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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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