquivos de planejamento e 

execução de atividades do profissional de Secretariado da empresa em estudo.  

A pesquisa também contou com um relato de experiência do profissional de 

Secretariado Executivo da empresa, que objetivou comparar as respostas sinalizadas 

pela equipe e pela profissional com relação aos objetivos do estudo. O Universo da 

pesquisa são todos os profissionais membros e parceiros da consultoria analisada que 

tem contato direto com os clientes. Para a análise de dados essa pesquisa utiliza-se do 

método de análise de conteúdo. A seguir têm em ordem o referencial teórico da 

pesquisa, subdividido nos temas de gestão do relacionamento com o cliente e atuação 

do profissional de Secretariado Executivo no relacionamento com o cliente, os 

procedimentos metodológicos, a análise e discussões dos resultados, considerações 

finais e referências.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esse estudo está embasado nos temas centrais que compõe a questão e os 

objetivos. A gestão do relacionamento com o cliente em geral e em empresa de 

consultoria e a atuação do profissional de Secretariado Executivo junto a esse processo. 

 

2.1 A gestão do relacionamento com o cliente 

 

As organizações estão constantemente buscando agregar valor junto ao cliente, 

processo que não ocorre apenas com a venda, mas que também envolve a pós-venda, ou 

seja, o contato futuro e constante com o cliente, buscando fidelizá-lo. A competição é 

cada vez maior, e o custo para atrair novos clientes sobem cada vez mais. A gestão do 

relacionamento com o cliente, também conhecida como CRM (Customer Relationship 

Management) é utilizada para melhorar e prolongar o relacionamento com o cliente. A 

prática de desenvolver ações para aumentar o conhecimento sobre os hábitos de 

consumo do cliente, entregar o produto ou serviço certo e, com isto reter os clientes não 

é necessariamente nova. (PRIETO; CARVALHO, 2005, p. 2).  

 
CRM é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e à antecipação 

das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Do ponto 

de vista tecnológico, CRM envolve capturar os dados do cliente ao longo de 

toda a empresa, consolidar todos os dados capturados interna e externamente 

em um banco de dados central, analisar os dados consolidados, distribuir os 

resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente e usar 

essa informação ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de 

contato com a empresa (PEPPERS; ROGERS GROUP, 2004, p.59).  
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De acordo com Rocha e Goldschimidt (2010), existem quatro fatores 

impulsionadores do uso de estratégias de gestão do relacionamento com o cliente: 

competitividade, concorrência, maturidade dos produtos e base de clientes e nesse 

sentido o foco está na construção de relações e laços entre a empresa e seus clientes, 

com objetivos ligados ao aumento da satisfação, do prazer e do volume de compras dos 

clientes, ligados também à contribuição na retenção e na lealdade destes, como mostra a 

figura: 

 

Figura 1:  Objetivos, bases e funções do relacionamento com os clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: (ROCHA; GOLDSCHIMIDT, 2010, p. 114)  
 

O CRM é uma combinação de software, com telefonia, e outros canais, como 

e-mail, Internet e fax. 
Do ponto de vista dos sistemas, CRM é a integração dos módulos de 

automatização de vendas, gerência de vendas, telemarketing e televendas, 

serviço de atendimento e suporte ao cliente (SAC), automatização de 

marketing, ferramentas para informações gerenciais, WEB e comércio 

eletrônico (PEPPERS; ROGERS GROUP, 2004, p.60). 

 

Dessa forma, segundo Kotler (2000), em qualquer circunstância o sucesso do 

bom atendimento reside na satisfação de alguma necessidade e (ou) desejo do cliente, 

apesar de nem sempre ser fácil compreendê-los. Eventualmente, o próprio cliente pode 

ter dificuldade em exprimir sua necessidade ou dela nem mesmo ter consciência.  Nessa 

temática, o profissional de secretariado tem grande impacto na identificação das 

necessidades, a seguir é feito um levantamento teórico acerca de sua atuação junto ao 

relacionamento com o cliente.  
 

2.1.1 A gestão do relacionamento com o cliente em empresa de consultoria 

 

Conforme Oliveira (2003) a consultoria empresarial caracteriza-se como um 

processo interativo de um agente externo que desenvolve mudanças para auxiliá-la não 

tendo total controle da situação. Assim, no ambiente da consultoria, se torna ainda mais 
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expressivo a necessidade de manter o bom relacionamento com o cliente. Também é 

importante destacar que para que o consultor ou os profissionais que se relacionam com 

o cliente possam desenvolver um bom trabalho de consultoria “é necessário que haja 

um grau de confiança muito grande entre o consultor e os diretores da empresa, para 

evitar o truncamento de informações. ” (BERTI, 2009, p. 16).  Para Block (2013, p. 

167):  
A parte mais difícil da consultoria é saber lidar com a resistência do cliente. Quando 

fazemos consultoria, é natural sentir que se pudermos apresentar nossas ideias de 

modo claro e lógico, e se visarmos sinceramente a atender aos interesses do cliente, 

ele respeitará nossa experiência e seguirá nossas sugestões. Logo descobrimos que 

por mais que nossa apresentação dos dados e nossas recomendações sejam 

razoáveis, os clientes mostram resistência. 

 

Para Hirschile (2005), o serviço de consultoria consiste em um aconselhamento 

do consultor para seu cliente e para que isso ocorra de forma eficiente é necessário a 

manutenção do bom relacionamento. Jacinto (2004) destaca diversas habilidade que 

devem existir para que um profissional esteja apto a atuar em consultoria, dentre elas a 

capacidade de relacionamento é bastante frisada por ser necessária em todos os 

processos para adquirir e manter um cliente. Watkins (2005, p. 139) afirma que “a 

importância dos bons relacionamentos muda a maneira como as pessoas lidam umas 

com as outras ao negociarem, moderando as tentativas mais agressivas de exigir valor”. 

Conforme Petry e Nascimento (2007), a consultoria faz uso de informações 

sobre a organização para implementar soluções ideias e nesse processo podem surgir 

dificuldades que reforçam a interação com o cliente.  Assim, nesse processo o 

profissional de Secretariado pode ter muito a contribuir a partir de sua expertise e 

habilidades. A seguir é feito um levantamento sobre a atuação desse profissional e sua 

relação na gestão do relacionamento com o cliente.  

 

2.2 A atuação do profissional de secretariado executivo no relacionamento com o 

cliente 

 

A atuação do profissional de secretariado é cercada por novos desafios que 

vieram acompanhados das mudanças que ocorreram na profissão e que fazem diferença 

no ambiente organizacional. Azevedo e Costa (2002, p. 39) afirmam: “A atenção das 

empresas não está apenas voltada para a produção”.  

A qualidade do serviço não atinge somente os produtos, mas sim as relações 

com clientes. Essa relação de parceria é que irá manter a empresa competitiva no 

mercado. Maiores lucros serão obtidos quando as necessidades dos clientes, internos e 

externos, forem atendidas. Faz-se necessário que estes sejam conhecedores dos 

objetivos da organização, mesmo sendo atuantes em outras áreas (AZEVEDO; COSTA, 

2002). Conforme D’Elia e Neiva (2009), as empresas e os executivos esperam que 

profissional de secretariado tenham uma visão global da organização, sabendo as 

funções de cada funcionário, quem são os principais clientes e quais são os planos a 

médio e longo prazo. Com relação ao campo de atuação do secretário executivo, 

segundo Nonato Júnior (2009, p. 94): 

 
O secretário, processualmente, vem migrando do campo operacional para o 

gerencial. Atualmente, não se pode reduzir a potência do Secretariado às 

técnicas de trabalho, confiando-o em um campo de praticismo, seria negar 

toda a evolução intelectual pela qual este conhecimento passou nas últimas 

décadas. 
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Nesse contexto, o profissional coloca-se como um agente facilitador dos 

processos organizacionais. O profissional de secretariado também é um mediador de 

relacionamentos internos e externos, sendo que nessa condição ele tem a função de 

“assessorar a empresa e seus dirigentes a administrar a mudança e a rotina da mesma” 

(BÍSCOLI; CIELO, 2004, p. 12). A atuação do secretariado executivo é, segundo 

Rodrigues (2004, p. 178), “um agente transformador de insumos, para a obtenção dos 

resultados esperados pelos clientes”. Dessa forma, no âmbito da gestão do 

relacionamento com clientes:   

 
O profissional de Secretariado Executivo que está inserido nesse processo é 

peça chave, precisa conhecer os objetivos da organização, missão de cada 

departamento para desenvolver esta atividade com eficácia, tanto em relação 

ao cliente interno quanto aos clientes externos da organização. 
(BORTOLOTTO; WILLERS, 2005, p. 49) 

 

Com relação aos clientes internos “a postura do profissional de Secretariado 

Executivo deve ser de facilitador e intermediador das ações para a realização de 

atividades. ” BORTOLOTTO; WILLERS, 2005, p. 49).  O profissional de Secretariado 

Executivo tem a responsabilidade de assessorar e dar suporte para a equipe com quem 

trabalha. Com relação aos clientes externos – são todos aqueles que têm algum 

relacionamento com a organização, mas não fazem parte do contexto organizacional – 

Bortolotto e Willers (2005, p. 49), afiram que “merecem um tratamento formal, pois se 

tratam de profissionais com os quais tem o mesmo objetivo dos clientes internos, mas 

interesses diferenciados. ” 

Seja desempenhando atividades diretamente ligadas ao cliente interno ou 

externo, o profissional de secretariado, desenvolve suas funções com base nas 

competências adquiridas e aprimoradas durante a sua atuação. Para Martins e D’Elia 

(2015, p. 137), os profissionais de secretariado têm adquirido uma gama de novas 

competências para atender as demandas das organizações.   

Dessa forma, o profissional de Secretariado deve além de dominar as técnicas, 

tem se conhecer as organizações por completo para que possa desempenhar com 

excelência as suas funções” (CIELO, 2003). Para Lasta; Durante (2008) o secretário 

executivo, trata-se de um perfil multifuncional, desenvolvendo uma visão abrangente do 

cotidiano secretarial e organizacional e um conjunto de atividades diversificadas e que 

exigem conhecimentos de várias áreas, atividades estas repletas de imprevistos e que 

necessitam de soluções urgentes. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa cientifica é um instrumento de criação do conhecimento, Marconi e 

Lakatos (2005, p. 75) afirmam que “ao se falar em conhecimento científico, o primeiro 

passo consiste em diferenciá-lo de outros tipos de conhecimento existentes”. Para as 

autoras (2005, p. 76), “o conhecimento popular [...] não se distingue do conhecimento 

científico nem pela veracidade nem pela natureza do objeto conhecido: o que os 

diferencia é a forma, o modo ou método e os instrumentos do conhecer”.  

Este estudo é classificado como qualitativo, Godoy (1995) explicita algumas 

características principais de uma pesquisa qualitativa, os quais embasam também este 

trabalho, em que este tipo de estudo considera o ambiente como fonte direta dos dados e 

o pesquisador como instrumento chave; possui caráter descritivo; o processo é o foco 

principal de abordagem e não o resultado ou o produto; a análise dos dados foi realizada 

de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; não requereu o uso de técnicas e 
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métodos estatísticos; e, por fim, teve como preocupação maior a interpretação de 

fenômenos e a atribuição de resultados.  

Esta pesquisa não procura enumerar ou medir os eventos estudados, nem 

emprega instrumental estatístico na análise dos dados, envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo.  Nesse sentido, o estudo 

também se enquadra como descritivo, pois consiste em expor “características de 

determinada população ou de determinado fenômeno” (VERGARA, 2013, p. 42). Essa 

classificação foi escolhida, pois se adequa ao objetivo principal do estudo. A pesquisa é 

ainda classificada na forma de uma pesquisa de campo. De acordo com Marconi e 

Lakatos (2010, p. 169), a pesquisa de campo baseia-se “na observação de fatos e 

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no 

registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-los. ”  

O instrumento de coleta de dados foi o questionário. Estes foram submetidos ao 

Google Formulários e análise documental em arquivos de planejamento e execução de 

atividades do profissional de secretariado da empresa do estudo. O questionário foi o 

mesmo para todos os membros da empresa, dividindo-se em cinco questões abertas que 

contemplaram responder aos objetivos da pesquisa. Dentre as vantagens do uso do 

método do questionário em relação às entrevistas estão: utiliza-se menos pessoas para 

ser executado e proporciona economia de custo, tempo, com obtenção de uma amostra 

maior e não sofre influência do entrevistador. (MARCONI; LAKATOS, 1996; 

MATTAR, 1996). A pesquisa também contou com um relato de experiência da 

profissional de secretariado executivo da empresa, que objetivou comparar as respostas 

sinalizadas pela equipe e pela profissional com relação aos objetivos do estudo. A 

pesquisa foi aplicada no ano de 2015 sendo aprimorada no ano de 2017.  

O Universo da pesquisa foram todos os profissionais membros e parceiros da 

consultoria analisada que tem contato direto com os clientes. Essa delimitação foi 

escolhida devido o escritório possuir um quadro pequeno de funcionários, sendo estes 

os sujeitos da pesquisa: diretor, consultores parceiros e o profissional de secretariado 

executivo. A equipe participa e interage em diversos processos junto ao cliente e a 

secretária executiva.  

A análise dos dados também carece de uma fundamentação metodológica, pois é 

envolvida por técnicas diferentes de acordo com a pesquisa. A decodificação de um 

documento pode utilizar-se de diferentes procedimentos para alcançar o significado 

profundo das comunicações nele cifradas. A escolha do procedimento mais adequado 

depende do material a ser analisado, dos objetivos da pesquisa e da posição ideológica e 

social do analisador (CHIZZOTTI, 2006). Para essa pesquisa utiliza-se o método de 

análise de conteúdo, afirma Triviños (1987) que a análise de conteúdo, além de método 

de análise único, pode servir de auxiliar em pesquisas mais complexas, fazendo parte de 

uma visão mais ampla, como no caso do método dialético. Como afirma Chizzotti 

(2006, p. 98), “o objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido 

das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou 

ocultas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise de dados está dividida em três etapas: caracterização da empresa do 

estudo, apresentação dos dados dos questionários e por fim apresentação do relato de 
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experiência da secretária executiva da organização estudada.  

  

4.1 Caracterizações da empresa em estudo 

 

A empresa de análise do estudo é do ramo consultoria que atua no em serviços 

de consultoria na área organizacional e de responsabilidade social, nos Estados Ceará, 

São Paulo, e Pará. Os serviços desenvolvidos estão classificados desde a área de gestão 

organizacional a responsabilidade socioambiental para empresas, organizações do 

terceiro setor e instituições de ensino. Por razões éticas a empresa não autorizou a 

divulgação do nome, sendo tratada nessa pesquisa como empresa de consultoria. Sua 

missão é: “Promover a Responsabilidade Social, aperfeiçoando os modelos de gestão 

das organizações através de práticas sustentáveis e do engajamento de seus públicos de 

interesse, conquistando, assim, os melhores resultados e uma maior valorização da 

marca. ” 

A Visão é: Ser destaque no mercado cearense em responsabilidade social e ser 

reconhecida por sua equipe especializada, contribuindo para o fortalecimento da 

reputação e lucratividade de nossos clientes e parceiros, em prol do desenvolvimento 

sustentável. Os objetivos da empresa são: alavancar os resultados das empresas no 

engajamento dos stakeholders, provando que as boas práticas da RSE podem ser 

desenvolvidas em todos os tipos de organizações do primeiro, segundo ou terceiro setor, 

independentemente do seu volume de receita ou despesa. Dessa forma, a empresa se 

disponibiliza a levar às empresas as melhores técnicas e práticas responsáveis, 

transformando-as em resultados reais e crescentes, com ética, compromisso, 

criatividade e respeito às individualidades e as necessidades de cada organização. 

A Empresa é uma empresa que surgiu em junho de 2012 e traz um novo 

conceito em consultoria empresarial, e que a partir de 2014 passou a atuar no estado de 

São Paulo e em 2015 no estado do Pará. A empresa tem sua única filial no estado do 

Ceará e sua especialidade se dá no trabalho da Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE), buscamos desenvolver as organizações, tornando-as socialmente responsáveis, 

gerando lucratividade, melhor clima organizacional, uso mais eficiente dos recursos e 

maior envolvimento e comprometimento de seus colaboradores e parceiros.  

A empresa é a primeira consultoria empresarial especializada no tema de 

responsabilidade social no estado do Ceará. Os serviços trabalhos vão desde a criação 

do Código de Conduta, estruturação do departamento ou comitê de Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE) e planejamento estratégico com foco em sustentabilidade à 

implementação das práticas de RSE segundo a ISO 26000, elaboração do relatório de 

sustentabilidade baseado no GRI (Global Reporting International) e acompanhamento 

dos processos de auditoria para aquisição da certificação NBR 16001 (Sistemas de 

Gestão em Responsabilidade Social).   

 Também atua em projetos como Pesquisa de Clima Organizacional, 

Planejamento e Estruturação de áreas e departamentos, Cliente Espião, Atendimento ao 

Cliente, Diagnósticos, treinamentos e palestras de assuntos da área.  Os consultores 

acumulam mais de 15 anos de experiência na área de consultoria organizacional, além 

de trabalhos específicos em gestão da responsabilidade social empresarial.  Além da 

atenção voltada para o stakeholder comunidade e sociedade, a empresa possui 

normalizações e projetos voltados para os clientes externos e internos, como o Código 

de Ética que regulariza a relação da empresa com todos os seus públicos e o Programa 

de Reconhecimento para os colaboradores, com premiações por desempenho.  

 

 



 

www.enepes.wixsite.com/anais 

 

160 Anais do II Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo - ENEPES 

Universidade Federal do Ceará Outubro de 2017 Nº 02/ Vol. 01 

4.2 Relato de Experiência 

 

4.2.1 Informações sobre a atuação 

 

a) Tempo de atuação na empresa: De agosto de 2013 até o período atual (maio de 2017) 

 

b) Equipamentos, materiais e softwares utilizados para o desenvolvimento das 

atividades: Os equipamentos utilizados são: computador desktop, impressora laser, 

telefone fixo e móvel. Os materiais são: folhas de ofício, agendas, correspondências. 

Softwares: Outlook, Excel, Power Point, Office, Corel Draw, Internet.  

 

c) Documentos manipulados para realização das atividades: Contratos de serviços com 

clientes e fornecedores, propostas de serviços, orçamentos, certidões.  

 

4.2.2 Atividades desenvolvidas 

 

a) Atividades gerais desenvolvidas 

 

Quadro 1: Atividades desenvolvidas 
Cadastro de e-mails na conta de e-mail marketing Mapeamento de frases – post 

Atualização Zoho Cobrar Ações do P.E 

Relatório de E-mail Marketing Atualizar slide institucional 

Envio de E-mail Marketing Cadastro de e-mails que fizeram donwload 

(livro, monografia, anexos) 

Envio de Portfólio Atualização do canal youtube 

Atualizar pastas e arquivos Elaboração de propostas 

Atualização Cliente Sustentável Limpeza do escritório 

Gerenciamento de clientes - Aniversário Cotações de produtos e serviços 

Gerenciamento do Grupo - Agentes de 

Responsabilidade Social 

Alimentação do canal slideshare 

Empréstimo de Livros da Biblioteca Mapeamento de postagens para Causa Social 

Compra de material de escritório Elaboração de artes: palestras, causa social, 

eventuais 

Acompanhamento das Certidões Controle de ações do Planejamento estratégico 

Elaboração e envio  da Newsletter Encher cartuchos impressora 

Atualização da programação - Palestras Publicação em grupos no facebook 

Impressão do boleto ALELO Compilação de matérias para Anexos da 

Sustentabilidade 

Gestão biblioteca - Resumo livro Apresentação de capacitações internas 

Elaboração e envio de certificados (Cursos e 

Palestras) 

Palestras em clientes 

 Serviço de Consultoria 

Fonte: Rocha (2017). 

 

b) Atividades mais significativas 

 

Quadro 2: Atividades mais significativas 
Programação de agenda da semana dos 

Consultores 

Relatório Comercial 

Elaboração de pauta de reuniões Prospecção Comercial 

Organização de palestras Agendamentos de reuniões ou visitas a clientes 

Organização e participação em eventos Atualização do Funil 



 

www.enepes.wixsite.com/anais 

 

161 Anais do II Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo - ENEPES 

Universidade Federal do Ceará Outubro de 2017 Nº 02/ Vol. 01 

Elaboração de textos, e-mails Envio de Portfólio 

Produção de artigos para o Blog Mapeamento de empresas para prospecção (coleta de 

dados) 

Relacionamento com clientes/fornecedores/equipe Relacionamento com  potenciais clientes 

Recepção e atendimento telefônico Recebimento de correspondência 

Organização de cursos Protocolar documentos 

Encaminhamentos reuniões Receber, selecionar, ordenar, encaminhar e arquivar 

documentos 

Assessoria executiva Controlar o “caixa pequeno” 

Organização de processo seletivo Consultoria na área de Responsabilidade Social 

Fonte: Rocha (2017). 

 

4.2.3 Relato 

  

A profissional atua na empresa mais de 3 anos no cargo de secretária e está 

concluindo o curso superior em secretariado executivo. Com relação ao foco e objetivos 

desse estudo, a profissional afirma que gerencia o relacionamento com o cliente no 

escritório, através de uma comunicação direta e constante com os clientes. A 

profissional utiliza uma planilha de controle das principais informações necessárias para 

manter o relacionamento com o cliente. Nessa planilha existem atribuições da secretária 

e dos demais consultores da empresa, onde seu papel é cobrar e alertar do cumprimento 

de tais atividades. Conforme destacado no referencial por Prieto e Carvalho (2005), é 

fundamental a gestão do relacionamento com clientes bem estruturada para que as 

organizações possam se desenvolver.  

 Destaca-se também que a secretária da empresa é responsável pela gestão 

comercial, realizando não só o relacionamento com o cliente, mas também a prospecção 

de novos clientes e a busca por novos parceiros. Dentro desse macroprocesso comercial, 

a secretária gerencia atividades que estão subdividas em prospectar, cadastrar empresas 

prospectadas, fazer o retorno a essas empresas, agendar visitas para apresentação de 

propostas, elaborar propostas e contratos, envio de cartão seja bem-vindo a clientes e 

formulários de cadastro pessoa física e jurídica.  

 Tais processos podem ser melhor observados no fluxograma, criado pela 

secretária em que todos os processos retornam para o estágio inicial de relacionamento 

com cliente, dessa forma o relacionamento com o cliente pode ser melhor acompanho e 

controlado. No que se refere aos canais de relacionamento utilizados pela secretária 

para realizar o relacionamento com o cliente, pode-se citar o e-mail marketing, onde 

existe uma programação semanal controlada pela secretária para o envio de e-mails 

personalizados da empresa para clientes cadastrados no banco de dados; o contato 

telefônico, que ocorre durante o processo comercial e fora dele quando a empresa o 

caracteriza como potencial cliente e esse retorno precisa ser constante, seja para 

oferecer um serviço ou perguntar se a empresa potencial têm recebido os e-mails do e-

mails marketing; presencial, através dos eventos como cursos e palestras realizados pela 

empresa nos quais a secretária sempre está presente. Nessa temática, pode ser 

comprovado o que foi citado por Oliveira (2003) e Berti (2009) para que haja 

diminuição de resistências e maior aproximação com o cliente, tendo em vista que 

conforme Block (2013) a parte mais difícil da consultoria é saber lidar com a resistência 

do cliente.  

Assim, nesse processo o profissional de Secretariado pode ter muito a 

contribuir a partir de sua expertise e habilidades. A seguir é feito um levantamento 

sobre a atuação desse profissional e sua relação na gestão do relacionamento com o 

cliente. Conforme destacado no referencial sobre a importância da manutenção do bom 
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relacionamento com o cliente para a sobrevivência do negócio da consultoria por 

Jacinto (2004) em corroboram Bíscoli e Cielo (2004), Rodrigues (2004) e Bortolotto e 

Willers, (2005) sobre o contexto da atuação do profissional de Secretariado, com um 

agente capaz de manter o bom relacionamento com os públicos da organização. 

O profissional de Secretariado Executivo que está inserido nesse processo é 

peça chave, precisa conhecer os objetivos da organização, missão de cada departamento 

para desenvolver esta atividade com eficácia, tanto em relação ao cliente interno quanto 

aos clientes externos da organização., p. 49) 

A frequência desse relacionamento com o cliente por parte da secretária é 

diária e no que se refere a tomada de decisão junto ao cliente, ela afirma que participa 

com bastante frequência, quando consultada por seu gestor direto, o diretor da empresa. 

Essa participação se através de reuniões, onde há um momento semanal de apresentação 

de resultados comerciais, com reação a que clientes prospectar, quais propostas 

apresentar, qual e-mail enviar. Tendo em vista esse cenário, conforme ressaltado no 

referencial teórico por Watkins (2005) e Hirschile (2005), essa gestão do 

relacionamento com o cliente é fundamental no serviço de consultoria.  

 

4.3 Apresentação e análise dos resultados da pesquisa de campo 

 

A análise de dados realizada com base na análise de conteúdo e de documentos 

da empresa consistiu incialmente no envio de questionário enviado através da 

ferramenta online Google Formulários aos dois membros fixos da empresa, já que esta, 

também trabalha com consultores parceiros em demandas especificas e pontuais. O 

questionário possuía seis perguntas abertas e três de fechadas de múltipla escolha. A 

equipe fixa da empresa é formada por dois consultores, diretor e secretária. Também foi 

enviado o mesmo questionário ao gestor, a fim de comparar suas percepções ao relato 

de experiência da secretária. Sendo assim, foi enviado o link dos questionários aos dois 

consultores da empresa e ao diretor.  

A primeira etapa do questionário estava relacionada ao papel da secretária 

junto ao relacionamento com o cliente, onde foi questionado aos participantes como se 

dava esse gerenciamento por parte da secretária, conforme quadro abaixo das respostas: 

 

Quadro 3: A secretária no gerenciamento do relacionamento com o cliente – visão 

consultores e diretor 
Respostas acerca do gerenciamento do relacionamento com o cliente pela secretária Respondente 

Coordena todo a parte comercial da empresa. Através das planilhas faz todos os 

controles. Além de fazer prospecção, agendar visitas e dar feedback para a 

Diretoria das empresas quanto as melhorias. 

 

 

Consultor (a) 

Através de todo controle comercial de planilhas, funil de vendas etc. Além disso, 

na empresa a secretária executiva gerencia o relacionamento com o cliente. 

 

 

Consultor (a) 

Com relatórios sistemáticos e acompanhando o operacional dos clientes. O 

secretário pode ainda se relacionar com os clientes estimulando a gestão 

colaborativa dos clientes na gestão do escritório (empresa) e ainda nos canais das 

redes sociais. O secretário pode gerenciar também por meio de grupos de 

WhatsApp de clientes, promovendo a interação e prontidão nas perguntas e 

dúvidas dos clientes. 

 

 

 

Diretor 

Fonte: Rocha (2017). 

 

Dessa forma, percebe-se que existe um alinhamento entre as respostas no que 

tange o gerenciamento do relacionamento por parte da secretária através das planilhas e 

atividades do setor comercial. Conforme destacado por D’Elia e Neiva (2009), pode-se 
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perceber a partir da resposta do diretor, que as empresas e os executivos esperam que 

profissional de secretariado tenham uma visão global da organização, já que resposta o 

profissional participa e utiliza diversos canais de comunicação.  

Percebe-se ainda o exposto por Cielo (2003), em que o profissional de 

Secretariado, torna-se participante do todo da organização, tendo este que conhecer as 

diversas atividades que permeia as organizações. Acerca dos canais de gerenciamento 

utilizados pela secretária, sinalizados pelos respondentes (consultores e diretor) têm-se 

o quadro abaixo:  

 

Quadro 4: Canais de relacionamento com o cliente 
Canais Quantidade de respostas 

E-mail 2 

E-mail marketing 2 

Telefone 1 

Redes sociais (facebook, youtube, Linkedin, Twitter) 1 

WhatsApp 1 

Site – “Fale conosco” 1 

Fonte: Rocha (2017). 

  

As ferramentas utilizadas pela secretária como canais de relacionamento para 

desenvolver atividades com o cliente, fazem parte do conjunto exposto por Peppers e 

Rogers Group (2004), que compõem o CRM. Tais canais de relacionamento fazem 

parte e contribuem para a execução de atividades para a gestão do relacionamento com 

o cliente. Essas atividades podem ser identificadas na planilha de gerenciamento do 

relacionamento com o cliente (Cliente Sustentável) disponibilizada pela empresa, 

conforme abaixo:  
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Figura 2: Planilha Cliente Sustentável 

 
Fonte: Rocha (2017). 
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De acordo com a planilha, percebe-se que a secretária desenvolve atividades 

com o futuro cliente, antes do fechamento de um contrato, e que depois do fechamento, 

ela passa a monitorar e gerenciar esse relacionamento e que tais acontecimentos estão 

diretamente relacionados ao que foi afirmado no embasamento teórico, em que o 

profissional de Secretariado é um agente mediador e facilitador no ambiente 

organizacional, conforme Bíscoli e Cielo (2004). Nesse ponto comparando as respostas 

do diretor com as da secretária acerca do gerenciamento do relacionamento com o 

cliente, têm-se o quadro abaixo: 

 

Quadro 5: A secretária no acompanhamento do gerenciamento do relacionamento com 

o cliente – visão diretor e secretária 
Acompanhamento do gerenciamento do relacionamento com o cliente 

Diretor Secretária 

Por meio de uma ferramenta de gestão chamada 

PDCA. Nesta ferramenta devem ser controladas todas 

as ações de relacionamento com o cliente, seja, diário, 

semanal, mensal ou eventual. O gerenciamento 

também é acompanhado por um programa específico 

de relacionamento de cliente com o objetivo de 

fidelizar os clientes que é no nosso caso o “Cliente 

Sustentável”. São ações sistemáticas e estratégicas que 

devem ser realizadas com todos os clientes de forma 

padronizada e com qualidade. 

Gerencia o relacionamento com o cliente no 

escritório, através de uma comunicação direta 

e constante com os clientes. Utilização uma 

planilha de controle das principais 

informações necessárias para manter o 

relacionamento com o cliente. Nessa planilha 

existem atribuições da secretária e dos demais 

consultores da empresa, onde seu papel é 

cobrar e alertar do cumprimento de tais 

atividades.  

Fonte: Rocha (2017). 

 

Percebe-se que as respostas quando comparadas são bastante semelhantes e 

que nesse ponto torna-se positivo constatar que tanto o profissional quando a direção da 

organização reconhecer a atuação do profissional junto ao cliente, e que isso se dá de 

forma controlada e metodologicamente organizada.  Também é possível fazer relação 

com o que foi citado no referencial por Rocha e Goldschimidt (2010), no que tange o 

objetivo do gerenciamento do relacionamento com o cliente, em que o diretor cita em 

sua resposta, como sendo a fidelização do cliente.  

Posteriormente questionou-se aos consultores e diretor acerca de quais 

atividades fazem parte do processo de gerenciamento do relacionamento com o cliente, 

que podem ser observados no quadro abaixo: 

 

Quadro 6: Atividades do processo de gerenciamento do relacionamento com o cliente 

desenvolvidas pela secretária 
Atividades 

Envio de e-mails constantemente 

Pesquisa de potenciais clientes 

Gerenciamento do funil de vendas 

Prospecção 

Agendamento de visitas 

Retorno ao cliente e consultores 

Emissão de propostas 

Fechamento de contrato 

Ligações 

Fonte: Rocha (2017). 

 

Tais aspectos mencionados pelos consultores também estão de acordo com a 

planilha de controle das próprias atividades da secretária, o PDCA (Planejamento, 

direção, controle e administração), disponibilizadas durante a análise documental e 
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exposta abaixo:  

 

Quadro 7: PDCA secretária 
Atividade Frequência Prazo 

Cadastro de e-mails na conta de e-mail marketing Diário diariamente 

Emissão de Notas Fiscais Semanal Primeira semana do mês 

Atualização do Site Diário diariamente 

Atualização Zoho Diário diariamente 

Agendamentos de reuniões ou visitas a clientes Diário diariamente 

Atualização do Funil Diário diariamente 

Envio de Portfólio Diário diariamente 

Prospecção Comercial Diário diariamente 

Relatório de E-mail Marketing Semanal Toda sexta-feira 

Envio de E-mail Marketing Semanal Toda segunda-feira 

Programação da semana dos Consultores Semanal Toda sexta-feira 

Pauta da reunião semanal Semanal Toda sexta-feira 

Pesquisa de temas gerais e específicos para 

prospecção 

Semanal Toda sexta-feira 

Reunião Semanal Semanal Toda segunda-feira 

Atualização Cliente Sustentável Semanal Toda segunda-feira 

Planejamento da Comunicação Semanal Toda segunda-feira 

Gerenciamento de clientes - Aniversário semanal Toda segunda-feira 

Mapeamento de empresas para prospecção 

(coleta de dados) 

Semanal Toda segunda-feira 

Fonte: Rocha (2017). 

  

A empresa disponibilizou apenas o PDCA das atividades relacionadas a gestão 

de clientes. Percebe-se a profissional como secretária desenvolve diversas atividades   

contém além das atividades que vão além da técnica e passam para m nível mais 

estratégico, que conforme exposto acima por Nonato Júnior (2009), o secretário, 

processualmente, vem migrando do campo operacional para o gerencial. Ainda com 

relação ao gerenciamento do relacionamento com o cliente, questionou-se aos 

participantes da pesquisa, com relação a como esse gerenciamento é acompanhado e 

controlado, onde constatou-se a partir das respostas uma grande semelhança entre os 

documentos disponibilizados pela empresa para controle das etapas de gestão 

comercial, que também envolvem a gestão de clientes e que ambos são controlados pela 

secretária.  

 

Quadro 8: Controle do gerenciamento do relacionamento com o cliente 
Controle do gerenciamento do relacionamento com o cliente 

Através de reuniões semanal e do PDCA. 

Através de planilhas eletrônicas e da ferramenta PDCA. Para isso, a secretária executiva identificou os 

principais momentos de relacionamento com o ciente e mapeou os indicadores de resultado. 

Fonte: Rocha (2017). 

  

Na segunda e última etapa do questionário, buscou conhecer através do 

responder como se dava a tomada de decisões por parte do secretário executivo junto ao 

cliente, 50% afirmaram que a secretária participa pouco da tomada de decisões junto ao 

cliente e 50% afirmaram que participa bastante. Nesse contexto, com relação a como se 

da participação do secretário executivo na tomada de decisão, têm-se o quadro abaixo 
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com as repostas: 

 

Quadro 9: Participação da secretária executiva na tomada de decisão 
Participação Respondente 

Contribui com ideias e é proativa. É uma ótima assessora e participa efetivamente para 

sugerir melhorias e contribuir com o crescimento da empresa. 

Consultor (a) 

No processo de tomada de decisão, a secretária dá subsídios aos consultores e 

presidente para a escolha. 

Consultor (a) 

Nas reuniões semanais com toda a equipe. Nas reuniões de planejamento estratégico da 

empresa. Em encontros eventuais de clientes. Em todos os eventos da empresa. 

Diretor 

Fonte: Rocha (2017). 

Percebe-se que o retorno positivo da equipe participante da pesquisa com 

relação a tomada de decisão expõe outro aspecto que compõe a atuação do profissional 

de Secretariado Executivo nas empresas (o secretário como atuando na tomada de 

decisão junto a estratégia) e que quando questionados acerca de quais atividades 

especificas a secretária executiva auxilia nessa tomada de decisões, têm se o quadro 

abaixo: 

 

 Quadro 10:  Atividades da secretária executiva na tomada de decisão 
Atividades 

Na escolha de quais potenciais clientes devem ser prospectados. Dente outras. 

Em todo processo comercial; no relacionamento com o cliente. 

No administrativo e comercial 

Fonte: Rocha (2017). 

 

Percebe-se que apesar da secretária fazer parte da gestão comercial da empresa 

e se isso lhe proporcionar um maior contato com os clientes, a mesma, desenvolve 

atividades diretamente ligadas a profissão que independem disto, como foi mostrado do 

PDCA, que não está diretamente ligado a todos os processos comerciais. É importante 

destacar a que conforme exposto por Lasta e Durante (2011), foi possível identificar de 

acordo com as atividades e as informações acima, que o profissional é multidisciplinar e 

que participa de diversas áreas da empresa.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão do relacionamento com o cliente é uma atividade constantemente 

buscada pelas empresas atualmente, tendo em vista os aspectos externos a ela, como a 

dinâmica do mercado. Nesse sentido, conforme o embasamento teórico deste estudo, 

essa prática tem como objetivos, manter o cliente atual, recuperar os perdidos e 

conquistar os novos. Nesse processo, os profissionais de secretariado têm grande 

participação. A pesquisa trouxe diversos autores que tratam acerca da gestão do 

relacionamento com o cliente pelo profissional de secretariado executivo, que tem 

fundamental importância na obtenção de resultados e na ligação entre a direção e seus 

diversos públicos, incluindo os clientes.  

De acordo com a análise dos dados a secretário executiva da empresa estudada 

gerencia o relacionamento com o cliente em suas atividades diariamente e incluído a 

isso, durante o processo comercial, no qual é responsável. A secretária desempenha 

atividades desde a prospecção dos clientes até a manutenção destes, controladas por 

planilhas e fluxos diários de checagem. O controle realizado divide as atividades antes 

do fechamento do contrato com algum cliente, ou seja, existe um relacionamento 

anterior junto a um potencial cliente. Esse processo é contínuo também após a 

finalização de um contrato com o cliente, onde a secretária retorna constantemente para 
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checar se a empresa/cliente, está com alguma demanda ou se está recebendo os e-mails 

enviados pelo e-mail marketing. Esclarecendo-se então o objetivo II, em que se nota 

que a secretária participa ativamente e com bastante frequência nesses processos de 

relacionamento com o cliente.  

De acordo com o objetivo específico I do estudo, os canais de relacionamento 

da secretária executiva junto aos clientes da empresa de consultoria organizacional, são 

e-mail, contato telefônico, site, redes sociais e presencial e onde a profissional participa 

ativamente dessa gestão de relacionamentos, conforme constatado pelos documentos 

disponibilizados pela empresa acerca do controle de relacionamento com o cliente.   

Conforme o objetivo específico III, o papel desempenhado na tomada de 

decisão com relação aos clientes, dá-se através da escolha de quais clientes serão 

prospectados no processo comercial, qual e-mail de serviço será enviado aos clientes e 

no auxílio do envio de informações para tomada de decisões por parte do gestor, 

participação no planejamento estratégico da empresa. Percebeu-se ainda que na 

comparação de alguns aspectos relacionados ao gerenciamento do relacionamento com 

o cliente, na visão do gestor e da secretária, existem muitas semelhanças, sendo 

perceptível que ambos, têm conhecimento de que as atividades são desenvolvidas de 

forma metodologicamente organizada e controlada.    

Dentre as limitações do estudo, pode-se destacar, que a pesquisa de campo, 

realizada através dos questionários, teve uma pequena amostra de participantes, devido 

a equipe que compõe a empresa de consultoria organizacional ser pequena. Destaca-se 

também a subjetividade do método de estudo de caso e de análise de dados, em que o 

pesquisador tem sobre as informações uma interpretação que pode ser flexível 

dependendo do olhar do observador. Em suma, acredita-se que os objetivos da pesquisa 

foram alcançados e os questionamento sanado. Espera-se que o estudo sirva de suporte 

para a realização de novos estudos e como forma de referência para profissionais e 

empresas que desejam aprimorar a gestão do relacionamento com clientes, com base 

nas práticas aqui apresentadas.  
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PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO 

NOVO PORTAL DO PROFESSOR POR MEIO DA CRIAÇÃO DE UM 

ARQUIVO VIRTUAL 

 

Katia Denise Moreira 

Cibele Barsalini Martins 

Juliana Cidrack Freire do Vale 

Ana Cristina Ehlers 

 

RESUMO: Durante a formação do profissional de secretariado, uma das competências 

a serem desenvolvidas é a capacidade de gestão da informação. Nas organizações é 

possível observar, de modo empírico, que esse profissional é um dos sujeitos que tem o 

primeiro contato com os documentos da empresa, sendo, muitas vezes, responsável pela 

triagem, classificação e organização do acervo documental. Diante desse contexto, este 

estudo tem como objetivo propor um método de arquivamento para a massa documental 

do projeto Novo Portal do Professor, o qual faz parte de uma cooperação de trabalho 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Ministério da Educação 

(MEC). Para tanto, em termos metodológicos, utilizou-se como estratégia de pesquisa, o 

estudo de caso. No que se refere à abordagem trata-se pesquisa qualitativa e descritiva 

quanto aos objetivos. Em relação aos meios de investigação, a observação participante 

teve papel primordial durante a realização da coleta de dados, além da pesquisa 

bibliográfica e documental. Os resultados evidenciaram que para as organizações 

disporem de um arquivo organizado, devem zelar pela praticidade e acessibilidade das 

informações. Para tanto, é necessário, primeiramente, eleger uma pessoa responsável 

para essa atividade, que deve definir os critérios de classificação seguindo, além dos 

conceitos teóricos, as necessidades especificas do ambiente organizacional. Vale 

destacar que há formação específica para atuar na gestão da informação/arquivos. 

Porém, em casos em que não é presente a figura do arquivista, o secretário executivo 

pode assumir tal função. 

 

Palavras-chave: Gestão de informação. Arquivo. Secretário Executivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A profissão secretarial é hoje reconhecida pelo dinamismo e 

multidisciplinaridade. Sobre tal afirmativa, destaca-se que “A profissão de secretário 

não só acompanhou, com mérito, a evolução gradativa da história, como criou a sua 

própria” (NEIVA; D'ELIA, 2009 p.15). Em termos de desenvolvimento da profissão, o 

secretário passou a assumir, cada vez mais, um número maior de demandas no ambiente 

organizacional, dentre elas destaca-se a gestão da informação. Alinhada a essa atividade 

a de organização do arquivo (BÍSCOLI; BILERT, 2013). 

Logicamente essa posição secretarial é adotada em organizações onde não há a 

presença do profissional arquivista e tal possibilidade é permitida, tendo em vista que, 

de acordo com a Resolução n.º 3, de 23 de junho de 2005, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Secretariado Executivo, uma das 

competências secretariais a serem desenvolvidas durante a formação é a gestão da 

informação. Observa-se, de modo empírico, que o secretário é um dos sujeitos 
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organizacionais que tem o primeiro contato com documentos, sendo, muitas vezes, 

responsável pela triagem e classificação. Além disso, é comum que o secretário precise 

fazer consultas ao acervo. Logo, é importante que esteja familiarizado com seu método 

de organização. 

A esse contexto insere-se a atuação do profissional de secretariado em um 

Projeto de Arquivo Virtual para o Novo Portal do Professor do Ministério da Educação, 

o qual faz parte de uma cooperação de trabalho entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e o Ministério da Educação (MEC). Observa-se que, no ambiente de 

trabalho, além das atividades secretariais tradicionais, o profissional é também 

responsável pela gestão da informação. Neste caso a documentação a ser inserida no 

arquivo virtual em desenvolvimento. Diante do exposto, emerge como questão de 

pesquisa para este estudo: como organizar a massa documental do projeto Novo Portal 

do Professor do Ministério da Educação? Para responder ao questionamento definiu-se 

como objetivo deste estudo, propor um método de arquivamento para a massa 

documental do projeto Novo Portal do Professor do Ministério da Educação. 

O estudo se justifica pela observação, durante a execução do projeto, de que as 

diversas atividades de pesquisa e avaliação, bem como aquelas de reprogramação e 

desenvolvimento do site, geraram considerável volume de documentos, que tiveram 

diversas formas de armazenamento, sem estabelecimento de uma metodologia para 

tanto. Ademais, para que o projeto possa ter continuidade, seja pela equipe UFSC, seja 

pela do MEC, é necessário que toda a documentação esteja devidamente separada por 

interesses de cada parte envolvida e classificada de forma prática. 

Evidencia-se que este estudo está dividido em cinco seções: a primeira 

introdutória, que apresenta o tema problema, objetivo e justificativa; a segunda, na qual 

se encontra o arcabouço teórico que fundamenta a pesquisa; a terceira, momento em que 

são dispostos os procedimentos metodológicos; a quarta seção trata da apresentação e 

análise de dados e exposição dos resultados e na quinta e, última seção, externam-se as 

considerações finais, seguidas das referências. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CONCEITOS E PRÁTICAS SOBRE O ARQUIVAMENTO 

 

De acordo com a Resolução nº 39, de 29 de abril de 2014, da Câmara Técnica 

de Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho Nacional de Arquivologia (Conarq), a 

característica principal do arquivo é o apoio às atividades da instituição, servindo como 

registro dessas atividades e fonte de informação para pesquisa. A resolução aponta ainda 

a necessidade de garantir a acessibilidade e autenticidade dos documentos durante todo 

seu ciclo de vida. 

De acordo com PAES (2004, p. 20), “a função básica do arquivo é tornar 

disponível as informações contidas no acervo documental sob sua guarda”. A autora 

aponta ainda que os arquivos possuem três características fundamentais, sendo elas: a) a 

exclusividade da repartição ou instituição no que tange a criação e recepção dos 

documentos; b) a finalidade do documento de servir como prova das transações feitas na 

empresa, tendo a sua origem no decorrer das atividades realizadas e c) a necessidade de 

manter os documentos agrupados àqueles que possuem o mesmo caráter orgânico de 

forma a ganhar maior significância. 

Sobre os arquivos virtuais, elemento específico deste estudo, Rondinelli (2005) 

explica que foi a partir da década de 1990 que as relações entre a arquivologia e os 

sistemas de informação sofreram maior estreitamento no Brasil. Desde então, o uso da 
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informática vem ganhando espaço vital nos processos de gerenciamento de arquivo, o 

que levou o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) a criar uma Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CTDE). 

Ainda na perspectiva de Rondinelli (2005), os mecanismos de comunicação da 

informação foram fortemente afetados pelo avanço tecnológico, atingindo diretamente 

seus arquivos e criando uma relação estreita entre a arquivologia e a informática. 

Segundo a autora, a era da informação eletrônica – iniciada com a popularização do 

computador – e a evolução de redes locais, como a internet, repercutiu profunda e 

velozmente na sociedade contemporânea, atingindo principalmente os profissionais da 

informação. Verifica-se, a partir de então, a necessidade desses profissionais se 

adaptarem aos novos sistemas de arquivos virtuais e de aplicarem métodos efetivos de 

armazenamento e gerenciamento de documentos eletrônicos como forma de preservar a 

memória virtual das organizações onde atuam. 

Vale destacar que a Resolução nº 39, já apresentada, define o documento digital 

como toda “[…] informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e 

interpretável por meio de sistema computacional”. (BRASIL, 2014, n.p.). O documento 

indica também que o ambiente em que os materiais digitais são armazenados e 

gerenciados é denominado “repositório digital”, o qual se configura como uma solução 

informatizada para captura, armazenamento, preservação e acesso aos materiais.  

Em termos de repositório digital, o Conarq (2014, p. 9) indica que tal meio 

serve de apoio ao gerenciamento dos materiais digitais e é constituído por “[…] 

elementos de hardware, software e metadados, bem como por uma infraestrutura 

organizacional e procedimentos normativos e técnicos”, e os processos para 

gerenciamento dos documentos digitais são: admissão, criação do pacote de 

arquivamento, planejamento da preservação, armazenamento e preservação, 

gerenciamento de informação e gerenciamento de acesso. 

2.2 ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS VIRTUAIS 

 

A evolução da tecnologia agregou praticidade no armazenamento da 

informação, agilidade em sua recuperação e reduziu o volume de material impresso nos 

arquivos das organizações. Com a popularização da internet, o compartilhamento de 

informações em todos os tipos de empresas se tornou mais fácil e ágil. 

No entanto, a segurança da informação apresenta maior vulnerabilidade e para 

garanti-la é preciso escolher o método adequado de armazenamento, o qual pode ser 

feito em hardwares, como a memória física do computador, dispositivos móveis ou em 

nuvens computacionais. Ressalta-se que o segundo e o terceiro métodos permitem que 

se tenha acesso à informação a partir de equipamento remoto, sendo que o último requer 

acesso à internet, facilitando, dessa forma, o compartilhamento da informação. Dentre 

os dispositivos mais conhecidos de armazenamento tem-se os dispostos no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Mídias utilizadas no armazenamento de informações 
Mídias Caracterização 

Disquetes Foram criados nos anos 1970 e armazenavam apenas 80Kb. No final dos anos 1990 seu 

tamanho já havia diminuído de 8 polegadas para 3,5 polegadas e sua capacidade de 

armazenamento fora ampliada para 1,44Mb. Atualmente, o disquete não é mais 

utilizado. 
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Microfilmes Tem origem na primeira metade do século XIX e surgiu como um aperfeiçoamento da 

fotografia. O microfilme é durável, desde que armazenado em ambiente controlado e 

que siga a normatização específica.  Observa-se que o processo reproduz fielmente o 

material de partida, incluindo os defeitos do documento de origem. Com base em 

estimativas verificáveis, o microfilme dura até 500 anos, sem experimentar 

deteorização expressiva. 

CD e DVD O CD (Compact Disc), criado no início da década de 1980 para substituir os discos de 

vinil, ganhou seu espaço também na área de informática, uma vez que nele era possível 

armazenar qualquer tipo de dado. Sua capacidade de armazenamento é de 700Mb. No 

final da década de 1990 foi criado o DVD (Digital Versatile Disc) com capacidade de 

armazenamento de 4,7Gb. 
Cartão de memória Surgiu no mercado no final dos anos 1990 e apresentava um espaço de armazenamento 

considerado grande para a época e facilidade na portabilidade devido ao seu tamanho 

compacto. O cartão de memória é utilizado também em outros equipamentos, como 

câmeras fotográficas e consoles de videogames. A capacidade de armazenamento dos 

primeiros modelos era de 128Mb, hoje em dia já é possível armazenar 128Gb nesse 

tipo de dispositivo. 
Pendrive Dispositivo desenvolvido no ano 2000 permite conexão com o computador através da 

entrada USB. Sua capacidade de armazenamento é muito superior aos dispositivos 

citados acima e, atualmente, continua sendo desenvolvido para apresentar capacidade 

maior de armazenamento. 
HD Externo Dispositivo para armazenamento de grande quantidade de arquivos, uma vez que é o 

dispositivo móvel com maior capacidade de armazenamento com capacidade de até 

4Tb. Assim como o pendrive, os HD's externos também apresentam entrada USB. 
Armazenamento 

em nuvem 
É amplamente utilizado para 

armazenamento e compartilhamento de 

informações. Os dados inseridos em 

nuvem podem ser acessados a partir de 

qualquer localidade e qualquer dispositivo 

com acesso à internet, além de não ter a 

necessidade de instalação de programas 

para isso. A principal desvantagem da 

utilização desse modelo é justamente a 

dependência do acesso à rede. 

Dropbox – capacidade de armazenamento 

(com registro gratuito): 2Gb. Oferece 

também um aplicativo para computador, 

smartphone e tablet que permite o 

gerenciamento dos arquivos armazenados. 
Microsoft OneDrive – capacidade de 

armazenamento: 7Gb. Pré-requisito de 

acesso: possuir um e-mail da Microsoft. 

Google Drive – capacidade de 

armazenamento: 15Gb. Pré-requisito de 

acesso: possuir uma conta de gmail.  

Além do armazenamento, este serviço 

permite que mais de uma pessoa edite um 

mesmo documento de forma simultânea. 
Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Sousa, Waters (2001), Moreira e Machado (2009) e Pereira 

(2013)  

 

Observa-se que o armazenamento de arquivos digitais pode ser feito em 

dispositivos magnéticos (HD e disquete), ópticos (CD e DVD), eletrônicos (cartões de 

memória e pendrive) e em nuvem (Dropbox, One Drive e Google Drive). O HD ou 

Disco Rígido é um componente de hardware de um computador, é nele que os arquivos 

e programas da máquina ficam armazenados, ressalta-se a existencia, 

contemporaneamente, de HD externos. Os dispositivos óticos e eletrônico são 

conhecidos como móveis e variam de acordo com o formato e a capacidade de 

armazenamento. Pereira (2013) aponta que, com a evolução tecnológica, eles foram se 

tornando cada vez menores no tamanho, porém melhores em qualidade. 

Sobre o armazenamento em nuvem, Mell e Grance (2011) definem o como um 

modelo que permite o acesso a um conjunto compartilhado de recursos computacionais 

que podem ser rapidamente providos e liberados com um esforço mínimo de 

gerenciamento ou interação com o provedor de serviços. Os autores apontam quatro 

modelos de implantação para computação em nuvem: a) nuvem privada – para uso 

https://www.dropbox.com/#_blank
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exclusivo de uma organização; b) nuvem comunitária – é utilizada por um grupo 

específico de organizações com interesses comuns; c) nuvem pública – é aberta ao 

público em geral e d) nuvem híbrida – é uma composição de duas ou mais 

infraestruturas de nuvem. 

Retomando a questão da segurança da informação, vale destacar que o Manual 

de Boas Práticas em Segurança da Informação do Tribunal de Contas da União (2007, p. 

25), esclarece que “a segurança de informações visa a garantir integridade, 

confidencialidade, autenticidade e disponibilidade das informações processadas pela 

organização”. Segundo o Manual, a integridade consiste na fidedignidade e também, na 

conformidade entre os dados que o emissor emite com aqueles que o destinatário recebe. 

Já a confidencialidade é o que assegura que apenas pessoas autorizadas tenham acesso 

ao conteúdo das informações, a autenticidade consiste na preservação da veracidade dos 

dados e a disponibilidade em tornar acessíveis as informações às pessoas ou entidades 

autorizadas. (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007) 

Destaca-se que para que a implantação e gestão de arquivo seja bem-sucedida é 

necessário também que se conheça a realidade da organização e nesse sentido, inclui-se 

a gestão da informação em gestão de projetos, tema deste estudo. Sobre tal questão, o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2011), no guia de Metodologia e 

Gerenciamento de Projetos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação (SISP), define que as denominadas “partes envolvidas” de um projeto são as 

pessoas ou organizações ativas ou que possam ter seus interesses afetados pelos 

resultados. Sobre o Gerenciamento de Projetos, o Guia PMBOK (2012, p.243) aponta 

que: 

 

O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos 

necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, 

coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira 

oportuna e apropriada […]. Uma comunicação eficaz cria uma ponte entre as 

diversas partes envolvidas no projeto, conectando vários ambientes culturais 

e organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas perspectivas 

e interesses na execução ou nos resultados do projeto. 

 

O Guia PMBOK (2012) indica, ainda, que o processo de gerenciamento das 

informações deve passar pelas seguintes etapas: a) identificação das partes envolvidas e 

a documentação das informações que estão relacionadas aos seus interesses; b) 

planejamento das comunicações, a fim de determinar as necessidades de informação das 

partes envolvidas e definir a abordagem de comunicação; c) distribuição das 

informações para torná-las acessíveis às partes envolvidas, de acordo com o 

planejamento preestabelecido; d) gerenciamento das expectativas das partes envolvidas, 

que tem por finalidade a solução de problemas à medida que ocorrem e e) reportação do 

desempenho que consiste na coleta e distribuição de dados relacionados ao andamento 

do processo. 

Para gerenciar a informação, mais especificamente na forma de arquivos, 

existe sujeito com formação para tanto, o arquivista, conforme já mencionado 

introdutoriamente. No entanto, também de acordo com o já exposto, há situações que 

em que tal figura não faz parte do ambiente organizacional. Portanto, para suprir tal 

ausência, tem-se o profissional de secretariado, que está, segundo estudos realizados – 

e, principalmente, pelas competências desenvolvidas durante a graduação – apto a 

assumir tal função. 
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2.3 O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO E A GESTÃO DE 

ARQUIVO 

 

A profissão de secretariado existe há muito tempo e vem acompanhando a 

evolução humana desde a antiguidade (RAMOS; BAPTISTA, 2004). Nesse sentido, é 

possível concluir logicamente, que o nível de complexidade das suas atividades foi 

aumentando ao longo dos anos, tal qual a historicidade. Hoje, o secretário é conhecido 

por ser um profissional multidisciplinar capaz de lidar com distintas áreas no exercício 

da sua profissão. Na visão de Grion (2008), as funções do secretário podem variar de 

acordo com sua formação e o ramo de atuação da empresa. No entanto, há uma série de 

tarefas que costumam ser comuns a todos esses profissionais, sendo uma delas é a 

gestão de documentos e arquivos. 

Sobre os fatos históricos, vale destacar que, durante a idade média, o 

secretário, ou o sujeito que na época exercia tal função – os monges copistas e 

arquivistas, tinham exatamente a função de gerir a informação, uma vez que eram os 

responsáveis pela transformação e preservação do conhecimento (PIÑOL; CASSIANO, 

2004). Atualmente, o profissional de secretariado, como parte de um processo 

evolutivo, tem como uma de suas funções básicas atuar na gestão de informação e 

alinhada a ela a organização do arquivo. Dessa maneira, destacam-se como 

características do perfil secretarial a boa comunicação, a ética profissional e a 

dinamicidade como fatores importantes que levam o profissional a ocupar, além de 

outros papéis, a de gestor documental (LOPES; FARIAS, 2013) 

Veiga (2010) comenta que, embora exista uma profissão específica da área de 

arquivologia, poucas empresas contam com um arquivista. Deste modo, essa atividade 

fica a cargo do secretário, ou mesmo de outros profissionais da área administrativa. O 

secretário geralmente é responsável pelo recebimento e pela triagem dos documentos 

que chegam ao seu setor. Dessa forma, é comum que esse profissional seja também 

responsável pela classificação e arquivamento da massa documental. 

Acrescenta-se, ainda, que a atividade de gestão de arquivo, de acordo com a 

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, instituída pela portaria ministerial nº. 

397, de 9 de outubro de 2002, do Ministério do Trabalho e Emprego, é uma das áreas de 

atividade do profissional de Secretariado Executivo, e compreende atividades 

específicas como: determinar a forma de arquivo, classificar documentos, ordenar 

documentos, utilizar a tabela de temporalidade, administrar arquivos e atualizar 

arquivos. No que tange à competência para a atividade, verifica-se que nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em secretariado executivo está 

indicada, no inciso IX, do artigo 4º, a premência para o desenvolvimento do graduando 

no que diz respeito ao “[...] gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e 

referencial para diferentes usuários [...]” (BRASIL, 2005, n.p.). A partir de tal 

exigência, os cursos de graduação inserem em seus currículos disciplinas que 

promovem o desenvolvimento de competências para a gestão, inclusive aquela da 

informação.  

Desse modo, o profissional enfrenta o desafio de unir qualidade e agilidade à 

gestão das informações e documentos na sua área de atuação (NEIVA; D’ELIA, 2009). 

As autoras dissertam, ainda, sobre o emprego da tecnologia como suporte de 

gerenciamento de informações e chamam a atenção para as “habilidades e competências 

técnicas e comportamentais” do secretário como características fundamentais no 

processo de transformação da informação em conhecimento. 
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3 METODOLOGIA 

 

O Novo Portal do Professor é um produto permanente do Ministério da 

Educação e, por tratar de elemento educacional, fica evidente a necessidade da 

atualização constante de conteúdo. Assim, considera-se essencial que todas as pesquisas 

feitas para seu desenvolvimento, bem como os registros de todas as alterações, sejam 

devidamente armazenados para a preservação da informação e consulta futura. Assim, 

no que se refere as escolhas metodológicas para este estudo, tem-se como abordagem a 

qualitativa, tratada a partir da perspectiva de Creswel (2007, p. 186), “[...] o ambiente 

natural é a fonte direta de dados, que são coletados e são predominantemente 

descritivos”. Destaca também que, em relação ao fenômeno, a preocupação com o 

processo é muito maior do que com o produto (CRESWEL, 2007). Sob tal 

argumentação, este estudo partiu de um problema verificado, o da não uniformidade no 

arquivamento de documentação e pretendeu sua organização, sendo destaque o processo 

percorrido até o resultado final. 

No que se refere aos objetivos, alinhado ao posto por Creswel (2007), trata-se 

de um estudo descritivo, visto que “[...] observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los” (CERVO; BERVIAN, 2002, p.66). Nesta 

pesquisa o fenômeno foi de fato observado, registrado e analisado. E, a partir e tais 

ações, elaborou-se um método para o arquivamento da massa documental do ambiente 

em estudo. 

Quanto à estratégia, trata-se de um estudo de caso, uma vez que está em 

consonância com o proposto por Yin (2010) no que se refere a uma das quatro 

aplicações do método que, qual seja, a de descrever o contexto da vida real no qual a 

intervenção ocorreu, “[...] o método do estudo de caso permite que os investigadores 

retenham as características holísticas e significativas dos eventos da vida real – como 

[...] os processos organizacionais e administrativos […]” (YIN, 2010, p. 24). Desse 

modo, este estudo ocorreu no acervo documental do Projeto do Portal do Professor, no 

período de 5 de março a 20 de novembro de 2016, a partir da identificação de 

deficiências no processo de arquivamento. Após conhecer o acervo documental, foi 

possível aplicar conceitos de arquivologia para a separação e organização desses 

documentos em um arquivo. Portanto, por se tratar de um arquivo virtual, foi necessário, 

também, aplicar conceitos sobre informática, para definir a melhor forma de 

armazenamento. 

No que se refere às técnicas de coleta de dados, fez-se uso da bibliográfica, 

documental e observação participante. Segundo Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa 

bibliográfica abrange todas as publicações relacionadas ao tema estudado, desde 

publicações avulsas, revistas, livros, monografias etc., até meios de comunicação orais 

como rádios e gravações audiovisuais. Neste caso, a pesquisa bibliográfica foi realizada 

em livros das áreas de arquivologia e secretariado, bem como em também em artigos de 

informática relacionados ao armazenamento e compartilhamento de dados. 

A pesquisa documental caracterizou-se pela utilização de “[...] fonte de coleta 

de dados [...] restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias” (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 174). Como este estudo de caso 

trata de um acervo documental, o foco da análise foi principalmente a documentação 

relacionada a ele. Para tanto, foi necessário verificar os tipos de documentos que 

compunham o acervo, de que forma eles estavam agrupados e de que forma eles 

estavam armazenados. Em relação à observação participante, modalidade em que o 

observador não atua de forma passiva, ou seja, pode participar dos eventos que estão 

sendo estudados (YIN, 2010), destaca-se que houve participação ativa de uma das 
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autoras no projeto, momento em que foi possível acompanhar os processos de produção 

e armazenamento de documentos. Nessa etapa, verificou-se principalmente a quem o 

arquivo iria servir, a fase de produção dos documentos e o seu valor. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 O PROJETO PORTAL DO PROFESSOR 

 

O Portal do Professor é uma ferramenta educacional criada pelo Ministério da 

Educação em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia para apoiar os 

processos de formação dos professores e ajudar no aprimoramento das suas práticas 

pedagógicas e tem por objetivo fomentar o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) na educação e demonstrar os benefícios de investir recursos nessa 

área (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016). Segundo a página virtual do Portal, o 

projeto foi lançado no ano de 2008 e manteve seu formato original até o ano de 2013, 

seno que, no ano de 2012, foi constatada a necessidade de uma reformulação que o 

adequasse aos padrões atuais de tecnologia e design. 

Bielschowsky e Prata (2010, p. 4) indicam que o Portal do Professor atende aos 

seguintes objetivos: apoiar cursos de capacitação; oferecer aos professores um ambiente 

para que se sintam incluídos em uma comunidade de pessoas que utilizam TICs na 

educação; disseminar experiências educacionais; oferecer recursos multimídia, materiais 

de estudo, dicas pedagógicas, links para outros portais, entre outros; favorecer a 

interação e trocas de experiências entre professores. 

O Projeto de implantação do Portal do Professor surgiu com a necessidade de 

criar um grupo de estudos que, aliado à uma equipe de tecnologia, desenvolvesse um 

modelo de reestruturação do portal. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016). Para isso, 

diversas pesquisas foram realizadas nas áreas de tecnologia e educação, intuindo 

elaborar o novo modelo do Portal em concordância com os padrões atuais de tecnologia, 

visando a atender as necessidades do público-alvo. Destaca-se que essa é uma demanda 

do Ministério da Educação e tem como finalidade desenvolver o novo modelo do Portal 

dentro dos padrões de acessibilidade e usabilidade estabelecidos pelo Governo Federal. 

Segundo o Guia PMBOK (2012, p. 5), “um projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. O guia indica 

ainda que o fato de um projeto ser temporário não implica obrigatoriamente no fato de 

ter curta duração. Tampouco o termo “temporário” é aplicado aos produtos do projeto, 

uma vez que a maioria das entregas dos projetos é criada para ser duradoura. 

Durante a observação participante, compreendeu-se que, para que este trabalho 

fosse possível, o MEC firmou um contrato com uma equipe especializada da UFSC por 

intermédio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU). 

Assim, foram montadas duas equipes na UFSC, uma equipe responsável pela parte 

tecnológica e interface (design) e uma equipe de gestão. A equipe de gestão é 

responsável pela coordenação de todos os processos do trabalho e também pelo 

desenvolvimento do conteúdo, como a internacionalização e as pesquisas nas áreas de 

tecnologia, usabilidade, design e práticas docentes. 

Ainda no decorrer da observação participante verificou-se que o projeto foi 

dividido em duas etapas: na primeira delas a equipe de gestão fez um diagnóstico para 

identificar, nas diferentes áreas que constituem um portal educacional, quais os pontos 

fortes e quais as deficiências do Portal do Professor, enquanto a equipe de tecnologia 

desenvolveu a parte tecnológica e de design do Portal. Na segunda, as duas equipes 

trabalharam em conjunto para implantar o novo portal, considerando as necessidades 
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evidenciadas pelo diagnóstico. 

Dentro das operações realizadas para construção do portal, este estudo, por 

questões de limitação, optou por debruçar-se sobre o gerenciamento da documentação 

dos materiais do Portal juntamente à equipe de gestão. Essa é uma demanda permanente 

do projeto e deve ser padronizada para que seja possível manter sua organização em 

longo prazo. A atividade implica na criação, no envio e no recebimento, na classificação 

e no arquivamento de documentos. 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta dos dados, realizada conforme já apontado, por meio de pesquisa 

bibliográfica, documental e observação participante, foi possível identificar os seguintes 

aspectos: a) os documentos que compõem o acervo são de diversos gêneros (textuais, 

audiovisuais, iconográficos etc) e espécies (relatórios, declarações, artigos etc); b) os 

documentos estão agrupados sem separação lógica e as pastas e documentos estão 

nomeados de uma forma confusa. Ademais, há diversas repetições; c) os documentos 

foram armazenados inicialmente em nuvem computacional (google drive) e depois 

transferidos para hardwares (pendrive, HD externo, desktop).  

Os arquivos salvos em nuvem computacional estão disponíveis apenas para as 

contas pessoais dos integrantes da equipe, o que se acredita não é conveniente, 

considerando que outras equipes poderão assumir projetos derivados desse. Assim, crê-

se que deve ser repensada a forma de armazenamento em nuvem; d) o arquivo constitui 

uma memória de todas as mudanças realizadas no Portal do Professor entre 2013 e 2014, 

bem como um diagnóstico completo da estrutura relacionada às necessidades dos 

professores. Dessa forma, julga-se que é preciso que as informações fiquem à 

disposição das equipes tanto do MEC como da UFSC, e também de futuras equipes que 

venham a trabalhar com o Portal; e) o projeto de implantação do novo Portal do 

Professor foi dividido em duas fases. Desse modo, pressupõe-se que a produção dos 

documentos também deve ser dividida de acordo as etapas de produção e f) como o 

projeto está em sua fase final, todos os documentos devem ser armazenados em arquivo 

permanentes, podendo alguns serem excluídos. 

4.3 RESULTADOS 

 

Após reconhecer que os documentos do Projeto não devidamente arquivados, 

mas apenas dispostos em uma coleção de documentos, isto é, acumulados de forma 

aleatória, foi preciso fazer um minucioso processo de organização desse material. Para 

tanto, foi necessária uma verificação em cada item documental do acervo para a 

construção das unidades de arquivamento aos quais foram destinados. No Quadro 2, 

descreve-se cada fase implementada para a gestão da massa documental, como resultado 

do estudo realizado. 

Destaca-se que toda a gestão da informação do arquivo do Projeto ora 

verificado pode ser considerada uma ação complexa, visto que se lidou com 

informações/documentos específicos de um Ministério, o da Educação, confiados à 

UFSC. Nesse sentido, há de se ressaltar o exposto por Neiva e D’Elia (2009) sobre as 

competências técnicas e comportamentais do profissional de secretariado nesse processo 

no que concerne à operacionalização do trabalho e à responsabilidade e à ética 

necessárias para tratar de tal massa documental. 

Houve, também, o cuidado com o processo de avaliação da documentação a ser 
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Quadro 2 – Fases de implantação: gestão da massa documental 

Fases de implantação   Descrição da Fase 

 

1
a
 fase  

Disposição dos documentos em uma 

coleção 
 

Nessa primeira fase foram elencados todos os locais em que 

havia documentos armazenados. Na sequência, foi criada uma 

pasta na área de trabalho chamada “Todos os documentos”.  

Depois disso, todos os documentos de todos os locais em que 

estavam armazenados foram copiados para esta pasta. Cada vez 

que um local tinha seus documentos copiados, era feita uma 

marcação em um checklist a fim de evitar esquecimentos ou 

duplicação de dados. Com todo o material inserido na pasta ora 

criada, todas as demais foram esvaziadas e eliminadas. 
 

 

 

2
a
 fase 

Separação conforme fase do projeto 
 

Conforme mencionado, o projeto de Implantação do Novo Portal 

do Professor na UFSC foi dividido em duas partes, logo, foi 

necessário separar os documentos de acordo com cada etapa 

para as quais foram produzidos. Para isso, foram criadas no 

fundo do arquivo as pastas “1ª etapa – 12.13 e 12.14” e “2
a
 etapa 

– 03.14 a 12.14”. Além dessas foi criada a pasta “Interesse 

exclusivo da equipe de gestão”, destinada aos documentos 

específicos da equipe (cópias de documentos originais, 

memórias de reuniões, cronogramas, informações de contato da 

equipe, controle de patrimônio etc.). 
 

3
a
 fase 

Eliminação de documentos repetidos 

Consiste basicamente em eliminar os documentos que se 

repetem, a fim de reduzir o acúmulo e facilitar a distribuição. 

Para isso, os documentos foram colocados em ordem alfabética 

e os detalhes como “Data de modificação” e “Tamanho” foram 

comparados.  
 

 

 

4
a
 fase 

Avaliação e Destinação dos documentos  
(1º momento) 

Nesta fase foi feita uma avaliação superficial dos documentos 

baseada no “Nome” e na “Data de modificação”, de forma a 

determinar a qual etapa do projeto o documento pertencia ou se 

era um documento de interesse exclusivo da equipe de gestão. 

Os documentos cujos nomes e datas deixavam dúvidas foram 

inspecionados e renomeados. Os processos de avaliação e 

destinação dos documentos nos dois momentos foram facilitados 

pelo fato de uma das pesquisadoras ter participado das duas 

etapas do projeto. 
 

 

 

 

5
a
 fase 

Avaliação e Destinação dos documentos 
(2º momento) 

Essa fase exigiu uma avaliação mais específica dos documentos 

para definir em quais subséries deveriam ser alocados. Neste 

caso, as primeiras pastas criadas foram as séries e as novas 

pastas criadas dentro dessas, as subséries. Em cada pasta, foram 

criadas novas pastas que definem a natureza daquele conjunto de 

documentos, de acordo com cada etapa. Para as duas séries 

relacionadas às duas etapas do projeto, foram criadas pastas 

chamadas “Biblioteca”, em que foram armazenadas as leituras 

que serviram de referência para a equipe ao longo do projeto, e a 

pasta “Internacionalização” (processo que ocorreu nas duas 

etapas do projeto), com os arquivos da tradução do conteúdo do 

Portal para o Espanhol. Algumas das subséries criadas aqui 

ainda precisaram de novas subséries, pois seu conteúdo 

continuava amplo e uma nova separação foi necessária. 
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6
a
 fase 

Eliminação dos documentos 
 

Durante o processo de organização do arquivo, alguns 

documentos foram avaliados como destituídos de valor, podendo 

assim ser eliminados sem acarretar nenhum prejuízo. Para tanto, 

foi criada uma lista de eliminação em uma pasta temporária, 

chamada “Para eliminação”. Esses arquivos não foram excluídos 

já no primeiro momento, pois foi necessário, primeiramente, 

verificar com o restante da equipe se os documentos realmente 

não possuíam nenhum valor. Após essa verificação, os arquivos 

considerados portadores de algum valor informativo foram 

realocados nas pastas condizentes com sua natureza, os demais 

foram eliminados. 
 

 

 

 

 

7
a
 fase 

Armazenamento 

Para esta fase, foi necessário, primeiramente, separar os arquivos 

que são de interesse do projeto, como um todo, daqueles que 

somente são de interesse da equipe de gestão. Dos arquivos de 

interesse do projeto foram separados os documentos que são 

considerados os “produtos finais” (diagnósticos, manuais e 

vídeos), os quais abrangem grande parte do que foi feito ao 

longo do projeto e estão devidamente formatados para serem 

produtos permanentes. 
Os documentos finais foram impressos e gravados em um DVD-

R para serem entregues ao coordenador do projeto e ao MEC. 

Os documentos de interesse exclusivo da equipe (Pasta 

“interesse exclusivo da equipe de gestão”) foram salvos em um 

pendrive que ficou em posse da supervisora da equipe. Os 

documentos recebidos e produzidos ao longo do projeto, que são 

a memória do projeto propriamente dita (pastas “1ª etapa – 

12.13 a 12.14” e “2
a
 etapa – 03.14 a 12.14”), foram salvos em 

três pendrives e em um HD externo, esses dispositivos de 

armazenamento ficarão em posse da equipe de gestão até serem 

solicitados. 
Para que os documentos pudessem ser salvos em nuvem 

computacional para posterior compartilhamento com as novas 

equipes, seria necessária a aquisição de um sistema de 

armazenamento em nuvem privado. Os sistemas de 

armazenamento em nuvem utilizado durante o projeto são 

públicos, portanto, não são adequados para o armazenamento do 

arquivo permanente do projeto devido a questões de segurança. 

Como o projeto está próximo ao término, ainda há outras 

pendências a serem resolvidas e a aquisição de um sistema de 

nuvem privado não é uma prioridade, no entanto, ficou a 

recomendação para que seja feita no futuro, a fim de facilitar o 

compartilhamento das informações de forma segura. 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2017) 

 

mantida e descartada, que, segundo PAES (2004), se trata de um processo em que é 

preciso distinguir os valores probatórios e informativos para dar-se a destinação 

adequada ao material. Outra observação é a de que se obedeceu ao posto pela autora 

sobre as séries e as subdivisões referentes a ela, cujo fundo refletem a natureza da sua 

composição. 

Interessante ressaltar a posição quanto à segurança das informações. Ou seja, 

com base no disposto no Manual de Práticas em Segurança da Informação do Tribunal 

de Contas da União (2007), que estabelece que “a segurança de informações visa a 

garantir integridade, confidencialidade, autenticidade e disponibilidade das informações 

processadas pela organização”, o profissional de secretariado considerou o dispositivo 

de armazenamento em nuvem público vulnerável para garanti-la, sugerindo o privado. 
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Em síntese, sobre o exposto, verificou a necessidade de aplicar um modelo de 

referência para o armazenamento dos documentos do Novo Portal do Professor do MEC, 

visando à criação de um arquivo que facilitasse o acesso à informação. Com base em 

Paes (2004), que define que as fases que compõem a organização de um arquivo 

constituem-se, primeiramente, de um levantamento de dados seguido da análise, de um 

planejamento e da implantação e acompanhamento, pode-se concluir que o teorizado foi 

realizado, com exceção do acompanhamento, visto que a atuação das pesquisadoras foi 

até a fase que o antecede. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final da pesquisa, observa-se que a gestão da informação, correlacionada à 

organização de um arquivo, por ser complexa, exige, além do conhecimento teórico, 

competência decisória sobre aquilo que se deve manter ou descartar frente à massa 

documental. Nesse sentido, julga-se importante a atuação de um profissional com 

formação para tanto, visto que não se trata apenas de um simples “arquivar ou 

descartar”, mas sim da preservação de toda uma cultura organizacional. 

Considerada tal reflexão, esse estudo teve como objetivo propor um método de 

arquivamento para a massa documental do projeto Novo Portal do Professor do 

Ministério da Educação, a qual verificou-se, por meio de observação participante, que 

não estava armazenada de acordo com a importância que representava. Dessa forma, 

buscou-se por meio do disposto na teoria, apresentar uma forma de organização que foi 

descrita no capitulo quatro. 

Ficou evidenciado no trabalho que, para as organizações disporem de um 

arquivo organizado, devem zelar pela praticidade e acessibilidade das informações. Para 

tanto, é necessário, primeiramente, eleger uma pessoa responsável por essa atividade, 

que deve definir os critérios de classificação seguindo, além dos conceitos teóricos, as 

necessidades especificas do ambiente organizacional. Vale destacar que há formação 

específica para atuar na gestão da informação/arquivos. Porém, em casos em que não é 

presente a figura do arquivista, o secretário executivo pode assumir tal função. 

No que se refere às limitações da pesquisa, há de se considerar que se trata de 

um estudo de caso (fato que não permite generalizações) e o tempo para finalizar a 

pesquisa, fato que não possibilitou conhecer os resultados pós-implantação do método 

de organização da documentação. Sendo assim, para estudos futuros, sugere-se pesquisa 

aplicada para conhecer as consequências do realizado. 

Por fim, vale acrescentar que a profissão secretarial abrange diversas atividades 

organizacionais, fato que permite ao profissional atuar tanto em situações práticas, 

como a de construir um método, quanto nas de gestão, no sentido de definir sobre o que 

deve ser arquivado ou não. Todavia, há de se perceber que não é somente a formação 

que oportuniza tal possibilidade, mas sim o aperfeiçoamento constante. 
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar a realidade laboral dos secretários 

executivos dentro da Universidade Federal do Ceará (UFC), a qual será o locus para o 

desenvolvimento do trabalho. Os principais teóricos utilizados para o embasamento 

teórico foram Nonato Júnior (2009), Neiva e D´Elia (2009) e Sousa (2014), que 

abordam sobre a profissão de Secretariado Executivo e suas competências. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa e quantitativa, apoiada nos seguintes procedimentos 

metodológicos: levantamento bibliográfico, pesquisa de campo e documental. Para a 

coleta dos dados foram utilizadas duas técnicas: entrevista narrativa e aplicação de 

questionário. A interpretação dos dados foi feita por meio de análise do conteúdo dos 

questionários respondidos pelos participantes da pesquisa e do discurso da narrativa da 

servidora da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Após a análise dos resultados, inferiu-

se que, no que concerne à realidade laboral dos profissionais de Secretariado Executivo 

que atuam na UFC, as competências requeridas ao profissional de Secretariado 

Executivo, a partir do que se encontra descrito no Plano de Cargos e Carreira dos 

Técnicos-Administrativos em Educação, estão sendo praticadas por esses profissionais. 

 

Palavras-chave: Competências. Realidade laboral. Secretariado Executivo. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O profissional de Secretariado Executivo ingressou nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) por meio de concurso público, após a implantação do Plano de Carreira 

dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), criado através da Lei nº 

11.091, de 11 de janeiro de 2005. Com isso, esses profissionais, que antes atuavam, 

prioritariamente, no setor privado, passaram a desenvolver suas atribuições no contexto 

organizacional da educação superior pública como os responsáveis pelo assessoramento 

aos dirigentes dessas Instituições (LEAL; DALMAU, 2014). 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos para apresentarem as novas 

competências dos profissionais de Secretariado Executivo (NEIVA; D´ELIA, 2009), ou 

mesmo no intuito de exporem as características da profissão e sua relevância 

(NONATO JUNIOR, 2009), porém, percebe-se uma necessidade de expansão dos 

estudos sobre a atuação desses profissionais dentro das IES para averiguação de quais 

atividades estão sendo realmente desenvolvidas por eles e se essas são, de fato, 

atribuições pertinentes à profissão. Esses estudos são importantes para que o “achismo” 

no saber fazer secretarial, como tão bem expõe Nonato Júnior (2009), possa ser 

suprimido do contexto organizacional, a fim de que o profissional de Secretariado 

Executivo seja reconhecido como portador de um conhecimento específico, essencial 

para a realização das atividades a ele confiadas. 

A partir dessas reflexões, este estudo pretende responder ao seguinte 
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questionamento: qual a realidade laboral dos profissionais de Secretariado Executivo 

que atuam nas Instituições de Ensino Superior? Pode-se relatar que o que motivou esta 

pesquisa foi o interesse em investigar a realidade laboral dos secretários executivos, 

uma vez que o ingresso deles nesse tipo de organização é recente e, também, em 

consequência das mudanças cada vez mais perceptíveis no perfil desses profissionais no 

que tange às competências necessárias para sua atuação. 

O objetivo principal desse estudo, portanto, é analisar a realidade laboral dos 

profissionais de Secretariado Executivo que atuam na UFC, instituição que servirá de 

locus para o desenvolvimento da pesquisa e, para que esse objetivo fosse alcançado, 

foram definidos os seguintes objetivos específicos: a) Conhecer a profissão de 

Secretariado Executivo e as competências requeridas para o exercício da profissão na 

Universidade Federal do Ceará; b) Identificar as competências praticadas no exercício 

da profissão de Secretariado Executivo na Universidade Federal do Ceará; c) Comparar 

as competências requeridas e as praticadas no exercício da profissão de Secretariado 

Executivo na Universidade Federal do Ceará. 

A relevância do estudo reside, principalmente, na possibilidade apresentar o 

cenário laboral do profissional de Secretariado Executivo dentro de uma IES, no intuito 

de tentar promover uma melhor compreensão da profissão dentro desse contexto, bem 

como de incitar a reflexão se esses profissionais estão sendo alocados em setores onde 

eles possam, de fato, desenvolver a profissão sem subutilização de suas capacidades ou 

sem desvios de função. Ressalte-se que os resultados poderão servir de instrumento 

balizador para que os responsáveis pela alocação dos secretários executivos dentro das 

IES possam realizar tal distribuição respaldados em pesquisas científicas sobre o tema. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 As competências do Profissional de Secretariado Executivo 

 

Fleury e Fleury (2004) afirmam que o conceito de competência só revela seu 

poder heurístico quando inserido no contexto de transformações do mundo do trabalho, 

quando se contextualiza nas empresas e na sociedade de maneira mais concreta.  Sobre 

o assunto, Le Boterf (2003) afirma que competência não é um estado ou simplesmente 

um conhecimento que se tem, na verdade, para o autor, competência é colocar em 

prática o que se sabe em determinado contexto. Como atesta Dutra (2004), ao sugerir 

que só se pode falar em competência quando a mesma é competência em ação, 

traduzindo-se em saber ser e saber fazer em diferentes situações. 

Uma das abordagens sobre o conceito de competência mais difundida e 

defendida por diversos autores (Dutra, 2004; Fleury e Fleury, 2004), selecionada para a 

presente pesquisa, é a que define competência como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Bitencourt (2005), embasada nessa definição, relaciona 

conhecimento ao saber, habilidade ao saber fazer e atitude ao saber agir.  

O saber refere-se ao conhecimento. Implica questionamentos e esforços 

voltados à informação que possam agregar valor ao trabalho (BITENCOURT, 2005). 

Conhecimento é o que se deve saber para desenvolver com primazia aquilo que lhe é 

delegado (RUAS, 1999). De acordo com Durand (1998), o conhecimento corresponde a 

uma série de informações assimiladas e estruturadas pelo indivíduo, que lhe permitem 

entender o que está ao seu redor, e ainda, inclui a capacidade de receber informações e 

integrá-las. O saber agir refere-se à atitude. Significa um comportamento mais 

condizente com a realidade desejada. É a união entre o discurso e a ação 

(BITENCOURT, 2005). Ainda segundo a autora, deve-se saber agir para empregar bem 
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os conhecimentos e as habilidades. 

Baldwin, Bommer e Rubin (2008), afirmam que as atitudes possuem três 

componentes: cognição, afeto e comportamento.  Os autores definem o componente 

cognitivo como sendo o componente da atitude que está relacionado à opinião acerca de 

um objeto, pessoa ou situação. O componente afetivo é definido por eles como sendo o 

componente da atitude que se refere ao afeto e às emoções com relação a um objeto, 

pessoa ou situação e o componente comportamental como sendo o componente da 

atitude relacionado à intenção de se comportar de determinado modo com relação a 

alguém ou alguma coisa (LANDIM, 2013). 

Todos os três componentes estão estreitamente ligados, quase que de modo 

inseparável, e ajudam no entendimento sobre a relação entre atitudes e comportamentos. 

É preciso, porém, considerar que nem sempre as atitudes que as pessoas têm 

determinam o que elas fazem, ou seja, como se comportam e essa incompatibilidade 

entre duas ou mais atitudes ou entre comportamento e atitudes é denominada de 

dissonância cognitiva.  (BALDWIN; BOMMER; RUBIN, 2008).  

O fato é que o saber, o saber fazer e o saber agir estão estreitamente ligados. 

Por vezes, segundo Durand (1998), podem até confundir-se. Bitencourt (2005) afirma 

que se trata de uma análise múltipla de dimensões que se referem ao indivíduo, ao 

grupo e à organização e, por isso, são conceitos que podem ser amplamente analisados, 

e sob diferentes pontos de vista.  

Sobre o saber secretarial, Nonato Júnior (2009) é enfático ao afirmar que um 

dos obstáculos ao desenvolvimento da profissão de Secretariado Executivo é o que ele 

denomina de “achismo” no fazer secretarial. Para o autor, existem muitos profissionais 

que “acham” que conhecem tudo sobre o Secretariado sem mesmo terem estudado ou 

atuado na área. Para exercer a profissão, faz-se necessário um conhecimento específico 

e não generalista da área e não se pode reduzir a potência do secretariado às técnicas, 

dado que o mesmo envolve um vasto campo de conhecimento (NONATO JÚNIOR, 

2009). 

Por outro lado, ao profissional de Secretariado Executivo compete a missão de 

buscar conhecimento específico em sua área, investir na pesquisa, na formação 

acadêmica, em cursos de especialização na área, bem como na busca constante por 

novos conhecimentos ou atualização dos mesmos (GRION, 2008). 

Para Medeiros e Hernandes (2006), o profissional de Secretariado não é apenas 

executante, mas pensante, cheio de capacidade reflexiva que o leva a descobrir quais 

conhecimentos específicos são necessários ao seu crescimento profissional.  

De acordo com Fleury e Fleury (2004), competência é um saber agir e para o 

profissional de Secretariado, esse saber agir o faz assumir alguns papéis importantes nas 

organizações por meio de suas atitudes.  

Neiva e D´Elia (2009), ao tratarem sobre a atitude polivalente do profissional 

de Secretariado, discorrem que ele deve ser um agente de resultados, um agente 

facilitador, um agente de qualidade e um agente de mudanças. Como agente de 

resultados, ainda conforme Neiva e D´Elia (2009), o profissional precisa de uma visão 

holística da empresa (missão, valores e objetivos), do mercado, do negócio, bem como 

necessita assumir uma postura de gerência, coparticipando do processo gerencial de 

planejar, organizar, dirigir e controlar.  
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2.2 Atuação do Secretário Executivo no contexto das Instituições de Ensino 

Superior 

 

O profissional de Secretariado Executivo está inserido em uma conjuntura que 

passa por rápidas transformações, como o crescente uso de novas tecnologias e as 

mudanças globais e econômicas que afetam o mundo do trabalho. Tudo isso exige do 

profissional de Secretariado Executivo posturas que respondam aos desafios que lhe são 

apresentados ou impostos (SALDANHA, 2005). 

No contexto das IES não é diferente, pois conforme enfatiza Sousa (2014, 

p.27) 

 
Em decorrência dos avanços tecnológicos, e com o desenvolvimento das 

novas instituições públicas e as constantes mudanças organizacionais, tornou-

se uma necessidade cada vez maior das universidades terem recursos 

humanos qualificados tanto em relação às competências e habilidades para 

desenvolver atividades internamente, quanto para os fins a que a universidade 

se propõe, para atender as demandas do mercado de trabalho e da sociedade.  

 

No dizer de Ferreira (2011) as IES têm papel estratégico para o 

desenvolvimento econômico e social do País. Assim, Instituições com tal importância 

precisam estar preparadas para as novas demandas, criando cursos, aperfeiçoando 

processos pedagógicos, melhorando sua infraestrutura, bem como recompondo seus 

quadros de servidores docentes e técnico-administrativos.  

No entendimento de Leal e Dalmau (2014), o cargo de Secretário Executivo foi 

instituído na esfera das IFES somente durante o processo de enquadramento previsto no 

Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE), época 

em que os servidores que realizavam as atividades típicas de Secretariado e que eram 

possuidores de diploma de nível superior em quaisquer áreas do conhecimento, foram 

beneficiados pela Lei nº 7.377/85 e passaram a ocupar o cargo de Secretário Executivo, 

conforme garante o Art. 2º: 

 
O portador de qualquer diploma de nível superior que, na data de início da 

vigência desta Lei, houver comprovado, através de declarações de 

empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos trinta e seis meses, 

das atribuições mencionadas no art. 4º da Lei 7.377/85 (BRASIL, 1996). 

 

 Somente após a implantação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação (PCCTAE), criado através da Lei nº 11.091, de 11 de 

janeiro de 2005, foi possibilitada a realização de concursos públicos para o cargo e com 

isso os profissionais da área, que antes atuavam prioritariamente no setor privado, 

“passaram a também desenvolver suas atribuições no contexto organizacional da 

educação superior pública”, passando a serem os responsáveis pelo assessoramento aos 

dirigentes dessas Instituições (LEAL e DALMAU, 2014, p. 161). 

Com a implantação do PCCTAE, a investidura no cargo de Secretário 

Executivo passa a exigir a aprovação em concurso público e tem como requisito de 

ingresso o diploma de Curso Superior em Letras ou em Secretariado Executivo 

Bilíngue, demonstrando que profissionais de outra área, apesar de não terem currículos 

equivalentes às atribuições de um secretário executivo, são admitidos pela legislação em 

vigor (SOUSA, 2014; OLIVEIRA; MORAES, 2014). Sobre esse aspecto, Cruz (2008, 

p. 9), em pesquisa realizada nas IFES do Estado de Minas Gerais, afirma que 

 



 

www.enepes.wixsite.com/anais 

 

189 Anais do II Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo - ENEPES 

Universidade Federal do Ceará Outubro de 2017 Nº 02/ Vol. 01 

Os profissionais de Secretariado Executivo, formados em Letras, estão 

menos aptos para realizar a função de Secretário Executivo nas IFES 

mineiras. O nível de dificuldade dos profissionais formados em Letras é 

maior que os formados em Secretariado Executivo, justamente por não 

possuírem embasamento teórico e técnico para o exercício da profissão. [...] 

Para os profissionais formados em Letras, a dificuldade no exercício da 

função é visível, pois, não possuem conhecimentos necessários e com isso 

comprometem todo o setor no qual está inserido. 

 

Posteriormente à implantação do PCCTAE, foi enviado às IFES o Ofício 

Circular nº 015/2005/Coordenação Geral de Gestão de Pessoas/Subsecretaria de 

Assuntos Administrativos/Secretaria Executiva/Ministério da Educação o qual traz a 

descrição dos cargos Técnico Administrativos em Educação (TAE), como nível de 

classificação, denominação do cargo, código Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), requisitos de qualificação para o ingresso no cargo, descrição sumária do cargo 

e descrição das atividades típicas do cargo. 

De acordo com a Lei N
º
 11.091 de 2005, que estruturou o Plano de Carreira 

dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), no âmbito das 

Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação e com o Ofício 

Circular nº 015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC, de 28 de novembro de 2005, que 

apresentou a descrição dos cargos técnico-administrativos em educação, que foram 

autorizados pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão para concurso 

público, seguem as atividade que devem ser realizadas pelo profissional de Secretariado 

Executivo: 

 
Assessorar direções, gerenciando informações, auxiliando na execução de 

tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; 

coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e 

correspondências; atender usuários externos e internos; organizar eventos e 

viagens e prestar serviços em idioma estrangeiro. Assessorar nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. Descrição de atividades típicas do cargo: 

Assessorar direções:Administrar agenda pessoal das direções; despachar com 

a direção; colher assinatura; priorizar, marcar e cancelar compromissos; 

definir ligações telefônicas; administrar pendências; definir encaminhamento 

de documentos; assistir à direção em reuniões; secretariar reuniões; Atender 

pessoas: Recepcionar pessoas; fornecer informações; atender pedidos, 

solicitações e chamadas telefônicas; filtrar ligações; anotar e transmitir 

recados; orientar e encaminhar pessoas; prestar atendimento especial a 

autoridades e usuários diferenciados; Gerenciar informações: Ler 

documentos; levantar informações; consultar outros departamentos; criar e 

manter atualizado banco de dados; cobrar ações, respostas, relatórios; 

controlar cronogramas, prazos; direcionar informações; acompanhar 

processos; reproduzir documentos; confeccionar clippings; Elaborar 

documentos: Redigir textos, inclusive em idioma estrangeiro; pesquisar 

bibliografia; elaborar relatórios; digitar e formatar documentos; elaborar 

convites e convocações, planilhas e gráficos; preparar apresentações; 

transcrever textos; taquigrafar ditados, discursos, conferências, palestras, 

inclusive em idioma estrangeiro; traduzir em idioma estrangeiro, para atender 

às necessidades de comunicação da instituição; Controlar 

correspondência:Receber, controlar, triar, destinar, registrar e protocolar 

correspondência e correspondência eletrônica (e-mail); controlar malote; 

Organizar eventos e viagens:Estruturar o evento; fazer check-list; pesquisar 

local; reservar e preparar sala; enviar convite e convocação; confirmar 

presença; providenciar material, equipamentos e serviços de apoio; dar 

suporte durante o evento; providenciar diárias, hospedagem, passagens e 

documentação legal das direções (passaporte, vistos); Supervisionar equipes 
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de trabalho: Planejar, organizar e dirigir serviços de secretaria; estabelecer 

atribuições da equipe; programar e monitorar as atividades da equipe; 

Arquivar documentos:Identificar o assunto e a natureza do documento; 

determinar a forma de arquivo; classificar, ordenar, cadastrar e catalogar 

documentos; arquivar correspondência; administrar e atualizar arquivos; 

Utilizar recursos de informática, Executar outras tarefas de mesma natureza e 

nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

De acordo com Sousa (2014), o profissional de Secretariado Executivo em uma 

Instituição de Ensino Superior (IES), tem uma função onde o indivíduo deve ter 

habilidades gerenciais para lidar com os diversos problemas da Instituição, bem como a 

capacidade de trabalhar em grupo ou individualmente, participando do processo de 

tomada de decisão do seu setor ou da equipe em que está inserido.   

Portanto, considerando os estudos recentes sobre as novas competências dos 

secretários executivos e a necessidade de se alinhar, estrategicamente, a gestão de 

pessoas por meio da gestão por competência, é importante definir qual é o perfil mais 

adequado desse profissional para sua atuação nas Universidades, de acordo com o 

PCCTAE (SOUSA, 2014). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o alcance dos objetivos propostos nesta investigação foi desenvolvida 

uma pesquisa qualitativa, quantitativa e descritiva. A pesquisa qualitativa, segundo 

Godoi e Balsini (2010) possui várias “designações” e, devido a isto, ela se torna um 

conceito “guarda-chuva”.  A pesquisa quantitativa, de acordo com Silva (2005, p.20), 

leva em consideração que “tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las”.  

Para Leite (2004, p. 45) a pesquisa descritiva é a “que se usa para descrever e 

explicar determinados fenômenos sócio-econômicos, político-administrativo, contábeis 

e psico-sociológicos [...]”. Desta forma, quando uma pesquisa busca descrever e 

explicar algo, ela torna-se descritiva. Esta pesquisa constitui-se um estudo de caso que, 

de acordo com Gil (2010), é o delineamento mais adequado para a investigação de um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno 

e o contexto não são claramente percebidos.  

Para a coleta das informações, utilizaram-se duas técnicas: a entrevista 

narrativa e a aplicação de questionário. Foi realizado, ainda, um levantamento 

documental focalizando a descrição do cargo de secretário executivo no PCCTAE, o 

Oficio 15/2005/CGGP/SAA/SE/MEC e a Lei 9.261 de 10 de janeiro de 1996, que 

dispõe sobre o exercício da profissão de secretário executivo e o Código de Ética do 

profissional de Secretariado. 

O instrumento utilizado nesta pesquisa foi o roteiro de entrevista padronizada 

aberta, que segundo Godoi e Mattos (2010, p.304) é “[...] caracterizada pelo emprego de 

uma lista de perguntas ordenadas e redigidas por igual para todos os entrevistados, 

porém de resposta aberta.”. Essa técnica possibilitou a análise de como ocorre a 

alocação dos profissionais de secretariado executivo, por parte da Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas (PROGEP) dentro da universidade. 

O roteiro de entrevista foi composto por 05 (cinco) perguntas que serviram de 

direcionamento para a narrativa da servidora da PROGEP, lotado na Coordenadoria de 

Desenvolvimento e Capacitação (CODEC) - setor responsável por alocar os secretários 

executivos na Instituição. As informações coletadas foram registradas através de um 
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gravador, após assinatura de um termo de consentimento do participante.  

Em seguida, procedeu-se com a aplicação de um questionário que, de acordo 

com Richardson (2011), é aplicado quando se deseja obter informações acerca de 

grupos sociais. Para o autor, o questionário possui duas funções: descrever as 

características e medir determinadas variáveis de um grupo social. 

 O questionário utilizado foi embasado no estudo de Sousa (2014). Tal 

instrumento foi adaptado para melhor consecução dos objetivos deste estudo. O 

questionário era composto de 11 (onze) perguntas que possuíam como finalidade 

identificar o perfil dos profissionais de secretariado executivo da UFC e analisar a 

realidade laboral desses profissionais, para que se pudesse proceder com a comparação 

entre o que é exigido e o que é realizado pelo secretário executivo dentro da citada IES.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p.206) “universo ou população, é o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma 

característica em comum”. Para a realização desta pesquisa foram selecionados os 

profissionais de Secretariado Executivo da UFC, grupo composto por 56 (cinquenta e 

seis) profissionais, porém, foram excluídos da pesquisa 02 (duas) servidoras por serem 

autoras desta pesquisa.  

Para o envio do questionário, solicitou-se à PROGEP a relação de todos os 

secretários executivos da UFC e foi disponibilizado um “Demonstrativo de Pessoal 

Lotado”, que continha informações desses servidores, inclusive o e-mail pessoal de 

cada um, para onde foi encaminhado o questionário dessa pesquisa. De todos os 54 

(cinquenta e quatro) questionários enviados, foram obtidos 22 (vinte e dois) 

respondidos.  

Inicialmente, foi realizada uma análise documental dos instrumentos 

instituidores e regulamentadores da profissão de Secretariado Executivo, para que se 

pudesse focalizar na identificação da realidade laboral do referido profissional. Buscou-

se, nessa fase, utilizar a técnica de análise de conteúdo para a entrevista e para os dados 

obtidos pelo questionário. De acordo com Caregnato e Mutti (2006, p.682), a análise de 

conteúdo “é uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma 

prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto 

replicáveis ao seu contexto social”.  

Foi utilizada a análise do discurso da narrativa do entrevistado, visando 

compreender não apenas o conteúdo das falas, mas também o seu sentido.  Quando se 

realiza uma análise do discurso, conforme Caregnato e Mutti (2006, p. 682): “[...] não é 

necessário analisar tudo o que aparece na entrevista, pois trata-se de uma análise 

vertical e não horizontal”, então partindo do que foi dito, pode-se afirmar que na análise 

da narrativa dessa pesquisa foi realizada uma interpretação dos pontos considerados 

pelas pesquisadoras relevantes para o alcance dos objetivos propostos.  

Na análise de conteúdo dos questionários respondidos, buscou-se 

primeiramente, identificar o perfil do profissional de secretariado que atua na UFC, 

conhecer quais as competências que o secretário executivo pratica no seu cotidiano de 

trabalho e quais os principais desafios que esse profissional enfrenta. Buscou-se 

também identificar e analisar quais as competências descritas no PCCTAE que são 

exigidas e quais as que são praticadas pelos secretários executivos da UFC, para que a 

partir dessa análise se pudesse alcançar os objetivos pretendidos nessa pesquisa.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A apresentação e análise dos resultados obtidos na pesquisa se encontram 

divididas nas seguintes fases: apresentação e caracterização dos respondentes, 

identificação de quais as competências praticadas e os desafios enfrentados pelos 

secretários executivos e comparação entre as competências requeridas e as praticadas no 

exercício da profissão na UFC.  

Durante as fases acima citadas, traçou-se um paralelo entre as respostas obtidas 

dos secretários executivos e o que foi coletado por meio da entrevista realizada com a 

servidora da PROGEP, responsável pela alocação dos profissionais de Secretariado 

Executivo no momento que eles ingressam na UFC.  

Quanto à apresentação e caracterização dos 22 respondentes, inferiu-se que 21 

são do sexo feminino, o que equivale a 95% e 1 do sexo masculino, que corresponde a 

5%. Pode-se perceber também que na UFC, 95% dos profissionais que ocupam o cargo 

de secretário executivo são bacharéis em Secretariado Executivo, excetuando-se apenas 

um servidor que possui graduação em Letras. Este fato está resguardado por lei, pois 

com a implantação do PCCTAE, a investidura no cargo de secretário executivo passou a 

exigir a aprovação em concurso público e tem como requisito de ingresso o diploma em 

Curso Superior em Letras ou em Secretariado Executivo Bilíngue, demonstrando que 

profissionais da área que, apesar de não terem currículos equivalentes às atribuições de 

um secretário executivo, são admitidos pela legislação em vigor (SOUSA, 2014; 

OLIVEIRA; MORAES, 2014). 

Obteve-se que 100% dos respondentes têm Pós-Graduação, sendo 95% 

Especialização e 5% Mestrado Profissional. Observou-se também que 76% dos 

profissionais têm buscado capacitação na sua área de atuação. Os que responderam 

afirmativamente foram questionados sobre quais cursos fizeram e as respostas foram: 

línguas - aqui incluído o Português e a Língua Brasileira de Sinais - técnicas 

secretariais, gestão, relacionamento interpessoal, cerimonial e protocolo e organização 

de eventos.  

Infere-se com estes resultados, que há, por parte dos respondentes, uma 

preocupação em buscar conhecimento e em investir na formação acadêmica. Este 

resultado vai ao encontro do que afirma Grion (2008), ou seja, que compete ao 

profissional a missão de buscar conhecimento específico em sua área, na formação 

acadêmica, em cursos de especialização na área, bem como na busca por novos 

conhecimentos ou atualização dos mesmos. 

Pôde-se verificar também que 73% dos profissionais de Secretariado Executivo 

que responderam a esta pesquisa exercem suas atividades na UFC entre 4 e 7 anos e que 

23% do total trabalham na Universidade há até 3 anos. Infere-se com este resultado que 

esta profissão é, relativamente, nova nos quadros da referida Universidade, pois os 

primeiros secretários executivos foram admitidos, através de concurso público, no ano 

de 2008, conforme demonstrativo disponibilizado pela PROGEP/UFC. No mesmo 

demonstrativo consta que apenas três servidoras foram admitidas no cargo de secretário 

executivo em período anterior a 2008. 

Conclui-se que, de acordo com a pesquisa, 68% dos respondentes estão lotados 

em unidades de gestão da UFC, em conformidade com o que explanou a servidora da 

PROGEP ao ser indagada sobre como é o procedimento para definir a alocação desse 

profissional, no momento em que eles ingressam na UFC. 

 
Por se tratar de um cargo de nível superior, o que aumenta a sua 

complexidade, a distribuição dos profissionais de Secretariado aconteceu de 
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modo que as unidades maiores fossem contempladas com esse profissional, 

ou seja, foram prioritariamente alocados nas direções de centro, faculdades, 

nos institutos, nas pró-reitorias e nas unidades hierarquicamente superiores da 

UFC. 

 

Nesse sentido, a entrevistada informou ainda que existe uma previsão de enviar 

para cada unidade um secretário executivo e um administrador, diante da complexidade 

dos cargos citados, e que ela acredita que “não era para existir um profissional de 

Secretariado dentro de um departamento acadêmico, pois um assistente em 

administração conseguiria desenvolver as atividades necessárias desse setor”. Percebe-

se pela fala da entrevistada que as atividades realizadas pelo secretário executivo são 

complexas e que ele deve ser prioritariamente alocado em unidades hierarquicamente 

superiores dentro da UFC. 

Conforme relatado na pesquisa, apenas 36% dos respondentes recebem 

gratificação, neste caso, uma Função Gratificada (FG), conforme informado por eles. Os 

outros 64% não recebem nenhuma gratificação, apesar de a maioria estar lotada nas 

unidades responsáveis pela gestão da Universidade.  

Esse fato pode ocorrer porque, conforme informado pela servidora da 

PROGEP, houve casos em que o secretário executivo foi para essas unidades e 

encontrou outro servidor exercendo a sua função. Nesse sentido, vale rememorar o que 

afirma Nonato Junior (2009) sobre o “achismo” no fazer secretarial e sobre a 

necessidade de conhecimento específico para o exercício da profissão  

Deve-se salientar que os aspectos políticos ainda exercem uma influência sobre 

alguns procedimentos adotados nas instituições públicas, tal premissa é confirmada a 

partir da fala da entrevistada na qual ela informa que “existe um aspecto político que é 

mais difícil de ser modificado e que influencia bastante nas questões que envolvem a 

realidade laboral do secretário executivo”. Sabe-se que estas influências afetam 

diretamente no processo de alocação, valorização e desenvolvimento dos servidores, 

dentro da UFC, fato este que precisa ser modificado para que a Instituição possa realizar 

um efetivo gerenciamento e otimização das competências que cada servidor possui. 

Quanto à identificação das competências praticadas no exercício da função de 

secretário executivo, obteve-se que os profissionais de secretariado na UFC realizam as 

seguintes atividades: elaboração de documentos, assessoramento às direções, 

gerenciamento de informações, atendimento ao público, supervisão de equipes de 

trabalho, utilização de recursos de informática e execução de outras tarefas.  

Percebeu-se com as respostas que as competências exercidas se encontram de 

acordo com o que está descrito na Lei Nº 11.091 de 2005, que estruturou o PCCTAE e 

com o Ofício Circular Nº 015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC, de 28 de novembro de 2005. 

Ao indagar a servidora da PROGEP sobre quais os critérios utilizados para 

elaboração das competências exigidas dos profissionais de Secretariado Executivo da 

UFC, a entrevistada afirmou que 

 
É utilizado hoje para elaboração das competências exigidas dos profissionais 

de Secretariado, o que está determinado por meio da Lei Nº 11.091 de 12 de 

janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) e, a partir da 

criação dessa Lei, o que Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão 

(MPOG) e o Ministério da Educação (MEC), por meio do Ofício de nº 

15/2005/CGGP/SAA/SE/MEC, divulgaram contendo as descrições de cargos 

que foram atualizadas sobre tudo, as descrições daqueles que eram mais 

frequentes. 
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Notou-se também, dentre as respostas obtidas, que outras competências são 

exigidas desses profissionais, pois dos 22 respondentes, 13 informaram que exercem 

outras competências além das descritas no PCCTAE, o que corrobora com a percepção 

de Landim (2013), que afirma que as transformações na atuação do profissional de 

Secretariado, bem como as alterações em seu perfil, fizeram com que as competências 

do secretário fossem ampliadas e expandidas.  

Ainda sobre as competências requeridas para a atuação do profissional de 

secretariado, infere-se que elas não se encontram reduzidas às técnicas operacionais, 

haja vista que sua atuação é exercida nos âmbitos: estratégicos, táticos e operacionais, 

conforme afirmam Medeiros e Hernandes (2006). Percebe-se isso na fala do 

Respondente 13, que afirma participar do “planejamento estratégico” do setor no qual 

ele se encontra lotado e também na fala do Respondente 15, que afirma que participa da 

“contratação de equipe de tecnologia da informação”, competências estas que requerem 

desse profissional uma visão holística da Universidade. 

Outro aspecto importante na análise do conteúdo das respostas obtidas, foi a 

questão do idioma estrangeiro, pois o mesmo encontra-se descrito como atribuição do 

profissional no PCCTAE, porém nenhum respondente elencou essa competência como 

sendo exercida por ele na sua atuação profissional. Aspecto este que corrobora com 

Sousa (2014) no que a autora diz sobre a importância de se definir qual é o perfil mais 

adequado do secretário executivo para sua atuação nas Universidades, de acordo com o 

PCCTAE. 

Foi questionado aos participantes da pesquisa sobre quais os principais 

desafios enfrentados por eles em seu cotidiano de trabalho e as respostas foram 

diversas. Dessa forma, para melhor análise, essas respostas foram agrupadas em 10 

temáticas, conforme exposto no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Principais desafios enfrentados pelo Secretário Executivo no cotidiano 

de trabalho. 

Principais Desafios Nº de respostas 

Tema 1 – Administração do tempo/ Gerenciamento de atividades - realização de 

várias atividades ao mesmo tempo; definição de prioridades; gerenciamento de 

prazos da unidade em consonância com os da administração superior; trabalho com 

solicitações muito urgentes ou fora do prazo; conciliação entre as atividades e o 

atendimento ao público; excesso de atividades urgentes; gerenciamento de grande 

volume de informações; sobrecargas de trabalho; trabalho sob pressão. 7 

Tema 2 – Relacionamento interpessoal - lidar com as pessoas; inteligência 

emocional para os relacionamentos interpessoais. 5 

Tema 3 - Gestão de pessoas - gerir pessoas; liderar e organizar rotinas de trabalhos 

para a equipe; supervisionar equipes de trabalho; insuficiência de servidores no setor 

(contínuo e copeiro). 5 

Tema 4 - Resistência às mudanças – administrar a insegurança /antipatia dos 

servidores mais antigos; dificuldade de colaboração dos servidores mais antigos. 2 

Tema 5 - Burocracia/ Excesso de burocracia 
2 
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Tema 6 - Comunicação - falta de comunicação;  dificuldade na comunicação com 

servidores docentes e servidores técnico administrativos; falta de comunicação entre 

os setores; obter informações necessárias de outros setores da Universidade; 

despadronização dos processos de alguns setores da Universidade. 5 

Tema 7 - Falta de infraestrutura da Universidade 1 

Tema 8 - Falta de reconhecimento 1 

Tema 9 - Dificuldade com Redação Oficial 1 

Tema 10 - Pedidos de interesse pessoal da chefia 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

Os dados expostos no Quadro 1, demonstram que são inúmeros os desafios que 

o profissional de Secretariado Executivo enfrenta no seu cotidiano de trabalho na UFC e 

percebe-se que esses desafios estão concentrados, principalmente, nas temáticas 

relacionadas à administração do tempo, ao gerenciamento de atividades, ao 

relacionamento interpessoal, à gestão de pessoas e à comunicação. Infere-se com este 

resultado que, conforme afirma Sousa (2014), o profissional de Secretariado Executivo 

que atua em uma IES, tem uma função onde o indivíduo deve ter habilidades gerenciais 

para lidar com os diversos problemas da Instituição. Também é perceptível, ao analisar 

o Quadro 1, que as temáticas referentes à resistência às mudanças, à falta de 

reconhecimento e à dificuldade com redação oficial ratificam o que apontou a entrevista 

realizada com a servidora da PROGEP. 

É importante ressaltar que dos 22 respondentes, apenas o Respondente 15 

relatou não enfrentar desafios, pois alegou trabalhar com organização e planejamento. 

Percebeu-se, portanto, com os resultados obtidos, que a maioria dos desafios relatados 

pelos profissionais de Secretariado estão diretamente relacionados à função e às 

atribuições inerentes a eles.  

Quanto à comparação entre as competências exigidas e as praticadas pelos 

profissionais de Secretariado Executivo, a partir do que está descrito no PCCTAE, 

perguntou-se a servidora da PROGEP se ela acredita que as competências exigidas dos 

profissionais de Secretariado Executivo, quando ingressam na Universidade, são 

realmente praticadas por esses profissionais em seus setores de trabalho. Ela afirmou 

que: 

 
Alguns secretários executivos desenvolvem essas atividades, contidas na 

descrição do cargo, mas que existem outros que estão alocados em uma 

unidade acadêmica, ou em um laboratório, por exemplo, que mesmo sem 

estarem desviados de função, desenvolvem atividades muito aquém do que 

está estabelecido nesses documentos, ou do que eles estão preparados para 

realizar e até mesmo aquém do que eles poderiam exercer. 

 

Foi perguntado ao entrevistado se existe algum procedimento para reversão de 

possíveis desvios de função do profissional de Secretariado Executivo na UFC e quais 

são eles e a servidora afirmou que  

 
Algumas vezes o secretário executivo encontra-se subutilizado, mas não 

desviado de função. E que em alguns casos, a PROGEP foi procurada pelo 

servidor e ele foi mudado de lotação, mas há casos também em que o 
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servidor nunca manifestou o desejo de mudar, de ser removido, simplesmente 

ficou e se acomodou nessa situação, psicologicamente falando, somente o 

secretário inserido nessa situação de subutilização poderá mensurar. 

 

Entende-se que é necessário que a Instituição avalie todos os aspectos que 

compõem esse processo de alocação do servidor quando ele se encontra subutilizado e 

que também analise o ambiente organizacional onde o servidor será alocado antes de 

fazê-lo. Além disso, a Instituição necessita de abertura ao diálogo e às mudanças 

necessárias, sendo também um agente ativo nesse processo. De acordo com Fleury e 

Fleury (2004), competência é um saber agir. Portanto, frente ao desafio de ser alocado 

em uma unidade de trabalho em que possa se sentir subutilizado, o profissional de 

Secretariado, de fato, precisa utilizar suas competências adquiridas com proatividade, 

não esperando somente soluções da Instituição, mas agindo de maneira a valorizar sua 

profissão e garantir exercício pleno da mesma. 

Buscou-se também saber dos profissionais quais as competências que são 

requeridas e quais são as praticadas por eles. Nesse intuito, utilizou-se também o quadro 

abaixo, que possui uma escala de 1 a 3, sendo 1 a atividade que o secretário menos 

desempenha, 2 a que desempenha às vezes e 3 a atividade que mais desempenha.  A 

porcentagem de respostas obtidas foram as seguintes: 

 

Quadro 2– Atividades de acordo com o PCCTAE 
ATIVIDADES 1 2 3 

Assessorar direções: Administrar agenda pessoal das direções; 

despachar com a direção; colher assinatura; priorizar, marcar e 

cancelar compromissos; definir ligações telefônicas; 

administrar pendências; definir encaminhamento de 

documentos; assistir à direção em reuniões; secretariar reuniões. 

18,2% 22,7% 59% 

Atender Pessoas: Recepcionar pessoas; fornecer informações; 

atender pedidos, solicitações e chamadas telefônicas; filtrar 

ligações; anotar e transmitir recados; orientar e encaminhar 

pessoas; prestar atendimento especial a autoridades e usuários 

diferenciados. 

27,3% 13,6% 59,1% 

Gerenciar Informações: Ler documentos; levantar informações; 

consultar outros departamentos; criar e manter atualizado banco 

de dados; cobrar ações, respostas, relatórios; controlar 

cronogramas, prazos; direcionar informações; acompanhar 

processos; reproduzir documentos; confeccionar clippings. 

18,2% 27,3% 54,5% 

 

 

Elaborar Documentos: Redigir textos, inclusive em idioma 

estrangeiro; pesquisar bibliografia; elaborar relatórios; digitar e 

formatar documentos; elaborar convites e convocações, 

planilhas e gráficos; preparar apresentações; transcrever textos; 

taquigrafar ditados, discursos, conferências, palestras, inclusive 

em idioma estrangeiro; traduzir em idioma estrangeiro, para 

atender às necessidades de comunicação da instituição. 

45,5% 27,3% 27,3% 

 

 

 

Controlar Correspondência: Receber, controlar, triar, destinar, 

registrar e protocolar correspondência e correspondência 

eletrônica (e-mail); controlar malote. 

40,9% 31,8% 27,3% 

Organizar Eventos e Viagens: Estruturar o evento; fazer check-

list; pesquisar local; reservar e preparar sala; enviar convite e 

convocação; confirmar presença; providenciar material, 

equipamentos e serviços de apoio; dar suporte durante o evento; 

providenciar diárias, hospedagem, passagens e documentação 

legal das direções (passaporte, vistos). 

50% 36,4% 13,6% 
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Supervisionar Equipes de Trabalho: Planejar, organizar e dirigir 

serviços de secretaria; estabelecer atribuições da equipe; 

programar e monitorar as atividades da equipe. 

22,7% 45,5% 31,8% 

Arquivar Documentos: Identificar o assunto e a natureza do 

documento; determinar a forma de arquivo; classificar, ordenar, 

cadastrar e catalogar documentos; arquivar correspondência; 

administrar e atualizar arquivos. 

13,6% 54,5% 31,8% 

Utilizar recursos de informática. 4,5% 18,2% 77,3% 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 

complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
9,1% 40,9% 50% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A partir dos dados expostos no Quadro 2, infere-se que as atividades de 

assessoramento à direção e atendimento às pessoas, são atividades que, por 59% dos 

respondentes, são as mais desempenhadas. Esta competência é inerente ao cargo de 

Secretariado Executivo haja vista o assessoramento ser a competência em evidência 

dessa profissão, conforme afirma Nonato Junior (2009).  

No tópico que trata acerca do gerenciamento de informações, percebeu-se que 

54,5% informaram que desempenham essa competência com frequência e 27,3% 

informaram que desempenham às vezes as atividades inerentes a esta competência. 

Acerca da competência de elaboração de documentos percebeu-se que 45,5% 

informaram que não desempenham muito esta função, e no tópico sobre controle de 

correspondência, foi informado pelos respondentes que mais de 40,9% não 

desempenham com frequência esta atividade, fato que deve ser observado com atenção, 

haja vista que a redação de textos, elaboração de relatórios e controle de 

correspondência são atividades que estão previstas nas funções requeridas.  

Em relação a esse aspecto, a entrevistada relatou que já ouviu de alguns 

gestores reclamações com relação à atuação dos profissionais de Secretariado 

Executivo, como a falta de capacidade desses profissionais de desenvolverem a redação 

oficial, por exemplo, afirmando que: “alguns secretários não sabem redigir; bem como 

outras reclamações de que esses profissionais não atingem às expectativas do gestor”. 

Sobre essa realidade, o entrevistado afirmou que se trata de uma questão de formação, 

de treinamento, de motivação, de descoberta do seu valor e da sua formação que não é 

reconhecida.  

Na atividade acerca da organização de eventos e viagens, 50% dos 

respondentes informaram que desempenham menos essa atividade. Dado este que pode 

ser interpretado a partir da peculiaridade que é própria da Instituição pesquisada, pois 

por tratar-se de uma Universidade Pública, existe nela um setor próprio que fica 

responsável por essa competência. 

Percebeu-se durante a fala da entrevistada que é relevante a diferença entre ser 

secretário executivo em uma empresa privada e em uma empresa pública, pois as 

diferenças residem desde o “formato de distribuição de tarefas até a maneira como o 

profissional é cobrado”. Ela afirmou ainda que: “o servidor vem esperando encontrar 

uma realidade e se depara com outra quando ingressa no serviço público, e que isso 

pode desmotivá-lo quando o mesmo sente que não é reconhecido o valor da sua 

formação”. 

Percebe-se que o profissional de Secretariado Executivo ainda está se 

consolidando no cenário das IES e descobrindo qual deve ser o seu perfil dentro da 

Universidade (SOUSA, 2014). De fato, a brusca mudança exige de ambas as partes - 

das IES e do secretário executivo que ingressa no serviço público – um esforço a fim de 
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minimizar o impacto frente à nova cultura organizacional encontrada. 

Solicitou-se ainda a entrevistada que fizesse suas considerações finais e 

comentasse sobre a realidade laboral do profissional de Secretariado Executivo na UFC. 

A entrevistada considerou que ainda há algum investimento a ser feito com relação à 

capacitação desses profissionais e que ela está ciente de que ainda existe uma disfunção 

entre a realidade dos servidores que atuavam em empresas privadas e a realidade laboral 

dos servidores quando ingressam na UFC, por isso, eles precisam ser melhor preparados 

para lidarem com essa diferença.  

Ela concluiu que acredita ser necessária uma mudança na cultura 

organizacional da Universidade, mas percebe que essa mudança, depois de alguns 

concursos realizados recentemente, tem acontecido com uma abertura maior, porém, 

existe um aspecto político que é mais difícil de ser modificado e que influencia bastante 

nas questões que envolvem a realidade laboral do profissional de Secretariado 

Executivo, bem como sua alocação. Essa realidade, segundo a entrevistada, é comum a 

todos os servidores da UFC, independente do cargo que ocupam. 

Sobre esses últimos comentários da entrevistada, deve-se recordar que, de 

acordo com Neiva e D´Elia (2009), o profissional de Secretariado Executivo é um 

agente de mudanças e diante dos desafios próprios que a UFC tem, para que haja, de 

fato, uma mudança organizacional, como enfatizou a entrevistada, a participação dos 

secretários nesse processo é determinante. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo objetivou analisar a realidade laboral dos profissionais de 

Secretariado Executivo que atuam na Universidade Federal do Ceará. Pode-se afirmar 

que a questão de pesquisa suscitada foi respondida por meio da investigação realizada, 

na medida em que os objetivos específicos foram sendo, um a um, atingidos e 

contemplados.  

Para consecução do primeiro objetivo específico que consistia em conhecer a 

profissão de Secretariado Executivo e as competências requeridas para o exercício da 

profissão na UFC, além do que pôde ser identificado por meio da teoria exposta no que 

tange ao conhecimento da profissão, a entrevista realizada com a servidora da UFC, 

responsável pela alocação dos profissionais de Secretariado na Universidade, permitiu 

conhecer as competências requeridas para o exercício do cargo.  

Por meio da entrevista, foi ratificado que as competências requeridas para o 

exercício da profissão na UFC são as que estão explicitadas no PCCTAE, com sua 

descrição atualizada por meio do Ofício de nº 15/2005/CGGP/SAA/SE/MEC. 

O segundo objetivo específico se propôs a identificar as competências 

praticadas no exercício da profissão de Secretariado Executivo na UFC, o que foi 

alcançado tanto por meio das respostas obtidas no questionário enviado aos secretários 

executivos, quanto pela entrevista realizada com a servidora da PROGEP. Nas respostas 

dos secretários respondentes, observou-se que, de fato, as competências praticadas por 

eles são as que estão determinadas no PCCTAE. 

De fato, assim como relatou a servidora da PROGEP, e de serem perceptíveis 

os desafios quanto às atribuições inerentes ao profissional de Secretariado estarem 

sendo, em alguns setores, exercidas por outros servidores com mais tempo de serviço na 

UFC e sem formação específica para tal, a alocação dos secretários executivos em 

unidades maiores da Universidade tende a minimizar possíveis situações de 

subutilização e de dissensões entre as competências requeridas e as praticadas pelo 
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profissional de Secretariado Executivo na Universidade.  

Percebeu-se que há uma necessidade de esforço de ambas as partes, ou seja, do 

profissional de Secretariado e da Instituição, para que esse profissional possa firmar a 

relevância de sua atuação na UFC. A garantia do exercício pleno da profissão é um bem 

tanto para o secretário como para a Universidade, para isso, a gestão por competências 

poderia ser um auxílio importante no intuito de otimizar a gestão de pessoas. 

O terceiro objetivo específico visava comparar as competências requeridas e as 

praticadas no exercício da profissão de Secretariado Executivo na Universidade Federal 

do Ceará. Por meio das respostas obtidas, percebeu-se relevante equivalência entre as 

competências requeridas no PCCTAE e as, de fato, praticadas pelos profissionais de 

Secretariado. Outro dado interessante obtido por meio dessa comparação entre as 

competências requeridas e as praticadas foi inferir que, na realidade, é exigido do 

profissional de Secretariado Executivo outras competências que não estão contempladas 

na descrição do cargo.  

Em síntese, no que concerne à realidade laboral dos profissionais de 

Secretariado Executivo que atuam na UFC, percebeu-se que as competências requeridas 

ao profissional de Secretariado Executivo, a partir do que se encontra descrito no 

PCCTAE, estão sendo praticadas por esses profissionais e que eles possuem e exercem 

competências que vão além das que lhes são solicitadas para ocuparem o cargo de 

secretário executivo dentro de uma Instituição Federal de Ensino Superior. 

O estudo teve como limitação o fato de não ter obtido resposta da totalidade 

dos profissionais de Secretariado Executivo da UFC. Realizar esse mesmo estudo de 

modo censitário com os profissionais de Secretariado da UFC, ou com profissionais de 

outras Universidades Federais para investigar essa situação de possível subutilização, 

bem como realizar um estudo comparativo entre a realidade laboral dos secretários 

executivos nas instituições públicas e nas privadas, são algumas propostas de 

continuidade da pesquisa. 
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SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL: UM ESTUDO COM 

EMPRESAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DO CEARÁ 

 

Sonia Regina Amorim Soares de Alcântara 

Thays Lyanny da Cunha Garcia da Rocha  

 

RESUMO: As organizações cada vez mais buscam por diferenciais que as mantenham 

no mercado, a Responsabilidade Social pode ser nesse contexto, uma forma estratégica 

para empresas tornarem-se diferenciadas no mercado. Assim, a problemática da 

pesquisa consiste em saber: As práticas de gestão adotadas nas empresas filiadas a 

Associação das Empresas dos Distritos Industriais do Ceará (AEDI) demonstram ações 

de responsabilidade social? O objetivo geral é: Identificar como as empresas filiadas a 

AEDI demonstram responsabilidade social em sua gestão. O universo da pesquisa foi 

composto pelas empresas filiadas a AEDI, utilizando-se o critério de amostragem por 

acessibilidade, onde participaram 12 sujeitos (empresas). Este estudo classifica-se como 

um levantamento de dados, na forma de pesquisa de campo. De natureza descritiva, a 

abordagem é qualitativa. Constatou-se que as empresas estudadas compreendem o que é 

Responsabilidade Social e que a maioria possui uma percepção incompleta acerca da 

Sustentabilidade, porém, conseguem relacionar ambos os temas com algumas das 

formas de gestão do desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chaves: Responsabilidade Social. Sustentabilidade. Gestão Estratégica.  

 

1 INTRODUÇÃO  
 

As organizações cada vez mais buscam por diferenciais que as mantenham no 

mercado. A crescente globalização e expansão do conhecimento fazem com que os 

consumidores se tornem mais exigentes por produtos de qualidade e por empresas que 

visam não somente o lucro, mas um compromisso que se expande para a sociedade. 

Assim constantemente, surgem novos modelos de negócio que visam criar valor de 

forma sustentável. (O’NEILL, HERSHAUER e GOLDEN, 2009; PINSKY, DIAS e 

KRUGLIANSKAS, 2013; SCHATEGGER e WAGNER, 2011). 

Dessa forma, a renovação de estratégias para captar e manter os clientes estão 

sendo constantemente mapeadas pelas empresas. A Responsabilidade Social (RS) pode 

ser nesse contexto, uma forma estratégica para empresas tornarem-se diferenciadas no 

mercado e contribuírem para o Desenvolvimento Sustentável (DS) (AGUINIS e 

GLAVAS, 2012; DAHLSRUD, 2008; GARRIGA e MELÉ, 2004). Para Karkotli (2006, 

p.9), o termo RS vem sendo difundido no Brasil, por diversos fatores, a globalização e a 

concorrência acirrada são alguns deles.  

Na visão de Karkotli (2006, p.9), “a responsabilidade social é uma nova 

estratégia para a empresa aumentar o lucro e potencializar o desenvolvimento das 

empresas”. Segundo ele, essa tendência decorre da maior conscientização do 

consumidor e consequente procura por produtos e práticas que gerem melhoria para o 

meio ambiente ou comunidade, valorizando aspectos éticos ligados à cidadania. A 

transparência tem relevante importância nesse processo.  

Dessa forma, a problemática que permeia a pesquisa consiste em saber: As 

práticas de gestão adotadas nas empresas filiadas a AEDI – Associação das empresas 

dos Distritos Industriais do Ceará demonstram ações de Responsabilidade Social (RS)? 

O objetivo geral é: Identificar como as empresas associadas a AEDI demonstram (RS) 
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em sua gestão. Como objetivos específicos, busca-se: Identificar o que as empresas 

filiadas a AEDI entendem por (RS) e sustentabilidade; conhecer quais práticas e a que 

públicos/stakeholders se destinam as ações desenvolvidas pelas empresas filiadas a 

AEDI; e analisar o porquê/objetivos da aplicação da (RS) nas empresas filiadas a AEDI. 

A pesquisa justifica-se a partir da necessidade de se traçar um cenário do 

posicionamento das empresas acerca da (RS) e Sustentabilidade, temas tão relevantes 

no contexto mundial e que já são vistos estrategicamente pelas empresas. A 

metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo classifica-se como um 

levantamento de dados, na forma de pesquisa de campo. De natureza descritiva, quanto 

aos objetivos e abordagem é qualitativa.  O Universo da pesquisa foi composto pelas 

empresas filiadas a AEDI, utilizando-se o critério de amostragem não probabilístico. A 

amostra foi composta pelas organizações enquadradas como empresas, independente do 

setor em que atuam (varejo, indústria ou serviços).  

Assim, entende-se que a (RS) é uma forma de atuação transparente das 

empresas com seus públicos de forma respeitosa e transparente, e que a 

Sustentabilidade está inserida em uma dimensão mais ampla que envolve além das 

empresas a Sociedade, desenvolvendo a consciência de preservação para o futuro. 

Assim, o trabalho em seguida está dividido em quatro etapas, o referencial 

teórico, procedimentos metodológicos, análise e discussão dos resultados e 

considerações finais. No referencial está inclusa a abordagem da Responsabilidade 

Social 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

As constantes mudanças advindas do desenvolvimento e globalização têm 

afetado todos os âmbitos da sociedade, sendo necessária uma reinvenção da forma de 

gerenciar os negócios e as demais variáveis que afetam a sociedade. Segundo Ashley 

(2005) “é para criar valor, e se perpetuar por meio dele, que companhias de todo mundo 

se reinventam quase diariamente, a fim de se adaptarem a um mercado cada vez mais 

exigente, global e mutante” (p.15). 

 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Conforme Karkotli (2006), “as organizações de hoje estão inseridas em uma 

alarmante situação de desconformidade em relação ao meio ambiente, aos direitos 

humanos e às condições de trabalho; isto vem requerendo iniciativas urgentes no 

sentido de amenizar essas deficiências” (p.13). Além disso, a maior facilidade nas 

comunicações, devido à globalização, faz com que os consumidores e concorrentes 

fiquem atentos às práticas das empresas, criando um ambiente competitivo e propício ao 

desenvolvimento da (RS).  

Nesse sentido, é importante compreender como as mudanças advindas com a 

globalização e os benefícios da RS podem levar as organizações a adotarem práticas 

responsáveis de forma estratégica. 

Para desenvolver a (RS), é necessário conhecer seu significado, nesse sentido, 

diversos pesquisadores vêm abordá-lo de distintas maneiras. Para Dias (2013), “a 

responsabilidade social constitui uma forma de gestão da empresa que implica na sua 

colaboração com a sociedade, incorporando as preocupações desta como parte de sua 

estratégia de negócios assumindo o compromisso de total transparência em sua atuação” 

(p.6). 

Para Ashley (2005), a (RS) nas organizações pode ser desenvolvida ou vista a 
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partir de duas abordagens: uma baseada no modelo de stakeholder em que a (RS) da 

organização é atender às expectativas de seus acionistas ou proprietários, visão 

estabelecida por Milton Friedman, pesquisador e economista americano; e a outra é a 

visão holística baseada no modelo stakeholder, que consiste em uma sociedade 

sustentável, onde a (RS) envolve todos os públicos da organização. 

De acordo com Husted e Salazar (2006), a (RS) pode ser dividida três 

abordagens específicas que justificam o investimento de esforços corporativos nas 

práticas de (RS) corporativa, sendo elas: altruísta (quando a empresa desenvolve por 

concordar com seu papel na sociedade, geralmente está na cultura da empresa), 

coercitiva (motivada por Leis e regulamentações) e estratégica (visão de futuro e 

motivada pelo crescimento e maior lucratividade).  

Na visão de Tinoco (2001), a (RS) vai além do âmbito da caridade ou da 

filantropia tradicionalmente praticada pela iniciativa privada, seu conceito está muito 

mais próximo das estratégias de sustentabilidade de longo prazo das empresas que, em 

sua lógica de desempenho e lucros, passam a incluir a necessária preocupação com os 

efeitos das atividades desenvolvidas e o objetivo de proporcionar bem-estar para a 

sociedade. 

A (RS), para Tinoco (2001), significa, ainda, a responsabilidade pública - o 

cumprimento e a superação das obrigações legais decorrentes das próprias atividades e 

produtos da organização e também o exercício de sua consciência moral e cívica, 

advinda da ampla compreensão de seu papel no desenvolvimento da sociedade. Trata-

se, portanto, do conceito de cidadania aplicado às organizações. 

De maneira geral, entende-se que a forma como a empresa se relaciona com 

seus stakeholders, está diretamente ligada a (RS). A abordagem atual da RS, conforme 

destaca Dias (2012, p. 19), explica que as empresas devem prestar contas a todos os 

seus stakeholders ou partes interessadas que possam ser afetadas por sua atividade e 

assumir um compromisso com eles e com os recursos limitados do planeta. O quadro 

abaixo traz uma síntese das abordagens apresentadas: 

 

Quadro 1: Abordagens da Responsabilidade Social 
Autor Abordagem 

Dias (2012) 
Destaca algumas abordagens principais de articulação da responsabilidade social 

no âmbito econômico, social e ambiental. 

Friendam (1970) 

RS como um limite extremo mínimo de responsabilidade social, voltada para os 

negócios, pois afirma que a única responsabilidade das empresas é para com os 

acionistas. 

Caroll (1979) 
A principal responsabilidade da empresa é econômica, e somente quando satisfeita 

esta pode se envolver no âmbito social e ambiental. 

Freeman (1994); 

Donaldson e Preston 

(1995); Mitchel, 

Agle e Wood (1997) 

Abordagem dos stakeholders. 

Davenport (1998) 

Considera a empresa como uma organização fundamentalmente social, com várias 

responsabilidades econômicas, sociais e ambientais com diversos stakeholders 

tanto internos como externos à empresa. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Assim, o quadro acima faz referência a algumas das mais conhecidas 

abordagens conceituais da RS, mas que nesta pesquisa é, portanto, um conjunto de 

ideias e práticas da organização que fazem parte de sua estratégia e que tem como 
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objetivo evitar prejuízos e/ ou gerar benefícios para todas as partes interessadas.  

Independente da abordagem ou conceito de RS utilizado pela empresa é 

importante que seu desenvolvimento esteja aliado à gestão e aos objetivos 

organizacionais, caracterizando uma verdadeira preocupação da empresa com o público 

para o qual irá direcionar suas ações e esforços. 

 

2.2 GESTÃO ESTRATÉGICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A evolução do pensamento estratégico nos últimos anos caracteriza mudanças 

que refletem um redirecionamento, saindo de uma economia industrial, passando por 

uma baseada em recursos e chegando a uma perspectiva de capital humano e intelectual.  

Para Porter (1986) a estratégia se caracteriza como ações ofensivas ou 

defensivas com o objetivo de fornecer para uma posição no desafio de enfrentar as 

cinco forças competitivas e, assim, conseguir um maior retorno, lucro, para empresa. 

“Estratégia é o estabelecimento dos meios fundamentais para atingir os objetivos, 

sujeito a um conjunto de restrições do meio envolvente” (PORTER, 1986, p. 86). 

O gerenciamento ou gestão estratégica nas organizações muda constantemente. 

Nesse cenário de constantes mudanças, a organização que não desenvolve uma gestão 

estratégica pode tornar-se incompatível com as transformações de seu tempo. No 

contexto mais abrangente a vivência estratégica das empresas, têm-se as problemáticas 

sociais e ambientais encontradas na sociedade passam uma mensagem de reflexão para 

as empresas, acerca do seu papel nesse cenário.  

As formas de gestão estratégica podem abordar assim o Desenvolvimento 

Sustentável (DS), como importante ferramenta para o meio empresarial, assim como, 

para o contexto social, ambiental e econômico que estão relacionados entre si. Para 

Claro e Claro (2014), existe um desafio para as empresas acerca de como a 

sustentabilidade através de paradigmas ambientais e sociais podem ser abordadas na 

estratégia para criar valor em longo prazo. 

Para Porter e Kramer (2011), o desafio da Sustentabilidade estratégica consiste 

em alinhar o core business (negócio central) da empresa em investimentos que se 

baseiam em resolução de problemas ambientais e sociais. 

Consideravelmente, o (DS), é importante para a sociedade como um todo, pois 

envolve seus diferentes âmbitos: social, ambiental, econômico, dentre outros. A 

sustentabilidade é o equilíbrio entre os pilares ambiental, econômico e social. O (DS) é 

objetivo a ser alcançado e a sustentabilidade é o processo para atingir o (DS). 

(ELKINGTON 2001; HART e MILSTEIN, 2003; NIDOMULU, PRAHALAD e 

RANGASWAMI, 2009; PORTER e KRAMER, 2011). 

Em síntese, o (DS) é um desafio social, que compete a cada ser fazer sua parte 

individual e coletivamente em prol do bem de todos.  Estigara, Pereira e Lewis (2009) 

afirmam que o (DS) passa a ser palco de discussões ao longo do mundo a partir de 

1987, na que marca os esforços voltados a uma nova consciência mundial, porque 

contempla a publicação do Relatório desenvolvido pela 1ª Ministra da Noruega, Gro 

Harlem Brundtlant – Nosso Futuro Comum -, homenageando o Princípio do (DS), no 

qual é concebido como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” 

(p.18).  

No âmbito organizacional, o (DS) está relacionado à forma como se praticam 

os negócios de maneira a permitir que os meios ambientais ou sociais não se esgotem 

futuramente. A sustentabilidade relacionada aos negócios, segundo Savitz  e Weber 

(2007), é a “[...] gestão do negócio de maneira a promover o crescimento e gerar lucro, 
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reconhecendo e facilitando a realização das aspirações econômicas e não econômicas 

das pessoas de quem a empresa depende, dentro e fora da organização [...]” (p. 3).  

Conforme Mackey e Sisodia (2013) “[...] negócios não têm a ver com fazer o 

máximo de dinheiro possível. Têm a ver com a criação de valor para as partes 

interessadas [...]” (p. 23). Para eles, as organizações devem de maneira consciente, 

possuir um propósito que gere valor, de forma equilibrada e sustentável, para todos os 

stakeholders. Nesse contexto, Dias (2011), faz referência ao (DS), citando o triple 

bottom line, que no Brasil é conhecido como o tripé da Sustentabilidade. O tripé reflete 

um conjunto de valores, objetivos e processos que uma organização deve focar para 

criar valor em três dimensões: econômica, social e ambiental (ELKINGTON, 2004), 

apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1: Tripé da sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Dias (2011, p.46) 

 

Conforme Dias (2011, p. 46), o conceito de Triple Botton Line, surgiu na 

década de 1990 e torna-se conhecido do grande público em 1997, com a publicação do 

livro Canibals With Forks: The Triple Botton Line of  21st Century Business, de John 

Elkington, e a partir de então, organizações como a GRI (Global Reporting Initative) e a 

AA (AccountAbility) passaram a promover o conceito do Tripé da Sustentabilidade.  

Em suma, a proposta básica do (DS), segundo Barbiere e Cajazeira (2012), é 

que cada constituinte da sociedade adote práticas que contribuam para tornar efetivas as 

ações de melhoria existentes, de acordo com sua abrangência. No momento em que as 

empresas passam a se preocupar com o meio em que estão inseridas, se deparam com o 

(DS) e a (RS), temáticas que emergem e que podem ser inseridas de forma estratégica 

na gestão das empresas. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Para configurar a metodologia da pesquisa, aqui serão abordados aspectos 

referentes a caracterização de um estudo e sua delimitação dentro do campo científico. 

Conforme Barros e Lehfeld (2003) pesquisa consiste em realizar empreendimentos a 

fim de conhecer algo, sendo um ato dinâmico de questionamento, indagação e 

aprofundamento. “Costuma-se, porém, perguntar: o que diferencia fundamentalmente a 

pesquisa denominada ‘científica’ ou ‘positiva’ da pesquisa não científica? ” Para que 

uma pesquisa seja classificada como científica, é necessário que possua método e 

técnicas adequadas para obtenção dos dados relevantes ao conhecimento que se deseja 

obter (BARROS e LEHFELD, 2003, p. 2).  

A metodologia avalia os métodos e as técnicas de pesquisa utilizada na 

obtenção do conhecimento, “corresponde a um conjunto de procedimentos utilizados 

por uma técnica, ou disciplina, e sua teoria geral” (BARROS e LEHFELD, 2003, p. 2). 

Para Vergara (2013) o método científico, consiste em uma forma lógica de pensamento.  

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

SOCIAL 

ECONÔMICO 

 

AMBIENTA
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O estudo caracteriza-se como descritivo, quanto aos objetivos, pois consiste em 

expor “características de determinada população ou de determinado fenômeno” 

(VERGARA, 2013, p. 42). A abordagem é qualitativa, pois segundo Minayo (2012) 

essa abordagem lida com uma realidade não quantificada, ou seja, “ela trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes” (p.21).  

A estratégia de pesquisa utilizada foi a pesquisa de campo. De acordo com 

Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa de campo baseia-se “na observação de fatos e 

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no 

registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-los” (p. 169).   

A técnica de coleta de dados foi a entrevista. Marconi e Lakatos (2003) 

afirmam que esta se trata de “uma conversação efetuada face a face, de maneira 

metódica; proporciona ao entrevistado, verbalmente, a informação necessária” (p. 196). 

Além da utilização de entrevista, foi utilizada uma revisão da literatura que segundo 

Marconi e Lakatos (2009) “[...] é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados com o tema [...]” (p. 160) a fim de obter informações sobre o 

que já foi produzido acerca da (RS), Sustentabilidade e Gestão Estratégica, temas 

contemplados por esta pesquisa. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o roteiro 

de entrevista padronizada composto de sete perguntas: cinco abertas e duas fechadas 

com diversas opções para escolha e foi realizada com os participantes que 

demonstraram disponibilidade e estavam acessíveis para a entrevista. A coleta de dados 

foi feita no período de outubro a dezembro de 2016. 

O Universo da pesquisa foi composto pelas empresas filiadas a AEDI, 

organização que fomenta o (DS) através do relacionamento entre as indústrias e seus 

stakeholders, fortalecendo o associativismo como canal de soluções das demandas 

regionais. Até o momento da pesquisa, a instituição contava com 48 organizações 

associadas, sendo duas delas organizações do terceiro setor e as demais se 

caracterizavam como empresas privadas. Tendo como base para o universo o 

enquadramento na categoria de organizações com fins lucrativos, no caso, empresas 

privadas.  

Delimitou-se a aplicação com as empresas, e das 46 empresas consideradas, a 

pesquisa teve acesso a doze sujeitos (empresas). Essa delimitação foi escolhida para 

manter o foco da pesquisa, que é direcionada para empresas.  

Com relação aos sujeitos que foram entrevistados, o critério de seleção 

considerou que estes eram profissionais que atuavam na empresa e que tinham contato 

com as ações de (RS). Nessa perspectiva poderiam participar profissionais de diferentes 

áreas, de acordo com a estrutura organizacional da empresa, caso não houvesse um 

setor específico de RS. Assim, foi entrevistado um representante em cada empresa. A 

escolha pela associação deu-se por afinidade que esta possui com o tema da (RS), tendo 

em vista que já desenvolveu diversos projetos para conscientizar as indústrias da região 

acerca do tema.  

Para a análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo. Para Bardin (2006) 

a análise de conteúdo, consiste em “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens” (p. 38). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Inicialmente foi feita consulta junto a AEDI para acesso a lista de organizações 

associadas. De posse da lista, iniciou-se o processo de contato com as empresas para o 

agendamento das entrevistas. Constatou-se que até o momento da pesquisa, a AEDI 

possuía 48 organizações associadas, das quais apenas duas não se enquadravam no 

público-alvo da pesquisa, pois eram associações do Terceiro Setor. O quadro abaixo 

demonstra as quantidades de entrevistas realizadas. 

 

Quadro 2: Universo e amostra  

Filiadas a 

AEDI 

Não se enquadra 

no escopo da 

pesquisa 

Consideradas 

para a pesquisa 

Não tiveram 

interesse ou 

disponibilidade 

Não foi possível 

com a empresa 

Empresas 

Visitadas 

48 2 46 15 19 12 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Das 46 empresas aptas, foram feitas doze entrevistas, o que representa 

aproximadamente 26% do total de empresas associadas. Na fase de contato, 15 

empresas (33%) afirmaram não ter interesse/disponibilidade em receber a entrevista, 

alegando: falta de disponibilidade devido ao fluxo de atividades do período de final de 

ano e/ou que a empresa não autoriza a participação em pesquisas externas.  

 

Apesar das diversas tentativas não foi possível o contato com 19 empresas 

(41%). Neste âmbito, a principal dificuldade foi o contato direto com um representante, 

sendo informado como os principais motivos que o representante se encontrava em 

reunião, estava externo ou de férias. Após a coleta de dados nas empresas, foi feita a 

transcrição das entrevistas, tendo em vista que foram realizadas gravações para a 

captura do máximo de informações.  

Nesta etapa de apresentação dos resultados foi feita uma identificação do ramo 

de atividade das empresas, cargo, período de atuação e formação do participante da 

entrevista.  Acerca do ramo, das 12 empresas entrevistadas, 08 são do ramo industrial e 

04 de serviços.  Assim, foi possível abordar os segmentos da indústria e do serviço, 

viabilizando conhecer a visão destas, identificando coerências e disparidades.  

Também foi indagado aos entrevistados acerca do cargo/função na empresa, 

período de atuação e formação profissional, com o objetivo de verificar se esta 

formação estava relacionada também a área de gestão, tendo em vista que o entrevistado 

daria em sua fala a percepção acerca do posicionamento da empresa sobre os temas 

estudados. Identificou-se predominância de formação em Administração, função de 

gestão e atuação há mais de 5 anos, conforme o Quadro 3. 

 

Quadro 3: Identificação dos entrevistados 

FORMAÇÃO PROFISISONAL CARGO/FUNÇÃO 
TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

Administração Sócio 63 anos 

Administração Gerente administrativo 9 anos 

Administração Gerente administrativo 7 anos 

Administração Gerente de Gente e Gestão 2 anos 

Meio ambiente - nível técnico Analista ambiental 6 anos e 2 meses 

Meio ambiente - nível técnico Analista ambiental 2 anos e meio 
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Psicologia Analista de Recursos Humanos 5 anos 

Psicologia Gerente de Recursos Humanos 4 anos e meio 

Psicologia e Contabilidade Encarregada de escritório 20 anos 

Publicidade 
Coordenadora de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Social 
9 anos 

Jornalismo 
Coordenadora de Comunicação Corporativa e 

Responsabilidade Social 
7 anos 

Economista doméstica Diretora comercial 2 anos e meio 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Com relação a compreensão de Responsabilidade Social e Sustentabilidade por 

parte dos entrevistados, visando, para atender o objetivo I (Identificar o que as 

indústrias de Maracanaú entendem por (RS) e sustentabilidade) os dados seguem nos 

quadros 4 e 5. A coluna “Principais Considerações”, refere-se a análise das autoras 

sobre o conceito formulado pelo entrevistado, à luz dos autores estudados.  

Percebe-se que o conceito elaborado pelos entrevistados sobre (RS) tem 

relação próxima ao arcabouço teórico acerca da responsabilidade social, denotando 

coerência entre os princípios e a ação dos sujeitos, descritos no Quadro 4.   
 

Quadro 4: Compreensão dos entrevistados acerca da Responsabilidade Social  

RESPONSABILIDADE SOCIAL PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES 

É uma exigência do mercado e consiste no envolvimento da 

empresa com a comunidade através de projetos, produzir sem 

agredir o Meio Ambiente, sem interferir no social de forma 

negativa, produzir de forma sustentável e respeitar os pilares 

ambiental, econômico e social. 

Relação da empresa com os públicos: 

comunidade, meio ambiente, 

sociedade. 

Referência ao Triple Botton Line 

É o cumprimento das obrigações e a responsabilidade da 

empresa junto aos demais públicos. 

Relação da empresa com os públicos 

com que se relaciona. 

Consiste em ações que possam beneficiar a comunidade e o 

demais públicos da empresa. 

Relação da empresa com os públicos 

com que se relaciona. 

Envolve o cuidado, com os funcionários dentro da empresa e 

fora com relação à comunidade. 

Relação da empresa com os 

funcionários e comunidade. 

Consiste em não poluir o meio ambiente, não ter trabalho 

infantil. 

Relação da empresa com o meio 

ambiente e sociedade. 

É a orientação para atividades sustentáveis, para o equilíbrio 

onde atua, meio ambiente, comunidades onde opera. 

Relação da empresa com o meio 

ambiente e comunidade. 

Utiliza-se a definição da ISSO 26000 do comprometimento da 

empresa com a sociedade, com relação a seus impactos. 
Relação da empresa com a sociedade. 

Relaciona-se aos cuidados com os impactos que a empresa gera 

no meio ambiente. Contribuir com a comunidade e população de 

alguma forma. 

Relação da empresa com o meio 

ambiente, comunidade e sociedade. 

Boa relação da empresa com seus funcionários. 
Relação da empresa com os 

funcionários. 

Lidar com a comunidade e funcionários, desenvolvendo-os e 

preocupando-se com melhorias. 

Relação da empresa com os 

funcionários e comunidade. 

Ter ética em tudo que faz, bom relacionamento com 

fornecedores, fazer doações. 

Relação da empresa com 

fornecedores. Referência a postura 

Ética. 

Ações que promovam bem estar ao ambiente interno e na 

comunidade com ações que contribuam positivamente com a 

vida de outras pessoas. 

Relação da empresa com os 

funcionários, comunidade e 

sociedade. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Com relação a visão das empresas acerca da Sustentabilidade, os resultados 

podem ser observados no Quadro 5, e demonstram menor clareza por parte dos 

entrevistados sobre o conteúdo do seu significado.  

 

Quadro 5: Compreensão dos entrevistados acerca da Sustentabilidade 

SUSTENTABILIDADE 
PRINCIPAIS 

CONSIDERAÇÕES 

Sustentabilidade está em todas as ações, além da preservação social e 

ambiental. Todas as áreas de empresa precisam ser sustentáveis. 

Conceitos incompletos, porém, 

relacionados às formas de 

Gestão do (DS). 

 

Consiste em recolher tudo que é colocado no meio ambiente. Tratar a 

água, fazendo racionamento e o tratamento para reutilização. 

Quando a empresa da condição no geral ao meio ambiente, aos 

funcionários, quando se preocupa com o meio. 

Preocupação em realizar o menor impacto possível, enquanto 

empresas, preocupando-se com o meio ambiente. 

Ações que contribuam de forma positiva nas áreas social, financeira e 

ambiental e que promovam bem estar aos colaboradores e clientes. 

É realizar o processo produtivo da forma menos prejudicial para a 

natureza, diminuindo o impacto no meio ambiente. 

É a maneira de produzir utilizando os recursos sem poluir e se 

preocupando com a destinação da água e dos resíduos. 

É realizar a economia de recursos e insumos. 

É produzir levando em consideração as gerações futuras em que os 

recursos são limitados. 
Conceitos baseados no 

Relatório de Brundtlant. 

 
É fazer o papel da empresa sem agredir o Meio ambiente e se 

preocupando com o futuro. 

É a capacidade de ter práticas a longo prazo, produzir garantindo os 

recursos sem esgotá-los. 

Conceito baseado no Relatório 

de Brundtlant e relacionado às 

formas de Gestão do (DS). 

Manutenção firme dos cumprimentos das obrigações sociais. Conceito incompleto. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Ao fim, foi feita uma última pergunta nesta etapa para identificar se as 

empresas compreendiam se havia relação entre a (RS) e a Sustentabilidade. Em sua 

maioria, apontaram a existência de dependência entre (RS) e Sustentabilidade, e em 

menor destaque foi apontado que a Sustentabilidade é mais ampla que a (RS), conforme 

o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Compreensão da Relação entre Responsabilidade Social e Sustentabilidade 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Posterior a identificação do que as empresas compreendiam de (RS)  e 

25% 

8% 
59% 

8% 

A Sustentabilidade é mais ampla e

incorpora a Responsabilidade Social.

A Responsabilidade Social é mais ampla

e incorpora a Sustentabilidade.

Uma depende da outra e se

complementam.

Não soube relacionar.
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Sustentabilidade, de forma a verificar o objetivo II (Identificar quais práticas e a que 

públicos/stakeholders se destinam as ações desenvolvidas pelas indústrias de 

Maracanaú), procurou-se conhecer as ações que elas desenvolviam nessas temáticas.  

Dessa forma, foi questionado aos entrevistados que ações desenvolviam, para 

qual público, quem articula, periodicidade, onde, porquê e como, objetivando conhecer 

mais e traçar um cenário. Utilizou-se uma subjetiva caracterização das empresas (A, B, 

C, D, E F, G, H, I, J, K, L), de maneira a facilitar a visão das ações por empresa e 

preservar a imagens delas. Identificou-se que 08 das 12 empresas possuem programas 

específicos para contemplar (RS). São programas sem relação entre si, que não contam 

com articulação com outras empresas, e que abordam diferentes públicos. Na descrição 

contida no Quadro 6, tem-se as informações acerca de para quem se destinam as ações, 

quem articula, porque destas ações, sua periodicidade, como e onde acontecem. A 

análise destas informações aponta que embora tenham elevado valor internamente, 

maior seria seu resultado e representatividade se articuladas em conjunto com outras 

empresas, gerando oportunidade de maior disseminação e abrangência dos resultados 

destas ações, o que se constata no Quadro 6. 
 

Quadro 6: Ações de Responsabilidade Social desenvolvidas  

EMPRESA A - Projeto Ecosom 

Para quem e quem 

articula 

Para alunos de escolas do entorno da empresa. Os articuladores são os próprios 

colaboradores e alguns contratados pela empresa. 

 

Porquê 

Como o projeto envolve música, objetiva que os alunos se engajem na escola, 

através dele, pois para participar do projeto, é pré-requisito de que os 

estudantes tenham boas notas. Objetiva também aproximar a comunidade da 

empresa, além de promover a mudança na educação. 

Periodicidade, Como e 

onde 

Contínuo. Os alunos se inscrevem para aprender sobre música, a empresa paga 

o professor, material, instrumentos e as aulas acontecem na própria escola. 

EMPRESA B - Campanha de Notas Fiscais 

Para quem e quem 

articula 
Para instituições carentes. Os articuladores são os colaboradores da empresa. 

Porquê 

Para auxílio a entidades que podem ser beneficiadas com o projeto de Notas 

Fiscais do Governo. Objetiva ainda estimular o voluntariado entre os 

colaboradores na doação de notas e na destinação delas. 

Periodicidade, Como e 

onde 

Contínuo. A empresa mobiliza os colaboradores a doarem Notas Fiscais e 

quando acumula o montante de aproximadamente 50 mil reais é feita a doação 

a alguma instituição carente escolhida pela empresa. 

EMPRESA C - Contratação de filhos de funcionários 

Para quem e quem 

articula 

Para filhos dos funcionários que participem do Programa Jovem Aprendiz do 

Governo Federal. Os articuladores são funcionários da empresa. 

Porquê 
Para dar oportunidade e prioridade na contratação de jovens filhos de 

funcionários. 

Periodicidade, Como e 

onde 

Contínua. A empresa dá prioridade para filhos de funcionários no programa de 

jovem aprendiz a estagiarem na empresa. 

EMPRESA D - Projeto Kiteiras 

Para quem e quem 

articula 
Para mulheres sem renda fixa e sem emprego. Articulador: a empresa. 

Porquê 
Para que os produtos da empresa cheguem as classes C e B com a venda através 

das mulheres do projeto, além de proporcioná-las uma renda. 

Periodicidade, Como e 

onde 

Contínuo. Ocorre com o desenvolvimento da capacidades das mulheres, 

vendendo kits de do produto da empresa porta a porta. É feito em Salvador, 

Belo Horizonte, onde tem outras sedes da empresa em Fortaleza chega em 

janeiro de 2017. 
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EMPRESA E - Prêmio de Consciência e ética no Agronegócio 

Para quem e quem 

articula 
Para projetos e inciativas voltadas para a agricultura. 

Porquê 

Para desenvolver o voluntariado interno e premiar os melhores projetos 

voltados para a agricultura, de forma a incentivar as ideias sustentáveis e 

inovadoras. 

Periodicidade, Como e 

onde 

Contínuo. A premiação ocorre uma vez no ano e é acompanhada pelos 

voluntários. Ocorre na sede da empresa em Maracanaú. 

EMPRESA F – Projeto Coletivo Jovem 

Para quem e quem 

articula 

Para jovens estudantes de escolas do entorno. Articuladores são os próprio 

colaboradores da empresa. 

Porquê 
Para desenvolver jovens para o mercado de trabalho, proporcionar a  

oportunidade do primeiro emprego. 

Periodicidade, Como e 

onde 

Contínuo. Montam uma sala dentro de uma ONG parceira, e ocorre a 

capacitação de 2 meses – 32 horas, o jovem escolhe uma trilha de carreira que 

pode ser  marketing, vendas, eventos (áreas em que a empresa é muito boa) e 

além disso há um trabalho da parte comportamental e autoestima. Além disso, a 

empresa tem parceiros que contratam os alunos do coletivo, direcionando-os 

para o mercado. Já foram formados 51 mil jovens no Ceará, com a formação de 

120 jovens a cada 2 meses 

EMPRESA G – Campeonatos e torneios de futebol 

Para quem e quem 

articula 

Para funcionários da fábrica e terceirizados. Articulado pelos próprios 

funcionários. 

Porquê Trabalhar a saúde e motivação dos funcionários. 

Periodicidade, Como e 

onde 

Contínuo. Acontece em dois dias na semana após o expediente em campo de 

futebol interno na empresa. 

EMPRESA H – Ciclo de Palestras em escolas 

Para quem e quem 

articula 

Para estudantes de escolas públicas do entorno. Articulado por funcionários da 

empresa. 

Porquê 
Para cumprir a política interna da empresa, de disseminar o tema da 

responsabilidade socioambiental. 

Periodicidade, Como e 

onde 

Contínuo. As palestras são em temas socioambientais, educação ambiental e 

ocorrem es escolas do entorno da empresa. 

EMPRESAS I, J, K, L – Não desenvolve ações de Responsabilidade Social 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

É importante ressaltar que das doze empresas, quatro afirmaram não ter 

nenhuma prática contínua de RS e que dentre as demais, em 03 foram informadas mais 

práticas, porém só se contabilizou no quadro a mais importante para a empresa. A 

empresa D citou mais quatro projetos, a empresa E citou mais três projetos, assim como 

a empresa F, apontando serem de menor relevância do que a ação constante no Quadro 

6.  

Foi questionado a que tipos de públicos se direcionam estas ações de RS 

contínuas e outras ações pontuais desenvolvidas pelas empresas. Nesse âmbito, das 

quatro empresas que sinalizaram não terem ações contínuas de (RS), informaram 

possuir algumas ações pontuais. Destas ações pontuais, observa-se que são voltadas em 

sua maioria para os colaboradores e meio-ambiente, com menor relevância para a 

sociedade em geral, conforme o Grafico 2. 
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Gráfico 2: Públicos atingidos pelas ações contínuas e pontuais de Responsabilidade 

Social das empresas. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Por fim, para atender ao objetivo III da pesquisa (Analisar o porquê/objetivos 

da aplicação da (RS) nas indústrias de Maracanaú), foi questionado aos entrevistados 

com que objetivo / finalidade as empresas desenvolviam as ações de (RS) por elas 

destacadas. As respostas estão dispostas na primeira coluna do quadro abaixo e a 

segunda coluna refere-se a que abordagem ela se relaciona. Assim, contatou-se a 

predominância de ações com abordagem altruísta, e em menor escala, abordagem 

estratégica e coercitiva, demonstrado no Quadro 7, de acordo com a classificação de 

Husted e Salazar (2006). 

 

Quadro 7: Objetivo / finalidade do desenvolvimento de ações de responsabilidade 

social por parte das empresas de acordo com a classificação de Husted e Salazar (2006) 

OBJETIVO / FINALIDADE ABORDAGEM 

A direção da empresa tem consciência e acreditam e valorizam na importância do 

meio ambiente e vêm como uma estratégia de crescimento. 

Estratégica 

Altruísta 

Com o propósito de cumprir com suas responsabilidades sociais e para  ter retorno 

de bom relacionamento. 

Melhorar as condições de trabalho, segurança, bem estar, além da qualidade de 

vida individual e coletiva, assim aumentando também a produtividade da empresa. 

Estratégica, pois a empresa necessita desse posicionamento e voluntária, pois a 

empresa têm consciência, a RS foi inserida na estratégia da empresa e têm metas. 

É uma obrigação da empresa, o cumprimento de um papel, além de uma visão 

econômica, de antecipação de um futuro em que os consumidores exigirão 

empresas mais responsáveis. 

Estratégica, pois para fazer a diferença no mercado é necessário ser sustentável. 

Estratégica São ações estratégicas para a empresa crescer e conquistar mercado. 

A Responsabilidade Social é estratégica para a empresa, devido uma maior 

exigência do mercado. 

Exclusivo para o cumprimento das ações legais 

Coercitiva Para cumprir algumas Leis. 

Para cumprir legislação. 

Aproximar a comunidade da empresa, além de promover a mudança na educação 

das crianças. 
Altruísta 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

4.1 DISCUSSÃO COM BASE NAS TEORIAS ESTUDADAS 

 

A discussão está dividida em quatro etapas que contemplam atender o objetivo 

15% 
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geral da pesquisa, assim como os específicos: Identificação das empresas e dos 

entrevistados, Difusão da (RS) por parte das empresas, e por fim o principal objetivo da 

difusão dessas ações por parte das empresas. 

Nesta etapa da pesquisa procurou-se inicialmente traçar um perfil acerca dos 

entrevistados. Assim, a formação de maior frequência é em Administração, seguida de 

Meio Ambiente – nível técnico e Psicologia. De maneira geral, os cargos dos 

entrevistados estão ligados ao nível estratégico e de gestão da empresa.  

Os profissionais afirmaram estarem relacionados com as ações empreendidas 

pelas empresas no âmbito da RS, seja direta ou indiretamente, com relação ao período 

de atuação nas empresas, destaca-se um mínimo de 2 anos e máximo de 63 anos, com 

frequência maior entre 4 e 9 anos, sendo possível inferir que os respondentes têm tempo 

relevante de permanência na empresa, o que permite conhecimento suficiente para 

prestarem as informações com consistência.  

A partir da análise do Quadro 5, foi possível afirmar que existe a compreensão 

do conceito de (RS) voltado para empresas, verificando-se nos comentários termos e 

características de concepções da RS destacadas por autores como Dias, (2012) e Ashley 

et al., (2003), em que RS caracteriza-se como um compromisso da organização com a 

sociedade, expresso por ações direcionadas a seus diferentes públicos. Percebe-se que 

todos os entrevistados compreendem a relação da RS com pelo menos um dos públicos 

no qual a empresa se relacionado. 

Além disso, existem algumas respostas que sinalizam a compreensão da RS 

além dos públicos com os quais a empresa se relaciona e faz referência ao Tipple Botton 

Line, ressaltado no embasamento por Dias (2011 e 2012), que consiste na consciência 

das organizações dos pilares econômico, social e ambiental; e ao posicionamento ético 

da empresa. 

Percebeu-se também em alguns relatos de entrevistados a noção de mudanças 

nas exigências dos consumidores conforme foi ressaltado por Ashley (2005) e Karkotli 

(2006), de que a (RS) é utilizada para criar valor, de forma que as empresas possam se 

perpetuar por meio dele e se adaptarem a um mercado cada vez mais exigente.  

Com relação a compreensão acerca da Sustentabilidade, a maioria dos 

entrevistados possui uma percepção incompleta, porém, relacionando-as a algumas das 

formas de Gestão do (DS), citadas por Savitz e Weber (2007). 

Ainda nesse contexto, é possível conectar com o que Mackey e Sisodia (2013) 

afirmam acerca de que a Sustentabilidade pode ser compreendida pelas empresas a 

partir de ações que promovam o crescimento da empresa, reconhecendo o fator 

econômico, humano, dentro e fora dela, além de criarem valor, pois negócios não têm a 

ver com fazer o máximo de dinheiro possível. Têm a ver com a criação de valor para as 

partes interessadas. Para eles, as organizações devem de maneira consciente, possuir um 

propósito que gere valor, de forma equilibrada e sustentável, para todos os stakeholders. 

Algumas das compreensões estavam ligadas diretamente ao conceito de 

Sustentabilidade baseado no Relatório de Brundtlant, de desenvolver as ações do 

presente sem comprometer o futuro das próximas gerações, que de certa forma 

impressiona terem sido pouco citadas, tendo em vista a popularidade deste conceito nos 

dias atuais. Existe ainda uma única empresa em que o entrevistado apresentou uma 

compreensão incompleta do tema.  

Percebeu-se que as empresas têm conhecimento do que é a Sustentabilidade na 

forma prática de ações, mas quando se trata de um âmbito mais conceitual já sentem 

dificuldade em articular ação com conceito. Por fim, com relação a compreensão dos 

entrevistados acerca da relação entre a (RS) e a Sustentabilidade foi possível identificar 

que 100% afirmaram que a RS possuía relação com a Sustentabilidade, mas 
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argumentaram de diferentes maneiras. Dessa forma, conforme o Gráfico 1 fica claro que 

a maioria acredita que ambos os temas se complementam e dependem um do outro, 

sendo esse um posicionamento mais generalista.  

Apenas 25% afirmaram que a Sustentabilidade é mais ampla e incorpora a 

(RS). Tal fato pode ser comprovado com as afirmações por Elkington (2001), de que a 

Sustentabilidade engloba, além do Social, o Econômico e Ambiental. Apesar desse 

resultado, houve também uma das empresas que não soube relacionar os temas e teve 

uma incorreta visão de que a RS é mais ampla do que a Sustentabilidade, que no caso é 

contrário.  

Apesar de quatro das doze empresas entrevistadas não terem citado ações de 

RS, percebeu-se que as demais citaram ações bem estruturadas e desenvolvidas de 

forma contínuas pelas empresas. Por fim, com relação a que tipos de públicos se 

direcionam estas ações contínuas e outras ações pontuais desenvolvidas, percebeu-se 

que o público mais citado pelas é o interno, ou seja, colaboradores, seguido do Meio 

Ambiente. Faz-se uma relação dessa informação com as ações pontuais mais citadas 

pelas empresas, que em sua maioria são: Palestras de conscientização interna como 

saúde, segurança, doenças, dentre outras e no caso do meio ambiente, ações de 

conscientização do reuso da água, coleta seletiva e educação ambiental. Nenhuma das 

empresas citou outro público. Essa delimitação de público foi escolhida por se 

enquadrar nas definições de Dias (2012); Ashley (2005), Mackey e Sisodia (2013).  

A fim de objetivar as afirmações dos entrevistados, fez-se uma comparação de 

delas com as abordagens de Husted e Salazar (2006) que podem ser divididas em três 

categorias que justificam o investimento de esforços corporativos nas práticas de RS: 

altruísta (quando a empresa desenvolve por concordar com seu papel na sociedade, 

geralmente está na cultura da empresa), coercitiva (motivada por leis e 

regulamentações) e estratégica (visão de futuro e motivada pelo crescimento e maior 

lucratividade). Dessa forma, percebeu-se que as mais citadas pelos entrevistados se 

enquadram entre a estratégica e altruísta, em que seis das doze empresas as citam. 

Tendo em vista esse cenário, constata-se que as empresas em sua maioria, já estão com 

uma visão mais apurada do desenvolvimento da (RS) em sua estratégia, tendo 

consciência de sua importância e efeitos na sociedade, impactos no cliente/consumidor 

e o destaque proporcionado no mercado em que atuam.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em linhas gerais, a Sustentabilidade e a (RS) estão diretamente ligadas às 

transformações que estão ocorrendo no mundo e na forma como envolvem as 

organizações. As interações entre empresas, instituições, consumidores e sociedade 

estão cada vez mais intensas. Essas transformações envolvem uma maior exigência dos 

consumidores por produtos que não agridam o meio ambiente e por empresas que 

cumpram seu papel social. 

Nesse cenário a Sustentabilidade se apresenta como uma ideia de 

desenvolvimento e manutenção dos recursos para futuras gerações e a (RS) como uma 

transformação da forma das organizações se relacionarem com seus públicos de 

interesse e formulação de suas estratégias. Tais aspectos constituíram a base desta 

pesquisa. 

Procurou-se então, a partir da problemática do estudo e do objetivo geral, 

identificar como as empresas filiadas a AEDI, demonstram (RS) e sustentabilidade em 

sua gestão. Constatou-se a partir da amostra obtida, que as empresas compreendem o 

que é (RS), dentro do escopo abordado por autores de referência do tema que 
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caracterizam a RS como um compromisso da organização com a sociedade, expresso 

por meio de ações direcionadas aos seus diferentes públicos.  

Com relação a compreensão de Sustentabilidade percebeu-se que a maioria das 

empresas possui uma percepção incompleta, porém, conseguiram relacionar o tema com 

algumas das formas de Gestão do (DS). 

Quanto aos objetivos da pesquisa, acredita-se que as empresas têm 

conhecimento do que é a Sustentabilidade na forma prática de ações, porém sem 

aprofundamento teórico do conceito. Constatou-se ainda que 100% das empresas 

entende que a (RS) está diretamente relacionada com a Sustentabilidade.  

Foi possível identificar que as ações de (RS) desenvolvidas pelas empresas, 

estão sendo feitas em forma de projetos contínuos e algumas de forma pontual, além 

disso, o público mais focado nestas ações é o de colaboradores, seguido do meio 

ambiente.  Por fim, verificou-se que dentre os principais objetivos e finalidades do 

desenvolvimento das ações de (RS) pelas empresas, destaca-se principalmente a forma 

estratégica e altruísta, demonstrando uma visão estratégica da (RS). 

Como contribuição ao tema, sugere-se o incentivo a ações compartilhadas 

entre as empresas, potencializando seus recursos e ampliando a capacidade de geração 

de resultados objetivos em termos de conscientização e ações coerentes para uma 

sociedade melhor, mais sustentável e responsável. A replicação de ações por diferentes 

empresas tem seus aspectos positivos. Contudo, consome muitos recursos que poderiam 

ter melhores resultados se realizados em cooperação. 

Espera-se que a pesquisa possa contribuir para o desenvolvimento e 

formulação de inquietações acerca do tema da (RS), de forma a serem realizados mais 

estudos e promovidas ações que estimulem a consciência das empresas nessa temática.  

Foi possível explorar de forma clara os objetivos da pesquisa e diante do 

cenário amostral escolhido, destaca-se que as principais dificuldades desta pesquisa, 

estiveram relacionadas ao contato com o representante das empresas que pudesse se 

disponibilizar para a entrevista, assim como, a acessibilidade do pesquisador, que 

necessitou se deslocar do município de Fortaleza para Maracanaú, municípios do Ceará.  

Em suma, é necessário que mais pesquisas explorem as ações e motivações das 

empresas sobre a Sustentabilidade e (RS), para que se possa conhecer o cenário e que a 

universidade através da pesquisa científica, possa dar sua contribuição. 
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UM ESTUDO SOBRE EMPREGABILIDADE COM ALUNOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

Thays Lyanny da Cunha Garcia da Rocha  

Vanderlucio Silva de Lima  

 

RESUMO: Com as alterações no mercado de trabalho um novo perfil do profissional 

Secretariado reflete diretamente na sua empregabilidade. O questionamento da pesquisa 

é: Quais as diferenças e/ou semelhanças da atuação no mercado de trabalho dos 

estudantes de secretariado executivo da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

considerando o semestre que cursam? Nesse sentido, este estudo tem como objetivo 

geral identificar o cenário da atuação no mercado de trabalho dos estudantes em 

secretariado executivo conforme o semestre que cursam observando diferenças e/ou 

semelhanças. Nos objetivos específicos buscou-se identificar aspectos inerentes à 

empregabilidade dos alunos. Para fundamentação teórica da pesquisa utilizou-se as 

temáticas de Empregabilidade e atuação do profissional de Secretariado Executivo. O 

método utilizado foi o levantamento de dados de abordagem descritiva quanto aos 

objetivos. Para a coleta de dados utilizou-se o questionário estruturado com perguntas 

abertas e fechadas, aplicado com 73 alunos da UFC no ano de 2014. Como principais 

resultados foi observado que apenas três alunos se encontravam desempregados, o que 

demonstra ser um aspecto positivo com relação à empregabilidade dos estudantes.  Com 

relação ao mercado de trabalho, destacou-se que 38% atuam como estagiários e 34% 

atuam como empregados do setor privado.  

 

Palavras-chave: Empregabilidade. Estudantes. Secretariado 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atuação do profissional de secretariado vem se modificando ao longo do 

tempo. De acordo com Neiva e D’Elia (2009, p. 16): “A profissão de Secretariado não 

só acompanhou, com mérito, a evolução gradativa da história como criou a sua própria. 

Isso significa um legado digno de orgulho tanto no cenário brasileiro quanto no 

mundial”.  Essa afirmação reflete a mudança significativa que os profissionais de 

secretariado executivo enfrentam para acompanhar também as mudanças e necessidades 

do mercado. Essas mudanças de atuação e de mercado refletem diretamente na 

empregabilidade desse profissional. Conforme Santos e Moretto (2011, p. 21): 

 
As tendências observadas no âmbito dos processos produtivo e de trabalho 

apontam para novas relações e intensidades em termos do capital, assim 

como novos perfis ocupacionais. Num cenário de maior competitividade, 

em nível global e local, as organizações passaram a demandar um novo tipo 

de profissional, mais bem preparado para enfrentar as incertezas do 

mercado e capazes de adaptar-se às novas necessidades, a fim de responder 

de forma assertiva a essas transformações econômicas. 

 

O tema investigado é a empregabilidade em secretariado executivo, através de 

um estudo com alunos da Universidade Federal do Ceará. O estudo justifica-se a partir 

da necessidade de identificar qual o cenário do mercado de trabalho para os estudantes 

dos diversos semestres do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do 

Ceará. Possui relevância científica, pois a temática empregabilidade na área secretarial é 
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um tema que vem sendo frequentemente debatido devido às diversas modificações 

ocorridas na área, sendo necessário o estudo e aprofundamento de questões relativas à 

atuação e aceitação no mercado de trabalho dos estudantes durante o período de 

formação. O curso de Secretariado Executivo aborda diferentes realidades ao longo do 

processo de formação dos alunos. Essa realidade pode ser observada na própria grade 

curricular que compõe o curso, envolvendo grande diversidade de conteúdos estudados. 

Nessa perspectiva, os estudantes que atuam no mercado de trabalho podem vivenciar 

diferentes realidades ao longo de todo o processo de graduação.  

Assim, o questionamento da pesquisa é: Quais as diferenças e/ou semelhanças 

da atuação no mercado de trabalho dos estudantes de secretariado executivo da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) considerando o semestre que cursam? O estudo 

tem como objetivo geral identificar o cenário da atuação no mercado de trabalho dos 

estudantes em secretariado executivo conforme o semestre que cursam observando 

diferenças e/ou semelhanças. Os objetivos específicos foram: 

I. Identificar quantos estudantes atuam e não atuam no mercado de 

trabalho; 

II. Identificar dentre os estudantes que atuam no mercado de trabalho qual 

o tipo de vínculo empregatício deles;  

III. Identificar em que áreas os estudantes atuam no mercado de trabalho, 

conforme contrato ou registro profissional; e,  

IV. Identificar as diferenças e/ou semelhanças existentes na atuação dos 

estudantes.  

Para tanto, o estudo é um levantamento de dados de caráter descritivo por meio 

de uma abordagem qualitativa com os estudantes da Universidade Federal do Ceará, 

que cursavam o 2º, 4º, 6º e 8º semestre no período de 2010.1 à 2014.1, sendo que a 

pesquisa foi aplicada no segundo semestre de 2014. Essa delimitação foi escolhida por 

proporcionar uma visão geral da empregabilidade dos alunos em um período de quatro 

anos, com intervalos de um ano para cada semestre. A coleta de dados foi feita através 

de questionário com perguntas abertas e fechadas.  

Logo, o texto é apresentado da seguinte maneira: na primeira parte é exposta a 

temática da empregabilidade, abordando conceitos e confrontando opiniões de autores 

sobre o tema; em seguida, explana-se sobre atuação do profissional, considerando o que 

consta na lei de regulamentação e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Graduação em Secretariado Executivo; no terceiro tópico, são apresentados os 

materiais e os métodos utilizados para a realização da pesquisa; na sequência, expõem-

se os resultados obtidos, bem como, a discussão a partir da coleta dos dados; por fim, 

apresentam-se as conclusões a respeito do estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O embasamento teórico da pesquisa está centrado nos conceitos de 

Empregabilidade (MINARELLI, 2005; HELAL, 2005) e atuação do profissional de 

Secretariado Executivo, trazendo diferentes abordagens de pesquisadores do tema 

(NONATO JÚNIOR, 2009; SILVA, 2013; SABINO e ROCHA, 2004; SANTOS e 

CAIMI, 2009; SANTOS e MORETTO, 2011; DURANTE et al., 2011 e CIELO, 

SCHMIDT e KÜHN, 2010).  

 

2.1 Empregabilidade 

 

O atual mercado de trabalho encontra-se passando por amplas modificações. 
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Essas modificações se alteram rapidamente, exigindo dos profissionais maior adaptação 

e formação adequada, que atenda às exigências organizacionais. Conforme Minarelli 

(1995, p. 22), “o mercado de trabalho valoriza e dá preferência a profissionais com 

múltiplas habilidades e com iniciativas”.  Nesse contexto de transformação, para Helal 

(2005, p.3) o mercado de trabalho é resultado da reestruturação econômica, iniciada na 

década de 1970, ressaltando que a preocupação com a empregabilidade é resultado das 

novas exigências das organizações feitas aos profissionais. 

As mudanças ocorridas no mercado de trabalho estão diretamente relacionadas 

ao contexto socioeconômico vivenciado pelas organizações. Conforme Carrieri e Sarsur 

(2005, p.131-132): 
Nos últimos anos tem-se configurado o agravamento da crise pela qual 

passa o universo do trabalho, gerando modificações identificadas, entre 

outros fatores, pela diminuição do número de empregos formais, pelo 

aumento dos índices de desemprego e trabalhos informais e precários e, 

especialmente, pelo incremento das exigências quanto à qualificação e 

formação dos trabalhadores. É dessa maneira que termos como 

empregabilidade emergem entendidos como concepções que consolidam e 

geram concretude a ideia de modificação deste cenário. 

 

As organizações necessitam de profissionais que estejam atentos às mudanças 

e a qualificação profissional é um diferencial mercadológico. Ainda nesse contexto, o 

emprego passou a exigir novas habilidades dos profissionais, como: “agilidade, abertura 

para mudanças, capacidade de assumir riscos continuamente e flexibilidade em relação 

às novas exigências do mercado” (HELAL, 2005, p.3-4). Tais fatores refletem na 

preocupação dos profissionais em manter a sua empregabilidade. Para Neri (2001, p.36) 

“empregabilidade tem haver com saúde profissional. Ter empregabilidade é conseguir 

rapidamente emprego em qualquer organização, independente do momento em que vive 

o mercado em termos de maior ou menor demanda”.  

Neri (2001) ressalta ainda que a temática de empregabilidade assume uma 

noção de capacidade ou condição de uma pessoa deter um conhecimento, serviço ou 

produto como ferramentas que possam ser usufruídas não só por empresas, mas também 

por indivíduos ou grupos isolados. Corroboram com esta visão Carrieri e Sarsur (2005, 

p.130), destacando que “as pessoas são levadas a buscar o que se denomina como 

empregabilidade, para inserirem-se em mercado cada vez mais competitivo”.  

Dentro do contexto de mudanças, a empregabilidade é debatida sobre diversos 

enfoques, não havendo um consenso relacionado ao conceito. Conforme Helal (2005, 

p.4) a empregabilidade é a capacidade de adaptação do profissional diante das novas 

exigências do mundo do trabalho e das organizações. Em contra partida ao conceito 

proposto por Helal (2005, p.4), para Carrieri e Sarsur (2005, p.132), “ter 

empregabilidade é conseguir rapidamente emprego em qualquer organização, 

independentemente do momento em que vive o mercado em termos de maior ou menor 

demanda.” Relacionado ao conceito de empregabilidade, conforme Chiavenato (2010, 

p. 227) empregabilidade “é a condição de uma pessoa manter-se sempre empregada e 

constantemente procurada e convidada pelas organizações do mercado”. 

Nessa perspectiva, autores propõem modelos que se referem à manutenção da 

empregabilidade no novo contexto organizacional. Minarelli (1995, p.49) aponta que a 

“adequação vocacional, competência profissional, idoneidade, saúde física e mental, 

reserva financeira e fontes alternativas e relacionamentos” são os seis pilares que 

formam a base da empregabilidade.  

O autor destaca ainda a importância de manter esses fatores coesos e 

articulados. A adequação vocacional é tida como pressuposto de um profissional que 
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atua na sua área de escolha. Um profissional que exerce atividades do seu interesse 

tende a trabalhar motivado e, por conseguinte, os resultados obtidos serão satisfatórios 

tanto à organização quanto ao colaborador. Por competência profissional entende-se 

como a capacitação profissional, compreendendo os conhecimentos adquiridos, a 

maneira de atuar e experiências. A idoneidade relaciona-se à moral do profissional, a 

forma como ele conduz o trabalho considerando princípios e ética da organização. 

Cuidar da saúde física e mental é de suma importância tanto para colaborador 

quanto à empresa, se não houver atenção nesses quesitos, pode haver ônus para ambas 

as partes. O profissional também deve prever situações ainda que desagradáveis ou 

inesperadas. Emergências médicas ou mesmo a demissão do emprego são situações que 

requerem do profissional uma reserva financeira ou mesmo buscar soluções em fontes 

alternativas. O relacionamento é apontado como um patrimônio de grande importância 

para o profissional. Tecer uma rede de relacionamentos proporciona uma fonte de 

informação e troca de interesses. Dessa forma a proposta de Minarelli (1995, p. 49-73) 

para a empregabilidade demonstra que o profissional deve estar em constante harmonia 

com os seis pilares para que mantenha sua capacidade de empregabilidade. 

Helal (2005, p.9) propõe um modelo de empregabilidade que “visa apresentar, 

baseado em uma profunda discussão teórica, determinantes da empregabilidade 

individual, em um contexto pós-fordista, no qual aspectos subjetivos são exigidos da 

força de trabalho.” O significado de empregabilidade reconhecido por Helal (2005) 

coaduna com Minarelli (1995), contudo esses autores possuem visões diferenciadas 

sobre os aspectos de manutenção da empregabilidade, conforme as Figuras 1 e 2. 

 

Figura 1: Temática da empregabilidade individual centrada na Teoria do Capital 

Humano.  

 
Fonte: Helal (2005, p.10) 
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A figura 1 representa a temática da empregabilidade individual centrada na 

Teoria do Capital Humano proposta por Helal (2005, p.10). Essa proposta apresenta a 

empregabilidade com uma visão centrada nos aspectos do capital humano (escolaridade, 

experiências de trabalho e migração), capital cultural (participação em atividades de alto 

status cultural e nível educacional e ocupacional familiar) e capital humano 

(participação em grupos e organizações).  

 

Figura 2: Temática dos seis pilares da empregabilidade.  

 
Fonte: Minarelli (1995) 

 

A figura 2 representa a temática dos seis pilares da empregabilidade, propostos 

por Minarelli (1995, p. 49-73). Os modelos de manutenção e conceitos apresentados 

sobre empregabilidade mostram a importância que esse assunto vem ganhando ao longo 

do tempo.  Conforme Marin, Martins e Campos (2004, p. 64) 
 

Considerando que, nesta época de mudanças, as empresas estão procurando 

alternativas de modernização de seus sistemas e processos produtivos e 

passando por constantes diminuições em seu Tabela de pessoal, a condição 

de ser empregável passa a ser mais importante do que o emprego, exigindo 

que as pessoas tenham maior capacidade de aprender e de se adaptar à 

nova realidade de mercado. Com a redução dos postos de trabalho, começa 

a surgir uma nova proposta na qual as pessoas não procuram mais um 

emprego tradicional, mas sim trabalho, passando a oferecer soluções para 

os diversos problemas que as empresas e a própria sociedade possam 

enfrentar. Essa transformação no trabalho, que vem sendo chamada de 

empregabilidade, deve redirecionar as relações capital/trabalho na era da 

informação. 

 

Nessa perspectiva, as próprias organizações estão mudando e redesenhando 

algumas profissões no mercado de trabalho, nesse contexto, encontra-se o profissional 

de secretariado executivo, que sofreu grandes modificações ao longo do tempo e hoje 

possui um perfil multidisciplinar. Conforme Durante (2009, p. 136), “a mudança mais 

significativa na profissão está na transformação do perfil – de um profissional 

exclusivamente técnico e executante para aquele que pensa e gere os seus processos de 

trabalho e os da empresa de maneira ativa e criativa”. 
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2.2 Atuação do profissional do Secretariado Executivo 

 

Quando se delimita áreas de atuação para uma determinada profissão pode-se 

se estar cometendo o erro de limitá-la, entretanto é importante reconhecer a limitação 

que determinada área possui. O secretariado executivo é uma profissão regulamentada 

pela Lei Nº 7377 de 30/09/1985, tendo sido complementada pelo texto da Lei Nº 9261 

de 10/01/1996, que dispõe sobre o exercício da profissão, das atribuições do 

profissional, bem como da distinção do Secretariado em cursos superiores e técnicos. 

Isso significa que a profissão possui certa delimitação em sua linha de atuação através 

da Lei de Regulamentação e mudança da atuação do profissional no mercado de 

trabalho. 

Para Nonato Júnior (2009, p.157) “o trabalho empírico do profissional 

secretário é marcado pelo ato de assessorar, seja no âmbito operacional, tático, 

executivo, intelectual ou interdisciplinar”. O autor destaca também a possibilidade de 

atuar em diversos mercados, tendo em vista a sua capacidade de aperfeiçoamento 

constante. 

De acordo com Sabino e Marchelli (2009, p. 610) a atuação do profissional 

caracteriza-se por ser multidisciplinar, utilizando conceitos interdisciplinares para 

construir a realidade prática e teórica da função.  

Consoante Carvalho (1998, p.12) atualmente, o secretário executivo é um 

assessor executivo e administrador de informações que assessora a direção/chefia a 

processar e organizar informações. Possui prática nas rotinas de escritório, habilidade 

para assumir responsabilidades sem supervisão direta, iniciativa e autonomia para tomar 

decisões e solucionar problemas. Precisa apresentar liderança, confiabilidade, espírito 

de equipe, criatividade, ética, descrição, dinamismo, ser polivalente.  Ao reunir várias 

características para executar com sucessos suas funções o profissional de secretariado 

apresenta múltiplos valores e executa diferentes tarefas assessorando e substituindo 

eventuais ausências de seu superior, com a capacidade de visualizar futuros problemas e 

mudanças necessárias, ele é flexível, compreensível, age de acordo com as 

circunstâncias e é responsável, totalmente capaz de assumir compromisso e realizá-los 

de maneira satisfatória.  

Diante disso de acordo com Medeiros e Hernandes (1999, p. 25) percebe-se 

que, as empresas procuram profissionais que tenham em seu perfil a capacidade de 

gerenciamento, habilidade para tomar decisões, relacionar-se com todos os níveis 

hierárquicos, bem como capacidade para entender o negócio e as estratégias da 

organização.  Para Silva (2013, p. 151) o secretário executivo atua em prol do êxito 

organizacional tendo em vista o seu conhecimento multidisciplinar, transferindo seu 

conhecimento individual e profissional para a organização.  

É um fato a transformação no perfil do profissional de secretariado executivo e 

na atuação dele no mercado. Essas transformações podem ocorrer a partir das mudanças 

no mercado de trabalho advindas da alta competitividade entre organizações, que exige 

um alto padrão de desempenho de seus colaboradores. Nonato Júnior (2009, p. 92) 

destaca que o profissional de secretariado executivo atua nos diversos mercados, devido 

a sua competência e capacidade de aperfeiçoamento constante. 

Na perspectiva de atuação profissional, segundo Sabino e Rocha (2004, p. 94); 

Santos e Caimi (2009, p. 37), o profissional passa a ter mais responsabilidade e atuar 

nas seguintes funções: 

I - Assessor: por meio da atuação adjunta aos órgãos deliberativos; 

II - Gestor: por meio da aplicação de técnicas secretariais que auxiliam no 

desenvolvimento e implementação de trabalhos (organização, planejamento, controle e 
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avaliação); 

III - Empreendedor: por meio da promoção e implantação de soluções que 

otimizem o trabalho, tanto no aspecto individual quanto coletivo; 

IV - Consultor: por meio da análise e entendimento da cultura organizacional, 

identificando pontos críticos e propondo estratégias de melhorias. 

Conforme os estudos realizados por Santos e Moretto (2011, p. 21), a profissão 

de Secretariado tem acompanhado a dinâmica econômica brasileira, tanto em termos de 

emprego formal, quanto em crescimento da produção nacional, apresentando um 

importante crescimento em todas as regiões do país. 
 

A profissão de secretário (a) executivo (a) tem apresentado crescimento 

positivo para o período recente, o que pode ser evidenciado na capacidade 

que esse profissional tem de atuar nos diversos ramos das organizações. 

 

Investigar a atuação dos secretários executivos no mercado de trabalho visando 

identificar a ascensão profissional a partir da formação de nível superior foi um estudo 

realizado por Durante et al. (2011,p. 191), com 122 secretários executivos, egressos da 

Universidade de Passo Fundo que identificou que 90% estão na área secretarial: 

 
A empregabilidade dos egressos do curso é um ponto positivo, pois 

demonstra que o mercado absorve os profissionais, que estão atuando nas 

diversas estruturas e tipos organizacionais, especialmente em cargos de 

assessoria e gestão, tal qual propõe o projeto pedagógico do curso.  

 

Nesse sentido, os estudos realizados por Cielo, Schmidt e Kühn (2010, p. 1) com 

graduados do curso de Secretariado Executivo da Unioeste – Campus de Toledo 

concluiu que: 

 
Os principais resultados permitem concluir que a formação adquirida na 

graduação influencia positivamente sobre a empregabilidade dos 

profissionais da área, tornando-os aptos para ingressar e construir uma 

carreira de sucesso no mercado de trabalho, uma vez que as insuficiências 

apontadas foram em número inferior aos pontos positivos assinalados pelos 

entrevistados. 

 

Em meio aos estudos sobre empregabilidade do profissional de secretariado 

executivo percebe-se a grande ligação entre as necessidades do mercado e a formação 

acadêmica voltada para o mercado de trabalho. O profissional de secretariado executivo 

precisa estar atento as mudanças do mercado e em constante atualização, para atuar com 

eficiência e eficácia. Conforme Sabino (2004, p. 99): 

 
A atualização contínua é condição imperativa à empregabilidade. Aos 

resistentes às mudanças resta a margem do mercado de trabalho. Aos que 

adquirem novos conhecimentos e buscam a permanente qualificação 

profissional, o mercado oferece as oportunidades trazidas pelas inovações. 

 

A atualização em nível de conhecimento é hoje um critério de manutenção e de 

avanços para o cenário da empregabilidade de cada profissional. O mercado de trabalho 

vem acompanhando o desenvolvimento tecnológico, que está acelerando os processos 

organizacionais e sociais através da globalização. Nesse sentido, o profissional de 

secretariado executivo, absorve um papel importante no acompanhamento das 

mudanças organizacionais em meio à diversidade de sua atuação profissional. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A partir da problemática da pesquisa, que é identificar quais as diferenças e/ou 

semelhanças da atuação no mercado de trabalho dos estudantes de secretariado 

executivo da Universidade Federal do Ceará considerando o semestre que cursam, 

caracterizamos nosso estudo como um levantamento de dados. De acordo com Gil 

(2010, p.35) esse tipo de pesquisa caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer, através da solicitação de informações sobre o 

problema estudado. O autor ressalta que esse método possui algumas limitações, como a 

ênfase nos aspectos perceptivos, pouca profundidade no estudo da estrutura e dos 

processos sociais e limitada apreensão do processo de mudança.   

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 169), a pesquisa de campo baseia-

se “na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta 

de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume relevantes, para 

analisá-los. ” A pesquisa foi realizada a partir da leitura de artigos publicados em 

revistas que possuem os conceitos Qualis/CAPES, bem como de livros que abordam a 

temática do estudo. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, que consiste em expor 

“características de determinada população ou de determinado fenômeno” (VERGARA, 

2013, p. 42). Essa classificação foi escolhida, pois se adequa ao objetivo principal do 

estudo. A abordagem utilizada foi qualitativa que segundo Minayo (2012, p.21), no 

âmbito das Ciências Sociais, lida com uma realidade não quantificada, ou seja, “ela 

trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes”. 

Os dados foram obtidos através da aplicação de questionários estruturados, 

com uma pergunta aberta e dez perguntas fechadas. As perguntas estavam relacionadas 

a atual situação dos estudantes no mercado de trabalho, como o cargo que exercem, o 

ramo de atividade da organização na qual trabalham e há quanto tempo atuam nela, 

como também que tipo de atividades exercem na organização e se a atuação estava 

dentro da área secretarial.   

Os questionários foram entregues nas salas de aula aos alunos que ingressaram 

no período de 2010.1 à 2014.1, intervalo de tempo que representa o período 

regulamentar de formação dos estudantes, quatro anos. Esta coleta de dados foi feita 

durante o segundo semestre de 2014.  Sendo assim, essa delimitação proporciona uma 

visão ampla da empregabilidade em diferenciados momentos da graduação. Esse tipo de 

coleta de dados foi escolhido, pois economiza tempo, atinge um maior número de 

pessoas simultaneamente e obtém respostas mais rápidas e precisas (MARCONI; 

LAKATOS, 2010, P.184). O universo da pesquisa foram os estudantes de graduação do 

Curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, matriculados no 

período de 2010.1 à 2014.1, totalizando 130 alunos.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da análise dos dados observou-se que dos 130 alunos com matrícula 

ativa no curso, 55% responderam ao questionário, sendo a maioria do sexo feminino, 

75%.  
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Tabela 1: Alunos ativos e respondentes 
Semestre 

Situação 
2º 4º 6º 8º TOTAL 

Alunos ativos 42 39 20 29 130 

Respondentes 18 26 19 10 73 

Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

 

Os questionários foram aplicados no fim do período letivo, o que significa que 

há realização de provas finais e uma menor frequência dos alunos nas aulas devido 

algumas turmas já terem encerrado suas atividades em determinadas disciplinas, fatos 

estes que podem ter causado uma menor participação dos alunos nos questionários.  

Em relação à situação no mercado de trabalho, dentre o total de participantes, 

apenas três encontravam-se desempregados, os outros 70 desenvolviam alguma 

atividade de trabalho. Isso relaciona-se ao fato do curso ser noturno, o que permite que 

os alunos desenvolvam alguma atividade remunerada ou não durante o dia.  

A tabela abaixo mostra, de maneira geral e especifica de acordo com cada 

semestre, que a maioria dos respondentes são estagiários ou empregados do setor 

privado o que representa, respectivamente, 38% e 34% dos que estão exercendo alguma 

atividade no mercado de trabalho. Vale ressaltar que dentre os alunos do 2º semestre, 

50% dos estagiários atuam na área de secretariado. Fato este que pode ser benéfico, 

tendo em vista que se trata de um primeiro contato dos estudantes na área secretarial e 

que mostra uma boa recepção por parte do mercado de trabalho. Conforme Caires e 

Almeida (2000, p. 1), o estágio é visto como “uma experiência de formação estruturada 

e como um marco fundamental na formação e preparação dos alunos para a entrada no 

mundo profissional”. Nesse sentido, o aluno que atua na área após o primeiro ano de 

curso tem oportunidade de obter uma visão prévia do mercado de trabalho. 

 

Tabela 2: Situação no Mercado de Trabalho 
Semestre 

Situação 
2º 4º 6º 8º TOTAL 

Desempregado - 1 1 - 2 

Servidor Público 2 2 3 - 7 

Empregado no setor privado 7 10 4 3 24 

Colaborador em cooperativas, entidades, 

associações, ONG ou OSCIP - 

 

- 1 - 1 

Empresário - - - - - 

Autônomo ou por conta própria 1 1 1 - 3 

Bolsista 1 6 1 2 10 

Trainne - - - - - 

Estagiário 8 8 8 3 27 

Outro - - 1 1 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Destaca-se ainda o número de bolsistas, 10 no total. Todos os bolsistas 

apontaram a UFC como a instituição com a qual possuíam vínculo. Isso pode significar 

que existem atividades voltadas diretamente para o crescimento do curso, no 

desenvolvimento de pesquisas, atividades de ensino e extensão, como o Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo (GEPES).  

Analisando o ramo de atividade no qual está inserida a organização, verifica-se 

que Educação, Serviços e Administração Pública foram os mais citados pelos 

estudantes, representando 65%. Destaca-se ainda que dentre as organizações 
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mencionadas, as mais citadas foram a Universidade Federal do Ceará concentrando o 

maior quantitativo de estudantes, num total de 16, em seguida, o Conselho Regional de 

Contabilidade do Ceará com 9 alunos. O que pode ser verificado no Tabela abaixo. 

 

Tabela 3: Ramo de atividade da organização 
Semestre 

Ramo 
2º 4º 6º 8º TOTAL 

Agricultura 1 - - - 1 

Educação 4 10 4 2 20 

Indústria 2 2 3 1 8 

Administração Pública 1 5 4 2 12 

Comércio 3 1 1 - 5 

Serviços 4 3 5 1 13 

Construção Civil - 1 - - 1 

Saúde 2 1 - - 3 

Social - - - - - 

Outro - 1 1 1 3 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Quanto às atividades desempenhadas na rotina de trabalho, foram elencadas 

algumas atividades no questionário. As mais frequentes nas respostas estão dispostas no 

Tabela abaixo. Dentre as atividades menos citadas estão acompanhamento de grupos de 

trabalho, versão e tradução em idioma estrangeiro e organização de viagens. 

Constatou-se que na atividade de versão e tradução em idioma estrangeiro 

visando atender as necessidades de comunicação da organização, apenas dois 

respondentes indicaram esta como uma das suas atividades na rotina de trabalho. Vale 

ressaltar que a proficiência em idioma estrangeiro é uma característica diferenciada para 

o profissional de secretariado executivo. Segundo Marcos (2012, p. 99) existe consenso 

acerca da ideia de que o domínio de línguas estrangeiras modernas representa um 

grande diferencial para os profissionais de Secretariado Executivo que se encontram 

atuando em instituições/organizações empresariais, corporativas ou governamentais 

envolvidas com o globalizado mundo dos negócios e das transações comerciais em 

nível nacional e internacional. 

Apesar de uma pequena parte dos estudantes desenvolverem atividades 

relacionadas ao uso do idioma estrangeiro, a maior parte deles, utiliza o assessoramento 

direto a chefias, um aspecto visível do profissional de secretariado executivo. Dentre as 

demais atividades listadas, o assessoramento se destaca por não ser uma atividade 

técnica como a organização e manutenção dos arquivos de secretaria e recepção e 

atendimento telefônico, caracterizando positivamente a atuação dos estudantes devido à 

inserção de atividades secretariais em suas funções, principalmente para os que não 

atuam na área.  

 

Tabela 4: Atividades desempenhadas 
Semestre 

Atividades 
2º 4º 6º 8º TOTAL 

Assessoria direta a chefias 9 15 8 1 33 

Organização e manutenção dos arquivos 

de secretaria 9 13 6 4 32 

Recepção e atendimento telefônico 9 17 11 3 40 

Participação em reuniões 6 12 9 4 31 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 



 

www.enepes.wixsite.com/anais 

 

230 Anais do II Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo - ENEPES 

Universidade Federal do Ceará Outubro de 2017 Nº 02/ Vol. 01 

 

O último questionamento estava relacionado diretamente à atuação na área 

secretarial, dos quais 56% dos respondentes afirmaram que sua atividade em 

desenvolvidas na área. Esses dados isolados podem caracterizar para os que não atuam 

na área secretarial um aspecto positivo com relação à experiência em atividades que 

serão desenvolvidas futuramente após a formação. A Tabela abaixo também revela que 

apenas cinco estudantes não informaram se suas atividades profissionais eram na área, o 

que certamente pode estar relacionado à presença de dúvidas com relação às atividades.  
 

Tabela 5: Atuação na Área Secretarial 
Semestre 

Atua 
2º 4º 6º 8º TOTAL 

Sim 9 17 9 4 39 

Não 7 8 6 5 26 

Não informado 2 - 3 - 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Vale ressaltar ainda que uma característica claramente observada nas demais 

áreas de atuação dos estudantes foi a de que grande parte mencionou estar inserida em 

campos das Ciências Sociais Aplicadas.  

De maneira geral, a análise dos dados trouxe a ideia de um cenário 

mercadológico positivo, tendo em vista o público ser de graduandos que ainda estão em 

processo de aprendizado. A análise separada permitiu visualizar as diferenças em cada 

semestre, principalmente para os que afirmaram desenvolver atividades na área e estão 

no inicio da formação, cursando o 2ª semestre, por exemplo.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O mercado de trabalho modificou-se e atualmente exige dos profissionais: 

flexibilidade, conhecimento e experiência, dentre outros aspectos. Neste sentido, é 

preciso possuir um diferencial para garantir a empregabilidade em um mercado tão 

competitivo. No secretariado executivo, esse diferencial pode vir por meio da 

multidisciplinaridade de conhecimentos ou da utilização do idioma estrangeiro, por 

exemplo.  

A partir da análise teórica que fundamenta esta pesquisa, percebeu-se que não 

há um consenso entre autores sobre o conceito de empregabilidade, mas que em maior 

parte este conceito está relacionado à capacidade do profissional se manter empregado. 

Com relação à atuação do profissional de secretariado executivo constatou-se que as 

atividades inerentes a sua profissão saíram dos níveis técnicos e alcançaram os níveis de 

intelectuais, atuando junto à organização por meio da assessoria. Destacou-se nesse 

sentido as atribuições regulamentas por leis, um dos avanços que contribuíram para a 

modificação da atuação e perfil do profissional de secretariado executivo.  

Após a análise por meio do levantamento de dados observou-se que apesar de 

apenas 55% dos estudantes ativos matriculados no curso terem respondido o 

questionário, estes estão bem posicionados no mercado de trabalho e dentre eles grande 

parte afirmou desenvolver suas atividades na área de secretariado.  

Esse diagnóstico positivo no mercado de trabalho se dá a partir da identificação 

de diversos aspectos como: a atuação na área de secretariado por estudantes dos 

semestres iniciais, envolvimento com atividades da área secretarial independente do 

cargo ser ou não como secretariado executivo, a participação dos alunos em bolsas 

dentro da própria universidade e o pouco número de desempregados.  
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Uma das dificuldades da pesquisa foi a identificação dos cargos no contrato de 

trabalho/registro profissional, aspecto que não foi bem identificado pelos respondentes, 

mas que não influenciou na análise dos dados.  

Os objetivos do estudo foram alcançados e permitiram a formulação de novos 

questionamentos a cerca da empregabilidade e atuação no mercado de trabalho por 

estudantes em período de graduação.  É necessário que existam estudos mais complexos 

que possa identificar até que ponto atuar no mercado antes da formação é importante e 

torna-se um diferencial para a carreira profissional.  

 

REFERÊNCIAS 

 

Brasil, LEI n.˚ 7.377, de 30 de setembro de 1985 e LEI nº 9.261, de 10 de janeiro de 

1996; Lei de Regulamentação da Profissão de Secretariado. (2015). Disponível em: 

<http://www.fenassec.com.br/b_osecretariado_lei_ regulamentacao.html> Acesso em: 

25 set. 2015. 

 

CAIRES, Susana; ALMEIDA, Leandro S. Os estágios na formação dos estudantes do 

ensino superior: tópicos para um debate em aberto. Revista Portuguesa de Educação, 

13(2), pp. 219-241, 2000. 

 

CARRIERI, Alexandre de Pádua; SARSUR, Amyra Moyzes. Percurso semântico do 

Tema Empregabilidade: uma (re) Construção de Parte da História de UMA Empresa de 

Telefonia . Revista Administração Contemporânea [online]. vol.8, n.1, pp. 129-150, 

2004.   

 

CARVALHO, Antonio Pires de. Manual do Secretario Executivo. São Paulo: 

D`Livros Editora, 1998. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos 

nas organizações. 3º ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

CIELO, Ivante Daga;  SCHMIDT, Carla Maria; KÜHn,  Marta Karina Schmitz. A 

empregabilidade do profissional de Secretariado Executivo: uma análise empírica na 

Unioeste – Campus de Toledo.  In: ENCONTRO NACIONAL ACADÊMICO DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO, 1., 2010, Toleto. Anais... Toledo: UNIOESTE, 2010. 

1 CD-ROM, 2010. 

 

DURANTE, Daniela Giareta. Aprendizagem e conhecimento: contribuições à visão 

holística da gestão secretarial. In: PORTELA, Keyla Christina Almeida; 

SCHUMACHER, Alexandre José (Org.). Gestão Secretarial: o desafio da visão 

holística. Cuiabá: Adeptus, 2009. 

 

DURANTE, Daniela Giareta; VAZ, Caroline De Fátima Matiello; BERTOLETTI, 

Roberta; Santos, Elisabete Mariano Dos Santos; Chais, Cassiane.    Atuação e ascensão 

profissional a partir da formação em secretariado executivo: levantamento com egressos 

da UPF/RS. Revista de Gestão e Secretariado, São Paulo, v. 2, n. 2, p.170-193, 

jul./dez, 2011.  

 

FONSECA, João José Saraiva. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 

2002. 



 

www.enepes.wixsite.com/anais 

 

232 Anais do II Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo - ENEPES 

Universidade Federal do Ceará Outubro de 2017 Nº 02/ Vol. 01 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. Ed. 5. São Paulo: Atlas, 

2010.  

 

HELAL, Diogo Henrique. Flexibilização organizacional e empregabilidade 

individual: proposição de um modelo explicativo. Cad. EBAPE.BR [online]. vol.3, n.1, 

pp. 01-15. ISSN 1679-3951, 2005. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

Metodologia Científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MARIN, Fabián Javier Rueda; MARTINS, Luciana Julio; CAMPOS, Keli Cristina de 

Lara. Empregabilidade: o que os alunos universitários entendem sobre isto? 

Psicologia: Teoria e Prática. vol.6, n.2, pp. 63-73, 2004. 

MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia. Manual da secretária. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

 

MINARELLI, José Augusto. Empregabilidade: O caminho das pedras - como ter 

trabalho e remuneração sempre. 21 ed. São Paulo, SP: Gente, 1995. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: Teoria, Método e 

Criatividade. 31ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 

 

NEIVA, Edméa Garcia;  D’ELIA, Maria Elizabete Silva. As novas competências do 

profissional de Secretariado. Ed. IOB, 2009. 

 

NERI, Aguinaldo. A gestão do RH por competência e a empregabilidade. São Paulo: 

Papirus, 2001. 

 

NONATO JÚNIOR, Raimundo. Epistemologia e teoria do conhecimento em 

secretariado executivo: a fundação das ciências da assessoria. Fortaleza: Expressão 

Gráfica, 2009. 

 

SABINO, Rosimeri Ferraz; MARCHELLI, Paulo Sérgio. O debate teórico- 

metodológico no campo do secretariado: pluralismo e singularidades. Cadernos 

EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 7, 2009, n 4, 607 - 621, dez, 2009. 

 

SABINO, Rosimeri Ferraz; ROCHA, Fabio Gomes. (2004). Secretariado: do escriba 

ao web writer.Rio de Janeiro: Brasport, 2004. 

 

Saldanha, Luis Cláudio Dallier. O mercado de trabalho e a formação do profissional de 

secretariado executivo. Revista Expectativa, vol9 nº9 jan/dez, 2010. 

 

SANTOS, Cássia Viviane dos; CAIMI, Flávia Eloisa. Secretário executivo: formação, 

atribuições e desafios profissionais. In: DURANTE, Daniela Giareta; FÁVERO, Altair 

Alberto. Gestão secretarial: formação e atuação profissional. Passo Fundo: Ed. 

Universidade de Passo Fundo, 2009. 

 

SANTOS, Magda Elisabete; MORETTO, Cleide Fátima. (2011). O mercado de trabalho 

do secretário executivo no contexto da dinâmica produtiva e do emprego recentes no 



 

www.enepes.wixsite.com/anais 

 

233 Anais do II Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo - ENEPES 

Universidade Federal do Ceará Outubro de 2017 Nº 02/ Vol. 01 

brasil. Revista do Secretariado Executivo, Passo Fundo, p. 21-35, n. 7. 

 

SANTOS, Marcos Pereira. Importância do domínio de línguas estrangeiras pelos 

profissionais de secretariado executivo para atuação no mercado de trabalho em tempos 

de globalização: uma abordagem crítico-reflexiva. Revista de Gestão e Secretariado, 

São Paulo, v. 3, n. 1, p 94-108, jan./jun, 2012. 

 

SILVA, Ana Cristina. Gestão de Pessoas: dimensões profissionais. In:  D’ Elia , Bete; 

Amorim, Magali e Sita, Mauricio. Excelência no Secretariado: A importância da 

profissão nos processos decisórios. Como assessorar e atingir resultados corporativos e 

pessoais com competência e qualidade. São Paulo: Editora Ser Mais, 2013. 

 

VAZ, Caroline de Fátima Matiello; DURANTE, Daniela Giareta. Gestão do 

conhecimento secretarial e suas implicações para a organização. Revista do 

Secretariado Executivo, Passo Fundo, p. 49-63, n. 7, 2013. 


