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INTRODUÇÃO 

 

O Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo (ENASEC) é um evento 

organizado pela Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado (ABPSEC) em parceria 

com instituições de ensino superior brasileiras nas quais o curso de Secretariado Executivo é 

ofertado. Desde a sua primeira edição, realizada em 2010, o Enasec tem proporcionado a 

discussão da comunidade científica secretarial de questões acerca da necessidade de 

fortalecimento da cientificidade da área de Secretariado Executivo no país, tais como a 

criação de cursos de pós-graduação strictu sensu na área, a instituição de uma Linha de 

Pesquisa em Secretariado Executivo e o fortalecimento dos meios de divulgação como 

Revistas Científicas e Anais de Eventos, importantes para a graduação em Secretariado 

Executivo, almejando com isso delinear linhas de formação nos cursos de graduação 

condizentes com a pesquisa. 

Nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017, foi realizada a 5a edição do Enasec na 

Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo – SP. O evento teve como temática “Pesquisa e 

Formação Acadêmica em Secretariado: continuidades, descontinuidades, perspectivas e 

desafios” e, além de palestras e mesas de debate, a programação contemplou a apresentação 

de trabalhos científicos, exposição de pôsteres, a assembleia da ABPSEC e a realização de 

minicursos em torno da temática do evento. Contou com a participação de pesquisadores, 

professores e estudantes de Secretariado de instituições públicas e privadas provenientes de 

diferentes partes do país, que juntos participaram de debates científico-acadêmicos com o 

intuito de direcionar as pesquisas da área, bem como, aperfeiçoar a qualidade também do 

ensino na respectiva formação. 

Um dos principais momentos da programação do V Enasec consistiu na apresentação 

dos trabalhos científicos aprovados. O Comitê Científico foi coordenado pelas professoras Dra 

Carla Maria Schmidt, Me. Caroline de Fátima Matiello Vaz e Me. Keila Raquel 

Wenningkamp, tendo como avaliadores 30 associados da ABPSEC nas categorias Fundador e 

Efetivo. Cada trabalho foi avaliado por, pelo menos, dois avaliadores, que emitiram parecer 

qualitativo do texto com base nos critérios do evento e quantitativo emitindo uma nota de zero 

(0) a dez (10). É importante salientar que a avaliação foi realizada pelo sistema Double Blind 

Review (avaliação cega por pares), garantindo o não reconhecimento da autoria do texto bem 

como dos pareceristas. 
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No total, foram submetidos 53 artigos completos e 23 resumos expandidos. Destes, 38 

artigos e 17 resumos foram aprovados e apresentados no evento em nove diferentes grupos de 

trabalho: GT1 – Contexto da Atuação Profissional e do Mercado de Trabalho, GT2 – 

Assessoria e Gestão Secretarial, GT3 – Consultoria e Empreendedorismo em Secretariado, 

GT4 – Tecnologia, Gestão da Informação e Comunicação para o Secretariado, GT5 – 

Docência em Secretariado: Formação Profissional, Ensino, Aprendizagem e Prática 

Extensionista, GT6 – Pesquisa em Secretariado, GT7 – Línguas (materna e estrangeiras), GT8 

– Identidade e Questões de Gênero Secretarial, GT9 - Outros temas que interessam ao 

Secretariado. 

Foram concedidas menções honrosas aos autores dos três trabalhos na categoria artigo 

completo e resumo expandido que receberam as melhores notas nas avaliações realizadas 

pelos integrantes do Comitê Científico. Além disso, cabe ressaltar que nessa edição do Enasec 

foi realizada uma parceria com as revistas científicas “Capital Científico”, “Expectativa” e 

“Gestão e Secretariado – GESEC”, que possibilitou aos 15 artigos com maior pontuação na 

avaliação serem indicados para o Fast Track dessas revistas. 

Nas páginas a seguir, você terá acesso a todos os artigos completos e resumos 

expandidos aprovados e apresentados no V Enasec. Desejamos a todos uma boa leitura e 

esperamos que os trabalhos aqui publicados possam servir de inspiração para futuras 

pesquisas e, consequentemente, para o fortalecimento da cientificidade da área secretarial 

brasileira. 

 

São Paulo, janeiro de 2018. 

 

 

Comissão Organizadora 

V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo (Enasec) 
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GT1 – Contexto da Atuação Profissional e do Mercado de Trabalho 

 

A ATUAÇÃO E A ASCENSÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS EGRESSOS DO 

CURSO DE BACHARELADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO DO INSTITUTO 

FEDERAL DE MATO GROSSO – IFMT 

 

Keyla Christina Almeida Portela 

Instituto Federal de Mato Grosso, keyla.portela@cba.ifmt.edu.br 

Gabriel Arcanjo da Silva Filho 

Universidade Federal de Mato Grosso, gasf88@gmail.com 

Rayane Liss Marques Martins 

Instituto Federal de Mato Grosso, liss.rayane@gmail.com 

Resumo: Este estudo busca analisar a atuação e a ascensão dos profissionais egressos do 

Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo do Instituto Federal de Mato Grosso – 

Campus Cuiabá - IFMT - para identificar se todos obtiveram inserção no mercado de 

trabalho, além de conhecer a adequação entre a formação oferecida no curso e as exigências 

atual do mercado globalizado. Foi realizado um estudo descritivo cujo desdobramento 

ocorreu por meio do Projeto Pedagógico do Curso, bem como pesquisa bibliográfica para 

embasamento do referencial teórico. Para fins de coleta de dados, foi realizada uma pesquisa 

survey, a partir de um questionário online para os 78 alunos egressos do Curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo do IFMT, formados nos anos de 2012/2 a 2015/2. O 

estudo revelou que os egressos estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho mato-

grossense e atuar na área secretarial. 

Palavras-chave: Egressos. Secretariado Executivo. Mercado de Trabalho. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O pouco conhecimento da comunidade no processo que envolve o acesso ao 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, o desenvolvimento das 

matrizes curriculares, à trajetória dos egressos na sociedade e no mercado de trabalho, pode 

estar comprometendo a atuação mais segura por parte da instituição ao adequar seus projetos 

pedagógicos às necessidades mercadológicas. Exemplo disso é a situação dos alunos 

egressos do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo do Instituto Federal de Mato 

Grosso que, até o presente momento, não possuía nenhum dado estatístico que demonstrasse 

a situação desses egressos.  

A identificação da atuação e da ascensão profissional dos egressos do curso permite 

que a Instituição constate os aspectos que poderão ser aprimorados nos processos de acesso, 

a adequação continuada das matrizes curriculares às dinâmicas tecnológicas, a incorporação 

de demandas sociais por meio de instrumentos previstos nas próprias matrizes (estágios, 

pesquisas, extensão) e assim por diante. 

Atualmente, o secretário executivo intervém positivamente no meio organizacional 

devido ao seu crescimento e à postura, além de ser um agente de mudanças (PORTELA, 

SCHUMACHER E BORTH, 2013). A partir disso, surgem algumas inquietações: Qual a 

situação dos alunos egressos do IFMT? Em que empresas estão atuando? A formação 

recebida foi suficiente para a inserção no mercado de trabalho? 
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Diante disso, este estudo pretende analisar a atuação e a ascensão dos profissionais 

egressos do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo do Instituto Federal de Mato 

Grosso – Campus Cuiabá - IFMT - para identificar se obtiveram inserção no mercado de 

trabalho, além de conhecer a adequação entre a formação oferecida no curso e as exigências 

atual do mercado globalizado 

 Um estudo voltado para o acompanhamento dos egressos se torna necessário para 

avaliar as condições de trabalho e de renda dos profissionais, o seu campo de atuação 

profissional no mercado de trabalho, a avaliação que ele faz da Instituição e do seu curso 

como egresso, a observação de suas expectativas quanto à formação continuada, pois com 

isso a instituição saberá se está oferecendo um curso que atenda as demandas 

mercadológicas da região.  

Desse modo, esta pesquisa justifica-se por buscar verificar a atuação e a ascensão 

profissional dos alunos egressos do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo que 

poderá elucidar indagações sobre a profissão como a inserção no mercado de trabalho. Outra 

justificativa são os conhecimentos obtidos por meio do trabalho que contribui como uma 

ferramenta, uma fonte de dados e informações para a autoavaliação continuada do curso.  

É importante salientar que o egresso, por ter passado pelo curso, deve estar 

preparado para o mercado de trabalho altamente competitivo, no entanto, como até o 

momento, não houve nenhuma pesquisa neste âmbito dentro do IFMT, não se sabe e não se 

pode afirmar a verdadeira situação desse egresso. Recentemente, o grupo de pesquisa 

Nupese1, cadastrado no CNPq, inseriu uma linha de pesquisa intitulada “Formação e atuação 

do profissional de Secretariado” para buscar informações sobre a atuação dos profissionais 

de secretariado executivo formados pelo IFMT. 

Assim, este trabalho está estruturado em partes, iniciando com um breve relato 

sobre a profissão de secretariado executivo, depois com a exposição do curso de 

Secretariado Executivo do IFMT. Em seguida, há a descrição dos procedimentos 

metodológicos e, posteriormente, são exibidos os dados e os resultados alcançados na 

pesquisa. Por último, as considerações finais e as referências. 

 

2 A PROFISSÃO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 

A profissão de secretário executivo tem melhorado nos últimos anos, pois algumas 

atividades que eram apenas operacionais passaram a ser tática e estratégica. Portela, 

Schumacher e Borth (2013), comentam que desde a origem dos escribas os profissionais 

desenvolviam as atividades de ler, escrever, calcular, arquivar e sempre mantendo sigilo de 

tudo que possuíam acesso.  

Contudo, o início da profissão era exercida quase que exclusivamente pelos homens 

e foi  a partir das duas guerras mundiais que o cenário começou a mudar, pois os homens 

saíram para guerrilhar e surgia a necessidade de mão de obra feminina para exercer essa 

função. No entanto, as atividades eram apenas tecnicistas, a partir da década de 1990 que o 

profissional de secretariado executivo passou para um perfil que atendesse a dinâmica dos 

ambientes empresariais contemporâneos (NATALENSE, 2000). 

                                                 
1 Núcleo de pesquisa de estudos em secretariado e área afins – IFMT. O grupo de pesquisa tem por objetivo 

constituir e difundir conhecimentos no campo técnico-científico do Secretariado Executivo e áreas afins, 

congregando docentes, pesquisadores e profissionais na construção e aperfeiçoamento da formação em 

Secretariado Executivo, fortalecendo, assim, a profissão. 
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Não obstante da atuação dos secretários executivos estarem historicamente 

associada às técnicas administrativas e rotineiras, o cenário do profissional como gerente ou, 

ainda como consultor e cogestor está em constante desenvolvimento. 

O profissional de secretariado executivo que atua na área de consultoria possui um 

olhar mais crítico para contribuir com o êxito no desenvolvimento da organização, levando 

soluções por meio de conselhos para melhorias internas. O secretário consultor realiza 

análises de todos os processos realizados e direciona/redireciona as ações de toda a empresa 

ou de setores específicos, ou seja, tem o conhecimento holístico do funcionamento de uma 

organização. 

O desenvolvimento histórico das organizações implica na busca por melhores 

resultados diante de sua atuação no mercado, o que reflete em sua forma estrutural 

(GONÇALVES, 2000). 

Em relação às principais habilidades requeridas de um gestor são exigidas dos 

profissionais de Secretariado: 

Administração de conflitos; bom relacionamento com as áreas funcionais da 

organização; comunicação efetiva; experiência no gerenciamento de equipes 

multifuncionais, capacidade de coordenação; bom entendimento da área de negócio no qual 

o processo atuará; conhecimento dos termos e das técnicas administrativas aplicáveis à 

gestão e à gestão de processo (DURANTE et. al., 2007, p. 71). 

Alguns diretores empresariais desconhecem as reais funções dos secretários 

executivos, ainda sendo confundido com as funções dos secretários de nível técnico 

(NATALENSE, 2000). Os secretários estão aptos em atender telefones, anotar recados, 

recepcionar clientes e fornecedores, no entanto, as funções de um secretário executivo 

abrangem muito mais do que gerenciar atividades rotineiras na organização. Devida a essa 

falta de conhecimento dos empresários, o profissional não tem suas habilidades bem 

aproveitadas (PORTELA, SCHUMACHER e BORTH, 2013). 

Diante do exposto, Albernaz (2012) defende que o profissional de secretariado, 

necessita de 

 
[...] reconhecimento por parte da sociedade e até mesmo dos profissionais 

que nela atuam, em virtude do ambiente cultural onde se desenvolve 

aliado à visão estereotipada, que sempre a caracterizou (ALBERNAZ, 

2012, p. 139). 

 

Lasta e Silva (2007) defendem que o perfil do secretário executivo tem se 

transformado com o desenvolvimento da tecnologia e das ferramentas de gestão. O 

profissional, com a função de apoio ao chefe, desenvolve atividades inovadoras, tendo ainda 

poder de decisão e determinadas atribuições individuais significativas para a organização. 

Lasta e Silva (2007) também argumentam que esse profissional está apto para rotinas diárias 

compostas de compromissos e demandas, que depende de organização e de planejamento. 

Para tanto, alguns dos principais atributos do secretário executivo são: Planejamento, 

organização, controle e liderança. 

Ademais, Lasta e Silva (2011) ainda complementam que a gestão é uma atividade 

realizada por profissionais que também possuem conhecimentos técnicos, espírito de 

liderança, que compreendem muito bem o funcionamento de uma empresa. Entretanto, para 

que isso ocorra, o profissional de secretariado deve passar por uma formação sólida que seja 
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capaz de lidar todas essas informações para uma boa atuação no mercado de trabalho 

(LASTA E SILVA, 2011). 

Com sólida formação geral e humanística, com capacidade de análise, interpretação 

e articulação de conceitos e realidades inerentes à administração pública e privada, aptos 

para o domínio em outros ramos do saber, desenvolvendo postura reflexiva e crítica que 

fomente a capacidade de gerir e administrar processos e pessoas, com observância dos níveis 

graduais de tomada de decisão, capazes para atuar nos níveis de comportamento 

microorganizacional, mesoorganizacional e macroorganizacional. O curso de graduação em 

Secretariado Executivo deve ensejar a formação com sólidos domínios acadêmicos, 

científicos e tecnológicos de seu campo de atuação, competente para assessorar a instituições 

em suas relações nacionais e internacionais, apto ao eficaz desempenho de múltiplas relações 

de acordo com as especificidades da organização, gerenciando informações e comunicações 

internas e externas. (BRASIL, 2004). 

Além disso, Bortolotto e Willers (2005) argumentam que o profissional de 

secretariado executivo tem aptidão para atuar como Assessor Executivo, Gestor, 

Empreendedor, promovendo ideias e práticas inovadoras, e Consultor. O profissional se 

tornou um solucionador de problemas e o executivo deposita sua confiança e a quem delega 

poder. 

Para Block (1991), a postura de um consultor tem como papel de indivíduo 

influenciador, no entanto, possui um poder de mudança que depende basicamente da 

concordância e do apoio dos envolvidos. Para tanto, é necessário possuir características e 

perfil com habilidades, postura, conhecimento, técnicas e competências que vêm da sua 

própria formação acadêmica. 

Para Azevedo e Costa (2006), o mercado de trabalho busca um profissional que 

saiba: assessorar, atuar junto aos centros de decisão; gerir, ou seja, que possua 

conhecimentos das funções gerenciais; e empreender, ao ter capacidade reflexiva e criativa, 

promovendo práticas inovadoras. As autoras ainda enfatizam que o secretário executivo deve 

possuir assertividade, que é a qualidade do individuo de assumir um comportamento 

consciente e responsável, saber expressar-se de maneira natural e ser capaz de resolver de 

forma construtiva cada situação.  

Ademais, Azevedo e Costa (2006) ainda frisam que o avanço tecnológico gerou 

mudanças nas empresas, ao induzir esses profissionais ao desenvolvimento administrativo 

incessante, buscar novos padrões de comportamento, com uma relação mais participativa e 

flexível, dividir a responsabilidade, gerar trabalho eficaz. Além disso, as empresas modernas 

buscam profissionais que trabalhem com o equilíbrio entre razão e emoção, isto é, a 

expectativa das empresas é de que o desempenho desse profissional supra as demandas 

organizacionais em uma escala mais ampla. 

O profissional de Secretariado Executivo participa de diversos processos no meio 

organizacional, devido à sua flexibilidade e às competências inerentes ligadas ao seu perfil, 

esse profissional se tornou capaz de “intervir nos processos decisórios, identificar 

dificuldades e solucioná-las, analisar e interpretar informações, trabalhar em equipe e atuar 

como agente de mudanças” (LEAL, 2014, p. 67). 

Diante do exposto, pode-se observar que o profissional de secretariado executivo 

desenvolve o dinamismo em sua rotina de trabalho, como gerenciar a agenda de 

compromissos do seu superior, é responsável por filtrar todas as informações dos setores da 

organização, intermedia a relação dos funcionários com os gerentes e tem autonomia para 

tomar decisões, se tornando, assim, uma peça fundamental para a empresa. 
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2.1 O CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO DO IFMT 

 

Ao fazer uma pesquisa sobre a criação do curso superior de secretariado executivo 

no Brasil, encontramos a Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde o curso foi criado 

em 1969. No entanto, somente nos anos 1990 que o ensino superior em secretariado 

executivo propagou-se (DURANTE et. al., 2011). 

A partir da década de 1990, com o acirramento da concorrência, em virtude da 

abertura comercial e das mudanças ocorridas no perfil do consumidor brasileiro, as empresas 

brasileiras tiveram que se adequar às rápidas e intensas mudanças nos aspectos econômicos, 

sociais e tecnológicos do mundo globalizado, bem como à crescente internacionalização dos 

mercados (DURANTE et. al., 2011). 

 Nesse cenário, a cidade Cuiabá – MT teve um grande crescimento de 

empresas que necessitaram de um profissional com formação multifuncional que soubesse se 

adaptar em qualquer ambiente, com formação sólida e abrangente em diversas áreas do 

conhecimento (SEBRAE, 2017). 

 Foi diante dessa situação que o Instituto Federal de Mato Grosso percebeu a 

necessidade de ofertar, ao mercado de trabalho, um profissional altamente qualificado, e, em 

2010, foi criado o curso de Bacharelado em Secretariado Executivo. Seu reconhecimento 

ocorreu por meio da PORTARIA/ MEC N° 45 de 22 de janeiro de 2015, com conceito 3. No 

ano de 2013, obteve a nota máxima no ENADE – MEC, nota cinco. Em seus sete anos de 

funcionamento tiveram catorze turmas ingressantes até 2017/1. Hoje, são seis turmas, em 

funcionamento, com um total de 216 alunos matriculados. A duração do curso é de três anos 

com uma carga horária de 2587 horas e funciona na modalidade presencial. 

O curso tem por objetivo  

“formar profissionais com habilidades para planejar e organizar as 

atividades relacionadas a assessorias organizacionais, bem como para 

tomar decisões concernentes às suas atividades, além de formar 

profissionais com uma visão holística, capazes de atuar em diferentes 

circunstâncias que exigem senso crítico, proatividade, ética e habilidades 

facilitadoras de maior produtividade, o que se identifica com a filosofia da 

instituição como agente facilitador na implantação de mudanças 

administrativas e políticas” (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 

2009, p. 87).    

 Diante disso, o objetivo do curso do IFMT, exposto acima, vai ao encontro 

das habilidades e competências contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (2005): 

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 

inter-setoriais; 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 

inter-grupais; VII - receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da 

sinergia; 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 
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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 

(DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, 2005, p. 2). 

Vale ressaltar que o curso de Secretariado Executivo do IFMT tem a preocupação 

de atender os princípios do desenvolvimento da pesquisa e extensão. O ensino sem a 

produção do “conhecimento torna-se mera reprodução de conhecimentos já estruturados e, 

portanto, ineficiente e de pouca validade para preparar um profissional para exercer suas 

atividades e sua cidadania em um mundo dinâmico como é o que estamos vivendo” 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2009, p. 98).   

Diante deste contexto, atualmente, o curso dispõe aos alunos cursos de extensão e 

pesquisa nos quais há o envolvimento dos acadêmicos do grupo de pesquisa NUPESE, bem 

como dos professores. Um dos cursos de extensão promovido é: “Despertando para a 

produção intelectual: elaborando projetos de pesquisa” que visa proporcionar aos 

acadêmicos conhecimentos para elaborarem projetos de pesquisa juntamente com os 

professores do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo do IFMT. Outro projeto é 

“Navegando pelos mares da oralidade e cultura da Língua Espanhola” que busca 

desenvolver a prática da oralidade da língua espanhola com o intuito da concretização do 

programa de internacionalização do curso de Secretariado Executivo do IFMT.  

Em relação à pesquisa, os professores sempre incentivam os alunos a participarem 

do grupo de pesquisa, tal como o NUPESE. 

Desse modo, o curso de bacharelado em Secretariado Executivo do IFMT busca 

contribuir na construção de soluções para os desafios locais, regionais e nacionais no que 

tange à formação de profissionais qualificados e caracterizados pela capacidade de aplicar 

princípios científicos, de maneira criativa, na concepção e no desenvolvimento de projetos 

para apoiar o crescimento e o desenvolvimento econômico e social. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo caracteriza-se como descritivo que, segundo Gil (2010) tem o propósito 

de descrever determinada população ou fenômeno. Neste caso, descrever a atuação e a 

ascensão dos profissionais egressos do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo do 

IFMT.  

Para Triviños (1987, p.110) “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão 

os fatos e fenômenos de determinada realidade”, ou seja, o pesquisador que utiliza este 

estudo busca conhecer determinada comunidade com suas características. 

Corroborando Gil (2010) e Triviños (1987), Castro (1976) declara que uma pesquisa 

descritiva apenas captura e mostra o cenário de uma situação. 

“Quando se diz que uma pesquisa é descritiva, se está querendo dizer que 

se limita a uma descrição pura e simples de cada uma das variáveis, 

isoladamente, sem que sua associação ou interação com as demais sejam 

examinadas” (CASTRO, 1976, p. 66). 
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Para realizar o aprofundamento teórico, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, a 

partir de autores que discutem o tema em questão, bem como a análise do Projeto 

Pedagógico do Curso, por meio da pesquisa documental, que de acordo com Lakatos e 

Marconi (2011, p. 174) é uma “fonte de coleta de dados restrita aos documentos escritos ou 

não”. O levantamento bibliográfico resulta em esclarecimentos, base teórica e conhecimento 

científico sobre o assunto, pelo interesse prático, com o objetivo de aplicar os resultados na 

solução de problemas atuais, por meio da descrição, análise e interpretação dos 

acontecimentos (MARCONI, LAKATOS, 2011). 

Para Gil (2010, p.50), a pesquisa bibliográfica é “a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos, além de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente”. 

Em relação aos participantes da pesquisa, buscou-se o contato com os egressos via 

telefone, facebook ou instagram para obter seus endereços de e-mails para o envio do 

questionário nos meses de setembro, outubro e novembro/2016.  

Para obter as respostas do questionário foi aplicado um survey eletrônico para os 78 

alunos egressos do curso, formados nos anos de 2012/2 a 2015/2.  

O método survey, para Mello (2013), “é um método de coleta de informações 

diretamente de pessoas a respeito de suas ideias, sentimentos, saúde, planos, crenças e de 

fundo social, educacional e financeiro”.  A coleta de informações foi feita por meio de 

questionários, aplicados a público alvo escolhido para realização da pesquisa e é pertinente 

quando o pesquisador pretende investigar o que, porque, como ou quando se dá determinada 

situação. 

A coleta dos dados realizada por meio de questionário aplicado aos 78 egressos foi 

composta de forma semiestruturados, isto é, formulado por meio de alternativas, com 

diferentes questões, sendo elas objetivas e subjetivas com descrições ou opiniões dos 

respondentes. Esse questionário abrangeu 30 perguntas estruturadas seguindo a divisão a 

seguir: 

1 – Perfil do egresso, com 19 perguntas; 

2 – Informações de vínculo empregatício, com 07 perguntas; 

3 – Atuação profissional, com 04 perguntas. 

Os questionários foram respondidos pelos alunos egressos no período de setembro a 

novembro de 2016. Dos 78 questionários enviados para os participantes, apenas 30 

responderam as questões. 

É importante salientar que foi verificada, principalmente, a atuação na área 

secretarial, se estava empregado, se estava contratado com registro profissional, rendimento 

mensal, se a formação foi adequada para a exigência do mercado e se teve dificuldades para 

se inserir no mundo do trabalho. O conjunto de resultados desses questionários foi 

sistematizado e representado por meio de tabelas e gráficos na seção seguinte. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta pesquisa foi aplicada a técnica de coleta de dados survey aos egressos do 

curso de Secretariado Executivo, formados nos anos de 2012/2 a 2015/2. Foram coletados 

dados de 30 egressos, nesse aspecto, o questionário aplicado tem 30 perguntas, com foco nos 

objetivos “Saber a situação profissional atual dos alunos egressos do Curso de Secretariado 

Executivo – IFMT”, “Conhecer a adequação entre a formação oferecida no curso e as 
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exigências do mercado de trabalho” e “Conhecer a adequação entre a formação oferecida no 

curso e as exigências do mercado de trabalho”, que derem subsídios para alcançar o objetivo 

geral da pesquisa.  

Em relação ao perfil dos egressos pesquisados, os dados indicaram que dos 

respondentes, 93,3% são mulheres e 6,7% são homens. A faixa etária predominante desses 

estudantes concentra-se entre 26 a 30 anos, representando 43,3%; seguida por 26,7% que 

possuem de 31 a 45 anos e 30% com menos de 25 anos. Observa-se, assim, que o gênero 

feminino prevalece atualmente nos profissionais na área secretarial na região de Cuiabá-MT. 

Além disso, a idade revela que os profissionais de secretariado são relativamente jovens, 

pois mais de 70% dos pesquisados possuem menos de 30 anos.  

Quanto à área de atuação destes egressos, verifica-se que a maioria concentra suas 

atividades na área secretarial, pois 53,3% dos profissionais trabalham diretamente na área. É 

importante destacar que apenas 13,6% tem registro em carteira como Secretário (a) 

Executivo (a). Observa-se, também, que apenas 17,7% não estão atuando na área e 29% não 

trabalham.  

No que se refere à situação no mercado de trabalho, 71,4% dos egressos atuam no 

setor público, 19% na iniciativa privada, 4,8% no terceiro setor e 4,8% como autônomos, 

conforme gráfico 1.  
 

Gráfico 1. Área de atuação no Mercado de Trabalho. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que tange ao tempo que atuam na área secretarial, 53,8% dos sujeitos 

responderam que trabalham de um a três anos, 15,4% há mais de três anos e 30,8% há menos 

de um ano. Desta forma, é possível verificar que dos profissionais questionados, 69,2% estão 

no mercado no mercado de trabalho em um período superior a um ano. Pode-se inferir, que o 

campo de atuação para o profissional da área secretarial em Cuiabá-MT e região é amplo, 

pois os resultados apontaram que 53,3% dos profissionais trabalham especificamente na área 

secretarial.  

Em se tratando das atividades de formação continuada, foi questionado se após a 

conclusão da graduação estes profissionais procuraram se especializar ou estavam se 

especializando em alguma área. Observou-se que 50% dos respondentes afirmaram que sim 

e 50% responderam que não. Das respostas afirmativas, verificou-se que 92,9% dos sujeitos 

estavam se especializando em cursos lato sensu e 7,1% em cursos stricto sensu.  

Em seguida, questionou-se se os respondentes estavam preparados para o mercado 

de trabalho quando se formaram e 53,3% apontaram que estavam razoavelmente preparados, 

26,7% que estavam muito preparados e 20% que estavam pouco preparados, constatou-se 
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que 80% dos respondentes estavam muito ou razoavelmente preparado para o mercado de 

trabalho logo que se formaram. 

Quando perguntado se as disciplinas técnicas ofertadas no curso contribuíram para 

o desempenho profissional, 53,4% responderam que contribuíram muito, 40% contribuíram 

razoavelmente e 6,6% contribuíram pouco. Verificou-se que 93,4% dos egressos 

responderam que as disciplinas profissionalizantes do curso, estão contribuindo para atuação 

profissional.  

Na sequência, perguntou-se aos participantes que respondessem uma questão 

relacionada ao conceito que atribuiriam ao curso, 20% dos respondentes informaram que o 

curso possui um conceito ótimo, 66,7% um conceito bom, 13,3% um conceito regular e 0% 

conceito ruim e péssimo. Pode-se concluir que 100% dos participantes acreditam que o curso 

possui uma avaliação ampla tem um conceito positivo. 

Em relação ao nível de satisfação da atuação profissional, no aspecto financeiro de 

recebimento salarial, 76,7% tem um nível médio de satisfação, 6,7% um nível alto e 16,7% 

um nível baixo. No que se refere à questão: Nível de satisfação da atuação profissional, no 

aspecto social 66,7% tem um nível médio de satisfação, 16,7% nível alto e 16,7% nível 

baixo, observa-se que existe uma correlação entre o nível de satisfação financeira e social 

conforme gráfico 2: 

 
Gráfico 2. Relação de satisfação Financeira X Social. 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Verificou-se, então, que os profissionais de secretariado têm uma avaliação positiva 

de modo geral da formação acadêmica que receberam. Os resultados mostraram que as 

características dos egressos do curso de Secretariado Executivo do IFMT estão em 

conformidade com o perfil ideal estabelecido no projeto pedagógico do curso. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar a atuação e a ascensão dos profissionais egressos do Curso de Bacharelado 

em Secretariado Executivo do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá - IFMT 

foi o objetivo deste trabalho. Contudo, identificar se todos os egressos obtiveram uma 

inserção no mercado de trabalho e averiguar se a formação oferecida no curso está de acordo 

com as exigências atuais do mercado globalizado auxilia para o crescimento da própria 

profissão no mercado de trabalho. 
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Percebeu-se que os formados, do período de 2012/2 e 2015/2, que participaram 

desta pesquisa estavam empregados em instituições públicas ou privadas trabalhando na área 

secretarial, ou seja, atuando no curso que se formaram. 

A empregabilidade alcançada pelos respondentes do questionário demonstrou que o 

mercado Mato-grossense absorve estes profissionais devido à qualidade do ensino e sua 

ampla formação oportunizada pelo o IFMT. A empregabilidade de um profissional ocorre 

por meio da qualidade e pela imprescindível capacidade de se adaptar-se ao mercado 

globalizado (CARVALHO e GRISSOM, 2002), sendo isso o que o projeto pedagógico do 

curso se propõe. Assim, pode-se inferir que os objetivos do curso estão sendo alcançados. 

No entanto, analisando subjetivamente as respostas dos participantes, infere-se a 

necessidade de um incentivo para que os alunos continuem o processo de formação 

continuada ao que se refere aos cursos de stricto sensu e isso ocorre por meio de realização 

de pesquisas científicas ao longo do percurso na vida acadêmica. 
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Resumo: A instabilidade econômica do país provoca significativos impactos para as 

empresas e para seus colaboradores, como os profissionais de Secretariado, versáteis e 

detentores de múltiplas habilidades e competências, que os tornam qualificados para lidar 

com os mais diferentes tipos de situações. Assim, depara-se com a seguinte questão-

problema: Como o profissional de Secretariado percebe e reage às adversidades do atual 

contexto econômico brasileiro? Esta pesquisa tem por objetivo geral estabelecer uma 

possível relação entre o profissional de Secretariado e o período econômico vivido no país. 

A abordagem teórica está baseada em estudos da área de Secretariado e da Ciência 

Econômica, dos quais se destacam: Cielo e Cielo (2006), Seleme (2008), Kishtainy (2013), 

Rego e Marques (2013), Neiva e D’Elia (2014), Miranda (2014), dentre outros. A pesquisa 

em questão é de cunho qualitativo quanto à abordagem do problema, explicativa no que diz 

respeito aos objetivos e de levantamento no que se relaciona aos procedimentos técnicos 

adotados. Por meio dos resultados obtidos, ficou-se evidente que o profissional de 

secretariado, de modo geral, é capaz de perceber as adversidades do cenário econômico e 

contribuir com medidas práticas e estratégicas para minimizar os impactos da crise 

econômica na empresa em que trabalha. 

Palavras-chave: Profissional de Secretariado. Economia. Organizações. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Economia é uma ciência que, indubitavelmente, mantém-se presente na rotina 

dos indivíduos, componentes de uma sociedade organizada, mesmo que de maneira discreta, 

influenciando diversos aspectos inerentes à vida pessoal e conjunta das pessoas. Ao 

consideramos o advento da instabilidade econômica do Brasil, são visíveis as diversas 

consequências dela para as empresas brasileiras e, também, para os profissionais que atuam 

nelas, como os de Secretariado, indispensáveis em qualquer organização. 

Ao investigar o perfil deste colaborador constata-se que ele possui uma abrangente 

gama de competências e habilidades, ao passo em que vivencia nas empresas os impactos 

causados pela crise econômica brasileira. Dessa forma, parece possível estabelecer uma 

relação entre o profissional de Secretariado e a crise econômica, uma vez que as 

competências e habilidades dele possibilitam-no reagir e interagir aos impactos causados 

pela recessão, além de poder contribuir de diferentes maneiras para a redução deles nas 

instituições. 

Considerando tais afirmativas, tem-se a seguinte questão-problema: Como o 

profissional de Secretariado percebe e reage às adversidades do atual contexto econômico 
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vivido no país? Esta pesquisa tem por objetivo geral estabelecer uma possível relação entre o 

profissional de Secretariado e o período econômico vivenciado no território nacional.  

Como objetivos específicos têm-se: a) Identificar quais são os impactos da crise 

econômica nas organizações, sob a ótica do profissional de Secretariado; b) Conhecer quais 

são as consequências da crise na rotina de trabalho deste profissional; c) Descobrir quais são 

as possibilidades de colaboração dele em relação à redução dos impactos da crise no 

ambiente organizacional; d) Saber quais são mudanças no comportamento do Secretariado 

no ambiente empresarial; e e) Identificar quais são as competências diferenciais e a 

participação dele na empresa. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: incialmente tem-se a Introdução, 

na qual se procura contextualizar o leitor sobre o tema desta pesquisa. Em seguida, 

apresenta-se o Referencial Teórico, de modo a facilitar a compreensão do todo temático em 

discussão. O estudo segue com as informações referentes os Procedimentos Metodológicos, 

imprescindível para o entendimento de como a pesquisa foi estruturada. Na sequência, 

apresentam-se os resultados obtidos com a aplicação do questionário, bem como suas 

análises. Finalmente, disserta-se sobre as Considerações Finais e elencam-se as Referências 

empregadas no estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para que a relação entre o profissional de Secretariado e a atual crise econômica 

seja realizada faz-se necessário a abordagem de alguns tópicos, como a formação econômica 

do país e a evolução do pensamento econômico ao longo da história. Além disso, acredita-se 

que trilhar esse percurso é necessário para se compreender o período crítico-financeiro que o 

Brasil está passando, bem como a apresentação de algumas habilidades e características 

desse colaborador. 

 

2.1 INTRODUÇÃO À ECONOMIA 

 

Há diversas definições para o que se entende por “economia” (do grego, oikonomía 

– oiko de “casa” e nomos de “lei”), apresentadas ao longo da história, por diversos 

pensadores (economistas e especialistas em outras áreas), tendo como características em 

comum o enfoque relacionado ao contexto político e social em que foram apresentadas. Das 

definições contemporâneas (tendo formação a partir da abrangência das percepções em 

relação ao conceito e definição de economia ao longo da história) temos: “sistema total da 

atividade econômica em certo país ou área, abarcando toda a produção, a mão de obra, o 

comércio e o consumo que ali ocorrem” (KISHTAINY, 2013, p. 340); ou, mais 

detalhadamente: 

[…] ciência social que estuda de que maneira a sociedade decide (escolhe) 

empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviço, de 

modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim 

de satisfazer as necessidades humanas. Ou seja, é a ciência que estuda 

como a sociedade administra recursos produtivos (fatores de produção) 

escassos. (VASCONCELLOS; GARCIA, 2014, p. 2). 

Assim, é possível definir a economia como a ciência que estuda e analisa as 

dinâmicas ocorrentes dentro de um sistema econômico, tendo como principais objetos de 
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análise as necessidades dos indivíduos, os processos econômicos instáveis e as relações entre 

os diversos sistemas econômicos, buscando o desenvolvimento de recursos de manutenção e 

a administração do sistema em questão. 

 

2.2 EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO 

 

Segundo Kishtainy (2013), os primeiros estudos sobre econômica ocorreram, 

aproximadamente, entre 400 a.C. e 1300 d.C., na Grécia antiga, com os filósofos gregos 

Platão (427 - 347 a.C.) e Aristóteles (384 - 322 a.C.), e na Era Cristã, com o filósofo italiano 

Tomás de Aquino (1225 - 1274), que após grandes transformações ocorridas no mundo entre 

os Séculos XV e XVII, como o surgimento das cidades-estados e o movimento iluminista, 

converteram-se nos primeiros esboços de modelos de estrutura econômica até então vistos. 

Conjuntamente às mudanças políticas ocorridas em diversos países no final Século 

XVIII, Kishtainy (2013) define que os princípios mercantilistas (estabelecidos pela doutrina 

que prioriza o controle do comércio exterior para a obtenção de saldos positivos na balança 

comercial - diferença entre o saldo de importações e exportações em determinado período) 

foram lentamente substituídos pelos conceitos de livre mercado (modelo de administração 

econômica em que não há imposição de tarifas na importação e exportação de bens e 

serviços), introduzidos pelo economista escocês Adam Smith (1723 - 1790) através da obra 

A Riqueza das Nações (1776). Ainda segundo este autor, com a revolução industrial, no 

início do Século XIX, o sistema de livre mercado passou a apresentar diversas distorções, 

como a questão dos preços, criticada pelo pensador alemão Karl Marx (1818 - 1883) que 

defendia, através das obras Manifesto Comunista (1848) e O Capital - Crítica da Economia 

Política (1867, 1885, 1894), a substituição do capitalismo por um modelo comunista de 

administração econômica. 

Kishtainy (2013) argumenta que após a Primeira Guerra Mundial, alguns eventos 

ocorridos na Europa e na América do Norte demandaram um novo enforque ao pensamento 

econômico atual, saciado pelo economista britânico John Maynard Keynes (1883 - 1946), 

que sugeriu a prática da intervenção estatal para a regulagem das economias, que ganhou 

grande relevância após a contribuição para a recuperação da economia estadunidense (que 

enfrentava a Grande Depressão2), em 1933, através do New Deal3, este último inspirado em 

sua obra As Consequências Econômicas da Paz (1919). Kishtainy (2013) define que o 

período após a Segunda Guerra Mundial foi de reconstrução das economias em todo o 

mundo, sendo que as teorias keynesianas e a criação de diversos organismos econômicos 

internacionais contribuíram com o reestabelecimento econômico de diversos países. 

Kishtainy (2013) explica, também, que o mundo permaneceu próspero após o 

período de guerras, porém, a Crise do Petróleo4 causou grande instabilidade mundial, 

descredibilizando o modelo keynesiano e possibilitando a reascenção do capitalismo, tendo 

como um dos principais protagonistas o economista americano Milton Friedman (1912 - 

                                                 
2 Crise econômica de proporções globais, gerada a partir da quebra de Wall Street, em 1929 (KISHTAINY, 

2013). 
3 Política econômica intervencionista, utilizada durante o governo Roosevelt nos Estados Unidos 

(KISHTAINY, 2013). 
4 Crise econômica global, desencadeada a partir do início do embargo de petróleo pela OPEP (Grupo de Países 

Produtores de Petróleo), em 1973 (KISHTAINY, 2013). 
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2006), da Escola de Chicago5, com sua doutrina monetarista, que defende que o único papel 

do Estado na economia deve ser o controle da oferta da moeda. A ascensão da direita 

intensificou-se na década de 1980 com o senso de liberalização econômica em diversos 

países e, mesmo com a inquietação de alguns economistas, o capitalismo prevaleceu 

sustentado pelo desenvolvimento econômico ocorrido durante o final do Século XX, 

excluindo alguns abalos financeiros ocorridos no início do Século XXI, que subsidiaram a 

retomada do comunismo em alguns países (KISHTAINY, 2013). 

 

2.3 RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

Segundo Rego e Marques (2014), a Europa foi durante o Século XVI um agente de 

grande importância na economia mundial. Para estes autores, diversos países europeus 

desfrutavam dos retornos financeiros da exploração de outros territórios, impulsionada pelo 

contexto político do período. A colônia lusa estabeleceu-se na América Latina, dominando o 

que hoje se conhece por Brasil, que se tornou, nos próximos séculos, um elemento 

fundamental para a economia portuguesa e europeia. 

De acordo com Rego e Marques (2014), uma das primeiras atividades econômicas 

notórias do Brasil colônia foi a produção açucareira, ocorrida entre os Séculos XVI a XVIII 

(entrando em decadência a partir deste último), seguida pela fase de mineração, durante 

quase todo o Século XVIII. Segundo estes estudiosos, após o esgotamento dos recursos 

minerais, o foco da economia brasileira voltou-se novamente para a produção agrícola que, 

além do conhecido açúcar, contava com outros produtos como o café, que perdurou como 

principal item da economia brasileira durante todo o Século XIX e início do XX. 

Durante o final do Século XIX, começaram a surgir os primeiros focos industriais 

no país, que se intensificaram, principalmente, após a Grande Depressão, conjuntamente a 

crise da economia cafeeira (REGO; MARQUES, 2014). Dadas as bases da industrialização 

brasileira, Rego e Marques (2014) ressaltam que as décadas seguintes foram marcadas pelo 

desenvolvimento industrial, caracterizado pelo PSI (Plano de Substituição de Importações), 

o Estado Novo e o período pós-Segunda Guerra Mundial. A partir da década de 1950 inicia-

se no país a consolidação da indústria pesada, impulsionada, especialmente, pela tentativa de 

introdução do departamento I6 na economia brasileira e pelo Plano de Metas7, 

proporcionando um período de intenso crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) (entre 

1956 e 1961), revertido em recessão, durante 1962 a 1967, devido a uma crise na indústria 

brasileira (REGO; MARQUES, 2014). 

Após a tomada do poder pelos militares, iniciou-se um período politicamente 

ditatorial e economicamente de “altos e baixos” no país. Os primeiros anos da ditadura no 

Brasil foram de auge econômico, caracterizados, particularmente, pelo PAEG8 e pelo 

                                                 
5 Grupo de economistas que defendem a desregulamentação e liberalização dos mercados (KISHTAINY, 

2013). 
6 Departamento produtor de bens de consumo, segundo a análise econômica a partir do instrumental de 

departamentalização (MARX, 1985 apud REGO e MARQUES, 2014). 
7 Plano de administração econômica utilizado em 1956, que propunha um planejamento estatal e a consolidação 

do PSI na economia brasileira (REGO; MARQUES, 2014). 
8 O Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) foi uma política econômica utilizada em 1964, que 

tinha como objetivos aumentar o crescimento econômico, estabilizar a inflação (alta generalizada de preços) e o 

saldo em transações correntes (contas externas) (REGO; MARQUES, 2014; VASCONCELLOS; GARCIA, 

2014). 
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Milagre Econômico9. Rego e Marques (2014) discorrem que, com o esgotamento do milagre, 

ocorreu um desequilíbrio na estrutura econômica brasileira, reparado pelo II PND10, que 

manteve o crescimento econômico, porém, em níveis menos elevados do que o período 

anterior. Esta desaceleração na economia culminou em um período de recessão, iniciado a 

partir de 1979, devido à desestabilização interna e ao ambiente externo, sendo que, o país 

retomou o crescimento em 1984, com a fundamental recuperação da economia 

estadunidense (REGO; MARQUES, 2014). 

Durante os anos 1980 a dívida externa e as contas públicas tornaram-se um 

problema grave no país. Além disto, a inflação mostrou-se como um dos principais entraves 

de crescimento da economia, devido o intenso esforço demandado para sua estabilização: 

depois de diversas tentativas ortodoxas, foram utilizadas algumas políticas heterodoxas 

(Plano Cruzado11, Plano Bresser12, Política do “Feijão com Arroz”13, Plano Verão14 e os 

Planos Collor I e II15), todos com breve resposta positiva inicial e fracasso posterior (REGO; 

MARQUES, 2014). Apesar das turbulências, segundo os autores, o Brasil passou por uma 

abertura comercial nos anos 1990 e um processo de redução do Estado, além da inflação ser 

estabilizada a partir do Plano Real16. Contudo, no início dos anos 2000, iniciou-se um novo 

período de instabilidade no país. 

 

2.4 A CRISE ECONÔMICA 

 

A economia brasileira permaneceu próspera a partir de 1994. O Plano Real e as 

políticas de desenvolvimento dele - Âncora Cambial - prerrogativa econômica utilizada a 

partir 1995, que consiste na preservação do dólar em níveis baixos, através de taxas de juros 

altas, para atração de capital externo (MIRANDA, 2014; VASCONCELLOS; GARCIA, 

2014) - e o Tripé Macro Econômico - crise econômica global, gerada a partir de desajustes e 

do aquecimento do mercado de hipotecas imobiliárias norte-americanas 

(VASCONCELLOS; GARCIA, 2014), ajudaram a manter a estabilidade econômica do país. 

Porém, em resposta aos impactos da Crise Mundial de 2008, a aplicação da Nova Matriz 

Econômica (política utilizada em 2009 e que tem como foco a preservação das taxas de juros 

em níveis baixos, a taxa de câmbio competitiva e maior intervenção estatal na economia) 

                                                 
9 Período de intenso crescimento econômico vivido no país entre 1968 e 1973 (REGO; MARQUES, 2014). 
10 O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) foi um plano econômico heterodoxo utilizado a partir de 

1975, que propunha uma “fuga para frente”, com o aumento do endividamento externo para a realização de 

investimentos (REGO; MARQUES, 2014). 
11 Política econômica utilizada em 1986, tendo como principais características a substituição do Cruzeiro pelo 

Cruzado (Cz$) e o reajuste automático de salários. Contou com dois derivados: O Cruzadinho e o Cruzado II 

(REGO; MARQUES, 2014). 
12 Também conhecida como Política de Estabilização Econômica, foi utilizada no ano de 1987, tendo como 

principais características o congelamento de preços e salários (REGO; MARQUES, 2014). 
13 Utilizada em 1988, foi uma política econômica que teve como principais objetivos conter o déficit 

operacional (saldo das contas públicas sem a inclusão da correção monetária e cambial do saldo anterior) e a 

inflação (REGO; MARQUES, 2014; VASCONCELLOS; GARCIA, 2014). 
14 Política econômica utilizada em 1989, tendo como principais característica a criação do Cruzado Novo 

(NCz$), equivalente a mil cruzados (REGO; MARQUES, 2014). 
15 Políticas econômicas utilizadas em 1990 e 1991, tendo como características o confisco da poupança nacional 

e o congelamento de preços, respectivamente (REGO; MARQUES, 2014). 
16 Também denominado como Programa de Estabilização Econômica, foi uma política utilizada em 1993, 

objetivando a estabilização da economia através do equilíbrio das contas públicas e da emissão de uma nova 

moeda nacional, o Real (R$) (REGO; MARQUES, 2014). 
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trouxe grandes impactos à economia brasileira devido aos equívocos em sua aplicação 

(MIRANDA, 2014). 

Segundo Miranda (2014), de fato, a aplicação da Nova Matriz Econômica 

proporcionou apenas a maximização do Estado, sendo que a geração de investimentos - uma 

das questões principais para o sucesso desta política - não foi realizada de maneira eficaz. 

Miranda (2014) ressalta que as principais consequências foram o baixo nível de crescimento 

do PIB, inflação alta, desajuste nas contas externas e nas contas públicas, baixo rendimento 

da indústria e contração do mercado de trabalho, dentre outros. Ademais, os impactos da 

crise foram sublinhados no ano de 2015 e 2016, alcançando níveis críticos, com retração de 

3,8% e 3,6%, respectivamente (G1, 2017). 

Além disso, a crise econômica causou grandes impactos às empresas em geral. 

Segundo o economista Luiz Gustavo Medina e o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, a 

relação entre custo e produtividade é desproporcional no país e não há a priorização de 

medidas que influenciam a boa produtividade das empresas, além de que o ambiente de 

negócios brasileiro é ruim, principalmente, por questões jurídicas (CENTRAL 

BRASILEIRA DE NOTÍCIAS, 2016). 

Para a opinião especializada, as perspectivas de crescimento para os próximos anos 

mantêm-se baixas, contudo, levemente otimistas. De acordo com a previsão do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), estima-se que a variação do PIB será de aproximadamente 

0,3% em 2017 e, em 2018, ela estará em torno de 1,3% (G1, 2017). 

A economista Sílvia Matos destaca que o Brasil precisará realizar algumas 

reformas, e que a retomada do crescimento dependerá bastante da participação mais ativa do 

setor de serviços na economia. A equipe econômica do Governo tem expectativas um pouco 

mais otimistas, dadas pelo apoio político do Governo na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal no 2º semestre de 2016, e acredita que as empresas serão uma das grandes 

responsáveis pela saída da crise (AGÊNCIA BRASIL, 2016). 

 

2.5 COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS PARA O PROFISSIONAL DE 

SECRETARIADO EM TEMPOS DE CRISE 

 

Considerando a área de atuação do profissional de Secretariado compete a ele 

diversas atribuições profissionais. Neiva e D’Elia (2014) definem alguns perfis inerentes a 

este colaborador, que são essencialmente adequados ao período de instabilidade econômica 

atual: agente de qualidade, agente facilitador, agente de mudanças e agente de resultados. 

No mercado de trabalho contemporâneo, a qualidade tornou-se uma característica 

indispensável a todos os trabalhadores, inclusive ao profissional de Secretariado. Existem 

diversas concepções de qualidade, porém, dentre todas, é essencial que ele compreenda que 

a qualidade está intimamente relacionada à satisfação do cliente e, também, a excelência das 

atividades desenvolvidas em sua rotina de trabalho (NEIVA; D’ELIA, 2014). 

Neiva e D’Elia (2014) também ressaltam que além da qualidade nas atividades 

desenvolvidas o profissional de Secretariado, como assessor, gestor e líder (dentre diversas 

outras atribuições), deve praticar a qualidade nas relações com seus clientes, sejam eles 

internos ou externos, para que eles obtenham satisfação plena com o atendimento desse 

profissional. 

A comunicação é um dos elementos fundamentais para que o profissional de 

Secretariado possa ser um agente facilitador. De acordo com Neiva e D’Elia (2014), é por 

meio dela que o secretário desenvolve grande parte do seu trabalho, utilizando diversos 
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meios de comunicação. Logo, é essencial que este profissional domine o ato de se 

comunicar, os instrumentos que ele usa e, principalmente, a maneira como os utiliza. 

Neiva e D’Elia (2014) salientam que, além de comunicar-se, é primordial que o 

secretário exerça a comunicação de maneira qualitativa, assim como suas demais 

habilidades. Ele deve usar a comunicação como instrumento que busca a otimização de sua 

rotina e dos que trabalham consigo. Além de transmitir e receber mensagens, o profissional 

deve, através do processo de comunicação, construir parcerias em seu ambiente profissional. 

O processo de mudança está intimamente relacionado aos demais citados. É um fato 

histórico na sociedade, assim como a dificuldade em aceitá-lo, ainda mais nos tempos 

modernos, caracterizados pela ocorrência de muitas mudanças ao mesmo tempo (NEIVA; 

D’ELIA, 2014). Nas organizações, a situação não é diferente. Segundo as autoras, é 

inevitável que elas ocorram dentro de uma empresa e, por vezes, as mudanças partem do 

consenso do poder decisório, para o qual o profissional de Secretariado realiza o 

assessoramento. 

Neiva e D’Elia (2014) argumentam que o entendimento dos processos históricos de 

mudança (como a internet e a globalização) pode ajudar a aceitar e compreender melhor os 

processos atuais, visto que os eles trouxeram consigo dúvidas e incertezas, porém, foram 

aceitos e incorporados à sociedade. De acordo com as pesquisadoras, é essencial que haja o 

entendimento de que mudanças são processos necessários, para que o profissional de 

Secretariado, assim como os demais, possa adaptar-se às atualizações do mercado de 

trabalho e do ambiente organizacional. 

Por fim, segundo Neiva e D’Elia (2014), a produção de resultados em uma 

organização depende de diversos fatores. Além das habilidades e competências abordadas 

anteriormente, é essencial que o profissional de Secretariado possua, para ser um agente de 

resultados, conhecimento da empresa em que exerce suas atividades profissionais, 

intimidade com os processos gerenciais, proatividade, gestão eficaz da informação, gestão 

eficaz do tempo, e mensuração de resultados, dentre outros. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia de pesquisa, de acordo com Minayo (1993, p. 16) seria “o caminho 

do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”. Dessa forma, entende-se 

que o delineamento metodológico se refere às atividades que deverão ser executas durante o 

período de pesquisa. É o roteiro que deve ser seguido para se alcançar os resultados 

esperados ou previstos. Ele está relacionado à forma com a qual será realizado o trabalho, 

definindo qual é a metodologia utilizada. 

Na perspectiva de atingir aos objetivos propostos por esta pesquisa, ou seja, 

estabelecer uma possível relação entre o profissional de Secretariado e o período econômico 

vivido no país, o estudo em questão é de cunho qualitativo quanto à abordagem do problema, 

ou seja, trabalha-se com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001). 

É explicativo no que diz respeito aos objetivos, quer dizer, este tipo de pesquisa preocupa-se 

em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos (GIL, 2007). Em outras palavras, explica-se o porquê das coisas através dos 

resultados oferecidos. Finalmente, é de levantamento no que se relaciona aos procedimentos 

técnicos adotados. 
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O levantamento, por sua vez, se deu na aplicação de um questionário direcionado 

aos profissionais atuantes na área, composto por 17 (dezessete) questões (objetivas e 

subjetivas), subdivididas em 4 (quatro) seções. O objetivo geral do instrumento de pesquisa 

era avaliar o perfil e as principais atribuições profissionais dos respondentes, a maneira 

como eles percebem as consequências da crise econômica nas empresas em que atuam e de 

que modo o eles podem contribuir para minimizar os impactos da crise nas organizações em 

que atuam. 

O questionário foi disponibilizado em meio eletrônico (Google Docs), por um mês, 

na internet, e a partir de então, divulgou-se o link para os profissionais de diferentes 

empresas, contando, também, com o apoio na divulgação por parte de entidades sindicais, 

bem como em redes sociais como facebook, LinkedIn etc. 

Em relação a análise dos dados, cabe ressaltar que ela foi realizada a partir da 

combinação entre interpretação das informações coletadas e o referencial teórico 

apresentado anteriormente. Dessa maneira, não houve apenas a apresentação de gráficos 

isolados, mas o possível estabelecimento da relação entre a ilustração, o contexto e a teoria. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir do retorno obtido, 67 respondentes, constatou-se que há predominância de 

profissionais formados na área (93%), registrados na Superintendência Regional do Trabalho 

e Emprego (SRTE) (81%), atuantes a mais de 10 anos na profissão (47%) e que, atualmente, 

exercem suas atividades profissionais em empresas públicas (40%) e privadas (33%), de 

grande porte (47%) ou médio porte (31%). 

Apesar da maioria dos participantes residirem no estado de São Paulo, há uma 

grande diversidade com relação à localização deles, sendo que a pesquisa apresentou 

resultados provenientes de praticamente todas as regiões do país. 

 

4.1 IMPACTOS DA CRISE ECONÔMICA 

 

Além de considerar a ampla abordagem sobre as consequências da crise econômica, 

é relevante conhecer outras decorrências do atual período econômico, sob um aspecto menos 

amplo, isto é, através da percepção do profissional de Secretariado, já que ele atua ao lado do 

poder decisório das organizações. 

No Gráfico 1, que segue, é possível identificar quais são os impactos da crise 

econômica nas organizações, sob a ótica do profissional de secretariado. 
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Gráfico 1 - Impactos da crise econômica nas organizações 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Redução do quadro de colaboradores

Queda na demanda pelos produtos/serviços 

oferecidos pela empresa

Contenção de despesas e/ou suspensão de 

investimentos

Redução de subsídios recebidos (aplicável à 

empresas públicas ou financiadas)

Até o presente momento, a crise econômica não 

causou danos visíveis à empresa

Outros

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como observado anteriormente, o profissional de Secretariado possui uma visão 

holística, possibilitando a ele não só a percepção de mudanças ligadas à sua rotina de 

trabalho, mas também de fatores que atingem a empresa como um todo. Na visão destes 

colaboradores, os principais impactos nas empresas são a contenção de despesas e/ou 

suspensão de investimentos (34%) e a redução do quadro de colaboradores (27%) na 

organização. De fato, ao refletir sobre a vigente situação financeira do país e das 

organizações, estas duas ações serão as mais recorrentes para cotar os custos. 

 Oportunamente, buscou-se conhecer dos participantes alguns elementos específicos 

do campo secretarial, influenciados pela crise econômica, a partir das ações tomadas pela 

empresa perante os impactos da crise. O Gráfico 2 apresenta esses resultados. 

 
Gráfico 2 - Impactos da crise econômica na rotina de trabalho do Secretariado 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Você notou redução no quadro de profissionais de 

secretariado da empresa?

Houve variação na disponibilidade de recursos - 

financeiros ou não - essenciais para o 

desenvolvimento de suas atividades?

Houve variação na demanda das atividades que 

você realiza?

Houve variação em sua carga horária de trabalho?

Sim Não

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A reação das empresas à crise econômica influencia diretamente a rotina de 

trabalho do profissional de secretariado, como abordado no Gráfico 2, em que houve uma 

maioria de respostas positivas às questões como a variação na demanda de atividades 

realizadas (58%) e a disponibilidade de recursos para o desenvolvimento delas (57%). Em 

contrapartida, a carga horária de grande parte dos profissionais respondentes (76%) não foi 

alterada, mostrando que, provavelmente, eles tiveram que conciliar seu tempo de trabalho às 

novas demandas de afazeres e às variações dos recursos disponíveis. 

 

4.2 VARIAÇÕES NA POSTURA DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 

 

Tendo em vista as diversas consequências da crise econômica para as empresas, 

acredita-se ser necessária a implantação de medidas corretivas rápidas e eficazes, capazes de 

minimizar seus impactos. Elas podem desenvolver-se através de novas estratégias 

administrativas, reformulações conjunturais e/ou estruturais ou mesmo por iniciativa dos 

colaboradores da empresa. 

O profissional de secretariado é um colaborador polivalente. Ele possui um leque de 

competências/habilidades e, além disso, acredita-se que ele pode atuar em diferentes tipos de 

organizações (públicas, privadas, terceiro setor, ONGs). Desse modo, é viável que este 

trabalhador seja um contribuinte ativo para a redução dos impactos da crise econômica, pois 

além de ter a ciência deles, ele possui as ferramentas necessárias para o desempenho desta 

tarefa. 

O Gráfico 3, a seguir, revela quais as possibilidades de colaboração do profissional 

de secretariado para minimizar os impactos da crise econômica em sua rotina de trabalho e, 

também, em sua empresa. 

 
Gráfico 3 - Possibilidades de colaboração do Secretariado com a redução dos impactos da crise  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quando indagados sobre as possibilidades de colaboração para minimizar os 

impactos da crise na empresa, as principais respostas citadas pelos participantes da pesquisa 

foram: contribuir através da economia e/ou reutilização dos mais variados recursos, de posse 

individual ou coletiva (43%); atuar da maneira mais excelente possível, priorizando fatores 

como a eficiência e a eficácia em suas atividades (18%) e auxiliar no desenvolvimento e/ou 
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prática de planos estratégicos na empresa (12%). Os profissionais incapacitados de colaborar 

(8%) justificam este fato com fatores como impotência, falta de oportunidades, falta de 

recursos etc. 

Complementando os dados apresentados anteriormente, no Gráfico 4 é possível 

visualizar os resultados sobre o que o profissional de Secretariado realmente está fazendo 

para colaborar com a redução dos impactos da crise em sua empresa: 

Gráfico 4 - Mudanças no comportamento do Secretariado no ambiente organizacional 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Pratica os princípios de economia e/ou 

reutilização de recursos da empresa

Auxilia em atividades de outros setores e/ou 

realiza atividades atípicas da área

Está mais resiliente diante às mudanças impostas 

pela crise econômica

Manteve sua postura profissional

Outros

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com base no gráfico anterior, observou-se que o profissional de Secretariado atua 

de modo a minimizar os principais impactos da crise nas empresas - corte de gastos (34%) e 

demissões (27%), visto que as principais ações realizadas por esses profissionais foram a 

prática dos princípios de economia e/ou reutilização de recursos disponíveis (25%), de 

maneira mais tímida, o auxílio em outros setores da empresa e/ou a realização de atividades 

atípicas da área (ainda no segmento administrativo) (8%) e o aumento da resiliência para 

com as mudanças ocorridas na empresa (6%). Contudo, 36% dos respondentes manteve sua 

postura profissional. 

Neste sentido, é visível que há divergências entre o que o profissional de 

Secretariado pode fazer para minimizar os impactos da crise em sua empresa e as ações que 

ele realiza para o cumprimento deste objetivo. Esta discrepância pode ocorrer por diversos 

fatores, como os citados no Gráfico 3. 

 

4.3 RELEVÂNCIA DOS CONHECIMENTOS EM GESTÃO FINANCEIRA E 

ECONOMIA PARA O SECRETARIADO 

 

Para que o profissional de Secretariado possa exercer seu perfil de agente de 

qualidade, agente facilitador, agente de resultados e agente de mudanças, é essencial que ele 

exerça, em complemento às competências citadas no referencial teórico, suas habilidades em 

gestão financeira e economia. O Gráfico 5 revela a opinião deste colaborador quanto a 

importância desses conhecimentos e sua participação na empresa nesse período de crise. 
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Gráfico 5 - Competências diferenciais e participação do Secretariado na empresa 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme revelado no gráfico anterior, 82% dos pesquisados estão mais 

participativos em reuniões (ou similares), dentro da empresa, que buscam encontrar soluções 

para os impactos da crise. Quer dizer, neste tempo de incertezas os profissionais da área 

procuram sair da inércia e colaborar nas diferentes instâncias organizacionais. 

O domínio da gestão financeira e contábil faz-se necessário tanto nas atividades de 

assessoramento quanto nas atividades em que o profissional de Secretariado atua como 

gestor ou líder. O emprego desta habilidade propicia a este colaborador maior embasamento 

e repertório para decisões financeiras, assim como o retorno qualitativo de informações 

referentes às finanças e contabilidade (CIELO; CIELO, 2006). Não obstante, o profissional 

de Secretariado torna-se capacitado a acrescentar informações financeiras oportunas, tanto 

em suas atividades de assessoramento quanto em suas atividades de gestão e liderança 

(SELEME, 2009). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral estabelecer uma possível relação entre o 

profissional de Secretariado e o período econômico vivenciado no território nacional. Para o 

desenvolvimento da proposta, elencaram-se os seguintes objetivos específicos: a) Identificar 

quais são os impactos da crise econômica nas organizações, sob a ótica do profissional de 

Secretariado; b) Conhecer quais são as consequências da crise na rotina de trabalho deste 

profissional; c) Descobrir quais são as possibilidades de colaboração dele em relação à 

redução dos impactos da crise no ambiente organizacional; d) Saber quais são mudanças no 

comportamento do Secretariado no ambiente empresarial; e e) Identificar quais são as 

competências diferenciais e a participação dele na empresa. 

Em relação aos objetivos do estudo e aos resultados encontrados de maior 

relevância merece destaque o fato de que os principais impactos nas empresas são a 
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contenção de despesas e/ou suspensão de investimentos, bem como a redução do quadro de 

colaboradores. No tocante as consequências da crise na rotina de trabalho do Secretariado, 

constatou-se que a carga horária de 76% dos profissionais respondentes não foi alterada, o 

que revela menos pessoas trabalhando e mais demandas no escritório para serem executadas. 

A mais relevante possibilidade de colaboração do Secretariado em relação à redução dos 

impactos da crise no ambiente organizacional é contribuir através da economia e/ou 

reutilização dos mais variados recursos, de posse individual ou coletiva. Sobre as mudanças 

no comportamento do profissional no ambiente de trabalho, 36% disseram que manteve sua 

postura profissional. E, finalmente, 82% dos pesquisados estão mais participativos em 

reuniões (ou similares), dentro da empresa, que buscam encontrar soluções para os impactos 

da crise. 

No atual contexto de instabilidade econômica as empresas brasileiras recebem uma 

visível carga desmotivadora, vinda de diferentes frentes (Governo, concorrência nacional, 

mercado internacional etc.). Isso, por sua vez, provoca a apreensão de empresariado quanto 

ao investimento no desenvolvimento de suas empresas. Assim, talvez seja pertinente 

considerar que o profissional de Secretariado possui potencial para contribuir com a 

sustentabilidade financeira das empresas (com sua assessoria) e que ele pode vir a ser um 

colaborador de grande valia para as organizações no período econômico em que o país vive 

e, consequentemente, para o sistema econômico como um todo. 

Com a finalização deste estudo não teve a pretensão e nem se esgota o tema em 

debate, mas possibilita o surgimento de novas pesquisas que procurem evidenciar a pauta de 

investigação referente à Economia e ao Secretariado. 
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Resumo: As habilidades que se relacionam com a inteligência emocional são fundamentais 

durante o estágio, pois é uma etapa de bastante relevância, uma vez que permite a associação 

assimilação da teoria à prática. Nesse contexto, a capacidade de lidar com as próprias 

emoções pode alavancar a experiência estudantil e desenvolver carreiras profissionais de 

sucesso. Assim, o objetivo desse trabalho consiste em analisar os principais domínios da 

inteligência emocional utilizados pelos estagiários de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). O estudo foi feito a partir de uma pesquisa com 

abordagem qualitativa e quantitativa e de caráter descritivo. A coleta de dados se deu através 

de um questionário estruturado em quatro etapas. Com intuito de alcançar o objetivo 

proposto foram abordados graduandos do curso de Secretariado Executivo da UFC atuantes 

em estágio supervisionado ou não supervisionado no semestre 2016.2. A análise dos dados 

revelou que os domínios da inteligência emocional possibilitam os estudantes, como futuros 

secretários executivos, reconhecerem e lidarem com seus próprios sentimentos, gerenciar as 

emoções, compreender as emoções dos outros e construir uma rede de relacionamentos. 

Palavras-chave: Inteligência emocional. Estagiários. Secretariado Executivo.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A inteligência emocional aborda os estudos das relações entre emoção e inteligência 

e pode ser entendida como a capacidade de identificar os próprios sentimentos e os dos 

outros, de gerenciar as emoções nas relações intrapessoais e interpessoais. É crescente a 

ideia de que para se manter competitivo no mercado de trabalho deve-se acompanhar os 

avanços tecnológicos e as constantes mudanças no ambiente organizacional. Com isso, os 

profissionais têm buscado utilizar meios para se destacar entre os demais de suas respectivas 

áreas, almejando um melhor resultado das suas atividades e o sucesso da organização. Tal 

situação não é diferente para o profissional de Secretariado Executivo, que ao longo dos 

anos, vem modificando notoriamente o seu perfil ao agregar as suas atividades rotineiras, 

habilidades que se referem aos aspectos comportamentais e cognitivos.  

O gerenciamento das emoções, o bom relacionamento interpessoal, a comunicação, 

a empatia, a capacidade de resolver conflitos e o autocontrole, são exemplos de algumas das 

habilidades exigidas, atualmente, que se fazem necessárias no contexto das organizações. 

Estas habilidades estão intimamente relacionadas com os domínios da inteligência 

emocional. Nesse sentido, os graduandos de Secretariado Executivo, por meio do estágio, 
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têm a oportunidade de desenvolverem essas habilidades que influenciarão o 

desenvolvimento de suas carreiras profissionais, pois é a partir do estágio que o acadêmico 

tem a oportunidade de fazer a associação da teoria à prática, de aprender sobre os desafios da 

profissão, de adquirir o conhecimento acerca da realidade do dia-a-dia e de aprimorar suas 

competências para o sucesso profissional, consistindo em verificar esse cenário a 

justificativa desta pesquisa.  

A partir disso, na tentativa de fazer uma relação da prática da inteligência 

emocional dentro das organizações com os estagiários de Secretariado Executivo, foi 

realizado este estudo, que tem como questão: como a inteligência emocional influencia 

uma amostra de discentes estagiários de Secretariado Executivo? Buscando a solução do 

problema foi definido o objetivo geral que consiste em analisar os principais domínios da 

inteligência emocional utilizados pelos estagiários de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Para isso, o estudo teve como base, principalmente, a teoria de Goleman (2012) que 

propõe cinco domínios da inteligência emocional. Esta teoria segue o raciocínio e baseia-se 

nas contribuições dos autores Mayer e Salovey (1990), Cooper e Sawaf (1997), Bar-On 

(2000) e Weisinger (2001). Sobre a abordagem do estágio em Secretariado Executivo, os 

principais autores utilizados foram: Barros (2005) e Neiva e D’Elia (2009). Foi consultada 

também a Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008 que trata do estágio. 

O presente trabalho está dividido em seis seções: o primeiro consiste nesta 

Introdução. A segunda e a terceira seções são destinadas ao referencial teórico; a quarta 

seção trata da metodologia aplicada à pesquisa; a quinta seção é destinada à apresentação e 

análise dos dados e, por último, na sexta seção, constam as considerações finais que o estudo 

possibilitou. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A inteligência emocional reflete, como o próprio nome indica, as interações entre 

emoção e inteligência. A partir disso, esta seção reporta-se, primeiramente, à discussão de 

teorias sobre a inteligência emocional, inclui-se também um enfoque na perspectiva de 

Goleman (2012), e por fim, apresenta a importância da inteligência emocional para a vida 

das pessoas em especial para o cotidiano profissional. 

 

2.1 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: MÚLTIPLAS ABORDAGENS 

 

As emoções desempenham um papel de extrema importância no ambiente 

organizacional, afinal, rotineiramente, o indivíduo enfrenta diferentes situações o tempo todo 

e, a partir disso, Weisinger (2001) destaca que é necessário fazer uso das emoções de forma 

inteligente, utilizando-as a seu favor para orientar o comportamento e o raciocínio no intuito 

de obter melhores resultados. Para Barbieri (2012) as emoções causam impactos nos 

relacionamentos e no desempenho profissional, capazes de produzir resultados e 

consequências concretas nas organizações. Elas fazem parte da natureza humana tornando-se 

impossível a ausência delas em qualquer área da vida.  

Goleman (1995) propôs os seus cinco domínios da inteligência emocional 

afirmando que ela pode ser categorizada em cinco habilidades: 1) Autoconhecimento 

emocional; 2) Controle emocional; 3) Auto-motivação; 4) Reconhecimento de emoções em 

outras pessoas e 5) Habilidade em relacionamentos interpessoais. A perspectiva de Goleman 
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(1995) seguiu o raciocínio e baseou-se nas contribuições de Salovey e Mayer (1990) para a 

área. A partir disso, ocorreu a ampliação e a agregação de mudanças na definição de 

inteligência emocional, passando a compreender aspectos da personalidade. 

Foi então que em 1997, Mayer e Salovey propuseram uma redefinição do conceito 

de inteligência emocional, como sendo a habilidade para perceber emoções, perceber e/ou 

gerar sentimentos, compreender a emoção e o conhecimento emocional e a capacidade de 

controlar emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. (MAYER; 

SALOVEY, 1997). Com esta redefinição, o processamento de informações emocionais 

passou a ser explanado por Mayer e Salovey (1997) a partir de um sistema composto por 

quatro categorias, a saber: a) Percepção das emoções; b) A emoção como facilitadora do 

pensamento; c) Compreensão e análise de emoções; e d) Controle reflexivo de emoções para 

promover o crescimento emocional e intelectual. 

Na perspectiva de Bar-On e Parker (2004), a inteligência emocional é definida 

como um construto complexo que engloba as habilidades não cognitivas, emocionais, 

pessoais e interpessoais, tais habilidades interagem entre si e influenciam na capacidade de 

obter sucesso ao lidar com as pressões e exigências do meio. Ele também dividiu a 

inteligência emocional em cinco áreas amplas de competências: 1) Aptidões intrapessoais 2) 

Aptidões interpessoais 3) Adaptabilidade 4) Administração do estresse e 5) Humor geral. 

Com relação as outras teorias existentes sobre inteligência emocional, podem-se 

citar as definições de Cooper e Sawaf (1997) e Weisinger (2001). De acordo com Cooper e 

Sawaf (1997, p. 18) a inteligência emocional é conceituada como “a capacidade de sentir, 

entender e aplicar eficazmente o poder e a perspicácia das emoções como uma fonte de 

energia, conexão e influência humana”. Já para Weisinger (2001, p. 14), a inteligência 

emocional é simplesmente o uso inteligente das emoções, ou seja, é “fazer intencionalmente 

com que suas emoções trabalhem a seu favor, usando-as como uma ajuda para ditar seu 

comportamento e seu raciocínio de maneira a aperfeiçoar seus resultados”. 

Pode-se perceber que existem vários conceitos e abordagens diferentes sobre a 

inteligência emocional e que o seu campo de estudos ainda continua a crescer, 

principalmente, devido à importância dessa temática para o desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

 

2.2 A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA PERSPECTIVA DE GOLEMAN (2012) 

 

O crescente interesse pela inteligência emocional popularizou-se na década de 1990 

através Goleman (2012). O autor define a inteligência emocional como a capacidade de o 

indivíduo identificar os próprios sentimentos e os dos outros, de se motivar e de administrar 

bem as suas emoções no seu interior e nas suas relações interpessoais. Na sua perspectiva, a 

consciência das emoções é fator fundamental para o desenvolvimento da inteligência dos 

indivíduos. Sua teoria mostra como a incapacidade de lidar com as próprias emoções pode 

consumir a experiência estudantil, destruir carreiras profissionais de sucesso e destruir vidas. 

A proposta de Goleman (2012) defende que o sucesso de um grupo não é 

determinado pelo seu Quociente de Inteligência (QI), mas pela sua inteligência emocional. 

Para o referido autor, a inteligência emocional prevalece sobre o QI apenas nas áreas nas 

quais o intelecto é relativamente menos relevante para o sucesso, onde habilidades como, por 

exemplo, autocontrole emocional e empatia podem ser mais significantes do que aptidões 

meramente cognitivas. A partir de pesquisas e recentes descobertas sobre o funcionamento 

do cérebro, Goleman (2012) afirma que o QI contribui somente 20% para o sucesso na vida, 
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deixando os 80% restantes por conta de outras variáveis, nas quais a inteligência emocional 

está incluída. (GOLEMAN, 2012). 

Nesta perspectiva, o QI e Inteligência Emocional não são capacidades opostas, mas 

sim distintas e coincidentes. São competências que trabalham separadamente, tratam-se de 

duas entidades bastante independentes. Ou seja, é possível ser intelectualmente brilhante e 

emocionalmente inapto e vice-versa, contudo isto pode causar problemas de relacionamento, 

no trabalho e até no bem-estar físico. Goleman (2012) explica que a inteligência emocional e 

o QI podem predominar um sobre o outro a depender da área de atuação do indivíduo, mas 

uma competência não anula a outra. 

Para Goleman (2012), as aptidões da inteligência emocional estão divididas em 

cinco domínios principais que ele definiu como sendo: autoconsciência, autorregulação, 

motivação, empatia e habilidades sociais. A autoconsciência é a capacidade de reconhecer 

um sentimento quando ele ocorre, fundamental para o discernimento emocional e para a 

autocompreensão. É o primeiro componente da inteligência emocional. A autorregulação é a 

capacidade de lidar com os sentimentos para que sejam apropriados a cada situação vivida. 

Esta aptidão se desenvolve na autoconsciência, é caracterizada pela capacidade de confortar-

se, de livrar-se da ansiedade, tristeza ou irritabilidade que podem deixar as pessoas 

incapacitadas.  

A empatia é a capacidade de reconhecer as necessidades e desejos nos outros, 

colaborando para a construção de relacionamentos mais eficazes. Na visão de Goleman 

(2015) levar em conta ponderadamente os sentimentos dos colaboradores. Isso mostra que a 

empatia possibilita a capacidade de sentir e entender os pontos de vista de pessoas próximas 

que participam de um mesmo grupo. As habilidades sociais consistem na capacidade de uma 

pessoa se relacionar com outras. Neste sentido, Goleman (2012) afirma que este domínio 

determina a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. Os indivíduos com esta 

capacidade são bons em qualquer coisa que envolva interações com outros, tais pessoas são 

denominadas estrelas sociais.  

A partir dessa contextualização, percebe-se que os domínios da inteligência 

emocional propostos por Goleman (2012) possibilitam os profissionais a reconhecerem e 

lidarem com seus próprios sentimentos, gerenciar as emoções, compreender as emoções dos 

outros e construir uma rede de relacionamentos. 

 

2.3 A PRÁTICA DO ESTÁGIO  

 

Sabe-se que o estágio é uma etapa acadêmica de bastante relevância, uma vez que 

proporciona assimilação da teoria adquirida no meio acadêmico por meio da prática. Através 

do estágio, os estudantes têm a capacidade de desenvolver sua criticidade a partir da 

realidade vivida no contexto das organizações. Além disso, segundo Roesch (1996) o estágio 

proporciona ao discente refletir e aplicar os conhecimentos teóricos, efetivando assim seu 

aprendizado. 

Servindo como ponto de partida para inserção no mercado de trabalho, o estágio é 

uma fase adaptativa da carreira estudantil, na qual o aluno vivencia a sua experiência como 

futuro profissional. É o período onde se pode aprender a fazer, a elaborar planos e projetos, a 

testar conhecimentos, testar possibilidades, onde o estudante tira dúvidas e modela um perfil 

para ser um bom profissional posteriormente. Neste sentido, segundo a Lei nº 6.494 de 7 de 

dezembro de 1977 foi a primeira Lei tratando específica e exclusivamente do estágio, ela 

somente foi regulamentada pelo Decreto nº 87.497 em 18 de agosto de 1982. A referida Lei 
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determinava sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e ensino 

profissionalizante do 2º Grau e Supletivo e dava outras providências. Já para efeitos do 

decreto mencionado, o estágio curricular passou a ser considerado, como as atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação 

em situações reais de vida e trabalho de seu meio (BRASIL, 1982). 

Sob o ângulo da atual Lei do Estágio, a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, o 

conceito de estágio é atualmente “o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos [...].” 

(BRASIL, 2008). Barros (2005) declara que o estudante estagiário além de testar suas 

competências em experiências que não podem ser encontradas em livros e nem vividas em 

sala de aula, deparam-se com muitas novidades, como por exemplo, lidar com a hierarquia, 

melhorar a postura e a apresentação pessoal aprimorar o lado humano da pessoa, promover a 

cidadania e o compromisso com a ética. 

O Ministério da Educação dispõe a Resolução N° 3 de 23 de junho de 2005, que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Secretariado 

Executivo. Tal resolução prevê no projeto pedagógico dos cursos de Secretariado Executivo, 

o estágio supervisionado, que de acordo com o Art. 7º, é um componente curricular 

obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados que são 

inerentes ao perfil do formando, sendo dever de cada instituição, aprovar o correspondente 

regulamento, com suas distintas modalidades de operacionalização. 

No entanto, apesar do estágio supervisionado ser uma atividade obrigatória aos 

cursos de Secretariado Executivo, a sua finalidade é essencialmente didática. Seu objetivo é 

auxiliar no desenvolvimento do aprendizado dos alunos, de forma que os conteúdos da 

estrutura curricular dos cursos se complementem com o mercado de trabalho. Barros, Alves 

e Araújo (2014) afirmam que o estágio curricular é uma obrigação com características de 

método complementar da educação. 

O ensino proporcionado aos educandos de cursos de graduação, em especial curso 

de Secretariado Executivo que é caracterizado por sua interdisciplinaridade, demanda 

maiores condições de fornecer conhecimentos práticos em suas disciplinas. Nesse sentido, o 

estágio supervisionado pode ser instrumento valioso para a aplicação dos conteúdos por 

meio da experiência prática. Esses conhecimentos teórico-práticos que são desenvolvidos no 

estágio supervisionado se fazem necessários devido à profissão de Secretariado Executivo 

englobar “atividades Inter setoriais e interdisciplinares que vão desde instruções técnicas e 

táticas até conhecimentos de gestão estratégica e da Ciência Aplicada. ” (NONATO 

JÚNIOR, 2009, p. 168).  

Percebe-se que o estágio tem papel decisivo na formação profissional do secretário 

executivo. Desta maneira, é essencial que ele seja orientado pela academia e acompanhado 

de acordo com a legislação vigente, pois o estágio supervisionado tem como principal 

característica, o entrosamento da universidade com o mundo do trabalho, ao mesmo tempo, 

que reconhece e aplica os conteúdos adquiridos na realidade do dia-a-dia da profissão. 

Ao longo do tempo, a profissão de Secretariado Executivo vem modificando 

notoriamente o seu perfil em decorrência das transformações ocorridas no mercado de 

trabalho. Neste contexto, o estágio passa a ser uma ferramenta que possibilita o aprendizado 

sobre os desafios da profissão, o conhecimento acerca da realidade do dia a dia e o 

aperfeiçoamento das habilidades do futuro profissional. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa é de caráter quantitativo quanto aos meios, pois seus dados são 

analisados por meio de estatística descritiva e descritiva, pois na visão de Marconi e Lakatos 

(2007, p. 20) os estudos descritivos abordam a “descrição, registro, análise e interpretação de 

fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente”. Foi realizada uma 

pesquisa de campo aplicada ao universo da pesquisa que compreende os 59 acadêmicos de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará (UFC) que estavam estagiando no 

período letivo 2016.2. Esta informação foi fornecida pela agência de estágios da própria 

universidade através de contato via e-mail. A amostra delimitou-se ao maior número 

possível de participantes que correspondeu ao total de 30 estudantes. 

O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa de campo foi um 

questionário semiestruturado composto 32 itens, sendo 30 questões objetivas e duas 

subjetivas distribuídas em quatro partes envolvendo aspectos acerca das atividades 

desenvolvidas pelos estagiários relacionadas à temática inteligência emocional.  

A construção do questionário tomou por base as orientações de Costa (2011) sobre 

as possibilidades de mensuração. Para o autor existem quatro clássicos de escalas: nominal, 

ordinal, intervalar e razão. A escala nominal faz o uso de números para classificar por meio 

da denominação. A escala ordinal utiliza os números para classificar por meio do 

ordenamento. A escala intervalar manipula os números para quantificar por meio de uma 

convenção de extremos. Por fim, a escala razão usa os números para quantificar por meio da 

razão da magnitude por uma unidade padrão.  

O questionário foi estruturado em quatro partes. A primeira parte elencou o perfil 

do respondente contendo quatro itens, sendo classificada segundo a perspectiva de Costa 

(2011) como escala nominal. A segunda parte engloba 10 itens que buscaram identificar as 

principais atividades, desenvolvidas no estágio, relacionadas com a utilização da inteligência 

emocional. A terceira parte contém 10 itens que buscaram identificar e analisar os domínios 

da inteligência emocional propostos pelo Goleman (2012). Com relação à quarta e última 

parte, os oito itens abordados estão relacionados às emoções no ambiente de trabalho do 

estagiário. Utilizando a percepção de Costa (2011) na segunda, terceira e quarta parte do 

questionário foram utilizadas a escala de intervalo, uma vez que o principal objetivo foi 

verificar por meio de um intervalo que refletia o nível concordância com as assertivas 

propostas. Foram definidas as legendas: 1- Discordo totalmente; 2- Discordo parcialmente; 

3- Indiferente; 4- Concordo parcialmente; 5 – Concordo totalmente. 

O instrumento foi aplicado com 30 estudantes no período de 14 de novembro de 

2016 até 18 de novembro de 2016. A aplicação se deu em sala de aula e enviado via e-mail. 

Os dados são apresentados em tabelas e analisados por meio de estatística descritiva. 

Segundo Guedes et al. (2015), a estatística descritiva tem o objetivo básico de sintetizar uma 

série de valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão global 

da variação desses valores, assim sendo, ela organiza e descreve os dados de três maneiras: 

por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. Para os dados das questões abertas 

foi utilizada a análise de conteúdo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 PERFIL DOS SUJEITOS 

 

A primeira parte do questionário versou sobre o perfil dos respondentes por meio de 

quatro perguntas. Verificou-se que dos 30 participantes, 23% são do sexo masculino e os 

77% correspondem ao sexo feminino. Em relação à faixa etária, 87% possuem até 25 anos 

de idade, 10% estão entre 26 a 30 anos e apenas 3% possui de 31 a 35 anos. A distribuição 

dos alunos por semestre foi de 36% dos respondentes cursando o 8º semestre, 25% cursando 

o 6º semestre, 21% no 4º período e 18% cursando o 2º semestre. Nota-se que não há uma 

diferença muito significativa referente à distribuição dos alunos estagiários por semestre. 

No que diz respeito à natureza da empresa que os estagiários atuam verificou-se que 

77% dos estudantes trabalham em organizações públicas, 13% atuam no terceiro setor e os 

outros 10% atuam no ramo de empresas particulares. Por fim, com relação ao tempo de 

atuação que os estagiários possuem nas organizações, 40% atuaram nas empresas no período 

equivalente até 6 meses, 30% entre 7 a 12 meses, 13% trabalharam entre 13 a 18 meses e 

17% entre 19 a 24 meses. 

  

4.2 UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

Esta seção tem o intuito de descrever como a inteligência emocional ajuda no 

desenvolvimento profissional dos estagiários e a explicar como pode ser utilizada pelos 

estagiários para o relacionamento com seus superiores e colegas de trabalho. Os dados 

obtidos estão representados no Quadro 01 para melhor visualização e compreensão da 

análise. 

Quadro 1 - Utilização da inteligência emocional no estágio 
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5. A inteligência emocional é importante para o 

desenvolvimento de suas atividades no estágio. 

0

% 

0

% 

3

% 

3

4% 

6

3% 

6. Você como um estagiário emocionalmente inteligente tende 

a relacionar-se melhor com os colegas de trabalho e a 

minimizar conflitos desnecessários. 

0

% 

0

% 

7

% 

3

0% 

6

3% 

7. Em suas atividades no estágio quando você está frente a um 

novo desafio, não desiste nas primeiras dificuldades. 

0

% 

0

% 

0

% 

3

6% 

6

4% 

8. No estágio, quando algo dá errado você consegue superar 

seus sentimentos de frustração procurando aprender com as 

experiências negativas. 

0

% 

3

% 

0

% 

4

4% 

5

3% 

9. Em seu ambiente de trabalho, quando tem alguma 

dificuldade de se relacionar com outra pessoa, procura 

conversar diretamente com ela, evitando fofocas e mal 

entendido. 

7

% 

1

0% 

1

3% 

3

3% 

3

7% 

10. Você consegue expressar suas opiniões de forma clara e 

percebe que é ouvido com atenção por todos com quem se 

relaciona no estágio. 

0

% 

1

3% 

2

0% 

4

7% 

2

0% 
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11. A capacidade de lidar com as emoções é tão importante 

quanto às competências técnicas do secretário executivo. 

0

% 

0

% 

3

% 

2

0% 

7

7% 

12. Conhecer as próprias emoções e dos demais indivíduos 

possibilita uma maior eficácia no trabalho. 

0

% 

0

% 

3

% 

1

4% 

8

3% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Os dados do Quadro 01 evidenciam um nível de concordância alta em todas as 

assertivas por parte dos respondentes em relação à utilização da inteligência emocional no 

ambiente de estágio. É perceptível que compreendem o significado e abrangência das 

habilidades não cognitivas, emocionais, pessoais e interpessoais da inteligência emocional 

conforme o pensamento de Bar-On (2004). Além destas, no estágio, o acadêmico tem a 

oportunidade de desenvolver outras habilidades, servindo como um caminho para o seu 

desenvolvimento profissional.  

Nessa perspectiva, Neiva e D’Elia (2009) comentam que para o profissional de 

Secretariado a Inteligência Emocional é uma competência vital no seu papel de agente 

facilitador.  Para desenvolver uma carreira profissional promissora é fundamental saber lidar 

com as emoções. Assim, como um acadêmico de Secretariado Executivo e futuro 

profissional, desempenhará diversas atividades que vai desde procedimentos técnicos até a 

habilidade de mediar conflitos e ser um facilitador das relações interpessoais, por exemplo.  

De maneira geral, observa-se que nas assertivas a maioria dos estagiários concorda 

parcialmente ou concorda totalmente com as afirmações a respeito das atividades 

desenvolvidas no estágio relacionadas com a inteligência emocional. Neste sentido, percebe-

se que o estágio é uma etapa de bastante relevância, uma vez que oportuniza a assimilação 

do conhecimento adquirido no meio acadêmico e o desenvolvimento da prática na 

experiência de trabalho. Por meio do estágio, o estudante tem a capacidade de desenvolver 

suas habilidades a partir da realidade vivida dentro das organizações. Além disso, segundo 

Roesch (2006) o estágio proporciona ao discente refletir e aplicar os conhecimentos teóricos, 

efetivando assim seu aprendizado. O Quadro 2 mostra as opções que eles podiam selecionar 

e o número de vezes que determinada atividade foi marcada. 

 

Quadro 2 – Atividades desenvolvidas no estágio relacionadas com a inteligência emocional 

Atividades desenvolvidas Frequência 

Relacionamento interpessoal 29 

Atendimento ao público 24 

Gestão de informações 24 

Trabalho em equipe 23 

Resolução de conflitos 12 

Assessoria executiva 10 

Gerenciamento de compromissos 9 

Treinamento e orientação de pessoal 7 

Organização de eventos/reuniões 6 

Atividades de liderança e motivação 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Nota-se que dos itens propostos todos foram selecionados pelos alunos. Observa-se 

que a maior frequência pontuada foi nas atividades que envolvem relacionamento 

interpessoal, atendimento ao público, gestão de informações e trabalho em equipe. Tais 

atividades fazem o uso das habilidades da inteligência emocional que é essencial para a 

constituição de competências necessárias para a execução do trabalho profissional. Percebe-

se que é no período do estágio que é possibilitado ao aluno a chance de vivenciar um 

ambiente de trabalho, além de condições para ele adquirir experiência, conforme destacado 

por Bianchi, Alvarenga e Bianchi (2003) no embasamento teórico o estágio traz benefícios 

para a aprendizagem, contribuindo no ensino do estagiário no que diz respeito à sua 

formação. 

Ainda conforme o quadro 2, outras afirmações que merecem destaque relacionam-

se as situações que envolvem trabalho em equipe e resolução de problemas inesperados. Os 

alunos declararam que a inteligência emocional se faz útil para manter o equilíbrio 

emocional diante de situações adversas e ao facilitar a colaboração ao nível dos trabalhos em 

conjunto.  

No item 14 foi pedido, aos alunos, que citassem situações vivenciadas por eles no 

desenvolvimento de suas atividades como estagiários, onde a inteligência emocional poderia 

contribuir para os seus desempenhos. Ao analisar as opiniões expressadas, percebe-se que a 

situação mais mencionada se refere ao relacionamento com os diversos públicos. A maioria 

dos discentes acredita que a inteligência emocional contribui significativamente para lidar 

com os diferentes tipos de pessoas, ajudando assim, a fazer o gerenciamento das emoções. 

Junqueira, Couto e Pereira (2011) afirmam que a inteligência emocional proporciona maior 

qualidade de vida às pessoas, que passam a controlar melhor seus sentimentos contribuindo 

para o bem-estar no ambiente de trabalho, pois estas passam a se relacionarem melhor e 

tendem a reduzir conflitos desnecessários. 

Outras opiniões que merecem destaque relacionam-se as situações que envolvem 

trabalho em equipe e resolução de problemas inesperados. Os alunos declararam que a 

inteligência emocional se faz útil para manter o equilíbrio emocional diante de situações 

adversas e ao facilitar a colaboração ao nível dos trabalhos em conjunto.  

Verifica-se que a inteligência emocional ajuda no desenvolvimento profissional dos 

estudantes analisados quando facilita as interações e os relacionamentos, ajuda na 

intermediação dos conflitos no ambiente de trabalho, contribui para o equilíbrio emocional 

nos momentos de pressão e estresse em situações adversas e colabora para o crescimento 

pessoal e profissional dos acadêmicos, na percepção deles mesmos. 

  

5.3 DOMÍNIOS DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DE DANIEL GOLEMAN (2012) 

 

Buscou-se analisar os principais domínios da inteligência emocional utilizados 

pelos estagiários. Para melhor compreensão, as informações também foram dispostas no 

Quadro 3:  
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Quadro 3 – Domínios da inteligência emocional de Daniel Goleman 
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15. Você reconhece que é necessário possuir autoconsciência, 

capacidade de reconhecer as emoções no momento que 

ocorrem e tomar decisões assertivas diante das situações 

vivenciadas em seu ambiente de trabalho. 

0

% 

0

% 

3

% 

1

4% 

8

3% 

16. A autorregulação, capacidade de lidar com as próprias 

emoções é útil para um melhor desempenho em suas 

atividades no estágio. 

0

% 

0

% 

0

% 

2

3% 

7

7% 

17. Você considera que é necessário possuir motivação para o 

alcance de um objetivo individual ou coletivo. 

0

% 

0

% 

0

% 

1

0% 

9

0% 

18. A empatia é importante para perceber e compreender as 

emoções dos colegas de trabalho. 

0

% 

0

% 

7

% 

1

0% 

8

3% 

19. Para as suas atividades como estagiário de Secretariado 

Executivo é necessário possuir habilidades sociais, tais como 

relacionamento intrapessoal e interpessoal. 

0

% 

0

% 

3

% 

2

0% 

7

7% 

20. Diante de outras pessoas, em seu ambiente de trabalho, 

você considera-se uma pessoa segura. 

0

% 

3

% 

2

3% 

3

4% 

4

0% 

21. É muito difícil você perder a paciência em momentos de 

tensão no estágio. 

3

% 

3

% 

1

3% 

3

4% 

4

7% 

22. As suas emoções e sentimentos influenciam seu 

comportamento no ambiente de trabalho. 

7

% 

1

0% 

1

0% 

4

6% 

2

7% 

23. Você acha necessário controlar suas emoções no ambiente 

de trabalho. 

0

% 

0

% 

0

% 

3

% 

9

7% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

O quadro 3 evidencia que os respondentes tendem a se auto afirmar dominantes da 

inteligência emocional, assim assumem que conseguem manter o autocontrole e de suportar 

o turbilhão emocional que a vida nos proporciona, com o objetivo de manter o equilíbrio e 

não a supressão das emoções (GOLEMAN, 2012). A assertiva 22 apresentou uma maior 

distribuição de nível de concordância. Para alguns, inclusive, a emoção não influencia em 

seu comportamento no ambiente de trabalho. Tais respostas, de certa forma, contradizem as 

demais, já que todas dizem respeito ao uso da emoção no ambiente de trabalho. Ao 

controlar, ou não, a paciência, a emoção e a segurança, há uma preocupação com as emoções 

e, fatalmente, isso é uma forma de influência.  

Em termos gerais, os estagiários preocupam-se com seu comportamento 

demonstram consciência acerca dos aspectos que envolvem a temática proposta. Esse é um 

passo preliminar para o desenvolvimento assertivo da inteligência emocional.  

Foi perguntado aos estudantes envolvidos na pesquisa (questão 24), se eles 

acreditavam que a inteligência emocional poderia ser o diferencial em busca do sucesso da 

profissão e explicassem os motivos de sua reposta. Os 30 respondentes responderam “Sim”. 

As explicações que mais se destacaram estão relacionadas aos diferencias para o 
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desenvolvimento de um relacionamento interpessoal salutar, percepção das emoções nos 

outros e manutenção do equilíbrio emocional diante de situações adversas e de difícil 

solução. 

Dentre algumas explicações, um estudante ressalta que utilizar a inteligência 

emocional é essencial para o relacionamento interpessoal, considerando que atualmente, nas 

organizações, não existe trabalho isolado e que o lado emocional afeta o desempenho. O 

pensamento desse discente é coincidente ao que Goleman (2015) declara acerca das pessoas 

socialmente hábeis. Para o autor, tais pessoas tendem a ter uma maior rede de 

relacionamentos e possuem a habilidade para chegar a um consenso com sujeitos de todos os 

tipos, desenvolvendo afinidades. Estes indivíduos tendem a ser bem eficazes em gerir 

relacionamentos quando conseguem entender e controlar suas próprias emoções. 

Uma segunda opinião relata que saber identificar as emoções nas outras pessoas é 

essencial para a profissão de secretário executivo e através da inteligência emocional isto se 

faz possível. Sabe-se que as pessoas empáticas estão mais sintonizadas com os mínimos 

sinais do mundo externo que indicam o que os outros precisam ou o que querem 

(GOLEMAN, 2012). Em consequência disso, os indivíduos tornam-se bons profissionais, 

principalmente, na área assistencial, no ensino, vendas e administração. 

Observa-se que o ambiente do estágio tem servido lócus de autoconhecimento dos 

alunos e reconhecimento de suas capacidades emocionais para lidar com realidades diversas. 

Mais do que aplicar teoria à prática técnica ou gestora, o estágio proporciona momentos de 

reflexão e amadurecimento emocional por meio de experiências. 

  

5.4 EMOÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO 

 

Essa etapa da pesquisa colocou para os estudantes, situações em que eles poderiam 

usar sua inteligência emocional. São oito assertivas distribuídas no Quadro 04: 

 

Quadro 04 – Aplicação das emoções no ambiente de estágio 
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25. No estágio, você procura se colocar no lugar do outro, 

sendo compreensivo em relação aos momentos difíceis de 

outra pessoa. 

0

% 

3

% 

7

% 

4

7% 

4

3% 

26. Você consegue expressar suas emoções de acordo com as 

pessoas, situações e o momento oportuno. 

3

% 

3

% 

1

7% 

4

0% 

3

7% 

27. No decorrer de suas atividades como estagiário, você 

consegue controlar suas emoções, mantendo a calma em 

momentos de estresse. 

0

% 

3

% 

0

% 

6

0% 

3

7% 

28. Como estagiário você tem uma visão realista de si mesmo, 

com adequada percepção de suas potencialidades e limitações. 

0

% 

0

% 

3

% 

5

0% 

4

7% 

29. O conhecimento de suas emoções permite que você possa 

alterar seu comportamento e raciocínio para obter melhores 

resultados no estágio. 

0

% 

3

% 

1

0% 

2

7% 

6

0% 
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30. Você é capaz de prever suas emoções e utilizá-las de forma 

racional. 

3

% 

2

0% 

3

0% 

2

7% 

2

0% 

31. Expressar as emoções no ambiente de trabalho é 

antiprofissional e prejudicial para o desempenho de suas 

atividades como estagiário. 

1

0% 

3

4% 

2

0% 

2

3% 

1

3% 

32. Os estagiários de Secretariado Executivo normalmente 

tendem a reprimir suas emoções em seu ambiente de trabalho. 

7

% 

3

3% 

3

0% 

1

7% 

1

3% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Os resultados desta etapa da pesquisa foram os mais expressivos em termos de 

distribuição dos níveis de concordância. Percebe-se uma variabilidade de respostas para cada 

assertiva. Em termos gerais, acredita-se que esse cenário é resultado do impacto de deparar 

com assertivas que os remetem a uma visualização e situações reais com as quais se deparam 

no cotidiano do estágio. Os respondentes puderam relembrar situações que já vivenciaram ou 

vislumbra-la, caso ainda não tenham ocorrido em suas experiências. É certo que, foi dada ao 

respondente a possibilidade de refletir sobre suas atitudes de forma mais aprofundada do que 

simplesmente responder se conhece ou reconhece as emoções como importante. Diante 

dessa situação, as respostas divergiram quando comparadas com as respostas do Quadro 01.  

Enquanto as respostas fornecidas na segunda etapa da pesquisa que versava sobre o 

reconhecimento da importância da inteligência emocional para o ambiente de trabalho 

apresentaram um alto nível de concordância, as respostas sobre a realidade de sua 

aplicabilidade por parte dos estagiários se revelaram bastante distribuídas. Nesse caso, é 

reciso considerar que as respostas são contextualizadas, diferentemente das assertivas 

iniciais da pesquisa que tratavam de uma concordância teórica. Os discentes certamente 

fizeram o movimento de aplicação.  

Conforme tratado anteriormente e referenciado por Goleman (2012), as emoções 

desempenham um papel significante no dia a dia, em casa, no campo profissional e nos 

diversos espaços onde o ser humano se defronta com suas emoções e com as dos outros. As 

emoções precisam ser gerenciadas e não reprimidas.  

O estágio serve como ponto de partida para inserção no mercado de trabalho. O 

estágio é uma fase adaptativa da carreira estudantil, na qual o aluno vivencia a sua 

experiência como futuro profissional. É o período onde se pode aprender a fazer, a elaborar 

planos e projetos, a testar conhecimentos, testar possibilidades, onde o estudante tira dúvidas 

e modela um perfil para ser, posteriormente, um profissional competente em múltiplos 

sentidos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inteligência emocional é tema em alta em diversas áreas de estudo, no mundo do 

trabalho e em diversas facetas da vida cotidiana. Ser emocionalmente equilibrado ou saber 

gerenciar as emoções é marca do sujeito contemporâneo ou, ao menos, é requerido dele. 

Essa realidade é fato conclusivo no mundo do trabalho. O profissional competente 

atualmente é aquele que ultrapassa as competências técnicas e domina também suas 

habilidades cognitivas.  

Esse estudo versou sobre a utilização da inteligência emocional por uma amostra de 

estagiários da universidade Federal do Ceará. Considerou-se que o estágio é um preparativo 
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para a inserção definitiva no mercado de trabalho. Assim, valer-se da inteligência emocional 

nesta fase da carreira, é oportuno para o preparo desses estudantes, não só por alinhar teoria 

à prática, mas por possibilitar ao estudante, vivenciar situações que requerem dele o uso da 

inteligência emocional.  

Em termos gerais as respostas dos participantes evidenciaram que possuem 

conhecimento do assunto e reconhecem sua importância.  Sua utilização prática aparenta ser 

difícil, o que é um fato natural. Assim, considera-se que o objetivo geral foi atingido, pois 

foi possível analisar os principais domínios da inteligência emocional utilizados pelos 

estagiários de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará.  

Acredita-se que esse estudo serviu de base para reflexão dos respondentes ao 

provocar o vislumbre de situações que necessitavam valer-se da inteligência emocional. Os 

achados desse estudo são limitados à amostra em questão e suscitam a necessidade de 

continuação.  
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Resumo: A presente pesquisa pretende entender como a flexibilização do trabalho pode 

influenciar nas atividades do secretário executivo. Parte da premissa que o secretário pode se 

beneficiar da flexibilidade para aumentar sua produtividade. Focando nos aspectos positivos 

que a flexibilização pode proporcionar a este profissional. Para atingir esse objetivo, o 

método de estudo utilizado foi pesquisa bibliográfica e documental. Dessa forma, é um 

panorama teórico, histórico, documental que possibilita uma discussão acerca do perfil do 

profissional de secretariado e como a flexibilização o afeta. Durante a análise foram 

identificados pontos relevantes de alterações na história do trabalho e história secretarial que 

possibilitaram a flexibilização do trabalho e também, que o mercado atual exige um 

secretário flexível, ainda foi identificado os benefícios biológicos e práticos de dispor de um 

trabalho flexível, abordando a diferença de ritmos circadianos dos seres humanos e home-

office como modelo de trabalho flexível. Sendo assim, a relevância desta pesquisa está em 

estudar e investigar como a flexibilização do trabalho influência nas atividades do 

profissional de Secretariado, proporcionando fundamentos científicos sobre o tema. 

Palavras-chave: Flexibilização do Trabalho. Secretário Executivo. Trabalho. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O entendimento de trabalho se transformou ao longo da história, desde o nômade 

que pescava e caçava para sobreviver até a era do comércio atual. O homem progrediu, 

assim como a sociedade em que ele vivia. Na Grécia Antiga, o trabalho era considerado 

como indignificante, só quem o exercia eram os escravos. (CAMPOS e MIRANDA, 2005) 

O trabalho só começou a ser considerado algo que digno com a propagação do Cristianismo, 

para o qual o trabalho é um meio de elevação do homem. (SERIACOPI; SERIACOPI, 

2011). O surgimento do proletariado torna o trabalho digno questão de classe social. Com o 

advento da tecnologia e seu desenvolvimento nas três revoluções industriais o mundo passa a 

ser cada vez mais conectado. (MOREIRA e SENE, 2011). 

As horas e locais de trabalho sempre foram um ponto crítico de discussão nos 

modelos de produção. A flexibilização do trabalho começa a ser relevante e se tornar prática 

quando, devido ao advento da tecnologia, os próprios trabalhadores sentiram a necessidade 

de produzir fora do horário delimitado de trabalho; inclusive e principalmente para o 

profissional de secretariado executivo, cuja função foi severamente afetada ao longo das 

décadas devido ao avanço cientifico-informacional, aumentando suas responsabilidades e, 

com isso, a necessidade de um profissional criativo, proativo, ativo, presente e conectado a 

todo momento. 

Devido a busca por profissionais mais criativos se torna necessário que esse 

profissional tenha a liberdade de dispor de sua criatividade na hora em que ela aparecer e 
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poder trabalhar nela, afinal criatividade não é algo que surge com horário fixo de 8h ás 18h, 

mas sim algo espontâneo. (SANT’ANNA, 2016) 

Diante disto esta pesquisa tem a seguinte questão norteadora: “Como a 

flexibilização do trabalho pode influenciar nas atividades do secretário executivo?”. 

Também norteiam a realização desta pesquisa as seguintes questões secundárias: 

Como a flexibilização do trabalho se apresenta na história? Como a flexibilização do 

trabalho se ramifica? Como a flexibilidade afeta as atividades do secretário executivo? 

Almejando compreender tais indagações esta pesquisa busca analisar como a 

flexibilização do trabalho influencia nas atividades do secretário executivo. E ainda, com 

caráter secundário, destacar mudanças relevantes do trabalho ao longo da história dando 

evidência ao trabalho executivo, identificar as características de trabalhos flexíveis com foco 

nas atividades executivas e investigar como ocorre a flexibilização do trabalho para o 

secretário executivo. 

Estudar e investigar esta temática são de extrema importância no âmbito acadêmico 

pois durante a pesquisa preliminar para a realização desta pesquisa não foi encontrado 

nenhuma pesquisa com uma abordagem como esta, dentro da Universidade do Estado do 

Pará, do site da FENASSEC – Federação Nacional de Secretárias e Secretários, e em sites de 

revista de secretariado como a Revista de Gestão e Secretariado. 

Também é importante para entender o mercado e as opções de trabalho do mercado 

atual, em que várias tecnologias presentes facilitam a comunicação, o trabalho e interligam 

as pessoas ao redor do mundo. Entender como ocorreu a transição do processo de 

flexibilização do trabalho e como isso afeta a vida do secretário executivo na execução de 

suas tarefas. 

A relevância existe porque o secretário executivo nunca foi um profissional preso 

aos seus horários fixos de trabalho. Ao longo da história secretarial pode-se notar 

evidentemente que o trabalho requerido de um secretário pede uma dedicação em horários 

imprevisíveis e incertos. Além disso, as empresas estão cada vez mais pedindo profissionais 

que sejam flexíveis, que queiram e apreciem trabalhar em horários incomuns. 

Logo, com todas as mudanças ocorridas dentro e fora das organizações, no atual 

mundo ultraglobalizado, se faz necessário o estudo dos novos modos de trabalhar do 

secretário executivo, para que se entenda como o este profissional pode estar atuando, 

empregando as suas habilidades e competências neste novo contexto. 

A estrutura da presente pesquisa é composta de cinco tópicos. O primeiro tópico 

aborda brevemente como se deu o trabalho que conhecemos hoje, apresentando a 

problemática, os objetivos e a justificativa de pesquisa. 

O segundo tópico é divido em três subtópicos principais “O trabalho ao longo da 

história”; “O trabalho flexível; “A flexibilização para o secretário executivo”, nos quais 

serão abordados, respectivamente: a visão histórica do desenvolvimento do trabalho 

destacando os pontos mais relevantes que contribuíram para o trabalho como o temos hoje e 

como as mudanças históricas o afetaram; uma abordagem sobre a flexibilização, o que é, 

suas características e benefícios, exemplificando alguns casos nas atividades executivas; e o 

atual perfil flexível do profissional de secretariado e como a flexibilização pode ser 

empregada nas atividades do secretário executivo. 

No terceiro constaram os procedimentos metodológicos utilizados para a realização 

desta pesquisa. No quarto, serão abordados a análise e os resultados obtidos com a pesquisa: 

as linhas de pensamento dos autores abordados e como contribuíram para a construção desta 

pesquisa. Por fim, constará as conclusões obtidas por meio desta investigação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O TRABALHO AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

O trabalho sempre fez parte da história da humanidade, modelando-se de diversas 

maneiras durante os séculos. As mudanças culturais, temporais e, inclusive, ambientais, 

influenciaram e influenciam na construção e concepção de trabalho. Hoje, com as conexões 

globais e normas internacionais, o trabalho possui uma base semelhante ao redor do mundo. 

Optamos pelo recorte temporal, partindo da Idade Média ao início do século XXI. 

No período da Idade Média, o feudalismo foi instaurado como forma de 

organização e política, por volta do século VIII. O poder político era fragmentado entre os 

senhores feudais e o rei, cada senhor tinha autonomia em seu feudo. Como a agricultura foi a 

principal atividade produtiva dessa época, a posse de terras era um meio de representar 

poder. 

O sustento dos senhores feudais era garantido pela população camponesa presa à 

terra que devia obrigações para o senhor feudal. 

[…] sabe-se que foi seu trabalho, juntamente com os impostos que 

pagavam, que sustentou economicamente a sociedade feudal. As terras em 

que trabalhavam, porém, raramente eram suas. Na maior parte das vezes, 

eram cedidas a eles por um senhor feudal em troca de prestação de 

serviços e da entrega ao senhor feudal de parte da colheita. (SERIACOPI; 

SERIACOPI, 2011, p.11) 

Nesse período, o conhecimento e o saber eram controlados pela Igreja Católica, 

dentro dos mosteiros, alguns monges assumiram as funções de copistas e arquivistas de 

livros, documentos, cartas e diversos tipos de registros históricos. 

Conforme o exposto, as atividades exercidas pelos monges eram bem semelhantes 

às atividades executadas pelos Escribas do Antigo Egito, os copistas eram responsáveis pela 

cópia e redação dos livros, sendo assim, eram responsáveis pelo registro escrito da época. 

Pode-se marcar nessas profissões o prelúdio da profissão de secretariado executivo. Em 

ambas sociedades a posição dos monges, e dos escribas, estão acima dos trabalhadores e 

servos. 

Os trabalhos de artesanato e comércio eram comumente exercidos nas cidades, 

conhecidas como burgos, originadas de pontos de aglomeração de comerciantes. A vida nos 

burgos estimulava a fuga de servos (CAMPOS; MIRANDA, 2005) provocando alterações 

sociais. O trabalho livre assalariado se desenvolveu em tal escala que foi modificando a 

estrutura da sociedade feudal, a burguesia ascendia socialmente por meio da compra de 

terras e títulos de nobreza. 

Esse desenvolvimento da burguesia trouxe consigo outras necessidades, como a de 

se firmar culturalmente em meio a uma sociedade culturalmente dominada pela Igreja, o 

Renascimento surgiu em oposição ao movimento clerical e teve seu apogeu nos séculos XV 

e XVI. A expansão do comércio com a Revolução Marítima e Comercial ampliaram e 

diversificaram as perspectivas e possibilidades de comercialização. 

De acordo com Bond e Oliveira (2009), nesse período de Revolução Marítima e 

mercantilismo foi que se fez necessário o papel de secretário. Sendo este exercido apenas por 

homens, já que eram eles os que ocupavam cargos decisórios. 
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2.1.1 O trabalho e o advento da Revolução Industrial 

 

Devido a evolução do conhecimento proporcionado pela pesquisa na era 

renascentista, as tecnologias tiveram um enorme avanço. No final do século XVIII e início 

do XIX, a revolução das máquinas trouxe consigo a primeira Revolução Industrial, 

precursora do Capitalismo Moderno, que alterou principalmente os meios de produção, antes 

artesanais para maquinários. 

De acordo com Cavalcante e Silva (2011), a Revolução Industrial se deu pelo “[...] 

rápido crescimento da população e a constante migração do homem do campo para as 

grandes cidades” (2011, p. 2) disponibilizando um excesso de mão de obra barata, que 

juntamente com o avanço científico e inovações tecnológicas proporcionaram o prelúdio da 

industrialização. 

Estes autores ainda apontam como resultado marcante desta revolução a separação 

do capital e meios de produção do trabalhador, onde os operários começaram a ser 

trabalhadores assalariados dos capitalistas, os quais detinham os meios de produção e 

ficavam com o lucro, concentrando o capital na parte burguesa da população enquanto os 

operários se sujeitavam a condições precárias e exploratórias nas fábricas para receber um 

salário miserável. 

De acordo com Collyer (2015), nessa fase da revolução, com o intuito de aumentar 

a produção, as máquinas foram cada vez mais aprimoradas para serem mais rápidas e 

consequentemente mais complexas, o que levou a evolução das indústrias. Outro ponto, o 

trabalho, diferentemente, do processo artesanal, no qual o artesão fazia todo o processo de 

produção, tornou-se cada vez mais parcelado, fazendo com que o trabalhador ficasse 

alienado. 

Enquanto isso, a classe média valorizava o trabalho dos empreendedores, a 

burguesia recebe em seu meio os homens de negócios, que eram admirados nos meios 

familiares pois provinham conforto e sustento para suas casas. A visão do trabalho como 

dignificante ao homem continua, porém agora com um indicativo de posição social. 

Com as grandes indústrias nasce o trabalho executivo. Iniciando com os 

empresários e os gerentes que supervisionam as produções. Com o surgimento das empresas 

também há a competitividade, e junto dela a necessidade de estratégias executivas para 

superar a concorrência. 

Apesar da inserção das máquinas e valorização do trabalho, as pessoas passaram a 

trabalhar ainda mais, a carga horária de trabalho aumentou consideravelmente, o trabalhador 

era livre, apenas na lei, pois se via pressionado a se submeter as exigências das empresas por 

necessidade de se sustentar e prover para sua família. (TOMAZI, 2010, p. 43) 

A partir da perspectiva sociológica, os autores clássicos Karl Marx e Émile 

Durkheim apresentam visões distintas sobre a questão do trabalho na sociedade desse 

período. 

Para Marx (2013), a formação das cidades ocasionou a divisão do trabalho, que por 

consequência gerou a divisão de classes sociais, proveniente da distinção entre o gerente e o 

operário. O operário só tem sua força de trabalho, enquanto o empresário possui as 

máquinas, o que gera a situação de compra e venda da força de trabalho. 

Marx (2013, p. 209-210) fala ainda que, para o capital, o trabalhador nada mais é do 

que sua força de trabalho e, portanto, a jornada de trabalho compreende as 24h diárias com a 

subtração das horas necessárias para descanso, que sem o qual não seria possível retornar a 

trabalhar. E enquanto esse trabalho desgasta o operário, o capital espera que a força de 
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trabalho possa ser substituída imediatamente pelos filhos desses operários, para que o 

prolongamento da jornada de trabalho se mantenha e que seja gerada a mais-valia, excedente 

derivado da exploração da força de trabalho, valor que o operário não vê, apenas recebe seu 

precário salario, sem acesso ao lucro. 

Devido a essa constante exploração da grande massa de trabalhadores e a inserção 

das máquinas, houveram diversos conflitos entre os empresários e os operários na busca de 

melhores ambientes e situações de trabalho, desde o ludismo, movimento em que os 

trabalhadores destruíram as máquinas, no início do século XIX até as greves que ocorreram 

durante o século XX (TOMAZI, 2010). 

Em sua concepção, Durkheim (1999), aborda que a questão do trabalho, a crescente 

especialização do trabalhador na indústria mecanicista gera, diferentemente da concepção de 

Marx, uma forma de solidariedade e não de conflito. 

Durkheim divide a solidariedade entre mecânica e orgânica. Esta primeira provém 

das crenças comuns que a população compartilha, onde as pessoas seriam independentes, 

tendo conhecimento sobre tudo o que precisam fazer para sobreviver. Por sua vez, a 

solidariedade orgânica é derivada da interdependência dos indivíduos, das funções sociais 

que ocupam. Mostrando a necessidade que uma pessoa tem em outra devido a divisão do 

trabalho na sociedade, é a realidade em que vivemos.  

Ambas formas de analisar as relações de trabalho na sociedade, apresentadas por 

Marx e Durkheim, foram relevantes e influenciaram ideias que vieram em sequência do 

século XX. (TOMAZI, 2010, p. 48) 

A divisão do trabalho, e a crescente concorrência e competição de mercado gerou 

formas de organização da produção. Frederick Taylor (1990) sugere que os princípios 

científicos sejam aplicados ao trabalho, de tal forma que, o processo de produção fosse o 

mais racional possível. Procura diminuir ao máximo a quantidade de movimentos do 

operário para realizar seu trabalho, que seria agora uma fração do todo, parte da linha de 

produção, oferecendo como ponto de satisfação do trabalhador um bom salário. Esse sistema 

de produção ficou conhecido como Taylorismo. 

Taylor, apesar de demonstrar interesse em “assegurar o máximo de prosperidade ao 

patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado” (1990, p.24) 

proporcionar um equilíbrio à relação empregador e trabalhador, acaba esquecendo das 

necessidades básicas do homem e considerando para equilibrar essa relação basta oferecer 

salários altos. Consequentemente os trabalhadores se sentiam explorados, desmotivados, 

insatisfeitos. 

 A partir de 1914, Henry Ford, implantou em sua empresa automobilística o sistema 

que seria conhecido como Fordismo, trouxe consigo o conceito de produção e consumo em 

massa. Segundo Moraes Neto (1986), o Fordismo derivou-se do taylorismo, é em sua 

maneira um aperfeiçoamento da prática de Taylor. Wood Jr. (1992, p. 9) afirma que a 

intenção de Ford com este sistema foi de reduzir os custos e aumentar a qualidade. 

Esse sistema de produção “fixa o trabalhador em um determinado posto de trabalho, 

o objeto de trabalho é transportado sem a interveniência do trabalho vivo; este nunca perde 

tempo com o que Ford chama de ‘serviço do transporte’, e só faz, se possível, um único 

movimento” (MORAES NETO, 1986, p.32), ou seja, o trabalhador pouco se mexe, executa 

movimentos simples, cada operário fazia sua parte na linha de montagem. 

É dentro deste contexto que, com a primeira (1914-1918) e segunda (1939-1945) 

Guerra Mundial, que levou os homens do trabalho para os campos de batalha, vemos a 

inserção da mulher nas atividades administrativas das empresas, cargos antes ocupados 
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apenas por homens, a presença feminina marca a profissão de secretariado a partir desse 

momento. (BOND; OLIVEIRA, 2009) E “após a guerra, a mulher manteve sua posição tão 

arduamente conquistada. Por volta de 1920 já havia 1,2 milhões de mulheres 

desempenhando os cargos de Secretárias e Estenógrafas” (CASIMIRO, s.d) 

Como consequência das Revoluções Francesa e Industrial, a crescente organização 

do trabalho, surgiu a demanda de normas que regulasse a relação empregado-empregador, 

nasceu o direito do trabalho (CASTRO, 2013). No Brasil, as leis do trabalho se consolidam 

com o Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, sancionada por Getúlio Vargas, 

buscando regular as relações de trabalho e assegurar os direitos aos trabalhadores. 

(ZANLUCA, s.d) 

Dentro os assuntos que são regulados pelo Decreto-Lei estão a Jornada de Trabalho 

e as Horas de Descanso.  São definidos, no Art. 58 que “A duração normal do trabalho, para 

os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde 

que não seja fixado expressamente outro limite. ” e no Art. 71 “Em qualquer trabalho 

contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo 

para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito 

ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas” (BRASIL, 1943). 

 

2.1.2 As implicações da Revolução Tecnológica 

 

Meados da década de 1950, período pós-Segunda Guerra, o Japão tentava se 

recuperar, a Toyota Motor Corporation focou, para isso, no toyotismo, sistema de produção 

que surgiu a partir do Fordismo, adaptado a realidade do Japão, o que significou o 

surgimento da produção enxuta (lean production, baseada em produzir apenas o necessário, 

sem gastos extras) e a prática do just-in-time (Dar ao cliente o que, quando e na quantidade 

que ele quer). (LIKER, 2005). Nos anos 70, o fordismo e a produção em massa entram em 

declínio devido à crise do petróleo proporcionando assim a ascensão do Toyotismo (WOOD 

JR, 1992). 

Nessa época pós-fordista, para elevar a produtividade e o lucro, surgiram formas de 

flexibilização do trabalho e do mercado. Tomazi (2010), destaca duas formas de 

flexibilização, a flexibilização dos processos de trabalho e de produção e a flexibilização e 

mobilidade dos mercados de trabalho. 

A primeira decorrente da automação e perda de controle manual por parte do 

trabalhador, deixando de existir uma atividade específica, o trabalhador deve ser capaz de se 

adaptar a diversas funções dentro da empresa. A segunda ocorre na medida em que os 

empregadores fazem uso de diferentes formas de trabalho em substituição a forma regular, 

sob contrato, permitindo alta rotatividade de trabalhadores. (TOMAZI, 2010). 

Com a instauração da Guerra Fria, iniciada por volta de 1946-1947 perdurando até 

1989-1991 (RIBERA, 2012), foi a época em que a União Soviética entrou em uma corrida 

armamentista contra os Estados Unidos, que usufruía do poder da primazia nuclear, 

buscando lhe fazer frente (WEILAND, 2014). Não apenas se valendo da corrida 

armamentista, as duas potências também ingressaram em uma corrida espacial. 

A busca de novas armas e poder nuclear, ocasionou intensa pesquisa de novas 

tecnologias, resultando em um grande desenvolvimento tecnológico. A inserção dessas 

novas tecnologias e o impacto que elas tiveram resultou na Revolução Técnico-científica 

Informacional, o impacto resultante da inserção de tecnologias da informação no cotidiano 
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das pessoas, que estreitou relações, deixando o mundo menor, foi o fenômeno da 

globalização. 

No pós-Segunda Guerra Mundial,  

[...] as empresas dos Estados Unidos, do Japão e da Europa Ocidental 

fizeram um grande esforço visando à introdução de novas tecnologias, 

principalmente daquelas aplicadas ao processo produtivo, tais como 

informática e robótica. [...] A essas novas tecnologias e às mudanças 

radicais que elas estão provocando, não só do ponto de vista 

socioeconômico, mas também cultural, dá-se o nome de Terceira 

Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-científica ou, ainda, 

Revolução Informacional. (MOREIRA; SENE, 2011, p. 323) 

As tecnologias da informação tiveram grande impacto na sociedade em que 

vivemos e, em consequência, no mundo do trabalho (LIRA et al, 2008). Os computadores e 

a internet revolucionaram o mundo corporativo, possibilitando o armazenamento de 

arquivos, digitalização de documentos, troca de informações entre pessoas, 

videoconferências, facilitando a comunicação, e aproximando as pessoas. 

Pierre Lévy (1998) fala que a virtualização afeta vários aspectos da sociedade e não 

apenas a informação e a comunicação. Lévy (2001), aborda ainda que a informática, ao 

permitir a automatização, faz com que o trabalho humano tenda a se distanciar do trabalho 

automatizado, sendo buscado mais criatividade, iniciativa, coordenação e relação. 

É importante ressaltar que as tecnologias informacionais e de comunicação geram 

um grande e constante fluxo de informação, uma pessoa com acesso a essas tecnologias pode 

receber e enviar informações de qualquer lugar e momento. Conforme Lira et al (2008, 

p.169) “Os avanços tecnológicos estão proporcionando mudanças na economia mundial”, 

atualmente a informação é o fator competitivo mais poderoso no mercado, logo as empresas 

têm a necessidade de um funcionário capaz de filtrar as informações essenciais, “é o que irá 

fazer o diferencial competitivo para os países e para as empresas” é dessa forma que o 

secretário passa a exercer um papel decisório e de maior importância dentro das 

organizações. 

Por isso que, com a inovação dos meios de comunicação e trabalho, o secretário, 

apesar da lenta mudança até chegar a forma que a profissão tem hoje, deixa de ter uma 

função estritamente operacional para ser cogestor, dando suporte a setores e executivos, 

atuando como agente de negócios, de informações e de mudanças, com autonomia para 

tomar decisões, trazendo novas oportunidades para o profissional de secretariado. (BOND e 

QUARESMA, 2009)  

 

2.2 O TRABALHO FLEXÍVEL 

 

Podemos definir flexibilidade como a habilidade com que algo ou alguém consegue 

se dobrar com facilidade, ser maleável ou que possui movimento e agilidade. Ao 

conectarmos este termo à ideia de trabalho podemos discutir sobre os modos e meios de 

trabalho flexível.  

Nas lutas da revolução industrial e sindicalistas por volta de 1919, os trabalhadores 

conquistaram o direito das oito horas de trabalho. Durante muito tempo esses termos foram 

satisfatórios para o tipo de trabalho da época, entretanto, com o desenvolvimento da 

sociedade muitos países passaram de uma economia do segundo setor, indústrias, para uma 
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economia do terceiro setor, serviços, no qual prevalece a capacidade de discernimento e 

criatividade do trabalhador (B SOCIETY, 2016)  

De acordo com Rafalski e Andrade (2015), as diferentes influências que o trabalho 

sofreu ao longo do tempo o tornaram flexível para adaptar-se ao contexto histórico, político 

e social, como resultado organizações e trabalhadores têm a necessidade de se adequar às 

novas formas de desenvolvimento das tarefas de acordo com o seu surgimento, assim, 

tornando-os flexíveis e aptos a suportarem as mudanças frequentes nos modos de gestão 

vigente como meio necessário para a sobrevivência profissional, os trabalhadores tiveram a 

necessidade de se tornar profissionais multifuncionais e polivalentes e com uma visão mais 

ampla das diversas etapas de produção, deixando para trás os processos simples e 

fragmentados e agregando em um único funcionário a força física e intelectual para executar 

qualquer etapa da linha de produção. 

Os estudos recentes a respeito do trabalho apontam que os efeitos das tecnologias 

da informação e comunicação levam ao surgimento de modos de trabalhos mais flexíveis, 

criando uma força de trabalho polivalente, ágil e multifuncional (TITTONI; ANDREAZZA; 

SPOHR, 2009). Dessa forma, a flexibilização do trabalho pode abranger espaços e tempos 

diferentes como exemplo o home-office, possibilidade da existência do trabalho flexível ou 

móvel e dos contratos flexíveis. 

Empresas de diversos países experimentam formas flexíveis na organização do 

trabalho, fato que também repercute na contratação de indivíduos, abrindo espaço para a 

formulação de novos arranjos para o relacionamento trabalhador-empresa, a jornada flexível 

tem como objetivo possibilitar que o funcionário cumpra a jornada diária cumprindo os 

termos estabelecidos pela legislação trabalhista, assim o funcionário pode distribuir suas 

atividades pessoais cotidianas sem que o trabalho seja prejudicado (SILVA, 2015). 

Silva (2015) divide a jornada de trabalho flexível em três modalidades, a primeira é 

conhecida como horário fixo variável, na qual o trabalhador escolhe entre vários horários 

flexíveis proposto pela empresa; a segunda modalidade é a de horário variável, nessa o 

empregado tem a liberdade de escolher a jornada de trabalho e deve segui-la rigorosamente e 

por último, a modalidade de horário livre na qual o trabalhador tem a total liberdade de 

definir o seu horário, obedecendo os horários de presença obrigatória estabelecidos pela 

empresa. 

O contrato flexível consiste em um contrato em que o contratado pode ou não ter 

vínculo com a empresa contratante, esse tipo de contrato é geralmente usado por 

profissionais ou empresas que fornecem serviços de curta duração, como consultoria, 

assessoria, período de duração de um projeto e geralmente trabalhos que tenham cunho 

tecnológico no qual o serviço tem curto espaço de tempo. 

Pesquisas no ramo da cronobiologia, ciência que estuda os fenômenos biológicos 

que ocorrem com uma certa periodicidade como ritmo circadiano  com o período de 

aproximadamente 24 horas (MARQUES et al., 1991), defendem que as pessoas possuem 

relógios biológicos diferentes, logo, existem pessoas que rendem mais no período da manhã, 

como outras que possuem maior rendimento no período da tarde ou noite, assim o estudo 

dividiu as pessoas em sociedade A aquelas que tem o pico de energia antes das 12 horas e 

sociedade B aquelas que possuem o pico de energia a partir das 16 horas. 

To be in the office at 8 AM, functioning sub-optimally both mentally and 

physically, simply because you are not supported or allowed to produce 

your actual peak performance by performing in harmony with your 

circadian rhythm, is a waste of human and organisational resources. By 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo
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supporting flexible work at other hours of the day, the productivity in the 

companies can be increased as the employees are allowed to work 

according to their own rhythm. The greatest potential growth is now in the 

implementation of flexible and optimal working hours, those that will 

support the different circadian rhythms. (B SOCIETY, 2016 p. 9) 

Atualmente com as novas tecnologias de informação e comunicação e “a concepção 

de que os organismos vivos são sistemas essencialmente rítmicos leva à alteração de uma 

série de conceitos e traz a necessidade de alterações estruturais no ensino, medicina, trabalho 

e na própria organização social em geral” (MARQUES et al., 1991, p. 10) trazendo os novos 

modelos de trabalho e contratos flexíveis para resultar no trabalho mais produtivo. 

 

2.3 A FLEXIBILIZAÇÃO PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO  

 

Como mencionado anteriormente, vários fatores históricos e sociais contribuíram 

para o surgimento da profissão de secretário executivo. No início, as habilidades exigidas do 

profissional se restringiam a funções de assessoria pessoal (BOND; OLIVEIRA, 2009). Ao 

longo do tempo, as empresas passam a não buscar apenas um profissional com habilidades 

técnicas, mas, também, secretários inovadores e com alto teor de confiabilidade e conteúdo 

(GIORNI, 2016). 

Giorni (2016) elucida sobre os quatro pilares que constroem o perfil do secretário 

executivo, sendo ele: assessor, gestor, empreendedor e consultor. A evolução ou reciclagem 

de uma profissão se dá por novos requisitos que o mercado pede, e este é diretamente 

influenciado pelo contexto histórico, social e econômico. As competências do secretário 

executivo dependem desses fatores, mas também da forma como este conduz o cotidiano de 

trabalho e, também, de sua relação com o ambiente externo da empresa.  

As novas exigências do mercado melhoraram e incluíram novas habilidades ao 

profissional que conquistou funções que lhe permitem coordenar um setor inteiro, muitas 

vezes a própria diretoria executiva (BOND; OLIVEIRA, 2009). Bortolotto e Willers (2005) 

dividem as competências do secretário executivo em competências técnicas, na qual o 

profissional tem que desenvolver o atendimento ao cliente, comunicação e expressão, 

logística e gerenciamento da documentação e informação, e competências humanas, que são 

a ética, relações interpessoais e intrapessoais.  

Hoje vemos um profissional com um perfil qualificado para integrar a equipe do 

planejamento estratégico, tático e operacional. A influência do toyotismo, no qual o 

trabalhador tem um amplo conhecimento da linha de produção, ajudou a desenvolver o perfil 

do secretário executivo, que exige o conhecimento de cada área da empresa como financeiro, 

contábil, marketing entre outros. 

O secretário deve ter uma visão holística, ou seja, perceber a empresa como um 

todo, em que todos os elementos interagem e as decisões devem ser tomadas em conjunto. 

Essa visão ajuda muito o profissional a relacionar-se e a desenvolver suas atividades, pois 

assim ele consegue interagir com as demais áreas [...]. (BOND; OLIVEIRA, 2009, p. 46) 

Como já dito, as novas habilidades fazem com que o secretário passe de um agente 

auxiliar e passivo dentro da empresa para um agente ativo e cooperativo, no qual as ações 

visam a fluidez entre os setores assim como uma gestão de qualidade na empresa em que 

trabalha. 

Autores da literatura secretarial abordam habilidades e competências desses 

profissionais, e muitos deles abordam o conceito de flexibilização como fator substancial 
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para a profissão, na obra de Marinho (2014, p. 27) é expressado que o secretário “mais do 

que nunca, deve ter iniciativa e empatia, capacidade de trabalho em equipe, flexibilidade, 

liderança e inteligência emocional” são qualidades fundamentais para compor um currículo 

de primeira linha.  

Brito afirma que o profissional deve “ter uma estrutura flexível que permita que o 

secretário executivo desenvolva com autonomia, liberdade e confiança seu trabalho, com 

possibilidade de crescimento na carreira” (2015, p.36), logo, quando esse espaço é dado ao 

secretário o permite, concomitantemente com a empresa, ter um melhor desenvolvimento.   

Giorni, ao falar sobre os pilares do secretário, explica que ao desenvolver o pilar 

consultor “deve-se possuir adaptabilidade e flexibilização” (2016, p. 33) e que a 

flexibilidade mental é um dos atributos pessoais para esse profissional. 

No trabalho de Bortolotto e Willers (2005) sobre “Profissional de Secretariado 

Executivo: explanação das principais características que compõem o perfil” versa sobre as 

atividades do profissional “é preciso ser flexível e manifestar interesse por realizar diferentes 

atividades” (p. 48) além de “ser flexível, tenaz, difundindo o conhecimento, informando com 

precisão, sendo ágil e transparente nas tomadas de decisões, pois este é um fator de 

diferencial” (p. 56) para o Secretário Executivo.  

A partir dos novos sistemas de produção, estudo e entendimento do corpo humano 

as empresas estão mudando o ambiente de trabalho e diminuindo a sua rigidez, fornecendo 

aos trabalhadores ginásticas laborais, espaço para descanso após o almoço, ou até mesmo a 

flexibilização do horário de trabalho, ao associarmos isso ao secretário executivo podemos 

perceber como essas ideias podem contribuir para este profissional, o qual possui uma gama 

de atribuições para desempenhar dentro da empresa. 

Sendo assim, a flexibilização do horário de entrada e saída é fundamental para o 

secretário, pois auxilia na vida de secretários que viajam e enfrentam diversos fusos-

horários, assim como, podem trabalhar com as suas capacidades biológicas e ocupações da 

vida pessoal. Como a B-Society (2016) desenvolve em seu manifesto, a importância 

psicológica e do bem-estar do ser humano ao poder se adaptar ao seu próprio ritmo, com o 

ambiente menos rígido, a criatividade e as atividades do cotidiano empresarial são 

incentivadas e aumentam, consequentemente seu aproveitamento e produtividade. 

Dado que o perfil do profissional de secretariado requer um trabalhador pensante, 

com bom raciocínio, que pense pela empresa com um cérebro que funcione bem 

estrategicamente (BORTOLOTTO e WILLERS, 2005), nada melhor do que usufruir do 

trabalho flexível, afinal as organizações querem profissionais criativos e não apenas 

servidores operacionais, como já afirmou Sant’Anna (2016).   

O secretário, hoje em dia, é um dos funcionários de maior atividade intelectual 

dentro da empresa, podendo ainda, exercer atividades fora da empresa, tal como o home-

office, onde a execução das atividades de trabalho, como assessoria executiva prestada por 

um secretário, pode ser realizada dentro de casa. (HARA, 2011; LUNA, 2014) 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa, foi realizado 

levantamento bibliográfico e documental, sendo utilizados como base de dados, livros, 

revistas, jornais, trabalhos acadêmicos, artigos científicos e sites confiáveis, procurando, não 

apenas discutir informações já escritas, mas sim, examiná-las com um novo enfoque e a 

partir delas chegar a conclusões inovadoras. 
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Segundo Cajueiro (2012, p.17) a pesquisa bibliográfica se resume em análise e 

discussão de referencial bibliográfico de autores e literatura, tendo como finalidade 

“conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se realizaram sobre 

determinado assunto ou fenômeno” e a pesquisa documental é aquela que se dispõem de 

“dados documentais como arquivos, fichas [...] quaisquer que sejam os dados de que se 

precise analisar que sirvam de fontes primárias para desenvolvimento da pesquisa”. 

Foi realizada uma abordagem de cunho qualitativo, Gibbs (2009) observa que as 

pesquisas qualitativas têm em comum “o fato de buscarem esmiuçar a forma como as 

pessoas constroem o mundo à sua volta, o que estão fazendo ou o que lhes estão acontecendo 

em termos que tenham sentido e que ofereçam uma visão rica” (p. 8) o esmiuçar das 

informações colidas durante a pesquisa contribui, de tal forma, para o enriquecimento dos 

resultados obtidos a partir dela. 

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As informações obtidas a partir da leitura dessas fontes foram de extrema 

importância para relacionar a profissão de secretário executivo com a flexibilização do 

trabalho. Como este profissional pode se adaptar a essa realidade e, ainda, como suas 

atividades, por vezes, pedem que haja uma forma flexível para a realização de um trabalho 

competente. 

Com a base histórica foi possível ver que, apesar da profissão de secretariado ter 

surgido no período da Revolução Marítima, a função de um secretário já havia sido exercida 

antes, em outros tempos e locais, como os monges, na sociedade feudal da Idade Média, ou 

seja, apesar de ser uma profissão relativamente recente, possui uma grande carga histórica. 

Foi viável, também, o entendimento de que as mudanças sociais, políticas e 

econômicas provocaram inúmeras mudanças na profissão, lapidando-a a sua silhueta atual de 

profissional dinâmico, multitarefas e cogestor. Dentre tais mudanças, merecem destaque: A 

inserção da força de trabalho feminino  e a grande mudança de perfil profissional com a 

inserção das tecnologias da informação, que foi o ponto de partida que possibilitou a 

flexibilização do trabalho do secretário, flexibilização esse, não apenas de horário, como 

também de lugar. 

As mudanças ocorridas nos âmbitos sociais e políticos, foram importantes para a 

compreensão do desenvolvimento do processo de trabalho. Ao averiguar os conceitos 

mostrado por Marx, ficou claro que a situação trabalhista da época era precária e 

exploratória, o que gerou revoltas trabalhistas por melhores situações de trabalho, mesmo 

que Durkheim traga um conceito de solidariedade proveniente da divisão do trabalho, ainda 

afirma a necessidade de um órgão regulador para mantê-la.  

A partir disso é constatado que, a formação do trabalho atual, apesar da grande 

força do capitalismo e da busca por lucro, se deu pelo busca e luta constante dos 

trabalhadores por melhorias nas condições de trabalho, seja de melhores meios para 

trabalhar, local, horário e salário.  

O que acabou, por construir, também, foram as transições ocasionadas pelas 

necessidades do mercado, perceptivelmente, através das transições dos sistemas de produção 

vigentes. Inicialmente com o taylorismo, que pregava a superespecialização do operário 

executando o mínimo de movimentos possíveis e tendo conhecimento de uma atividade 

apenas, seguida pelo seu aprimoramento, o fordismo, que objetivava ainda a produção e 

consumo em massa. 
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A mudança maior foi com o Toyotismo, que pregava maior flexibilidade, o operário 

já não fica fixo em seu posto, tem conhecimento do processo. Com a aplicação da produção 

enxuta, a ultrapassada produção de massa, foi substituída por este sistema que atende o 

mercado na medida de sua demanda. Em grande parte, o Toyotismo foi responsável para o 

desenvolvimento da flexibilização do trabalho. 

O que proporciona a flexibilização do trabalho, além disso, é a inserção das 

tecnologias provenientes da Revolução Informacional, no mundo organizacional. Com os 

computadores, agendas eletrônicas, smartphones, e a internet é possível realizar o trabalho 

de escritório em casa, pratica conhecida como home-office, ou em qualquer outro lugar do 

mundo. Fato que colabora muito para a profissão de secretário executivo, devido a viagens e 

a necessidade de se fazer disponível. 

Essa inserção da tecnologia também possibilitou alterações nas exigências do 

mercado e uma transformação na profissão de secretariado, que para atender a essas 

exigências precisa ser um profissional flexível, criativo, competente e multitarefas, 

resumidamente, o mercado passa a exigir um profissional que produza intelectualmente, e 

não só anote recados e atenda telefonemas. 

Relacionado a essa capacidade produção intelectual e a criatividade exigida 

atualmente dos secretários executivos, a proposta de flexibilização da B Society, afirma que 

os seres humanos produzem melhor em horas diferentes do dia, e que a flexibilização dos 

horários de trabalho implicaria em um aumento da produtividade, ou seja, a partir da 

flexibilização viria a melhor produção intelectual e criatividade tão exigidas, dessa maneira, 

ambas estão intrinsicamente conectadas. 

Tal como afirmado pelos diversos autores, a flexibilidade faz parte das qualidades e 

atributos do profissional de secretariado executivo, sendo uma das mais substanciais que 

constituem este profissional.  

A profissão de secretariado se desenvolveu ao longo dos anos de tal forma que 

acompanhou o desenvolvimento da sociedade e evoluiu com ela, absorvendo para si mais 

responsabilidades e demandando, em contrapartida, um meio de poder executar suas 

atividades de maneira mais adequada, produtiva e responsável possível. Sendo assim, é 

natural que os secretários sintam a necessidade da flexibilização do trabalho, seja para torná-

lo mais dinâmico, mais produtivo, ou mais eficiente. 

Dessa forma a relação, do embasamento histórico, com a visão do trabalho flexível 

e do profissional de secretariado pode esclarecer como a profissão resultou na sua forma 

atual e como a flexibilização do trabalho se tornou uma opção na sociedade atual, 

aprendendo também os caminhos que tomaram para chegarem onde, neste momento, se 

encontram. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar como a flexibilização do trabalho influenciou 

nas atividades do secretário, entender como ela se apresentou ao longo da história do 

trabalho, como se ramificou e como afetou as atividades do secretário executivo. Através de 

dados bibliográficos, artigos científicos e pesquisa histórica pudemos construir uma linha de 

pensamento que respondesse nossa questão norteadora e questões secundárias.  

A pesquisa confirma que a flexibilização do trabalho é parte fundamental para 

execução das atividades do profissional de secretariado executivo e a não flexibilização 

desse trabalho dificulta seu desempenho. 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

64 

 

Os caminhos metodológicos usados culminaram para que a pesquisa pudesse atingir 

o seu objetivo, que consistiu em analisar como a flexibilização do trabalho influenciou nas 

atividades do secretário executivo, no qual destacamos as mudanças relevantes do trabalho 

ao longo da história dando evidência ao trabalho executivo, identificamos as características 

de trabalhos flexíveis com foco nas atividades executivas e investigamos como ocorreu a 

flexibilização do trabalho para o secretariado executivo. 

A bibliografia utilizada correspondeu às expectativas, pois abordou temas que dão 

suporte a pesquisa, como dados históricos, teorias sociológicas, explanações a respeito de 

linhas de pensamento da sociologia, assim como estudos sobre a cronobiologia que nos deu 

respaldo correspondente a saúde humana, tivemos também estudos a respeito do trabalho 

flexível, home-office e as habilidades e competências do secretário executivo e seu perfil 

profissional. 

Os resultados obtidos através da pesquisa após ler, analisar, comparar e sintetizar 

diferentes autores a respeito do tema, evidencia que a flexibilização é um fator de grande 

influência nas atividades do secretário executivo, culminando para um trabalhador mais 

criativo, comunicativo, intelectual e produtivo. 

Destacamos ainda a necessidade de realização de pesquisas sobre a temática de 

forma mais aprofundada, e que além de análise bibliográfica possa ser feita uma pesquisa de 

campo para que as percepções dos profissionais de secretariado possam ser analisadas. 
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AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A ATUAÇÃO DO SECRETÁRIO 

EXECUTIVO EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS: UM ESTUDO NO MUNICÍPIO DE 

PASSO FUNDO/RS 

 

Thais Liandre Sbeghen  

UPF, thaissbeghen@hotmail.com 

Caroline de Fátima Matiello Vaz 

UPF, carol_matiello@hotmail.com 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo identificar as competências necessárias para 

a atuação do secretário executivo em consultórios médicos, colaborando com a área por 

meio da produção de conhecimentos, a fim de qualificar o exercício da profissão secretarial. 

Como objetivos específicos, busca descrever as competências secretariais, relacioná-las às 

exigências para atuação em consultórios médicos, para, então, identificar as contribuições da 

formação em Secretariado Executivo à atuação nesse segmento. Para dar conta do tema, 

realizou-se uma pesquisa exploratória e descritiva, de cunho bibliográfico e documental, 

seguida de um levantamento. A análise e a interpretação dos dados basearam-se na análise 

de conteúdo. Constatou-se, a partir dos dados obtidos, que a formação em Secretariado 

qualifica e potencializa os secretários para atuarem em consultórios médicos. Além disso, 

verificou-se que as competências secretariais possuem relação direta com as competências 

necessárias à atuação do secretário executivo em consultórios médicos, as quais estão 

voltadas para a liderança, a proatividade, a gestão do tempo, a gestão do consultório, a ética, 

o relacionamento interpessoal, a empatia, a inovação, o atendimento ao cliente e a 

honestidade. 

Palavras-chave: Secretário Executivo. Consultório Médico. Competências. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O secretário executivo passou a ser visto pela sociedade como um agente facilitador 

em todos os meios organizacionais, desde empresas de pequeno, médio e grande porte, nos 

mais diferentes segmentos. Um desses segmentos é a área da saúde, em que a atuação do 

secretário é muito presente e essencial, especialmente nos consultórios médicos. Acredita-se 

que o secretário executivo necessite de algumas competências indispensáveis para atuar 

nesse ramo do mercado, as quais possam facilitar o desenvolvimento das atividades no 

cotidiano, aprimorando, cada vez mais, suas funções.  

O mercado de trabalho sempre buscou profissionais competentes e qualificados, 

prontos para suprir as demandas do cotidiano. As competências possuem extrema 

importância na trajetória de quaisquer profissionais, pois são elas que os diferenciam uns dos 

outros, aprimorando-os constantemente. Elas proporcionam um maior desenvolvimento na 

vida pessoal e profissional, no sentido de gerar resultados satisfatórios, aperfeiçoar a prática 

no dia a dia e minimizar, assim, o desperdício do tempo. 

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo identificar as competências 

necessárias para atuação do secretário executivo em consultórios médicos, a fim de 

qualificar o exercício da profissão secretarial nesse segmento. Como objetivos específicos, 

pretende-se descrever as competências secretariais para atuação em consultórios médicos e 
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identificar as contribuições da formação em Secretariado Executivo para uma melhor 

atuação nesse ramo do mercado.  

Diante do exposto, essa pesquisa tem como problemática central identificar: quais 

são as competências necessárias ao profissional de Secretariado para que possa atuar de 

modo qualificado em consultórios médicos?  

O estudo justifica-se pelo fato de, na área, haver poucas publicações sobre o 

assunto. Assim, percebeu-se a oportunidade de contribuir com mais conhecimentos e 

informações a respeito dessa temática, fornecendo, desse modo, conhecimentos mais 

estruturados para os profissionais atuantes. 

A presente pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva, concretizada 

através de revisão bibliográfica, documental e levantamento, sendo este último efetivado 

através de questionário aplicado a médicos no município de Passo Fundo, Rio Grande do 

Sul. A pesquisa documental se baseou na análise de vagas abertas no período de setembro a 

dezembro de 2016 para secretário de consultório médico, no mesmo município. A análise e a 

interpretação dos dados foram baseadas na análise de conteúdo. 

Assim, este estudo apresenta, inicialmente, o referencial teórico que sustenta esta 

pesquisa. Na sequência, são descritos a metodologia do trabalho, os dados obtidos, as 

considerações finais e as referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este referencial tem por objetivo subsidiar o presente estudo, proporcionando 

elementos para análise dos dados obtidos com a pesquisa. Para isso, apresenta, inicialmente, 

o secretário executivo e suas competências, posteriormente as competências necessárias à 

atuação em consultórios médicos e, por fim, a formação em Secretariado Executivo e a 

atuação em consultórios médicos. 

 

2.1 O SECRETÁRIO EXECUTIVO E SUAS COMPETÊNCIAS 

 

Desde a década de 1950 até os dias atuais, o profissional de Secretariado Executivo 

vem apresentando modificações bem significativas em seu perfil. De acordo com Durante 

(2010, p. 27) “a profissão secretarial vem evoluindo, em qualidade e quantidade, 

aperfeiçoando seu perfil com base nas transformações do mundo do trabalho e nos critérios 

de excelência e competitividade”. É importante que o secretário busque sempre o 

desenvolvimento profissional, dispondo-se de novas aprendizagens, as quais possam facilitar 

e colaborar para um melhor desempenho. 

Nesse sentido, Lasta e Durante (2008) afirmam também que “O profissional de 

Secretariado não tem mais aquele perfil de executor de tarefas, a evolução da profissão 

proporcionou um aumento de responsabilidades e um incremento de atitudes, antes jamais 

vivenciadas pelos profissionais”. Deixando, desse modo, de ser visto como um simples e 

mero executor, buscando o aprimoramento e o desenvolvimento de suas competências. 

Seguindo nesse pensamento, acredita-se que o mercado de trabalho esteja 

procurando e exigindo, cada vez mais, profissionais com competências das quais possam se 

valer para tornarem-se mais confiantes e capazes na resolução dos problemas, entre outras 

atividades e situações do ambiente de trabalho. Nesse âmbito, Durante (2010, p. 28) afirma 

que “o termo competência é utilizado para representar um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, que agregam valor à organização e ao indivíduo. Desse modo, a 
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competência compreende o domínio de diferentes saberes: saber, saber fazer e saber ser 

[...]”. 

Para Durante (2010, p. 29), as atividades secretariais poderão ser diferentes, 

dependendo do local onde o secretário atua, por isso, para que melhor se compreenda o perfil 

secretarial, as competências são subdivididas em três categorias: técnicas, analíticas e de 

ação, e comportamentais e relacionais.  

As competências técnicas, segundo Durante (2010, p. 29), são as que “estão mais 

direcionadas ao saber fazer, no entanto, também exigem competências intelectuais, 

cognitivas e analíticas”. O saber fazer volta-se, de certa forma, para busca e a aquisição 

de uma qualificação profissional, no sentido de aprender uma competência e instruir-se 

quanto a usá-la de maneira benéfica. Nesse sentido, citam-se, como exemplo, as 

competências técnicas da área secretarial, cabendo ao secretário o alinhamento da prática do 

dia a dia com o raciocínio e o diagnóstico das possibilidades, interferindo nas atividades 

positivamente, aprimorando e apropriando-se de técnicas mais condizentes, modificando sua 

atuação perante as situações e melhorando, sobretudo, sua prática de trabalho. 

Independentemente de onde se executa a função, a performance do secretário 

executivo transformou-se, e suas competências seguiram esse mesmo movimento. Seguindo 

esse viés, as competências de cunho analítico e de ação, para Durante (2010, p. 31) 

“representam a análise apurada dos fatos, situações e problemas para posterior intervenção 

de acordo com os princípios, estratégias e cultura”. Ou seja, o saber está relacionado à 

percepção em relação ao ambiente onde se encontra o profissional, juntamente com as 

pessoas. Associa-se, também, no sentido de ter proatividade, organização e controle para 

aprender e compreender novos conhecimentos. Assim, a atuação do secretário volta-se ao 

saber aprender a trabalhar com as informações, necessitando ter, dessa forma, um 

conhecimento amplo do negócio para conseguir solucionar e controlar as demandas que lhe 

serão confiadas. 

Também estão relacionadas ao secretário executivo as competências 

comportamentais e relacionais. Sobre isso, Durante (2010, p. 33), afirma que “estas 

focalizam o aprender a ser e conviver com os outros, num clima propenso ao 

desenvolvimento de todos, de respeito, cooperação e participação espontânea”, saber ser 

refere-se às competências comportamentais e relacionais para o desenvolvimento intelectual 

das pessoas, de suas habilidades de crítica e comunicação, de pensamento, imaginação e 

criatividade, fazendo-se uso de leituras para o aperfeiçoamento e o aprimoramento do seu 

ser. Neste âmbito, Santos e Caimi (2009, p. 28) corroboram que “os secretários passam por 

muitas situações nas quais não basta somente ter habilidade; é preciso ter capacidade de 

resolver os problemas e conflitos”. O desenvolvimento dessas competências possibilita, ao 

secretário, fortalecer e aprimorar a relação interpessoal no ambiente de trabalho, fazendo 

uso, ao mesmo tempo, dos princípios da ética profissional. Dessa forma, produz 

pensamentos e conhecimentos sobre suas práticas e as dos outros. 

Espera-se que as competências contribuam e agreguem positivamente à ação dos 

profissionais de Secretariado, perante as situações com as quais se deparam no dia a dia, 

demonstrando sua eficiência e gerando, assim, resultados positivos e satisfatórios. 

Nesse sentido, este tópico buscou trazer, de forma sintética, o secretário executivo e 

suas mudanças de perfil, além do aprimoramento de suas competências. No próximo, são 

apresentadas as competências necessárias para a atuação em consultórios médicos. 
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2.2 AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A ATUAÇÃO EM 

CONSULTÓRIOS MÉDICOS 

 

Independentemente da área, o mercado de trabalho prima por profissionais 

competentes e qualificados, e nos consultórios médicos a exigência não é diferente. O 

secretário executivo que seguir nesse ramo precisa ser conhecedor das competências que lhe 

serão atribuídas. Nesse sentido, acredita-se que se faz necessário o uso de algumas 

competências, as quais podem ser consideradas básicas à função. 

Segundo Lasmar (2010)1, para ter um bom atendimento no consultório médico, 

todos devem ser tratados sem nenhuma discriminação, sendo necessário, também, que se 

tenha uma visão ampla do ambiente de trabalho, identificando perfis, comportamentos e as 

necessidades de cada paciente. Cabe ao secretário criar um clima agradável de 

relacionamento, demonstrando sempre profissionalismo e cordialidade, mantendo consigo o 

sigilo e a discrição, os quais são indispensáveis para se ter a confidencialidade das 

informações de cada paciente. 

Para Persona (2002a2), o atendimento fornecido pelo secretário está diretamente 

associado ao sucesso no meio onde se trabalha, portanto é primordial que se atue de forma 

honesta, autêntica e gentil o tempo todo. Ressalta a importância de buscar sempre a 

atualização de seus conhecimentos, fazendo de suas falhas os obstáculos que devem ser 

vencidos para obter maior aprendizado e entender que a qualidade é um processo que nunca 

termina. 

Nesse contexto, Persona (2002b3), volta-se para o marketing pessoal, sendo este 

fundamental para a autoavaliação do secretário, posto que vise ao melhoramento das ações e 

do comportamento pessoal, no sentido de ser discreto em relação à aparência, mantendo-se 

com uma boa higiene física e mental, na intenção de evitar assuntos desagradáveis e 

demonstrando-se sempre uma pessoa que busca evoluir nos âmbitos pessoal e profissional. 

Ainda na visão de Persona (2002c4), é substancial que o secretário tenha uma 

postura ética, respeitando a privacidade de seus pacientes independentemente de suas raças, 

classes sociais, religiões e preferências sexuais. Além disso, deve ser ético com o uso dos 

materiais e recursos que o consultório médico disponibiliza, evitando uso particular ou 

proveito próprio. 

Todo secretário necessita estar capacitado para gerir conflitos no ambiente de 

trabalho, sabendo agir de forma neutra, evitando, assim, maiores discórdias, mantendo-se 

calmo para contornar as situações do melhor modo possível, tirando sempre ensinamentos 

para o seu crescimento (PERSONA, 2002d5). 

Nesse sentido, percebe-se que o profissional secretarial atuante em consultório 

médico necessita ter a integração de algumas competências como: atendimento ao cliente, 

ética, profissionalismo, gestão de conflitos e marketing pessoal. Dessa forma, poderá atuar 

mais preparado e autoconfiante perante os acontecimentos do cotidiano, visando assim à 

satisfação de todos e gerando um ambiente de trabalho benéfico e funcional. No próximo 

                                                 
1 Vídeo disponível no Youtube, integrante do Ciclo de Estudos para Secretárias - Módulo 2, realizado para 

UNIMED-RIO. 
2 Série de vídeos de um curso multimídia de qualidade no atendimento em consultórios médicos, criado em 

2002, disponível no Youtube. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Idem. 
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tópico, serão apresentadas as contribuições da formação em Secretariado Executivo para a 

atuação em consultório médico. 

 

2.3 A FORMAÇÃO EM SECRETARIADO EXECUTIVO E A ATUAÇÃO EM 

CONSULTÓRIOS MÉDICOS 

 

Para o desenvolvimento da profissão secretarial e de suas competências, acredita-se 

que se faz necessária a busca constante por aperfeiçoamento. Atualmente, existem diversas 

maneiras para a realização desse progresso, sendo através de cursos, treinamentos, entre 

outros. Porém, nesta seção, abordar-se-á a formação específica no curso de Secretariado 

Executivo.  

Durante (2010, p. 15) acredita que a formação tem como “[...] propósito de melhor 

preparar e capacitar os profissionais para as novas demandas do mercado, por meio de uma 

formação sólida, abrangente e interdisciplinar”. 

Assim, pode-se associar as competências básicas e indispensáveis do secretário para 

atuação em um consultório médico com as competências intelectuais, cognitivas e analíticas, 

pois interligam-se diretamente, otimizando o aprender, o entender e o conhecer o trabalho de 

forma mais condizente para se ter um rendimento mais satisfatório. 

Durante (2010, p. 31) acredita também que “A formação em secretariado, em nível 

tecnológico, e principalmente bacharel, possibilita o desenvolvimento das competências 

analíticas e de ação, que também são aperfeiçoadas diariamente com a prática profissional”. 

É por meio dessa formação que o profissional pode buscar a sua evolução e o seu 

melhoramento, compreendendo, assim, novas maneiras que possam auxiliá-lo para uma 

atuação mais adequada no ambiente de trabalho, especificamente em consultórios médicos, 

constituindo-se este um nicho de mercado muito importante, que visa à prestação de serviços 

para o bem-estar da humanidade, sendo possível o profissional secretarial vislumbrar uma 

oportunidade de atuação. 

Durante (2010, p. 30) realça que as “técnicas secretariais estão intimamente ligadas 

às atividades específicas da área secretarial: atendimento, agendamento, redação de 

documentos, arquivística”, ressaltando também que “cada uma dessas atividades possui 

determinada técnica para execução, que, se desenvolvida, produz melhores resultados”. 

Nesse âmbito, pode-se relacionar as funções típicas do secretário com os diferentes 

saberes, os quais operam no sentido de aperfeiçoar o profissional e seus conhecimentos. 

Também nesse segmento, podem-se associar as competências comportamentais e relacionais 

com a conduta do secretário na essência de ser justo, nos princípios morais e na convivência 

harmoniosa com as demais pessoas, possuindo flexibilidade, relação interpessoal e trabalho 

em equipe. 

Percebe-se, portanto, o vínculo das competências necessárias à atuação em 

consultórios médicos e as técnicas secretariais absorvidas durante a formação em 

Secretariado Executivo, que complementam e contribuem no aprimoramento das habilidades 

básicas da função. As competências, aliadas ao aprendizado constante, levam o secretário a 

outro patamar de atuação, deixando de ser apenas agente operacional, agregando sentidos de 

percepção e visão diferenciada sobre o ambiente de trabalho. 

Assim, após esse levantamento bibliográfico e documental, pretende-se observar e 

descrever se esse vínculo das competências ocorre na prática, especialmente analisando o 

que o segmento de consultórios médicos exige dos secretários. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva, 

porque busca investigar, analisar e descrever as competências necessárias para atuação do 

secretário executivo em consultórios médicos. 

No que se refere aos procedimentos, o presente estudo é de cunho bibliográfico e 

documental. Bibliográfico, pois visa buscar maiores conhecimentos sobre o tema a partir dos 

registros e publicações sobre o assunto, existentes na área secretarial. Documental, porque, 

segundo Severino (2007, p. 122-123): 
Tem-se como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos 

impressos, mas, sobretudo, de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, 

gravações, documentos legais. Nesses casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram 

nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai 

desenvolver sua investigação e análise. 

Caracteriza-se, ainda, quanto aos procedimentos, como um levantamento, no qual, 

segundo Gil (2008, p. 50) “procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo 

de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise [...], obterem-se 

as conclusões correspondentes aos dados coletados”. 

Os procedimentos e os instrumentos utilizados consistem, primeiramente, na análise 

das vagas abertas para a função de secretário de consultório médico, no período de setembro 

a dezembro de 2016 em Passo Fundo, estado do Rio Grande do Sul. Tal análise realizou-se 

através de informações fornecidas por uma agência de empregos da localidade, a qual foi 

questionada quanto à quantidade de vagas abertas, perfil e escolaridade solicitados, bem 

como os requisitos para a função. Cabe ressaltar que foram realizados contatos com onze 

agências da localidade, no entanto, apenas uma se disponibilizou a prestar as informações. 

Posteriormente, realizou-se um levantamento com a aplicação de um questionário 

estruturado, composto de 10 questões, direcionado a cinco médicos do município de Passo 

Fundo. A escolha pelos sujeitos se deu pela proximidade destes com a autora do presente 

estudo, regrado pelo critério de possuir profissional formado na área secretarial.  

A análise e a interpretação dos dados são baseadas na análise de conteúdo, a partir 

das respostas obtidas dos sujeitos que responderam ao questionário e da observação das 

vagas que foram divulgadas no período. Desse modo, o processo de interpretação dos dados 

obtidos neste estudo ocorreu por meio da relação estabelecida entre estes e o embasamento 

teórico que sustenta esta pesquisa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com as informações obtidas, identificou-se a abertura de nove vagas no período de 

setembro a dezembro de 2016 em Passo Fundo/RS. O perfil solicitado levou em conta a 

idade entre 20 e 45 anos, escolaridade Ensino Médio ou cursando Ensino Superior e, muito 

raras, as vagas que solicitam Ensino Superior completo em Secretariado Executivo. No que 

se refere aos requisitos, solicitou-se experiência na função, habilidade em atendimento, 

facilidade de relacionamento e conhecimento básico em informática. Portanto, pode-se 

observar que a maioria dos consultórios não solicita profissional formado na área secretarial, 

com conhecimentos e técnicas específicos voltados para a função, eventualmente, por não 

conhecerem ou reconhecerem a qualificação da formação. 
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Em seguida, após a análise das vagas ofertadas, desenvolveu-se uma pesquisa 

através de um questionário voltado para médicos do município de Passo Fundo, pela qual 

foram contatados cinco médicos, no entanto, apenas três contribuíram com informações, os 

quais foram questionados, inicialmente, sobre: 

 
Tabela 1 - Questões iniciais do questionário 

 A B C 

Questão 1: Quanto tempo atua como médico? 35 anos 28 anos 10 anos 

Questão 2: Qual é sua especialidade? Urologia Cardiologia Otorrinolaring

ologia 

Questão 3: Possui consultório há quanto tempo? 31 anos 25 anos 5 anos 

Questão 4: Sempre teve secretário(a) trabalhando com 

você? 

Sim Sim Sim 

Questão 5: Qual é a formação do(a) secretário(a) que 

trabalha com você? 

Nível 

Superior 

Pós-

graduação 

Nível Superior 

Questão 6: Quanto tempo esse profissional está na 

função? 

16 anos 16 anos 10 meses 

Fonte: resultado da pesquisa. 

 

Na tabela acima, apresentam-se as seis primeiras questões e suas respectivas 

respostas, sendo que os médicos estão identificados através das letras A, B e C, no intuito de 

preservar a identidade de cada um. Nota-se que todos que responderam a pesquisa já atuam 

há um bom tempo no mercado de trabalho, porém o tempo que possuem consultório varia 

bastante. Todos dispõem de secretários com nível superior em Secretariado Executivo, pois 

este foi um dos requisitos da pesquisa. O médico B conta com secretário especializado na 

área da saúde, o que ressalta ainda mais a ideia de Durante (2010), que acredita que a 

formação fornece um suporte sólido, preparando e capacitando esses profissionais para o 

mercado de trabalho. Nota-se, também, que todos os médicos prezam pela qualificação no 

Ensino Superior de seus secretários e percebe-se, ainda, que dois dos secretários atuam com 

esses profissionais há bastante tempo, ou seja, dezesseis anos, o que ressalta a importância 

dos ensinamentos repassados durante o curso, gerando um trabalho de qualidade e 

confiabilidade. 

Na questão sete, os médicos foram questionados sobre as competências que julgam 

necessárias para um secretário trabalhar em consultório médico, considerando as 

necessidades do consultório de cada um. As respostas estão descritas na Tabela 2 e 

analisadas em seguida. 

 
Tabela 2 - Competências descritas 

 A B C 

Liderança X X  

Proatividade X X X 

Gestão do Tempo X   

Gestão do Consultório X  X 

Ética X X X 

Inovação X X  

Relacionamento 

Interpessoal 

X X X 

Empatia X X X 

Outros Honestidade   

Fonte: resultado da pesquisa. 
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Ao observar os resultados, constatou-se que as competências como empatia, ética, 

relacionamento interpessoal e proatividade foram as mais citadas pelos médicos, sendo estas 

essenciais para qualquer profissão no mercado de trabalho. Em seguida, aparecem a gestão 

do consultório, a inovação e a liderança, o que mostra a importância de possuir uma postura 

de responsabilidade e credibilidade no meio de trabalho onde se está inserido. Por fim, 

aparece a gestão do tempo juntamente com o complemento da honestidade. O conjunto 

exposto mostra que são essas as competências que agregam valor ao consultório médico e ao 

profissional, interligando-se diretamente com o que Durante (2010) afirma sobre os 

diferentes saberes, os quais se associam diretamente no quadro exposto. 

Na sequência, questionou-se aos médicos, caso fosse aberta uma nova vaga para 

secretário em seu consultório, que requisitos essa vaga teria, seguindo alguns itens pré-

estabelecidos, como escolaridade, faixa etária, sexo, competências. O médico A, referente à 

escolaridade, tem preferência por Ensino Superior, não designa faixa etária, porém opta pela 

profissional do sexo feminino. Quanto às competências, ele cita todas as anteriores que havia 

demarcado na Tabela 2. O médico B, relacionado à escolaridade, informa que tem 

preferência pelo Ensino Médio completo e com experiência na área de Secretariado, sobre a 

faixa etária, ele prefere “não muito nova”, a partir de 20 anos de idade e do sexo feminino. 

Ressalta que é preciso ter competências e complementa que é necessário ter disponibilidade 

de tempo e os requisitos básicos para a função. O médico C, por sua vez, referente à 

escolaridade, relata que é preciso ter Ensino Médio completo, faixa etária entre 20 e 40 anos 

de idade e do sexo feminino. No âmbito das competências, cita todas as demarcadas 

anteriormente na Tabela 2. 

Diante desse contexto, podemos visualizar que, na maioria das contratações, nos 

dias atuais, o candidato necessita possuir o Ensino Médio completo e, dependendo da vaga, 

possuir experiência na área. É notável, também, a preferência pelo público feminino, o que 

demonstra pouca oportunidade de inserção do público masculino nesse ramo de mercado. Os 

dados mostram, ainda, a necessidade de possuir os requisitos básicos à função e às 

competências citadas anteriormente para se obter a contratação com maior êxito. 

Em seguida, a próxima pergunta tematizou se os médicos consideravam necessária 

a atualização ou o aperfeiçoamento do secretário na área secretarial e por que. O médico A 

não respondeu. O médico B afirma que com certeza, pois o mercado está sempre em 

evolução e crescimento e, na área da saúde, não é diferente, estar sempre em atualização é 

necessário para uma boa atuação. O médico C acredita que sim, pois o profissional ficará 

mais capacitado e competente em resolver diferentes situações do trabalho no dia a dia. 

Sendo assim, pondera-se que a atualização e/ou o aperfeiçoamento dos 

conhecimentos sempre agrega, ao profissional, resultados positivos e satisfatórios, 

promovendo o desenvolvimento de suas competências para se tornar um profissional mais 

forte, destacando-se no mercado de trabalho, sendo capaz de superar desafios e as diretrizes 

da rotina.  

Para concluir o questionário, perguntou-se a cada um dos médicos o que 

perceberam comparando um profissional com formação em Secretariado com relação ao 

profissional sem formação. O médico A respondeu que o aperfeiçoamento em curso superior 

fornece ferramentas não só técnicas, mas interpessoais para melhor gerir o consultório, 

administrar e resolver os problemas pertinentes à função. O médico B afirma que, no 

momento atual, a secretária de seu consultório é formada em Secretariado Executivo, e a 

diferença é que um profissional formado já está preparado e tem o conhecimento necessário 
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para exercer a função, facilitando, assim, a contratação. O médico C acredita que o 

profissional com formação aprende mais rápido o funcionamento do trabalho, é mais polido 

e tem comportamento adequado à função, além de resolver os problemas do dia a dia com 

mais habilidade e competência. As respostas obtidas corroboram o pensamento de Durante 

(2010), quando afirma que a formação no curso diferencia o profissional no mercado de 

trabalho, quanto ao desenvolvimento e à capacitação de suas competências. 

Nesse sentido, nota-se que a formação em Secretariado Executivo proporciona, aos 

profissionais, o ensinamento de técnicas secretariais indispensáveis e a maneira mais 

adequada de usar cada uma delas, potencializando o tempo, gerando bons resultados, 

compreendendo e gerindo com mais facilidade as informações e as funções que lhes são 

atribuídas. 

Portanto, a presente pesquisa mostra que, perante o mercado de trabalho, é 

necessário possuir determinadas competências que qualificam o profissional que trabalha em 

consultórios médicos. A análise das vagas de emprego anunciadas evidenciou a necessidade 

de habilidades em atendimento ao cliente, facilidade de relacionamento e conhecimentos 

básicos em informática, as quais se relacionam com as competências obtidas através do 

questionário aplicado aos médicos, como: liderança, proatividade, gestão do tempo, gestão 

do consultório, ética, inovação, relacionamento interpessoal, empatia e honestidade. 

Nesse conjunto, pode-se relacionar as respostas obtidas com o referencial teórico, 

visto que estão interligadas à teoria e à prática do profissional de Secretariado Executivo, 

sendo elas: competências intelectuais, cognitivas, comportamentais, relacionais, analíticas e 

de ação. Nesse intuito, as competências são próximas e complementam-se, demonstrando 

que a teoria e a prática caminham juntas, tornando, assim, esses profissionais aptos e 

preparados a trabalhar em consultórios médicos, pois esse se denomina um campo de 

atuação que sempre estará à procura de pessoas capacitadas para exercer a função da melhor 

forma possível. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a presente pesquisa, foi possível esclarecer os objetivos propostos, que eram 

de identificar as competências necessárias para a atuação do secretário executivo em 

consultórios médicos, a fim de qualificar o exercício da profissão, descrevendo as 

competências secretariais para a atuação e identificando as contribuições da formação em 

Secretariado Executivo para melhor atuação nesse ramo de mercado. 

Conforme a revisão bibliográfica realizada, percebe-se que o profissional secretarial 

evoluiu e, hoje, apresenta um perfil mais competitivo, competente e com maiores 

responsabilidades, o que se compreende através de três tipos de competências, as de cunho 

técnico, analítico e de ação, e comportamental e relacional. Assim, pode-se perceber, através 

dos resultados da pesquisa, que é possível associar e identificar as competências do 

secretário para trabalhar em consultórios médicos, as quais voltam-se para a liderança, 

proatividade, gestão do tempo e do consultório, ética, relacionamento interpessoal, empatia, 

inovação e honestidade, ligando-se diretamente aos três tipos de competências citados acima. 

As competências citadas no referencial como necessárias para a atuação em 

consultórios médicos, como atendimento ao cliente, ética, profissionalismo, gestão de 

conflitos, entre outras, relacionam-se com os resultados obtidos, pois reforçam a ideia do 

profissional possuir estas competências, as quais são básicas à função, por alinharem-se, 

também, com as competências citadas no parágrafo acima. 
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No que tange a contribuição da formação em Secretariado Executivo para uma 

melhor atuação em consultórios médicos, acredita-se que a formação possibilita o 

desenvolvimento das competências e o aperfeiçoamento da prática profissional, contribuindo 

com o melhoramento e a evolução da profissão. Nos resultados demonstrados na pesquisa, 

nota-se que a formação em Secretariado Executivo contribui com o profissional, pois a partir 

dela ele torna-se mais preparado, adquire conhecimentos específicos voltados para a atuação, 

é mais polido, o que remete à importância do aperfeiçoamento constante. 

Portanto, por meio da pesquisa realizada, foi possível identificar as competências 

necessárias para o secretário executivo atuar em consultórios médicos, as quais, em síntese, 

são: liderança, proatividade, gestão do tempo e do consultório, ética, relacionamento 

interpessoal, empatia, inovação, atendimento ao cliente e honestidade. Sendo assim, é 

possível afirmar que existe campo de trabalho nessa área para o profissional secretarial, pois 

o este possui competências adquiridas e aprimoradas durante a graduação. Pode-se notar, 

especialmente através das vagas de emprego analisadas, que a maior percentagem dos 

profissionais que atuam nos dias atuais em consultórios médicos, não possui a formação 

específica na área secretarial, deixando, assim, de oferecer um serviço de maior qualidade. 

No entanto, é dever do Secretário Executivo batalhar pela colocação e valorização no 

mercado de trabalho, sendo em consultórios médicos ou em outras áreas de atuação. 

Desse modo, espera-se que o presente estudo contribua com a área secretarial, 

servindo como elemento para futuras pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto, bem 

como promovendo a valorização e o reconhecimento da profissão secretarial. 
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Resumo: Os avanços tecnológicos têm forte influência no progresso da profissão de 

secretariado. Considerando tal afirmativa, o presente artigo tem como objetivo geral explorar 

questões controversas existentes entre o trabalho virtual - remoto, home office e Centro de 

Serviço Compartilhado (CSC) - e o modelo tradicional de assessoria. O referencial teórico 

está embasado nas teorias de autores como Raghuram et al. (2001), Chahad (2002), Jardim 

(2004), Barros et al. (2012), Estrada (2010), Lima e Soares (2014), Giglio e Galegale (2016), 

dentre outros. A pesquisa é de cunho descritivo nos objetivos, bibliográfico nos 

procedimentos técnicos adotados e qualitativo quanto à abordagem do problema. Além 

disso, aplicamos um questionário survey, com a finalidade de verificar a adaptabilidade dos 

profissionais às modalidades de trabalho estudadas. Os resultados encontrados permitiram 

descobrir que, na categoria “fatores estruturais”, os trabalhadores do tipo flexível percebem 

os critérios de avaliação como mais claros, porém ambos os grupos são dependentes de 

outros colaboradores. Já na categoria “fatores relacionais”, um dado pertinente de se destacar 

é que os trabalhadores do tipo tradicional possuem maior consciência de que os problemas 

da empresa interferem diretamente no plano de carreira, diferente dos que atuam nos 

formatos flexíveis. 

Palavras-chave: Modalidades de trabalho. Secretariado. Tecnologias. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de globalização afetou a economia mundial, tornando os mercados mais 

competitivos. As empresas estão em busca de eficiência e baixos custos. Os profissionais, 

por sua vez, precisam se adaptar à Nova Era, adquirindo conhecimento e desenvolvendo 

habilidades para se manterem no mercado de trabalho. Com a profissão de secretariado não é 

diferente. Durante esse período sofreu inúmeras modificações, levando a uma diversificação 

das atividades e modalidades de trabalho atendidas pelos profissionais, conferindo à área 

grande flexibilidade e adaptabilidade ao mercado. Fato que ofertou ao secretariado a 

oportunidade de atuar em diversas frentes e o desenvolvimento do conhecimento multifocal 

(GIANINI; GERARDIN JUNIOR, 2010). 

Diversos fatores externos à profissão impulsionam e fomentam a diferenciação na 

forma de atendimento aos gestores. O movimento geral de virtualização, possibilitado por 

avanços tecnológicos, facilita e proporciona outra visão às atividades do profissional de 

secretariado (BARROS et al., 2012). Ainda segundo os autores, o virtual (chats, reuniões por 
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Skype, Google Hangouts etc.), está presente em diversos segmentos: comunidades, 

democracia, empresas virtuais, no trabalho e na assessoria virtual, que é parte do tema 

abordado neste artigo. 

Os avanços tecnológicos têm forte influência no progresso da profissão de 

secretariado, além de produzir significativas transformações nos vários setores da economia 

e do mercado, gerando novas formas de trabalhar, como, por exemplo, teletrabalho, 

favorecido diretamente pelo uso da informática junto às telecomunicações. Esta modalidade 

de trabalho possibilitou a descentralização da empresa, fragmentando-a em pequenas 

unidades e gerando centros satélites, com o intuito de redução de custos e aumento da 

qualidade de vida entre outros motivos (JARDIM, 2004). Sabe-se que o bem-estar dos 

funcionários tem sido cada vez mais apontado como um dos fatores de aumento de 

produtividade. Por este motivo, tantas empresas se desdobram em esforços para melhoria do 

clima organizacional, buscando adicionar à cultura das organizações elementos que 

favoreçam a qualidade de vida dos seus stakeholders. 

Para reflexão, propõem-se as seguintes questões-problema: Será que a tecnologia do 

trabalho virtual e o distanciamento do profissional de seu local físico de trabalho são vistos 

como uma vantagem por todos que o praticam? Esta modalidade realmente traz aumento na 

qualidade de vida dos envolvidos? Será que existe diferença no processo de adaptação dos 

profissionais às diferentes modalidades de trabalho? 

Este artigo tem como objetivo geral explorar questões controversas existentes entre 

o trabalho virtual - remoto, home office e CSC - e o modelo tradicional de assessoria. Quanto 

aos objetivos específicos, procuram-se: a) Identificar qual o nível de dependência dos 

profissionais que trabalham nos modelos virtuais versus no tradicional; b) Identificar se os 

critérios de avaliação na gestão de desempenho desses profissionais são claros; c) Saber 

como está o nível de conhecimento dos profissionais em relação às categorias que buscam 

promover a conexão com a organização; d) Conhecer como está o nível de confiança 

interpessoal nas diferentes modalidades de trabalho e e) Explorar algumas questões que 

envolvem a adaptação aos modelos investigados nesta pesquisa. 

Espera-se, com a realização deste estudo, que ele possa contribuir com dados 

científicos e mercadológicos, no momento de alinhar as estratégias da empresa à sua 

estrutura e a forma de trabalho adotada para o profissional de secretariado, uma vez que ela 

impacta diretamente em sua qualidade de vida. Uma modalidade de trabalho à qual o 

profissional não se adapta pode acarretar em perda expressiva de produtividade, afetando 

diretamente o resultado esperado. 

Esta pesquisa está estruturada em cinco partes: na primeira, apresenta-se a 

introdução com vistas a situar o leitor do assunto abordado. Na segunda, tem-se o referencial 

teórico, no qual se coloca em evidência as teorias selecionadas para o estudo. A terceira 

parte diz respeito aos aspectos metodológicos pré-estabelecidos para se chegar às 

informações propostas no objetivo deste trabalho. Na quarta parte inserem-se os resultados e 

discussões a partir dos dados coletados na pesquisa de campo e, finalmente, na quinta parte 

tem-se as considerações finais do estudo. 

 

 

 

 

 

 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

80 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TRABALHO VIRTUAL OU REMOTO, HOME OFFICE E CENTRO DE 

SERVIÇOS COMPARTILHADO (CSC) 

 

O modelo de trabalho tradicional que, até o final da década de 1970, era 

fundamentado na busca pelo pleno emprego, no plano econômico, e na garantia e 

estabilidade, ganhou nova fundamentação dada a competição que se estabeleceu nos 

mercados mundiais. Com isso, inúmeras modalidades de contratos atípicos de trabalho têm 

se proliferado (CHAHAD, 2002). 

Com a finalidade de aumentar a competitividade, o uso de ferramentas tecnológicas 

passou a ser mais intenso, aprimorando o domínio de dados estratégicos capazes de agregar 

valor e vantagem competitiva (LIMA; SOARES, 2014). Desse modo, as empresas 

produtoras de bens e serviços têm buscado o desenvolvimento de seu potencial competitivo 

via tecnologia, possibilitando o trabalho flexível.  

Ao tratar dessa modalidade de trabalho, deve-se considerar que esse tipo de 

mudança, nas formas tradicionais de trabalho, exige alterações nas regras vigentes de 

relações de emprego e no mercado (CHAHAD, 2002) e são respostas às necessidades de 

ajuste das empresas ao processo de competição que lhes é imposto (COSTA, 2010). 

Portanto, cada ramo de atividade busca oportunidade criativa para atender à legislação do 

país no processo de adoção de formas flexíveis de trabalho. Na assessoria executiva o 

mesmo caminho se desenha com a criação de modalidades alternativas ao trabalho 

tradicional, as quais serão apresentadas no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1 - Modalidades de trabalho flexível 

 Trabalho virtual ou remoto Home Office Centro de Serviço 

Compartilhado (CSC) 

Definição Profissional que presta 

serviço de forma não 

presencial para uma ou 

mais empresas, afiliado ou 

não a uma empresa 

prestadora de serviços 

secretariais. 

Profissional que atende 

aos seus gestores de 

forma remota, porém de 

sua própria casa e sem 

necessidade de 

deslocamento até um 

escritório ou base na 

empresa.  

Profissional que presta o 

assessoramento, não fica 

obrigatoriamente no 

mesmo espaço físico de 

seu gestor, mas possui 

uma base de trabalho na 

empresa, e não é 

terceirizado.  

Pontos 

positivos 

Atuação na própria 

residência; 

Autonomia/Não reportar a 

um superior; 

Gerenciamento/distribuiçã

o das horas de trabalho; 

Qualidade de vida. 

Redução de custos (ex. 

infraestrutura/espaço 

físico); 

Eliminação do tempo de 

locomoção 

casa/escritório; 

Engajamento do 

funcionário; 

Aumento da 

produtividade; 

Redução de custos (ex. 

operacionais); 

Ganhos em qualidade e 

velocidade na execução 

dos processos 

administrativos através 

da padronização; 

Pontos 

negativos 

Pagamento despesas fixas 

x variáveis faturamento; 

Manutenção e fidelidade 

de clientes ideais; 

Incapacidade de gerenciar 

tempo; 

Diminuição das relações 

interpessoais; 

Distância física pode ser 

desfavorável ao 

relacionamento com 

outras áreas; 
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Barreira cultural sobre 

assessoria virtual. 

Ausência de legislação e 

avaliação/indicadores 

desempenho específicos 

para posição. 

 

Problemas específicos 

com gerenciamento de 

pessoas; 

Baixo desenvolvimento 

de novas práticas; 

Possível rigidez no 

processo pode eliminar 

criatividade e prontidão a 

mudança; 

Perda no controle dos 

custos de implementação. 

Fonte: BARROS et al. (2012); GIGLIO E GALEGALE (2016); FERREIRA; BRESCIANI E MAZZALI 

(2010) e LÓFTI; CASTRO E GOMES (2014). 

 

O Quadro 1 apresenta informações sobre as três modalidades de trabalho flexível 

investigadas neste estudo: Trabalho virtual ou remoto, Home Office e CSC. Neste sentido, 

exploram-se as definições, os pontos positivos e negativos de cada um deles. 

Preliminarmente, pode-se constatar que o trabalho no CSC é o que possui mais pontos 

negativos (cinco), o que talvez direcione os profissionais para uma possível cautela quando 

de sua escolha. 

Levasseur (2012) destaca que um dos grandes desafios da modalidade de trabalho 

virtual é construir relações de confiança, superar a falta de contato social, as barreiras de 

comunicação e muitas vezes diferenças culturais. Especialistas estimam que em alguns anos 

mais de 1.3 bilhões de pessoas trabalharão virtualmente. Para muitos trabalhadores, a opção 

de um contrato independente permite conciliar vida pessoal com o trabalho. Para a 

organização, há um leque de fornecedores garantindo a prestação do serviço sempre que 

necessário (JOHNS; GRATTON, 2013). 

No mercado brasileiro já existem algumas empresas que oferecem Assessoria 

Executiva remota ou virtual, com pacotes diferenciados de assessoria, com a promessa de 

ajustar o serviço à necessidade de cada cliente, buscando economia e versatilidade. Esse 

serviço também é oferecido pela ‘pessoa física’. Barros et al. (2012) analisando esses dados, 

verificam que a preferência pelo trabalho remoto se dá por motivo de aposentadoria, pela 

necessidade de se manter no mercado de trabalho e poder atuar em mais de uma empresa. 

Em casa o trabalhador produz mais, não sofre com os problemas de 

congestionamento no trânsito, economiza tempo, pode flexibilizar o horário, diminui o 

estresse e, portanto, ganha qualidade de vida. Contudo, há algumas desvantagens, como o 

isolamento social, que pode acarretar em depressão psicológica (ESTRADA, 2010). 

O Home Office e o trabalho remoto também apresentam seus benefícios como 

horário flexível, possibilidade de conciliação entre vida pessoal e profissional e a diminuição 

do estresse pela não exposição ao congestionamento das grandes cidades. Nogueira e Patini 

(2012) afirmam que existem habilidades específicas que devem ser observadas em 

trabalhadores remotos: conhecer profundamente a atividade exercida, saber definir 

prioridades e ser capaz de se auto gerenciar são algumas delas.  

A modalidade de trabalho Home Office vem crescendo no mercado atual nas 

diversas funções, inclusive, na de Assessoria Executiva. Segundo pesquisa Sobratt (2016), 

houve um aumento de 50%, comparado com 2014, no número de empresas que implantaram 

essa prática no Brasil (GIGLIO; GALEGALE, 2016). 
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Muitas vantagens são apontadas pelas modalidades de trabalho flexível. Segundo 

Lozinsky (2006), os Centros de Serviços Compartilhados (CSC) se estabeleceram como uma 

solução comprovada de eficiência operacional e redução de custo. Além disso, há a 

possibilidade de automação e padronização dos processos administrativos, visando maior 

qualidade dos serviços (SCHULMAN; HARMER; LUSK, 2001). 

O CSC teve início nos Estados Unidos e rapidamente se expandiu pela Europa.  

Esse modelo começou a ser aplicado na década de 1980 e vem crescendo, conforme 

demonstrado em pesquisa do Institute of Public Finance and Accountancy sobre Shared 

Services, onde 50% dos respondentes afirmam adotar o CSC em suas organizações 

(FERREIRA; BRESCIANI; MAZZALI, 2010). 

No Brasil, a prática do CSC teve expressivo aumento nas organizações nos últimos 

10 anos. Os principais motivos que levam as empresas a implantar o CSC, segundo pesquisa 

da consultoria Bain e Company (2004), são: redução de custos; ganhos em qualidade e 

velocidade na execução dos processos administrativos através da padronização (FERREIRA; 

BRESCIANI; MAZZALI, 2010). 

O trabalho flexível é uma realidade nos tempos modernos e tem como vantagens: 

possibilitar que o empregado possa programar melhor sua vida pessoal; estabelecer uma 

parceria entre empregador e empregado; reduzir do número de faltas e atrasos; diminuir a 

necessidade de horas extras devido ao melhor aproveitamento do horário; e fortalecer o 

ambiente de responsabilidade e comprometimento. Contudo, o resultado positivo desta 

prática depende do nível de adaptação dos profissionais. 

 

2.2 MODELOS QUE CONTRIBUEM PARA A ADAPTABILIDADE NO 

TRABALHO FLEXÍVEL 

 

As transformações tecnológicas e organizacionais, aliadas à necessidade 

econômica, espalham o trabalho virtual nas empresas. O sucesso dessas modalidades de 

trabalho depende da adaptabilidade dos empregados de mudarem do trabalho tradicional 

para o flexível. 

A distância é um elemento crítico e pode ser superado através de mecanismos 

relacionais, tais como a relação de confiança entre o trabalhador virtual e seu líder 

(RAGHURAM; GARUD; WIESENFELD, 1998; WIESENFELD; RAGHURAM; GARUD, 

1999). 

Raghuram et al. (2001) explorando e analisando esse tema propõem a divisão 

desses fatores em duas categorias/dimensões: estruturais, que tratam da estrutura física e de 

deslocamento do profissional, e relacionais, que tratam da parte psicológica do profissional. 

Os quadros 2 e 3, a seguir, mostram como esses fatores estão distribuídos: 

 

Quadro 2 - Fatores Estruturais 

Independência do trabalho O avanço tecnológico permite que o funcionário trabalhe com 

autonomia fora do escritório. Interagindo com seus colegas, acessando 

as ferramentas da empresa on-line sendo capaz de realizar seu 

trabalho com qualidade (THOMPSON, 1967). 

Clareza de critérios de 

avaliação 

Importante para garantir a igualdade de direitos entre os funcionários 

tradicionais e os das modalidades flexíveis (KURLAND; EGAN, 

1999). Além disso, os critérios de avaliação são essenciais para gerar 

feedback e guiar e reforçar a performance dos funcionários nas 
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posições de trabalho flexível. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 3 - Fatores Relacionais 

Confiança interpessoal É gerada pelo relacionamento de confiança estabelecido entre os 

trabalhadores virtuais e seus parceiros organizacionais (RAGHURAM 

et al., 2001). Segundo Ferreira (1988), confiança é a segurança íntima 

de procedimento, neste caso, no parceiro de trabalho, e vem, segundo 

Bachmann e Zaheer (2006), da decisão de confiar em outra parte sob 

uma condição de risco, até porque boa relação interpessoal, entre os 

componentes de uma equipe, faz crescer a efetividade na coordenação 

de tarefas, inclusive a distância (LIN; STANDING; LIU, 2008). 

Conectividade organizacional Conectividade organizacional: diz respeito ao sentimento de 

pertencimento dos profissionais virtuais com relação aos seus times e 

à organização, mesmo estando fisicamente distantes. Este sentimento 

interfere no desejo de tais profissionais de continuarem com uma 

relação em longo prazo com seus parceiros (BAUMEISTER; 

LEARY, 1995; RAGHURAM et al., 2001). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Owonikoko (2016), por sua vez, evidencia a confiança como um valor 

organizacional essencial para guiar times virtuais na execução do trabalho. Além de 

Treinamento e Comunicação Efetiva com o uso apropriado da tecnologia para manter 

integração, engajamento e bom relacionamento entre os times virtuais. 

A autora também explora temas relacionados às questões de diversidade cultural e 

geográfica, destacando os desafios ligados à comunicação com esse grupo (uma vez que é 

heterogêneo), bem como aos diferentes hábitos culturais que o líder precisa conhecer para 

poder atender com excelência àquela equipe. 

Em estudo sobre o CSC, realizado pela consultoria Bain & Company (2004), um 

dos fatores para o sucesso da implementação desse modelo está relacionado ao 

comprometimento da alta administração da empresa, a identificação das pessoas certas para 

a condução do projeto, “quick wins” para criar motivação, comunicação clara e abrangente 

dos objetivos e ênfase na eficácia das ações de mudança. 

Silva e Pereira (2004), em seus estudos sobre CSC e a Gestão de Vínculos, 

analisaram dados apresentados no Seminário da Gazeta Mercantil de empresas brasileiras, 

que mencionam aspectos do relacionamento pessoal como confiança, engajamento, 

multicidade cultural entres outros, como fundamentais para o sucesso de um projeto nos 

Centros de Serviço Compartilhado. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Tendo em vista o objetivo geral deste trabalho, que é explorar questões controversas 

existentes entre o trabalho virtual - remoto, home office e Centro de Serviço Compartilhado 

(CSC) - e o modelo tradicional de assessoria, a pesquisa em questão é de cunho qualitativo 

quanto à abordagem. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 
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de variáveis (MINAYO, 2001). Nos estudos de natureza qualitativa os pesquisadores 

procuram dar evidência às informações que estão por trás dos dados números. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, já que tem como propósito viabilizar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Nesta intenção, busca-se averiguar se a 

tecnologia do trabalho virtual e o distanciamento do profissional de seu local físico de 

trabalho são vistos como uma vantagem por todos que o praticam; se esta modalidade 

realmente traz aumento na qualidade de vida dos envolvidos; e se existe diferença no 

processo de adaptação dos profissionais às diferentes modalidades de trabalho. 

Em relação aos procedimentos técnicos adotados, o estudo é bibliográfico, já que 

lança mão de publicações como livros, artigos científicos, anais de eventos, sites etc. e faz 

uso de um questionário para coleta de informações junto ao público investigado (MINAYO, 

2001). Como é de conhecimento de todos na academia, construir bons trabalhos científicos 

sem levar em consideração uma consistente revisão bibliográfica (de literatura) não é 

possível. Quer dizer, os estudos científicos partem desse tipo de técnica para estruturá-los. 

O instrumento metodológico utilizado para coleta de dados foi do tipo survey, cuja 

finalidade era verificar a adaptabilidade dos profissionais às modalidades de trabalho 

propostas (Trabalho Virtual ou Remoto, Home Office e Centro de Serviços Compartilhados). 

Essa fase da pesquisa foi orientada a partir de um corte transversal, uma vez que não 

acompanha um largo período, refletindo assim, a opinião dos entrevistados em um dado 

ponto no tempo (CRESWELL, 2007). 

O questionário aplicado era constituído por dez perguntas fechadas e uma aberta, 

divididas em cinco seções, sendo essas: dados pessoais, histórico profissional, independência 

no trabalho virtual, clareza nas avaliações e conexão organizacional, confiança interpessoal. 

A versão aplicada com os participantes da pesquisa foi uma tradução de um questionário 

proposto por Raghuram et al. (2001), mas adaptado ao público investigado neste estudo, 

administrado por meio eletrônico (HAIR JÚNIOR et al., 2006), disponibilizado na 

plataforma GoogleDrive. A distribuição do questionário de pesquisa aconteceu em grupos de 

profissionais nas redes sociais LinkedIn e Facebook. 

A amostra deste estudo é não probabilística, acidental e intencional, devido ao fato 

de que os questionários foram direcionados a um público específico (CRESWELL, 2007). 

Considerando tal informação, o grupo foi constituído por 70 participantes brasileiros, todos 

profissionais de secretariado executivo, que atuam nesta função, e, desta forma, 

desconsiderou-se os que se identificaram como aposentados. A partir dos resultados 

coletados, constatou-se que a faixa etária dos respondentes é de 52% entre 26 e 35 anos, 

29%, 36 e 45 anos, 10%, 18 e 25 anos, 6%, 46 e 56 anos e, 3%, com mais de 56 anos. 

As análises foram realizadas a partir da combinação entre interpretação das 

informações coletadas e o referencial teórico apresentado anteriormente. Sendo assim, são 

apresentados, não apenas quadros isolados, mas o estabelecimento da relação entre a 

ilustração (que também é uma forma textual), o contexto e a teoria. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A apresentação dos resultados e discussões propostas para este trabalho está 

estruturada em duas partes: na primeira, propõe-se como ponto de partida as 

categorias/dimensões sugeridas por Raghuram et al. (2001), sendo: fatores estruturais (4.1), 

que tratam da estrutura física e de deslocamento do profissional, e fatores relacionais (4.2), 
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que tratam da parte psicológica do colaborador. Na segunda parte, por sua vez, são 

apresentados e discutidos os resultados encontrados para as questões propostas referentes à 

adaptabilidade dos profissionais de secretariado aos modelos de trabalho. 

Na categoria “fatores estruturais” são analisados os itens “independência no 

trabalho” e “clareza de critérios de avaliação”. Já em “fatores relacionais”, tem-se a 

“conectividade organizacional” e a “confiança interpessoal”. Por fim, inserem-se os 

resultados para o tópico “adaptabilidade dos profissionais aos modelos de trabalho”, no qual 

procura-se explorar os itens “adaptação ao modelo”, “satisfação ao modelo flexível” e 

“preferência por modalidade entre participantes com experiência no trabalho flexível”. 

 

4.1 FATORES ESTRUTURAIS 

 

4.1.1 INDEPENDÊNCIA NO TRABALHO 

 

Neste primeiro momento, apresentam-se os resultados referentes ao nível de 

independência no trabalho, categorizados em “independente”, “parcialmente independente” 

e “dependente”, no tocante ao trabalho dos colaboradores do modelo flexível (remoto, Home 

Office e CSC) versus os do tradicional. 

 

Quadro 4 – Nível de independência no trabalho 

 

Flexível Tradicional 

Independente 31% 35% 

Parcialmente independente 31% 30% 

Dependente 38% 35% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O nível de independência, analisado nesta questão, foi relacionado ao quanto o 

entrevistado depende de superiores e colegas de trabalho para realizar suas tarefas (estar fora 

ou dentro do escritório). Dessa forma, com base nas informações apresentadas no Quadro 4, 

é possível afirmar que os profissionais do trabalho tradicional, que representam 35%, são 

mais independentes. No tocante ao parcialmente independente, a diferença entre os 

colaboradores do grupo flexível e tradicional é simbólica, uma vez que é de 31 e 30%, 

respectivamente. Finalmente, os que se classificam como dependentes somam 38%, para o 

flexível, e 35% para os tradicionais. 

Tendo em vista tais dados, o que se mostra evidente, considerando que as 

porcentagens são muito próximas, é o fato de que os trabalhadores flexíveis são mais 

dependentes. Sobre essa questão, é interessante esclarecer que a literatura estudada pondera 

que os indivíduos são mais independentes no plano individual (já que eles conseguem 

executar muitas das atividades com o intermédio das tecnologias) e são menos 

independentes no plano coletivo (uma vez que eles dependem de outros colegas para dar 

andamento em muitas de suas tarefas) (RAGHURAM et al., 2001; GARUD; LUCAS, 1999). 

Talvez, por isso, os resultados encontrados no Quadro 4, para o item “Independência no 

trabalho”, sofreram tão pequenas alterações percentuais. 
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Nesse sentido, torna-se pertinente destacar que as questões que envolvem a 

independência no trabalho estão relacionadas à promoção de trabalhadores virtuais com a 

confidência e habilidade necessária para trabalhar de diferentes localidades (RAGHURAM 

et al., 2001), sem ter que depender tanto de superiores ou outros colaboradores. 

A seguir, apresentam-se como esses dados estruturais se comportaram no item 

“Clareza de critérios de avaliação”. 

 

4.1.2 CLAREZA DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os resultados inseridos no quadro que segue estão relacionados com a gestão de 

desempenho aplicada aos profissionais das modalidades estudadas neste trabalho. Para 

explorar esta lacuna, elegeram-se três categorias de análise: “medida clara”, “critério claro” 

e “quantificação clara”. 

 

Quadro 5 – Gestão de desempenho 

 

Flexível Tradicional 

Medida clara 19% 24% 

Critério claro 69% 56% 

Quantificação clara 12% 20% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em ambas as modalidades de trabalho pode-se verificar que há critérios claros de 

avaliação nas questões que envolvem a gestão do desempenho (69% e 56%, 

respectivamente), apesar de carência nos itens medida clara (19% e 24%, nessa ordem) e 

quantificação clara (12% e 20%, respectivamente). 

Tomando por base a questão dos critérios claros, já que é o resultado mais 

expressivo do Quadro 5, é importante destacar que, no trabalho tradicional, parece possível 

perceber a existência de questões comportamentais, que não são tão visíveis no flexível, 

além das problemáticas que envolvem a comunicação com diferentes culturas. Ou seja, na 

assessoria tradicional é mais fácil perceber e atribuir critérios ao colaborador, uma vez que 

há proximidade e contato diário. No entanto, isso não acontece na mesma intensidade com 

os trabalhadores da modalidade flexível (NOGUEIRA; PATINI, 2012). 

No contexto do trabalho virtual esses critérios podem ter um significado especial, 

pois os trabalhadores dessa modalidade têm reduzidas oportunidades de receber feedbacks de 

colegas e supervisores. Talvez por isso, tal instrumento deve ser considerado como a chave 

para gerar retornos sobre o resultado de uma ação e que tenha como foco guiar e reforçar o 

desempenho do trabalhador virtual (RAGHURAM et al., 2001). 

O tópico que segue diz respeito à segunda categoria de análise desse trabalho: 

fatores relacionais. 
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4.2 FATORES RELACIONAIS 

 

4.2.1 CONECTIVIDADE ORGANIZACIONAL 

 

No que diz respeito ao subtópico “conectividade organizacional”, elegeram-se as 

categorias “plano de carreira”, “oportunidades” e “eventos”, já que parecem ser as mais 

representativas quando se pensa em estabelecer conexões com os colaboradores da empresa. 

 

Quadro 6 – Conexão com a organização 

 

Flexível Tradicional 

Plano de carreira 44% 57% 

Oportunidades 50% 28% 

Eventos 6% 15% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tendo por base as modalidades de trabalho que se propõe analisar, é possível 

perceber, a partir do Quadro 6, que as questões que envolvem o plano de carreira estão mais 

claras para os trabalhadores do tradicional, 57%, do que do flexível, 44%. No tocante às 

oportunidades, elas estão visíveis ao grupo flexível, 50%, e nem tanto para os tradicionais, 

28%. Por fim, os eventos são uma realidade quase imperceptível para ambos os grupos, 

quando se constatam as percentagens de 6%, no flexível, e 15%, no tradicional. 

No critério “Conexão com a organização” não existe semelhança de perfil entre as 

modalidades, pois vemos que os praticantes da flexível têm maior conhecimento das 

oportunidades no trabalho, enquanto que representantes do modelo tradicional apresentam 

maior consciência das influências que problemas da empresa podem ter sobre seus planos de 

carreira. O ponto comum entre os diferentes perfis é a carência de eventos para a criação do 

senso de comunidade. 

Os conectores organizacionais devem ser vistos como uma função de comunicação 

e socialização comportamental de trabalhadores virtuais individuais, ou seja, eles promovem 

engajamento e senso de pertencimento organizacional (RAGHURAM et al., 2001). 

O próximo item abordará como se comportam os resultados para as questões que 

envolvem a confiança interpessoal. 

 

4.2.2 CONFIANÇA INTERPESSOAL 

 

Para o tópico “confiança interpessoal” têm-se as seguintes categorias: 

“oportunidades de criação de relacionamentos”, “confiança nos colegas”, “confiança do time 

no indivíduo” e “confiança nos superiores”. 

 

Quadro 7 – Confiança Interpessoal 

 

Flexível Tradicional 

Oportunidades de criação de relacionamentos 25% 20% 

Confiança nos colegas 25% 11% 
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Confiança do time no individuo 31% 45% 

Confiança nos superiores 19% 24% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os trabalhadores que atuam na modalidade flexível apresentam maior índice de 

oportunidades de criação de relacionamentos, ou seja, 25%, se comparado aos representantes 

do modelo tradicional, 20%. No tocante a confiança nos colegas, o índice também é maior 

no grupo flexível, 25%. Já no item confiança do time no indivíduo, as estatísticas apontam 

que os trabalhadores tradicionais estão à frente nesse quesito, com o montante de 45%. 

Finalmente, no item confiança nos superiores, as percentagens mostraram que isso é uma 

prática presente no cotidiano dos colaboradores tradicionais (24%) e menos frequente nos 

flexíveis (19%). 

No tocante ao item “Confiança do time no indivíduo”, que apresentou um resultado 

expressivo em relação aos demais itens, merece destaque o fato de que isso aconteceu mais 

significativamente no grupo dos trabalhadores tradicionais, possivelmente porque nessa 

modalidade o contato do colaborador com o time é constante e possibilita o desenvolvimento 

do senso de confiabilidade. 

É necessário lembrar que não importa qual seja a instância em que está se 

estabelecendo a confiança interpessoal (com colegas, com supervisores, com fornecedores). 

Em qualquer uma delas precisa estar claro que ao estabelecer uma relação de confiança, você 

também assume uma condição de risco (BACHMANN; ZAHEER, 2006). A decisão de 

confiar em alguém pode ter como fator positivo a possibilidade de fazer crescer a efetividade 

na coordenação de tarefas, inclusive no trabalho a distância (LIN; STANDING; LIU, 2008). 

O próximo tópico trata da segunda parte das análises, na qual se propõe discutir as 

questões que envolvem as modalidades de trabalho e os reflexos que isso provoca no 

trabalho do secretariado. 

 

4.3 ADAPTABILIDADE DOS PROFISSIONAIS AOS MODELOS DE TRABALHO 

 

O ponto de partida para iniciar as discussões sobre a adaptação dos profissionais aos 

diferentes modelos de trabalho é conhecer a percepção dos próprios envolvidos. Neste 

sentido, elencaram-se as seguintes categorias: “eficiência”, “satisfação”, “qualidade de 

vida”, “preferência pelo flexível” e “maior produtividade no modelo flexível”. 

 

Quadro 8 – Adaptação ao modelo 

 

Flexível Tradicional 

Eficiência 13% 13% 

Satisfação 31% 7% 

Qualidade de vida 25% 15% 

Preferência pelo flexível 0% 7% 

Maior produtividade no modelo flexível 0% 6% 

Abstenção 31% 52% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tendo em vista o número significativo de investigados que optaram por se abster de 

responder a esta questão, ou seja, 52% no tradicional, e 31% no flexível, uma análise 

específica com os participantes que possuem experiência em mais de um modelo de 

trabalho, além do tradicional, realizou-se conforme aparece a partir do Quadro 9. Esta 

parcela de respondentes corresponde a 50% da população estudada. 

A ausência de respostas para esta questão pode ser interpretada com uma possível 

falta de adaptabilidade ao modelo de trabalho flexível ou a falta de experiência fora do 

modelo de assessoria tradicional. Mesmo que se considere o virtual como sendo uma 

tendência no trabalho do secretariado neste século (BARROS et al., 2012), essa prática ainda 

vem sendo vista com cautela pelos profissionais da modalidade tradicional. 

Sabendo disso, seguiu-se com as análises considerando, apenas, os respondentes 

que possuem alguma experiência com o trabalho flexível (virtual ou remoto, Home Office e 

CSC) e com o tradicional. O Quadro 9, a seguir, mostra o comportamento do público 

investigado em relação ao nível de satisfação com o modelo flexível:  

 

Quadro 9 – Satisfação ao modelo Flexível 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Um dado que se mostra evidente no quadro anterior é o fato de que mesmo 

excluindo-se os respondentes sem experiência com modelos flexíveis, ainda existe uma 

maioria de participantes insatisfeita com esta modalidade, já que se constata 31% de 

abstenção. Isso, por sua vez, ratifica o argumento, aqui apresentado, de que o trabalho virtual 

ainda é desconfortável para os colaboradores do modelo tradicional, revelando, além disso, 

possível resistência em conhecê-lo. 

Tendo em vista o atual cenário econômico brasileiro, no qual múltiplas modalidades 

de contrato de trabalho têm se proliferado (CHARAD, 2012), o modelo flexível ainda não é 

visto pelo grupo tradicional como forma de empregabilidade. Logo, infere-se que há certas 

amarras ao passado, pois o que se prevalecia naquele tempo era o conhecido vínculo 

empregatício e a estabilidade. 

Ainda com relação ao trabalho flexível e a adaptabilidade dos profissionais, 

propomos realizar uma análise acerca da preferência por uma das quatro modalidades de 

trabalho (tradicional, Home Office, virtual e CSC), o que resultou nas percentagens 

apresentadas no quadro 10, que segue: 

 

 

 

 

Respondentes com experiência (33) 

Eficiência 7% 

Satisfação 25% 

Qualidade de vida 28% 

Preferência 6% 

Produtividade 6% 

Abstenção 31% 
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Quadro 10 – Preferência por modalidade entre participantes com experiência no trabalho flexível 

Tradicional 59% 

Home office 19% 

Virtual 3% 

CSC 19% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Levando em consideração os dados apresentados anteriormente, fica evidente a 

preferência pelo trabalho no modelo tradicional, 59%. Por ser este o modelo de maior 

destaque, procurou-se resgatar o perfil dos indivíduos deste grupo (nos questionários), que se 

mostrou formado, em sua maioria, por pessoas com menos de 45 anos, 83% dos 

respondentes, o que representa 34% do total da população pesquisada. 

O fator de preferência pelo tradicional pode estar relacionado à idade dos 

participantes e corrobora com o estudo realizado por Barros et al. (2012), onde há menção à 

preferência de profissionais com maior faixa etária pelo trabalho remoto, devido à eminência 

da aposentadoria e à necessidade de se manter no mercado de trabalho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo geral explorar questões controversas existentes 

entre o trabalho virtual - remoto, Home Office e Centro de Serviço Compartilhado (CSC) - e 

o modelo tradicional de assessoria. Como objetivos específicos: a) Identificar qual o nível de 

dependência dos profissionais que trabalham nos modelos virtuais versus no tradicional; b) 

Identificar se os critérios de avaliação na gestão de desempenho desses profissionais são 

claros; c) Saber como está o nível de conhecimento dos profissionais em relação às 

categorias que buscam promover a conexão com a organização; d) Conhecer como está o 

nível de confiança interpessoal nas diferentes modalidades de trabalho e e) Explorar algumas 

questões que envolvem a adaptação aos modelos investigados nesta pesquisa. 

Dentre os principais resultados coletados pode-se destacar o fato de que os 

profissionais do trabalho tradicional são mais independentes do que os do flexível, já que 

estão no escritório e com acesso às informações necessárias para executar suas atividades. 

No tocante a gestão de desempenho, em ambas as modalidades de trabalho, pôde-se 

constatar que há critérios claros de avaliação nas questões que envolvem a gestão do 

desempenho. Já no que se relaciona a conectividade com a organização os dados mais 

relevantes dizem respeito às questões que envolvem o plano de carreira e que elas estão mais 

claras para os trabalhadores do tradicional do que para as demais modalidades. Sobre a 

categoria “confiança interpessoal”, o item que se destacou foi “confiança do time no 

indivíduo”, por parte dos trabalhadores tradicionais, possivelmente porque nessa modalidade 

o contato do colaborador com o time é constante e isso possibilita o desenvolvimento do 

senso de confiabilidade. Finalmente, os dados coletados revelaram que os profissionais 

participantes da pesquisa possuem preferência pelo modelo tradicional de assessoria, talvez 

pelo fato de estarem mais envolvidos e interessados no vínculo empregatício e na 

estabilidade. 

Além disso, pelo presente estudo foi possível constatar que o distanciamento físico 

do profissional de seu local estático de trabalho nem sempre é visto como uma vantagem, 
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que existem fatores que influenciam fortemente esta visão e que estão associados ao 

relacionamento interpessoal, interação com a empresa e critérios de avaliação. 

Com a conclusão desta pesquisa não se tem a pretensão de esgotar o tema proposto 

e nem de ser o único meio para investigar as modalidades de trabalho no cotidiano do 

Secretariado. De forma a complementar este trabalho, sugere-se a realização de um estudo, 

com a mensuração dos níveis de satisfação para cada grupo de trabalhadores, sob o viés dos 

fatores estruturais e relacionais, utilizando-se de uma escala do tipo Likert. Assim, talvez, 

seja possível analisar individualmente cada critério de avaliação da adaptabilidade. 
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SECRETARIADO EXECUTIVO COMO AGENTES DA QUALIDADE DE VIDA NAS 

ORGANIZAÇÕES 
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Resumo: Este artigo tem como principal objetivo levantar a reflexão acerca da atuação do 

Secretário Executivo como um agente de qualidade de vida nas organizações, visto que, a 

contribuição técnica dele, junto às competências como a de assessoria, por exemplo, tem 

fortalecido a maneira como ele promove não apenas a melhoria dos processos nas 

instituições onde atua, mas também a satisfação dos demais colaboradores. Sobre a 

metodologia aplicada, as características foram: abordagem qualitativa, que descreve a 

complexidade de uma determinada hipótese; e descritiva, pois não houve interferência do 

pesquisador. Quanto à análise, foi determinado a de conteúdo, que usa técnicas e 

procedimentos para que o conteúdo contido nas mensagens pudesse ser descrito. Concluiu-se 

que, devido ao seu conhecimento sistêmico, cordialidade, liderança e a atuação multitarefa, o 

profissional de Secretariado Executivo colabora para amenizar os níveis de estresse e de 

sobrecarga de trabalho dos colaboradores no ambiente laboral. 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Secretariado Executivo. Satisfação do Colaborador. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Secretário Executivo é um profissional multidisciplinar, de atuação polivalente, 

flexível, que deve ser conhecedor dos processos da organização, mediador de relações e que 

busca a qualidade dos resultados daquilo que lhe é proposto. Sabino e Rocha (2004) afirmam 

que o profissional de Secretariado Executivo tem um grande desdobramento das suas 

atividades e que pode contribuir na organização, métodos, eventos, relatórios, além de 

inúmeras atividades técnicas. Devido a esse perfil diferenciado, surgiu o interesse em 

realizar esta pesquisa a fim de explorar mais o conceito de qualidade no contexto da 

profissão de Secretariado Executivo que até então era associado apenas às atividades 

relacionadas aos processos desempenhados por esse profissional e então abordar a sua 

influência sobre a qualidade de vida dos demais nas organizações. 

Sabino e Rocha (2004, p. 13) afirmam que “os administradores que ampliaram sua 

visão sobre o Secretariado têm, nesta profissão, um grande parceiro nos resultados da 

empresa”. Isso se deve ao fato do profissional de Secretariado Executivo ter uma atuação 

ampla, precisando desenvolver inúmeras atividades delegadas ao cargo, sendo um mediado 

na comunicação dentro da empresa, fundamental nas relações principalmente às vinculadas 

ao chefe. 

Para que qualquer profissional consiga desempenhar suas funções e desenvolver 

suas competências, é preciso que sua relação com seu superior e com os demais integrantes 

da organização seja de respeito e cooperação, pois fatores psicológicos e comportamentais 

são mecanismos importantes para influenciar na motivação e no desempenho de pessoas no 

ambiente de trabalho. Segundo Sirota, Mischkind e Meltzeri (2005), há três fatores que as 

pessoas desejam na organização e que se entende a contribuir para um ambiente altamente 

mailto:warleysgandra@gmail.com
mailto:michellegomeslelis@yahoo.com.br
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positivo: equidade (perceber que os superiores de qualquer nível são justos na sua relação 

com a estrutura social); realização (fator altamente importante para as pessoas que ocupam 

posições superiores e não para pessoas que têm pequenas atribuições, quando têm algum 

poder decisório); e companheirismo (pessoas que buscam uma relação amistosa, pois assim 

há maiores possibilidades de manutenção na posição, mesmo que em alguns momentos 

ocorra o acirramento entre determinados colaboradores17). 

Essa visão foi essencial para complementar o que é dito por Chiavenato (2003) ao 

evidenciar a cooperação como um produto essencial das relações dentro das organizações e 

que vem a afetar também a satisfação do colaborador, ao evitarem a sobrecarga de tarefas. 

Pensando no que foi evidenciado quanto aos fatores essenciais para a composição 

da qualidade dos relacionamentos e do trabalho nas organizações, na realidade do Secretário 

Executivo e no seu histórico profissional, enfatizando sua atuação como um agente de 

qualidade nas empresas e como um facilitador do trabalho dentro das organizações, este 

estudo foi realizado a fim de analisar os impactos gerados pela atuação do Secretário 

Executivo nas empresas na busca pela melhoria da qualidade de vida dos demais 

colaboradores, através das percepções desses sobre essa atuação e como se sentiam afetados 

pela mesma. 

Para Azevedo e Costa (2006), uma nova competência para o Secretário Executivo é 

a flexibilidade para adaptar-se a mudanças organizacionais, onde também aplica sua 

multifuncionalidade. Essa qualidade é extremamente importante no mercado atual, podendo 

ter amplitude e ser usada como um instrumento positivo em sua atuação na organização. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as percepções dos colaboradores¹ de 

diferentes instituições acerca do profissional de Secretariado Executivo enquanto agente da 

qualidade de vida na organização. Tais constatações poderão ser tiradas ao longo da leitura 

desse artigo, onde primeiramente, houve um resgate bibliográfico, acompanhado da coleta 

de dados e da análise dos mesmos, e por fim, com as considerações finais sobre esse 

trabalho. 

Especificamente objetivou-se: verificar os aspectos organizacionais presentes no 

trabalho do profissional ao desenvolver a competência de assessoria; analisar as percepções 

dos colaboradores de uma organização acerca da atuação do profissional de Secretariado 

Executivo em prol do desenvolvimento do trabalho deles; contribuir com os estudos sobre as 

habilidades e competências desse profissional; e analisar a atuação do Secretário Executivo 

como um agente de melhoria da qualidade de vida na organização. 

Assim, foi perceptível o quanto as habilidades e competências são essenciais para o 

profissional de Secretariado Executivo realizar o seu trabalho. Devido a isso, esse estudo 

buscou responder quais as percepções geradas pelos colaboradores sobre a atuação do 

Secretário Executivo nas organizações, com ênfase em sua atuação para a promoção da 

melhoria da qualidade de vida no ambiente laboral. 

 

 

 

 

                                                 
17 Os colaboradores são diferentes profissionais que ocupam cargos variados mas que possuem em comum o 

fato de trabalharem com um Secretário Executivo em sua equipe na organização, sendo diretores, analistas, 

entre outros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O INDIVÍDUO E A ORGANIZAÇÃO 

 

Toda empresa é uma organização e toda organização é composta basicamente por 

três partes principais: pessoas, tarefas e processos (SOUZA, 2015). Chinelato Filho (2001, p. 

4) aborda que “as organizações não podem ser estáticas, já que são compostas por seres 

humanos e voltadas para um mercado consumidor em constante mutação, confrontando-se, 

assim, duas realidades: uma interna e outra externa”. Por isso, ao buscar estudar a atuação 

das pessoas nas organizações, precisou-se antes compreender o conceito de organização para 

que fosse possível aprofundar os estudos no local e também a sua composição, abordando 

sua estrutura, o capital humano e os demais quesitos para o seu funcionamento. 

Para Chiavenato (2003), organização é como um sistema de atividades coordenadas 

por uma pessoa ou mais. A cooperação entre esses indivíduos é essencial para que exista a 

mesma. O autor ainda complementa dizendo que uma organização só existe quando formada 

por indivíduos com disposição para se comunicar, contribuir com ação e cumprir um 

propósito comum. 

Hall (2004, p. 07) complementa que “as organizações são o contexto no qual as 

pessoas trabalham. O desempenho dos indivíduos é moldado por esse contexto, onde as 

empresas são mais do que apenas um local com trabalhadores e com processos executados 

por esses, mas um ambiente que reproduz as interações desses indivíduos entre si e também, 

entre esses e onde estão inseridos. 

Nesse sentido, Chiavenato (2006) reforça, ao dizer que o ambiente pode estimular 

ou provocar mudanças no padrão da motivação dos colaboradores. A estrutura 

organizacional define-se pela maneira, a qual as tarefas são alocadas, agrupadas e 

coordenadas. Além disso, cita que levam em conta a especialização do trabalho, a 

departamentalização, a cadeia de comando, a amplitude de controle, a centralização, a 

descentralização e a formalização (BARBIERI, 2012). 

Tanto os pontos destacados por Barbieri (2012) quanto por Chiavenato (2006) são 

importantes para a compreensão do que acontece com o indivíduo a partir do momento em 

que é admitido na empresa. Como a estruturação da empresa reflete nos futuros processos e 

funcionários, a maneira em que esses são afetados, e principalmente, como seus padrões 

comportamentais reagem após inseridos e influenciados por diversos fatores que agora vão 

além de suas vidas sociais. França e Rodrigues (1997), afirmam que: 

O homem é um animal social que vive imerso em um meio cultural 

humano. Desde o início de seu desenvolvimento ele tem que se adaptar 

para conseguir viver ao meio sociocultural no qual está imerso. Inicia seu 

desenvolvimento, geralmente, no meio familiar e neste primeiro grupo já 

que tem que aprender a interagir, para que possa entender e ser entendido 

(FRANÇA; RODRIGUES, 1997, p. 42). 

Numa perspectiva, depreende-se que o colaborador deve ser enxergado como um 

ser que reage a estímulos tanto positivos quanto negativos, e que essas reações dependem de 

sua individualidade, a qual compreende sua própria cultura, origem familiar, classe social, 

gênero, etnia ou até mesmo eventos marcantes que foram desencadeados em sua vida 

pessoal e consequentemente no desempenho de seu trabalho, o que é reforçado por Oliveira 

(2010, p. 02) ao dizer que é preciso compreender que o colaborador é “[...] como um 
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organismo, que é, também age em resposta a estímulos e o faz igualmente de modo 

observável e uniforme [...]”. 

Tratando do fator humano nas organizações, Weil e Tompakow (2005) destacam 

três particularidades, sendo: a adaptação do homem ao trabalho, a qual o trabalhador pode 

ser alocado de acordo com suas competências, gostos e características para um cargo, e do 

uso de ferramentas da empresa para desenvolver o colaborador, aumentando sua felicidade e 

produtividade; adaptação do trabalho ao homem, a qual implica no ambiente físico de 

trabalho e como até mesmo o layout pode influenciar o trabalhador em seu desenvolvimento 

de atividades, como o uso de determinadas cores no local; adaptação do homem ao homem, 

revela os aspectos de relacionamentos entre os indivíduos, como cortesia, a clareza e 

transparência em reuniões, além da relação entre os líderes e seus funcionários (WEIL; 

TOMPAKOW, 2005). 

Conforme Chiavenato (2012) é essencial haver um relacionamento entre a pessoa e 

a empresa. Assim, entende-se que há um processo de reciprocidade, em que a empresa 

motiva o colaborador, remunerando-o, oferecendo-o segurança e demais condições para que 

trabalhe de forma ideal, e esse responde a tal estímulo desempenhando bem suas tarefas, 

entre outras possíveis contribuições. Por isso, entende-se que sem uma boa manutenção 

desses fatores, podem vir a acontecer situações desconfortáveis, estendendo-se a 

preconceitos, inclusive de desvalorização de outro cargo. 

Dessa forma, é ideal compreender o capital humano, pois é o principal gatilho para 

alavancar o desenvolvimento da organização, como o profissional de Secretariado 

Executivo, que por ser um dos cargos de suporte dos líderes das empresas, pode colaborar 

para a melhoria dos processos e estimular o engajamento dos demais funcionários. 

 

2.2 A PROFISSÃO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

A origem da profissão de Secretariado Executivo parte dos escribas, os quais 

tinham oportunidades para trabalhar tanto no serviço público, quanto administradores de 

propriedades e que tinham conhecimentos em matemática, contabilidade e ainda em 

processos administrativos (SABINO; ROCHA, 2004). 

Para Azevedo e Costa (2006), o início da consolidação da profissão deu-se apenas 

com a Revolução Industrial, onde a função começou a ser desempenhada pelas mulheres, 

devido à falta da mão de obra masculina, em países europeus e nos Estados Unidos. 

Enquanto isso, no Brasil ela ganhou visibilidade apenas a partir dos anos cinquenta. 

Atualmente, o profissional de Secretariado Executivo tem evidenciado cada vez 

mais o quão necessário ele é nas empresas e o diferencial que seu trabalho traz para os 

demais colaboradores, como ilustram Garcia e D’elia (2005, p.11): “mudou o perfil. 

Ampliaram-se as competências. Cresceram a dimensão e o nível de responsabilidade. Aliada 

a todas essas mudanças, há também a constatação da nossa importância no cenário mundial”. 

A relevância do Secretário Executivo do século XXI é reafirmada por Garcia e Silva (2005), 

ao dizerem que esse profissional é polivalente, sendo um agente de resultados, de mudanças, 

de qualidade e facilitador nas organizações. 

Para compreender o perfil atual requerido de um Secretário Executivo é preciso 

entender primeiramente quais as suas atribuições segundo a sua legislação, a qual foi 
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aprovada cerca de 35 anos após a implantação da profissão no Brasil. Segundo o artigo 4º, da 

lei 7377, de 30-9-1985, tais atribuições são18: 

I. - planejamento, organização e direção de serviços de secretaria;  

II. - assistência e assessoramento direto a executivos; 

III. - coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresas; 

IV. - redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro; 

V. - interpretação e sintetização de textos e documentos; 

VI. - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de explanações, inclusive 

em idioma estrangeiro; 

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

comunicação da empresa; 

VIII. - registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas; 

IX. - orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento 

a chefia; 

X. - conhecimentos protocolares. 

De acordo com Mota e Magalhães (2013)19, o eixo tecnológico que o curso de 

Secretariado Executivo se enquadra baseado em uma publicação do Ministério da Educação 

é o de Gestão de Negócios, o qual possui a seguinte descrição: 

Compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e 

estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e 

competitividade das organizações. Abrange ações de planejamento, 

avaliação e gerenciamento de pessoas e processos referentes a negócios e 

serviços presentes em organizações públicas ou privadas de todos os 

portes e ramos de atuação. Este eixo caracteriza-se pelas tecnologias 

organizacionais, viabilidade econômica, técnicas de comercialização, 

ferramentas de informática, estratégias de marketing, logística, finanças, 

relações interpessoais, legislação e ética. Destacam-se, na organização 

curricular destes cursos, estudos sobre ética, empreendedorismo, normas 

técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, educação 

ambiental, além da capacidade de trabalhar em equipes com iniciativa, 

criatividade e sociabilidade. (MOTA; MAGALHÃES, 2013, p. 15) 

Além de adequar suas atribuições citadas na lei e também aos de seu eixo 

tecnológico ao contexto atual do mercado, hoje “[...] exigem-se não só conhecimentos 

econômicos e técnico-financeiros, como também de comportamento interpessoal e 

compreensão das pessoas com quem se relaciona. Para bem compreender as pessoas, é 

necessário colocar-se dentro do mundo psicológico delas” (MEDEIROS; HERNANDES, 

2006, p. 17). 

Dessa forma, o Secretário Executivo do século XXI não só se torna um profissional 

que amplia a sua atuação para além da melhoria de processos, mas também para um 

ambiente mais agradável e que preze pela empatia, visto que, os demais colaboradores 

também estão suscetíveis a serem influenciados por outros fatores dentro do ambiente de 

trabalho, o que pode acarretar estresse e dificuldades para exercerem o trabalho ou até 

mesmo serem mais valorizados e possuírem satisfação elevada com o mesmo. A partir daí 

                                                 
18Disponível em: < http://www.fenassec.com.br/b_osecretariado_lei_regulamentacao.html#lei> Acesso em: 15 

abril 2016. 
19

Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_gestao_negocios/et_gestao_negocios.php> Acesso em 21 

de abril 2016). 

http://www.fenassec.com.br/b_osecretariado_lei_regulamentacao.html#lei
http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_gestao_negocios/et_gestao_negocios.php
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foi possível perceber uma das maneiras em que o profissional de Secretariado Executivo é 

um dos que promove a qualidade de vida no ambiente laboral a fim de trazer melhorias na 

rotina de trabalho dos demais colaboradores e elevando o nível de satisfação deles nesse 

local. 

 

2.3 QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

A qualidade de vida pode ser definida como a “[...] análise de suas partes, em 

aspectos estruturados por domínios e facetas que dizem respeito aos componentes físico, 

emocional, ambiental e das relações sociais” (VILARRA; GUTIRREZ; MONTEIRO, p. 9, 

2010). Percebe-se que esses fatores podem ser adequados aos diferentes âmbitos, os quais o 

indivíduo se encontra, como em organizações e por isso é essencial compreender o 

significado de qualidade de vida também no trabalho. 

Conforme Ribeiro e Santana (2015), o conceito de qualidade de vida no trabalho é 

descrito da seguinte forma: 

A implantação da Gestão de Qualidade de Vida em uma empresa é uma 

ferramenta essencial para identificar a importância dos funcionários para 

uma organização. Os programas de QVT têm como finalidade 

proporcionar ambientes de trabalhos mais agradáveis, condições melhores 

nos aspectos: saúde, físico, emocional, social; além de tornar equipes mais 

comunicativas, integração dos setores com seus superiores, entre outras 

vantagens favoráveis a satisfação de todos aqueles inseridos na 

organização. 

De acordo com o colaborador, qualidade de vida na organização é “[...] a 

compreensão do trabalho por meio de sobrevivência e uso das potencialidades e capacidades 

criadoras desse homem” (ARAÚJO et al., 2004, p. 19). Além disso, “muitas vezes o indivíduo 

tem necessidade de conviver com o stress, devido ao contexto ou obrigações inerentes a sua 

função como é o caso do executivo” (CARVALHO, 1994, p. 65). 

Segundo French e Caplan (1972), a sobrecarga de trabalho pode gerar tipos 

diferentes de tensão psicológica e fisiológica no indivíduo, como a insatisfação no trabalho, 

colesterol elevado, frequência cardíaca alta e o fumo. Aliás, esses também são fatores de 

risco para doenças cardíacas. 

Para evitar a ocorrência dessas patologias é necessário compreender e buscar a 

satisfação do colaborador, que conforme Chiavenato (2003) não é um conceito que se 

resume somente a satisfazê-los quanto às necessidades fisiológicas e também de segurança, 

mas à necessidade de ser parte de um grupo social que proporcione autoestima e 

autorrealização. 

Tenório (2007, p.122) afirma o seguinte: 

[...] inovações em termos de tecnologias gerenciais e de organização 

empresarial mostram-se eficazes se associadas à concepção da empresa 

como uma unidade de que integra positivamente o trabalhador, 

proporcionando-lhe um princípio de identidade. Seguindo esse raciocínio, 

resgata-se a ênfase na responsabilidade social como condutora das ações 

do trabalhador. Esse fio condutor faz surgir o comprometimento destes 

com os sistemas produtivos, o que propicia que se atinjam os objetivos 

organizacionais traduzidos em melhor qualidade no trabalho e maior 
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satisfação do trabalho, boa produtividade e alta competitividade 

(TENÓRIO, 2007, p.22). 

Para que essa satisfação e nível de qualidade de trabalho mencionados pelo autor 

acima prevaleçam é necessário usar dos princípios mais importantes para a manutenção das 

relações dentro da organização, conforme Chiavenato (2006), a comunicação é uma ponte de 

significado entre os indivíduos e que funciona como sistema aberto, onde pode haver certa 

quantidade de ruídos, que nada mais é que uma perturbação indesejada e que pode distorcer 

as mensagens transmitidas nesse processo. 

Hall (2004, p. 46) aborda que o problema de comunicação mais comum das 

organizações é a sobrecarga de tarefas, que leva os colaboradores a omitirem e contribuírem 

para a distorção. Essa situação ocasiona o estresse que se pode entender segundo França e 

Rodrigues (1996) como as respostas do organismo humano a situações geradoras de 

insegurança e hostilidade e foi percebido que há um aumento do fluxo sanguíneo, dos 

movimentos e secreção no estômago das pessoas. Por isso, a necessidade da boa condução 

da comunicação nas organizações, sendo esse fator um ponto chave para as boas relações e 

melhor desempenho do trabalho. 

Para Barbieri (2012), a personalidade do indivíduo pode produzir efeitos no 

desempenho das equipes e nas empresas, sendo o ideal manter essa personalidade 

relativamente equilibrada, sem grandes problemas ou conflitos emocionais, buscando 

constantemente a empatia na organização. Os fatores emocionais citados, como já afirmado 

por França e Rodrigues (1996) e Hall (2004), podem ser desencadeados pelo mal 

gerenciamento das tarefas nas organizações designadas a seus colaboradores, ocasionando 

sobrecarga de trabalho e estresse. 

Dessa maneira, esse estudo buscou compreender como o Secretário Executivo, que 

ocupa um cargo que possui competências como a assessoria, pode colaborar na redução das 

patologias geradas pelo excesso de trabalho, a fim de elevar os níveis de satisfação e 

qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa realizada foi de abordagem qualitativa que, segundo Oliveira (1999), é 

aquela que possui a facilidade de descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou 

problema, analisando as ligações de certas variáveis, compreendendo e classificando 

processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentando contribuições nos 

processos de mudanças, criação ou formação de determinados grupos, permitindo, em maior 

grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos indivíduos. 

Além da abordagem qualitativa, essa pesquisa também teve caráter descritivo, que é 

quando se faz o estudo, a análise, o registro e também a interpretação do mundo físico sem 

que haja a interferência do pesquisador (BARROS; LEHFELD, 2007). 

O que questionário foi enviado via e-mail e foi respondido por profissionais que 

atuam com Secretários Executivos de empresas de diferentes regiões do Brasil, tanto no 

setor público, quanto privado, já que o fator regional não foi um critério a ser avaliado nesta 

pesquisa. Segundo Moroz e Gianfaldoni (2006) o questionário é um instrumento para a 

coleta de dados que não exige a intervenção e presença do pesquisador, mas requer uma 

introdução sobre a natureza da pesquisa para os que responderão aos questionários. Além 

disso, o canal utilizado para o envio dos questionários foi o e-mail devido ao fato desse 
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estudo ter sido aplicável a analisar a realidade dos profissionais em outras organizações 

presentes em vários estados brasileiros, o que facilitou a coleta de mais informações para o 

desenvolvimento desse estudo. Outra razão é não ter sido viável ao pesquisador aplicá-los 

presencialmente, por causa da distância e do tempo que seriam requeridos para a aplicação 

dos questionários. 

Para a aplicação, profissionais de diferentes organizações que trabalhavam com o 

Secretário Executivo no dia a dia, foram selecionados por esses a responder o questionário. 

Além disso, as questões abordaram fatores como o conhecimento do colaborador sobre as 

competências do Secretário Executivo, e as avaliações dele quanto à satisfação acerca do 

ambiente de trabalho, o Secretário Executivo enquanto líder na organização, a atuação desse 

como assessor e como planejador. Os questionários foram respondidos por quinze 

participantes, que trabalhavam no mesmo setor que um profissional de Secretariado 

Executivo. 

Outro objetivo dos questionários foi analisar o quão condizente tem sido a atuação 

do Secretário Executivo com as competências descritas pelo artigo 4º, da lei 7377, de 30-9-

85, a partir da percepção dos profissionais que lidavam com o Secretário Executivo. 

O método de análise aplicado nesta pesquisa foi a análise de conteúdo que para 

Bardin (2011, p. 37) “é um conjunto de técnicas de análise das comunicações”. Esse tipo de 

análise utiliza procedimentos sistemáticos e descritivos para a descrição do conteúdo contido 

nas mensagens (BARDIN, 2011). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O questionário aplicado foi respondido por quinze colaboradores que trabalhavam 

com um profissional de Secretariado Executivo em organizações de diferentes portes e setores, 

onde onze eram de grande porte, duas de médio e outras duas eram microempresas. 

Sobre o setor de atuação, como pode ser visualizado na Figura 1, a maior fração 

ocupou o setor de ensino, o qual contou com seis participantes, os de relações internacionais 

e jurídico possuíam dois sujeitos cada e os de agricultura, de recursos humanos, 

administrativo, de assessoria e de diretoria tinham um cada. 
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Figura 1: Setor de atuação do Secretário Executivo na organização 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

Quando questionados se conheciam as competências do profissional de Secretariado 

Executivo, treze afirmaram conhecê-las, enquanto dois negaram ter conhecimento sobre o 

assunto, o que registrou a necessidade das habilidades do Secretário Executivo serem mais 

evidenciadas ainda em algumas instituições. Para Chiavenato (2005), a satisfação alcançada 

por um indivíduo dentro da organização acaba funcionando como uma espécie de reforço 

positivo para que alcance um novo desempenho, enquanto que a frustração funciona como 

um reforço negativo. 

Ao terem avaliado a satisfação que possuíam acerca do ambiente de trabalho, quatro 

afirmaram estar satisfeitos, enquanto que quatro estavam muito satisfeitos, o autor os 

classificou como um grupo de trabalhadores que estavam empenhados na execução do 

trabalho. 

No que se refere à contribuição do Secretário Executivo no desempenho do trabalho 

deles, os colaboradores destacaram as habilidades: otimização (6); organização (5); o 

conhecimento (4); cordialidade (3); mediação de relações internas (2); suporte (2); 

proatividade (2); competência (1); e arquivística (1). Lelis (2012) aborda a educação no 

ambiente de trabalho como um fator que permite aumentar a confiança entre os 

colaboradores e o nível de qualidade de vida, contribuindo para aumentar o ânimo entres os 

mesmos. Barbieri (2012) afirma também que a preparação de equipes para executarem 

tarefas múltiplas o incentivaram ao aprendizado, aperfeiçoamento da geração do 

conhecimento e a integração de equipes internas são os principais fatores para a redução do 

estresse no ambiente de trabalho, colaborando assim para o aumento da satisfação dos 

funcionários no mesmo. As afirmações desses autores se alinham à resposta dada por um dos 

participantes: 
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A Secretária Executiva com a qual trabalho é muito educada, alegre e 

extremamente competente. Sempre propõe soluções aos problemas 

apresentados e tem muita iniciativa. Sugere mudanças nos processos 

internos para agilizá-los. Suas qualidades colaboram muito para o bom 

ambiente de trabalho. (Colaborador 2) 

Quanto à percepção que tinham sobre o Secretário Executivo ao desempenhar o 

papel de liderança, em uma escala de 0 a 10, cinco atribuíram nota oito, quatro conferiram 

nota nove, três a nota dez, um como sete e dois não souberam responder. Com uma média de 

8,7 das notas atribuídas, além de nenhuma delas ter sido abaixo de 7 nesse questionamento, o 

que faz dessa média um valor expressivamente positivo, ressalta-se a fala de dois 

participantes: “Excelente! Conseguem se antever, planejar, preparar, organizar e executar as 

tarefas necessárias, além de promoverem melhorias” (Colaborador 6); e “A secretária da 

empresa toma 90% das decisões pelo gestor, entretanto, não vejo tal reconhecimento a ela” 

(Colaborador 15). 

Tais afirmações são confirmadas por Sabino e Rocha (2004) ao dizer que o 

profissional de Secretariado Executivo deve ser conhecedor das técnicas, comprometido, 

polivalente, negociador, programador de soluções, proativo e participativo. Além disso, ao 

descrever o Secretário Executivo como líder, as autoras citam que tal postura pode provocar o 

engajamento dos funcionários no cumprimento de ações para alcançar as metas da 

organização, o que elas deixam claro ao afirmar que o Secretário Executivo colabora por 

meio do conhecimento, do planejamento à execução e trazem melhorias e resultados à 

empresa. Além disso, Gárcia e D’Elia (2005) destacam que o comportamento do profissional 

de Secretariado Executivo o influencia o do departamento, o que também é caracterizado 

pelo comportamento de um líder. 

Garcia e Silva (2005) ao descrever o profissional de Secretariado Executivo como 

alguém que atua como elo entre clientes internos e externos, que gerencia informações e 

processos administrativos, além de preparar e organizar o ambiente e trabalho para que as 

decisões sejam tomadas de maneira efetiva. Ao avaliar em uma escala de 0 a 10 a atuação do 

Secretário Executivo como assessor, cinco colaboradores avaliaram a atuação como dez, 

quatro como nove, dois como oito, dois como sete e dois não souberam responder, o que 

correspondeu a uma média de 8,2, sendo nenhuma nota menor do que 7. As opiniões a 

seguir, feitas por alguns dos sujeitos da pesquisa, condizem com a citação de Garcia e Silva 

(2005): “o profissional é competente, porém falta que o gestor saiba utilizar todas as 

competências dele, o que não ocorre” (Colaborador 3); e “De acordo com sua formação no 

ensino superior, avalio como nota 9, pois o profissional é capaz de exercer com plena 

satisfação o cargo de assessor” (Colaborador 15). 

Quanto à atuação do Secretário Executivo no planejamento e na organização do 

trabalho da empresa, onze colaboradores afirmaram que o profissional atua também nesses 

níveis e algumas das suas opiniões sobre foram: “Sim. Pois ele está à frente de seu gestor, o 

representando muitas das vezes em pautas que ele mesmo não poderia participar” 

(Colaborador 14); e “Sim. Com esse auxílio ele passa a fazer parte das estratégias de 

crescimento da empresa” (Colaborador 15). 

Tais descrições validam a citação de Garcia e Silva (2005) pois os funcionários 

afirmam que o planejamento é composto pela análise da situação (presente), estipulação de 

objetivos, desenvolvimento de alternativas, tomada de decisões, desenvolvimento de um 

método de controle. Sobre a organização, é fixar objetivos, elaborar planos e cumprir os 

programas propostos. Enquanto isso, os quatro que responderam negativamente e 
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justificaram que é devido ao fato do cargo não ser de liderança, por haver poucas 

oportunidades e falta de autonomia. 

No que se refere à colaboração do profissional de Secretariado Executivo sobre a 

carga de trabalho que exercem, quatorze participantes afirmaram que o profissional 

contribuía de maneira positiva e uma pessoa não soube responder. Algumas das opiniões 

expressadas foram: “Sim. Ele auxilia no trabalho de assessoria jurídica, dando suporte com 

consultas e pesquisas em âmbito administrativo” (Colaborador 6); e “Acredito que colabora 

positivamente e sua ausência causaria um caos” (Colaborador 8). 

Dessa maneira, ao falar sobre bem-estar e qualidade, Sabino (2004, p.103) afirma 

que “são requisitos essenciais para a produtividade”. É possível inferir que o profissional de 

Secretariado Executivo tem colaborado para a promoção desses pontos aos próprios 

funcionários destacarem o quão essencial é o papel desse profissional para que o 

desenvolvimento de suas atividades flua melhor. 

Sobre o cumprimento da conduta, de acordo com os padrões das instituições, todos 

os participantes disseram que o profissional está condizente com tais códigos e citaram como 

motivos: a responsabilidade (4), o comprometimento (3), o seguimento de normas (3), a 

eficiência (2), a cordialidade (2) a confidencialidade (1), e a organização (1), como pode ser 

percebido nas seguintes afirmações: “Sim. É educado, cordial, responsável e comprometido” 

(Colaborador 12) e “Sim. É notório pelas reuniões que ela participa e fala como 

representante de seu gestor” (Colaborador 14). 

Sabino e Rocha (2004, p. 37) afirmam que “ética significa a constituição de valores 

e regras pela sociedade para assegurar a harmonia”, enquanto que o inciso 5, do artigo 5º do 

Código de Ética do Profissional de Secretariado ressalta a importância de “direcionar seu 

comportamento profissional, sempre a bem da verdade, da moral e da ética”³. Barbieri 

(2012), complementa que o comportamento e o exemplo são um dos principais meios de 

alcançar a excelência em uma instituição. Dessa maneira, foi possível comprovar que todos 

os colaboradores concordam que o Secretário Executivo tem promovido uma boa conduta 

por meio de sua postura que segundo eles é correspondente ao que é exigido nas 

organizações. 

Quanto ao grau de importância que os colaboradores julgaram ter o papel do 

Secretário Executivo nas organizações onde atuavam, dez julgaram ser muito importante e 

algumas de suas afirmações foi: “Muito importante. Porque o volume de trabalho no 

gabinete é grande e o Secretário Executivo dá grande apoio” (Colaborador 1); e “Muito 

importante. Ele tem o conhecimento necessário para o êxito de grande parte do trabalho da 

organização” (Colaborador 8). Quatro consideraram importante e uma das observações foi: 

“Importante. Pois profissionais capacitados e com notório conhecimento são essenciais aqui” 

(Colaborador 5). Um participante acreditou não ser importante. Esses dados revelam que a 

atuação do profissional de Secretariado Executivo tem sido a de um agente facilitador, 

enquanto mediador das relações interpessoais e também na execução do trabalho (GARCIA; 

SILVA, 200520). 

Com o intuito de compreender-se sobre a influência do Secretário Executivo na 

atuação do colaborador na organização, quatorze participantes consideraram que sim, 

enquanto um não considerou influenciável. Fica claro que os colaboradores sentiam que o 

trabalho deles era influenciado pelo Secretário Executivo, e isso é comprovado ao ter sido 

                                                 
20 Disponível em: <http://portal.metodista.br/secretariado/sobre/codigo-de-etica-do-profissional-de-

secretariado> Acesso em 03 de agosto de 2017). 

http://portal.metodista.br/secretariado/sobre/codigo-de-etica-do-profissional-de-secretariado
http://portal.metodista.br/secretariado/sobre/codigo-de-etica-do-profissional-de-secretariado
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mencionado que esse fenômeno se dava devido ao suporte na execução (7), conhecimento 

(3), busca por soluções (2), estímulo motivacional (1) e confiança (1), que esse profissional 

os fornecia. Algumas das respostas dos participantes foram as seguintes: “Sim. Ele orienta 

de forma prática e correta como ao desenvolver algumas das atividades. Além disso, é um 

profissional criativo que busca possibilidades de resolução de problemas, contribuindo assim 

para o favorecimento de todos na organização” (Colaborador 3); e “Sim. Ao ajudar a 

organizar o ambiente de trabalho, os demais setores tornam-se mais produtivos” 

(Colaborador 12). 

França e Rodrigues (1997) afirmam que a qualidade de vida no trabalho é composta 

pelas condições psicológicas e sociais, mas que pode ser afetada em casos de liderança 

autoritária, tarefas executadas sob repressão, falta de conhecimento dos colaboradores, falta 

de autoridade e excesso de trabalho. Dessa forma, é possível inferir que tais fatores são 

propensos a serem minimizados com a atuação do Secretário Executivo. 

Quanto à atuação do Secretário Executivo ser significante na organização, treze 

julgaram ser importante, enquanto dois não acreditavam ser. Sabino e Rocha (2004) afirmam 

que são recomendadas ao profissional de Secretariado Executivo as capacidades de 

interação, negociação e solução de conflitos, inclusive por mediar informações entre 

dirigentes e empregados. O cumprimento do que é citado pelas autoras é descrito nas 

seguintes afirmações dos participantes: “Sim. Agilidade a resolução das demandas, 

interlocução na área internacional e qualidade dos documentos gerados” (Colaborador 1); e 

“Sim. É indispensável no planejamento e na medição das ações da gestão” (Colaborador 12). 

Com base nos depoimentos e conteúdos analisados, o Secretário Executivo é um 

profissional que colabora na distribuição de tarefas, exerce sua liderança colaborando no 

planejamento e na organização de atividades, além de executá-las, e que conhece de maneira 

significativa o ambiente de trabalho tornando isso também um meio para ser um suporte para 

os colaboradores e os gestores. Foi possível constatar que o Secretário Executivo estende sua 

atuação como agente de qualidade não só para os processos de uma organização, mas 

também para a qualidade de vida dos colaboradores contribuindo com os níveis de redução 

de estresse e de satisfação deles na instituição. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização dessa pesquisa, nota-se que o Secretário Executivo se destaca 

por ter funções que são aplicáveis às mais diversas necessidades de uma organização, 

deixando sua contribuição tanto na execução dos processos, quanto nas relações 

estabelecidas no ambiente laboral. 

Foi perceptível que os níveis de satisfação que os colaboradores possuem sobre o 

ambiente de trabalho era influenciada, em certa medida, em como o Secretário Executivo 

colaborava para com a atuação dos mesmos. Essa hipótese pôde ser comprovada a partir das 

menções que fizeram sobre a atuação do profissional de Secretariado Executivo como líder, 

seu conhecimento sistêmico, a distribuição do trabalho que ele realiza, da cordialidade, 

organização e da otimização que o trabalho dele proporciona à execução das atividades dos 

colaboradores. 

As competências relacionais do Secretário Executivo também foram muito 

evidenciadas nas respostas dadas pelos participantes nos questionários, o que trouxe a 

necessidade que o ser humano tem quanto aos componentes de uma boa relação como a 

cordialidade, a confidencialidade e a ética, em seu cotidiano. O profissional de Secretariado 
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Executivo consegue enfatizar ao desempenhar a sua função, habilidades as quais não são 

ensinadas em sua formação superior, mas pessoal. 

É importante ressaltar que essa pesquisa teve suas limitações, principalmente 

quanto ao número de participantes, visto que os profissionais de Secretariado Executivo 

encaminhavam ao colaborador que julgavam ser o mais apto para avaliar sua atuação e que 

geralmente é o próprio executivo/gestor da organização, o qual disseram estar muito 

atarefados para colaborar com este estudo. 

Além disso, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas explorando o perfil do 

Secretário Executivo como líder na organização e como um promotor de comportamentos 

que contribuam para a produtividade dentro da organização. 

Enfim, foi possível perceber que é evidente que o profissional de Secretariado 

Executivo contribui para promover com excelência a execução dos processos na 

organização, mas também colabora para a qualidade de vida dos colaboradores que estão 

inseridos na mesma. Conclui-se que os colaboradores reconhecem a importância do papel 

desse profissional na organização, além de também acreditarem que é possível explorar mais 

as habilidades do Secretário Executivo devido a sua formação acadêmica, e que assim ele 

possa contribuir para sua maior valorização no ambiente de trabalho, já que é um 

profissional que não se limita a um setor e nem mesmo a um cargo, uma vez que possui uma 

atuação ampla e multidisciplinar. 
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Resumo: O foco deste estudo são as atividades secretariais no contexto da evolução do 

pensamento administrativo e seus efeitos na Administração Pública, tendo como questão 

norteadora: como são desenvolvidas as atividades secretariais na estrutura organizacional de 

Conselhos de Fiscalização Profissional? O objetivo principal é identificar como as atividades 

secretariais são desenvolvidas no Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. Segue-se, 

enquanto orientação teórica, o estudo de Reich (1994) que defende que o trabalho para o 

Século XXI se organiza em três amplas categorias: serviços rotineiros de produção, serviços 

pessoais e serviços simbólicos analíticos. A pesquisa é descritiva e qualitativa e o método 

adotado é o levantamento de dados. A coleta foi realizada junto aos chefes/responsáveis dos 

15 setores em atividade no CRC-CE, por meio de questionário. O resultado permite afirmar 

que as atividades secretariais contemporâneas estão presentes na rotina dos 15 setores da 

autarquia, com alto grau de incidência de atividades de produção, sendo realizadas em sua 

maioria por profissionais com formação acadêmica diversa do secretariado executivo.  

Palavras-chave: Atividades Secretariais. Administração Pública. Perfil Multifuncional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É a partir da década de 1980, com a intensificação da economia global, que a 

renovação organizacional impõe a flexibilização referente às formas de organização das 

estruturas produtivas, das modalidades de organização, das relações de trabalho e das 

competências dos recursos humanos, para conferir capacidade de adaptação às mudanças às 

empresas (KOVÁCS, 2006). 

Paralelamente, transformação no perfil profissional dos trabalhadores torna-se 

necessária, atentando para produção e gestão em rede em empresas cada vez mais 

internacionalizadas e “os perfis ocupacionais tendem a se relacionar com a crescente 

capacitação tecnológica” (POCHMANN, 2012, p. 499). Os novos conhecimentos científicos 

e tecnológicos se associam às exigências empresariais para contratação de empregados com 

polivalência multifuncional, maior capacidade motivadora e habilidades ampliadas no 

exercício do trabalho, requisitos profissionais indispensáveis para os que querem ingressar e 

permanecer no mercado de trabalho em transformação (POCHMANN, 2012).  

A modernização da gestão também ocupa mais espaço nas discussões sobre 

melhoria da gestão pública brasileira, pois, em face da insatisfação crescente em relação à 

qualidade dos serviços públicos, a pressão da sociedade pela melhoria dos serviços públicos 

aumenta, o que exige mudanças nas organizações públicas. O movimento de criação de 

novas capacidades de gestão da administração pública deve, então, promover a melhoria dos 

fluxos de trabalhos (técnicas), dos processos decisórios (gestão), e das comunicações 

(informação) de forma a gerar uma estrutura organizacional adequada, que resulte em uma 
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mudança substantiva da capacidade institucional de gestão (LIMA; JACOBINI; ARAÚJO, 

2015). 

Para Oliveira (2006), entre as importantes questões a serem consideradas na análise 

da evolução das estruturas organizacionais, há uma tendência natural de melhorar a 

adequação das atividades de apoio - as atividades de assessoria - que devem ser estruturadas 

de forma a atender as necessidades das unidades organizacionais ligadas aos negócios das 

organizações. É nesse ponto - das atividades de apoio à gestão ou atividades de assessoria - 

que se insere o profissional de secretariado em quaisquer organizações, como um 

profissional apto a participar de todos os níveis estruturais da empresa. De acordo com 

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 foco deste estudo é, no entanto, as atividades secretarias no âmbito da 

administração pública, tendo como questão norteadora: como são desenvolvidas as 

atividades secretariais na estrutura organizacional de Conselhos de Fiscalização 

Profissional? Desta forma, o objetivo geral deste estudo é identificar como as atividades 

secretariais são desenvolvidas no Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE). 

Como objetivos específicos estabeleceram-se: 1) identificar quais são as atividades 

secretariais realizadas no Conselho; 2) mapear como as atividades estão distribuídas na 

estrutura organizacional da entidade; 3) analisar as características das atividades secretariais 

realizadas nele, se técnicas ou gerenciais; e 4) identificar quem são os profissionais que 

executam as atividades secretariais, em termos de formação acadêmica e função.  

Quanto à orientação teórica, o estudo segue a teoria de Reich (1994) que defende 

que o trabalho para o Século XXI se organiza em três amplas categorias: serviços rotineiros 

de produção, serviços pessoais e serviços simbólicos analíticos.  

O interesse pelo tema surgiu por ocasião da prática de estágio secretarial no 

Conselho Regional de Contabilidade do Ceará e justifica-se por buscar melhor entender as 

mudanças impostas pela revolução tecnológica nos processos organizacionais e seus efeitos 

na atuação profissional do secretariado dentro das organizações. A realização desta pesquisa 

é relevante tendo em vista não se conhecer, até o momento, estudos dessa natureza em 

conselhos de fiscalização profissionais, cuja própria constituição, estrutura e funcionamento 

demonstram ser, também, um território pouco explorado pela literatura de referência.  

A atuação do secretário executivo na gestão pública já é objeto de pesquisas há 

alguns anos, porém seu foco se concentra na atuação de profissionais em instituições 

federais de ensino, podendo-se citar os estudos de Custódio, Ferreira e Silva (2008) e Souza 

(2014).  

No tocante a estruturação do texto, segue-se com a revisão da literatura, abordando 

especificamente a influencia da evolução do management no setor público, procedimentos 

metodológicos adotados, apresentação e análise dos resultados, conclusões e referências.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O processo de modernização administrativa brasileira é muito recente. Visando 

contribuir para a formação de um aparelho de Estado forte e eficiente e promover a 

reestruturação das instituições governamentais de acordo com o New Public Management, 

tal evolução foi possibilitada inicialmente pela promulgação da Constituição Federal de 1988 

e, posteriormente, pela Reforma do Aparelho do Estado em 1995, e complementadas em 
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2000 pela Lei de Responsabilidade Fiscal (KLERING; PORSSE, 2014). Os pressupostos da 

Reforma incorporam as diretrizes do Banco Mundial: redução de custos e racionalização do 

gasto público, na melhoria da eficiência do aparelho do Estado e descentralização dos 

serviços, retirando do Estado as atividades que possam ser desenvolvidas por outras 

instituições (SIMIONATTO, 1997). 

A chamada reforma gerencial brasileira propriamente dita teve início no ano de 

1995, quando o governo brasileiro, procurando criar condições para a reconstrução da 

administração pública em bases modernas e racionais - dentro de um contexto de crise 

evidenciada pela gradual deterioração dos serviços públicos, o agravamento da crise fiscal e 

da inflação - elaborou Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), o qual 

definia os objetivos e estabelecia diretrizes para a reforma da administração pública 

brasileira (BRASIL, 1995). Em sua palavra de apresentação do “Plano Diretor”, o então 

presidente Fernando Henrique Cardoso resume o sentido dessa proposta: 

É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração 

pública que chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de 

administração e eficiência, voltada para o controle dos resultados e 

descentralizada para poder chegar ao cidadão, que, numa sociedade 

democrática, é quem dá legitimidade às instituições e que, portanto, se 

torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado (BRASIL, 

1995, p. 7). 

Segundo Kanaane at al. (2010), tanto o gestor do órgão público quanto o 

administrador da empresa privada tem como meta a excelência. No entanto, o gestor público 

representa o Estado e sua administração deve sempre obedecer aos princípios legais como 

regras estruturais que dão coesão ao sistema. Conforme afirmam Klering e Porsse (2014), os 

objetivos de reforma gerencial não foram atingidos com a Reforma de 1995, mas serviram 

como prática discursiva para institucionalizar uma série de mudanças nos governos, e cujas 

políticas e ações empreendidas tornaram-se desdobramentos e lograram continuidade no 

governo seguinte. Nesse contexto, os projetos da Reforma do Estado de 1995 continuaram 

sendo enfatizados no governo Lula (2003-2011), mas com uma ênfase maior a programas 

sociais. 

Os desafios contemporâneos da administração pública fazem surgir uma nova 

forma institucional que vai além do conceito de descentralização do modelo gerencialista de 

administração pública: o Estado em rede, na qual, dá-se construção de uma rede interna entre 

os diferentes níveis e esferas de governo (KLERING; PORSSE, 2014). O Estado em rede 

surge, então, como forma de adaptação ao período contemporâneo, marcado pela nova 

sociedade global. Este conceito pressupõe um Estado mais flexível, descentralizado e 

consolidado, que estabelece novas relações em rede e coexiste com a participação de 

diversos atores.  

Estes são, portanto, alguns dos fatores considerados como necessários para 

compreensão do cenário no qual as estruturas da administração pública brasileira foram 

reformadas adotando novas práticas de gestão para adaptar-se à era da informação e da 

globalização. Essas mudanças influenciaram diretamente as condições de trabalho do 

profissional brasileiro, em sua atuação na administração pública. 

Quanto ao redimensionamento do papel profissional do servidor público na nova 

administração pública, este é visto como imprescindível para possibilitar atingir novos 

paradigmas quanto ao desempenho gerencial. Questões como gerar o comprometimento, 
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mobilizar a inteligência coletiva da organização e provocar a inovação contínua são novas 

habilidades requeridas para o desempenho profissional do gestor público (FERREIRA et al., 

2010).  

A organização pública passa a medir seus resultados através de indicadores de 

gestão, a estabelecer metas periódicas de desafio, realizar análise de desempenho (de forma 

individual e comparativa), promover ações de melhoria constante estimulando bons 

desempenhos e corrigindo os insuficientes, e passa a divulgar esses resultados internamente 

e para a sociedade (KANAANE et al., 2010). 

Deste modo, a descentralização da administração pública e a assimilação do 

pensamento moderno gerencial criou um novo cenário para as organizações públicas que 

influenciou diretamente o modo como as atividades são planejadas e executadas pelo 

servidor, exigindo deste um nova postura profissional. 

Os conselhos de fiscalização profissional estão inseridos neste processo de 

descentralização. Como autarquias, pessoas jurídicas de direito público, com autonomia 

administrativa e financeira, criados para exercer a regulamentação, o registro e a fiscalização 

das profissões liberais. Além das atribuições específicas de fiscalização, regulamentação do 

exercício de uma determinada profissão liberal, e a inscrição e organização do registro dos 

profissionais nela inseridos, os conselhos têm como atribuições acessórias a defesa das 

prerrogativas profissionais e a representação da profissão. No âmbito do sistema do qual faz 

parte, o Conselho Federal desempenha o papel de coordenador, estabelecendo as diretrizes e 

normas reguladoras do exercício profissional, enquanto aos Conselhos Regionais é reservado 

o papel de executores das atividades finalísticas relativas à fiscalização e registro (CFC, 

2011).  

O Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade 

foram criados, como entidades fiscalizadoras do exercício profissional, pelo Decreto-Lei nº 

9.295, de 27 de maio de 1946. Na década de 1990, o Conselho Federal juntamente com os 

Conselhos Regionais de Contabilidade adotaram a abordagem sistêmica para sua estrutura 

administrativa estabelecendo uma metodologia padrão de plano de trabalho e organizando-se 

de maneira sistemática para dar origem ao chamado “Sistema CFC/CRCs”. Com a 

institucionalização desse Sistema, os Conselhos de Contabilidade definiram suas estratégias 

de atuação e criaram o seu modelo de planejamento participativo para fortalecimento e 

alinhamento da gestão por meio de um Planejamento Estratégico. O primeiro passo foi 

redesenhar suas áreas e aperfeiçoar os procedimentos internos. E inseridas nos processos de 

sua estrutura administrativa estão as atividades de apoio à gestão, as atividades secretariais. 

 

2.1 ATIVIDADES SECRETARIAIS 

 

Reich (1994) em seu livro “O Trabalho das Nações” se dedicou a entender o que 

estava acontecendo com os cargos de trabalho americanos e como começavam a divergir os 

destinos econômicos dos americanos, que estavam cada vez mais se tornando parte de um 

mercado de trabalho internacional sem a assistência das instituições nacionais, cada vez 

menos nacionais e mais globalizadas. A competitividade dos americanos (como a de 

qualquer outro trabalhador) nesse mercado global passou a depender não mais das fortunas 

das corporações ou do porte das indústrias americanas que os empregavam (como se dava 

antes da globalização), mas das funções que desempenhavam e do valor que agregavam no 

âmbito da economia mundial. 
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Para entender o contexto do trabalho que os americanos executam, Reich (1994) 

buscou definir categorias que reflitam suas reais posições competitivas no mercado global. 

Ao fazer uma analogia entre o perfil internacional do trabalhador e as categorias adotadas 

pelo US Bureau of Census (Divisão do Censo dos Estados Unidos, a versão americana da 

“classificação de ocupações”), ele aponta o quanto o sistema de recenseamento americano 

encontrava-se conceitualmente ultrapassado, pois permanecia classificando todos os cargos 

funcionais em classes dirigentes, classes operárias e prestadores de serviço. O autor afirma 

que esse conjunto de classificações fazia sentido quando a economia do país estava apoiada 

a produção de larga escala das megacorporações americanas, nas quais, quase todos os 

cargos se encaixavam. Entretanto, em termos de um mercado em teia global, um americano 

cuja função esteja classificada como “técnica” ou “de vendas” pode, na verdade, estar entre 

as pessoas mais influentes e bem pagas na teia global. Logo, para entender que posição 

competitiva os americanos ocupam na economia global de mercado, seria necessário 

estabelecer novas categorias. 

O autor, então, faz uma analogia entre a forma de classificação americana e as 

categorias do trabalho global, e afirma que, para o Século XXI o trabalho se organiza em 

basicamente três amplas categorias:  

a) Os serviços rotineiros de produção, que incluem tarefas repetitivas que 

seguem um procedimento padrão e regras estabelecidas, não exigindo um  alto nível de 

educação formal para o perfil do trabalhador; 

b) Os serviços pessoais, que também são relacionados a tarefas simples e 

repetitivas, mas com o diferencial de serem executados pessoa-a-pessoa prestando serviços 

diretamente ao usuário final e executando suas tarefas individualmente ou em equipes; e 

c) Os serviços simbólicos analíticos, os que identificam problemas e promovem 

sua solução, cujo real valor resulta de conceituar o problema, desenvolver uma solução e 

planejar sua execução. 

Para exemplificar esse novo conceito, o autor afirma que as categorias tradicionais 

de padronização de funções não são mais suficientes para determinar o que uma pessoa 

realmente executa na sua função e quanto tal pessoa deve receber pelo que faz. Como 

exemplo, Reich (1994) faz uso da figura do profissional do secretariado, cuja amplitude de 

funções, segundo ele, engloba essas três categorias: 

Apenas algumas das pessoas que são classificadas como “secretárias”, por 

exemplo, executam estritamente tarefas rotineiras, como introduzir e 

recuperar dados em um computador. Outras “secretárias” executam 

serviços pessoais, como marcar compromissos e servir café. Um terceiro 

grupo de “secretárias” executam tarefas simbólicas analíticas 

estreitamente ligadas ao que fazem seus chefes. Classifica-las todas como 

“secretárias” encobre as diversas funções que têm dentro da economia [...] 

(REICH, 1994, p. 168). 

O exemplo postulado por Reich em 1994 amplia a visão sobre o perfil 

multifuncional do profissional do secretariado que evoluiu nesses últimos tempos 

acompanhando as demandas do mercado de trabalho. Nesse sentido, Santos e Durante 

(2010) explicam que as transformações na sociedade - que impactaram não somente as 

organizações, mas também as profissões no geral - exigem dos profissionais da área 

secretarial o aprimoramento constante das competências técnicas e o desenvolvimento de 

competências gerenciais. 
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As atividades secretariais consideradas no contexto do mundo do trabalho em 1985, 

no caso das constantes na lei de regulamentação sofreram as mudanças que a transformação 

do cenário mundial impôs às organizações fazendo a profissão de secretariado assumir outra 

dimensão. Esse novo perfil que se esmera vai aos poucos, através dos anos, estabelecendo 

uma distância e um desnível entre a atuação técnica e executiva dentro do mesmo campo de 

trabalho. “Não se trata de excluir da profissão as técnicas e procedimentos, mas de agregar 

uma atitude diferenciada diante de tais técnicas, atitude de reflexão sobre o fazer e de 

interferência nesta realidade” (SANTOS; DURANTE, 2010, p. 5). 

Ao defender um novo olhar sobre as técnicas secretariais Santos e Durante (2010) 

concordam com Neiva e D’Elia (2009) que independente de qual seja o grau hierárquico 

(posição) ocupado pelo profissional do secretariado dentro de uma organização, o “saber 

fazer” (a técnica) é fundamental, e, independente de qual seja o recurso tecnológico utilizado 

(se manual ou eletrônico, por exemplo), o entendimento do conceito de cada técnica desse 

“fazer” secretarial é essencial ao profissional. 

Desta forma, seguindo a linha de pensamento de Reich (1994) sobre as três grandes 

categorias de serviços, infere-se que a distinção entre a atuação do profissional de 

secretariado em nível executivo de uma atuação técnica reside, principalmente, no caráter 

simbólicos analíticos de suas atividades. Essa percepção encontra apoio em Santos e Durante 

(2010) e Neiva e D’Elia (2009) quando afirmam que o secretário executivo deve ser capaz 

de satisfazer as atribuições de um técnico em secretariado, haja vista suas atividades se 

basearem na aplicação das técnicas secretariais.  

Apesar da evolução da profissão, em muitas organizações (públicas e privadas) o 

secretário ainda é, por vezes, considerado como uma função e não como uma profissão 

presumindo-se que as atividades secretariais poderiam ser realizadas por qualquer outro, o 

que deprecia o papel do secretariado na gestão das organizações (CAMARGO et al., 2015). 

As atividades secretariais atualmente realizadas pelos profissionais já foram objeto 

de investigação de várias pesquisas contemporâneas, que foram agrupadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Atividades Secretariais Contemporâneas 

Relativo à: Atividades Secretariais Pesquisadas 

Reuniões 

Escolher e organizar ambiente 

Elaborar atas 

Elaborar pauta 

Viagens 

Providenciar passagens e hospedagem 

Providenciar diárias 

Providenciar documentação legal (passaporte, vistos) 

Providenciar traslados (transfer) 

Prestar atendimento especial a autoridades e usuários diferenciados 

Funções de Mando 

(quando delegadas pelo 

Superior) 

Supervisionar as atividades de escritórios ou gabinetes 

Follow-up (cobrar ações, respostas, relatórios; controlar cronogramas e prazos) 

Levantar informações (consultar departamentos, coletar informações e 

acompanhar processos) 

Estabelecer atribuições da equipe 

Programar e monitorar as atividades da equipe 

Conduzir equipe 

Comunicar ordens 

Fazer mediação de conflitos 

Coordenar projetos 

Administrar processos 

Controlar ponto dos funcionários 

Controlar estoque 
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Controlar receitas e despesas 

Controlar transporte 

Controlar entregas 

Relatórios 
Elaborar e emitir relatórios em planilhas e gráficos (Microsoft Excel) 

Preparar apresentações institucionais para exibição (Microsoft PowerPoint) 

Traduções Elaborar traduções (textos, manuais, cartas e e-mails) 

Informação e 

Comunicação 

Institucional 

Definir encaminhamento de documentos 

Confeccionar clippings 

Exercer o controle de documentos confidenciais 

Gerenciar a transmissão e difusão de informações internas 

Providenciar o encaminhamento legal de atas 

Informação e 

Comunicação 

Institucional 

Controlar a tramitação de processos (entre os setores do Regional) 

Proceder a abertura, leitura e encaminhamento de correspondências 

Eventos 

Estruturar o evento (gerar check-list) 

Elaborar convites 

Pesquisar local (reservar e preparar sala)  

Enviar convites e convocações (confirmar presenças)  

Providenciar material (equipamentos e serviços de apoio)   

Definir o protocolo (precedências) 

Elaborar o roteiro do cerimonial 

Dar suporte durante o evento (coordenar execução) 

Realizar logística de pós-evento  

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos estudos de Hillsheim e Torres (2006, 08); Custódio, Ferreira e 

Silva (2008, 22); Lasta e Durante (2008, 04); Santos e Durante (2010, 59); Durante et al. (2011, 122); Ferreira 

(2011, 11); Sousa (2014, 22); Camargo et al. (2015, 05). 

A lista do Quadro 1 demonstra que o leque de atividades secretariais atualmente 

desenvolvidas por profissionais do Secretariado no Brasil é muito mais amplo e com fortes 

características voltadas à gestão, ao mesmo tempo em que evidenciam que as técnicas 

secretariais permanecem como basilares na jornada laboral do profissional de secretariado. 

Como se pode observar, a mudança de paradigmas globais a partir da evolução da 

ciência e do conhecimento influenciou diretamente a história da evolução das estruturas 

organizacionais e do pensamento gerencial, modificando o perfil do trabalho e do 

trabalhador, em especial o profissional do secretariado em razão de sua proximidade inerente 

às atividades de gestão e comando. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo se baseou em observar, analisar, descrever e interpretar fenômenos, 

assumindo o caráter descritivo (ANDRADE, 2010). Nesse sentido, a presente pesquisa 

também se caracteriza pela abordagem qualitativa, cuja análise dos dados não se preocupa 

em comprovar hipóteses previamente estabelecidas, mas sim segue um quadro teórico que 

direciona a coleta, a análise e a interpretação dos dados (GIL, 2002; PRODANOV, 2013). 

Foi realizada a revisão de literatura sobre a evolução do pensamento administrativo 

e seu efeito na Administração Pública e sobre as atividades secretariais desenvolvidas na 

atualidade. O estudo baseia-se especialmente na teoria proposta por Reich (1994) sobre a 

organização do trabalho em três amplas categorias: os serviços rotineiros de produção, os 

serviços pessoais, e os serviços simbólicos analíticos. As atividades secretariais foram 

agrupadas de acordo com as três categorias. Essa estruturação foi utilizada na coleta de 

dados empíricos no Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, a fim de verificar se tais 
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atividades são realizadas neste ambiente e por quem são executadas. Enquanto método, 

portanto, se caracteriza pelo levantamento de dados. 

Optou-se pelo uso do questionário como instrumento de coleta de dados por se 

tratar de uma técnica padronizada característica das pesquisas descritivas (GIL, 2002). O 

referido questionário foi estruturado na forma de uma lista de 76 atividades secretariais 

agrupadas em 15 macroáreas de atuação, e essas macroáreas foram classificadas em serviços 

operacionais, serviços pessoais e serviços simbólicos analíticos (REICH, 1994). Todas as 

informações foram organizadas em uma planilha do software Microsoft Office Excel 2010, 

que também forneceu um espaço para o respondente informar cargo/função de quem executa 

as atividades. 

O questionário foi enviado via E-mail para os chefes/responsáveis dos 15 setores 

em atividade no CRC-CE, que são considerados os sujeitos dessa pesquisa, totalizando 

100% da abrangência pretendida em respostas. Cada chefia informou as atividades que 

integram a rotina de seu setor e informações sobre o cargo/função do(s) executor(es) destas 

atividades. A partir das respostas recebidas foram organizados quadros e gerados gráficos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para atender os dois primeiros objetivos desta pesquisa foram mapeadas as 

atividades secretariais contemporâneas que são realizadas atualmente na rotina de prestação 

de serviços públicos ao cidadão pelo CRC-CE e como essas atividades estão distribuídas na 

estrutura da organização (Quadro 2), o que permite afirmar que todas as 76 atividades 

secretariais propostas pelo questionário estão presentes (em maior ou menor grau) na rotina 

do CRC-CE. 

Observa-se que as atividades realizadas pela maioria dos setores são: atividades de 

elaboração e emissão de relatórios (93%), organização de documentos (93%), administração 

e atualização de arquivos físicos (87%), digitação e formatação de documentos (87%), 

atendimento aos contadores (87%), administração e atualização de arquivos em 

computadores (80%) e atendimentos ao telefone (80%). A alta incidência destas atividades 

se justifica por serem atividades de rotina de qualquer setor administrativo, 

independentemente do profissional que as desenvolve. 
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Quadro 2 – Atividades Secretariais no CRC-CE 
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Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

 

Por outro lado, o trato com os documentos, a administração de arquivos, e o 

atendimento são atividades que caracterizam o trabalho do Secretariado (BRASIL, 1985; 

CBO, 2002). 

As atividades secretariais de menor incidência nos setores do CRC-CE, todas com o 

mesmo índice de 7%, são: negociação com fornecedores; administração do tempo do 

executivo; organização do ambiente de trabalho do executivo e providencias com 

documentação legal (passaporte, vistos); controle do estoque e elaboração de traduções 

(textos, manuais, cartas e e-mails). Destas, negociar com fornecedores (Compras) e controlar 

estoque (Logística) não são atribuições características do secretariado e, no CRC-CE, são 

atividades exclusivas dos referidos setores.  

De acordo com os dados do Quadro 2, os setores de maior incidência das atividades 

secretariais no CRC-CE são: a Assessoria da Presidência (83%), o Desenvolvimento 
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Profissional (61%), Secretaria (55%), Fiscalização (53%), Superintendência (43%). Nesses 

setores trabalham 12 funcionários cuja formação acadêmica contempla as áreas de Ciências 

Contábeis(9), Gestão Pública(1), Pedagogia(1) e Secretariado Executivo(1), e cinco 

estagiários dos cursos de Administração(2), Secretariado Executivo(2) e Direito(1). Logo, 

resume-se que do total de 17 trabalhadores que executam mais atividades secretariais no 

órgão, apenas três são da área do Secretariado. 

 

Gráfico 1 – Grau de “secretarialidade” dos setores do CRC-CE 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Em relação ao terceiro objetivo: analisar as características das atividades 

secretariais realizadas no Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, se técnicas ou 

gerenciais, o Gráfico 1 apresenta o quanto cada setor do CRC-CE realiza das atividades 

propostas no questionário, separadas pelas categorias de Reich (1994), que irão indicar a 

característica técnica ou gerencial.  
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Toma-se como exemplo o setor de Tecnologia de Informação, que das 15 atividades 

operacionais (serviços de produção) propostas, realiza seis, por isso entende-se que o setor 

realiza 40% das atividades secretariais operacionais. O mesmo setor realiza três atividades 

de serviços pessoais de um total de seis, correspondendo a 50%. E, realiza quatro atividades 

simbólicas analíticas, do total de 55, equivalendo a 7%. Deste modo, conclui-se que o setor 

de TI é 40% operacional, 50% pessoal e 7% analítico, em termos de Índice de Atividades 

Secretariais. A mesma lógica é adotada para todos os demais setores e, por isso, intitulou-se 

de “grau de secretarialidade”.  

Em relação aos serviços simbólicos analíticos, que caracterizam o trabalho 

gerencial, destacam-se os setores de Assessoria da Presidência e de Desenvolvimento 

Profissional. A Assessoria da Presidência, em razão da natureza de sua posição hierárquica 

administrativa na organização, acrescida de sua atuação em eventos, justifica o índice 

aferido de 89%. O índice de 56% de serviços simbólicos analíticos no setor de 

Desenvolvimento Profissional deve-se provavelmente ao fato de este ser considerado pela 

atual gestão um ‘setor-chave’ para as ações estratégicas organizacionais, o que influencia 

diretamente na confluência de demandas de atividades simbólicas analíticas para a rotina 

deste setor. 

Chama a atenção também os índices de serviços simbólicos analíticos nos setores 

de Fiscalização e Superintendência, fato que se justifica em razão da natureza de sua 

competência dentro da organização envolver diversas atividades nas áreas de funções de 

mando (delegadas), como relatórios, traduções e informação institucional.  

Outro fato evidenciado no Gráfico 1 é o caráter mais operacional do setor de Secretaria, 

setor que conta com uma secretária executiva. De acordo com o papel do secretário cada vez 

mais voltado para a gestão (DURANTE et al. 2011; FERREIRA, 2011; SOUSA, 2014; 

CAMARGO et al. 2015), poderia se sugerir que a proporção seria inversa a que se apresenta. 

Por outro lado, o setor de Assessoria da Presidência, campo também de atuação do 

Secretariado, apresenta maior intensidade de atividades nas três categorias, especialmente 

das simbólicas analíticas.  

Em relação à área de Compras, nota-se que somente este setor desenvolve a atividade 

secretarial de negociar com fornecedores, enquanto outros quatro participam da coordenação 

das compras e organização das contas a pagar. Isso se justifica por essa atividade no setor 

público ser regulada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública.  

O quarto objetivo proposto por este estudo é: identificar quem são os profissionais, 

em termos de formação acadêmica e função, que executam as atividades secretariais. A esse 

respeito, conforme Quadro 3, o CRC-CE apresenta um Quadro Funcional com 24 servidores 

e 01 Jovem Aprendiz do curso Assistente Administrativo, acrescido da atuação de 16 

estagiários. O Secretariado Executivo está representado com cinco trabalhadores, sendo uma 

secretária executiva e quatro estagiários.  

Observou-se anteriormente que as atividades secretariais estão presentes em todos 

os setores do CRC-CE, entretanto, nem todos os setores possuem trabalhadores com 

formação em Secretariado, refletindo um descompasso e indicando que as atividades 

secretariais são realizadas por profissionais com formação nas outras áreas. 
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Quadro 3 – CRC-CE - Quadro de Pessoal do CRC-CE por setor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: dados da pesquisa (2016). 

 

Constatou-se a concentração da presença de estagiários que realizam atividades 

secretariais ligadas aos serviços rotineiros de produção e serviços pessoais. Isto pode ser 

percebido como vantagem competitiva para a organização, especialmente um órgão público, 

visto que para essas atividades um nível de conhecimento técnico médio seria suficiente.  

Percebe-se que, da mesma forma que o secretário foi impelido pelas mudanças 

globais sobre o trabalho a adquirir novas competências e habilidades (o que acabou por 

colocá-lo mais próximo da alta gestão) outras profissões também foram impulsionadas a 

assimilar o desempenho de tarefas operacionais secretariais, adquirindo também um aspecto 

de multifuncionalidade, ainda que de forma basilar.  

 

 

 

 

SETOR CARGO FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Assessoria da Presidência 01 Assessora Gestão Pública (cursando...) 

 02 Estagiários Administração 

Assessoria de Imprensa 01 Assessor Comunicação Social – Jornalismo 

 02 Estagiários Comunicação Social – Jornalismo 

Assessoria Jurídica 02 Procuradoras Direito 

 01 Estagiária Direito 

Atendimento e Protocolo 01 Estagiária Secretariado Executivo 

Cobrança Jurídica 01 Coordenadora Ciências Contábeis (cursando...) 

 01 Auxiliar Administrativo Ciências Contábeis 

 03 Estagiários Ciências Contábeis 

 01 Estagiário Administração 

 01 J. Aprendiz Assistente Administrativo 

Compras 01 Gerente Ciências Econômicas 

 01 Auxiliar Administrativo Letras 

Contabilidade 01 Coordenadora Ciências Contábeis 

Desenvolvimento Profissional 01 Coordenadora Ciências Contábeis 

 01 Assessora Pedagógica Pedagogia 

 02 Estagiários Secretariado Executivo 

 01 Estagiária Direito 

Financeiro 01 Gerente Analista de Sistema de Web 

 01 Estagiária Ciências Contábeis 

Fiscalização 01 Coordenadora Ciências Contábeis 

 01 Auxiliar Administrativo Ciências Contábeis 

 05 Fiscais Ciências Contábeis 

Logística 01 Gerente Administração 

Registro 01 Coordenador Pedagogia (concluinte...) 

 01 Estagiária Secretariado Executivo 

 01 Estagiária Ciências Contábeis 

Secretaria 01 Sec. Executiva Secretariado Executivo 

Superintendência 01 Superintendente Ciências Contábeis 

Tecnologia da Informação 01 Coordenador Analista de Sistema de Web 

 01 Estagiário Ciência da Computação 

 01 Terceirizado 
Técnico em Informática - Análise de 

Rede 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O new management na administração pública brasileira impôs a busca por maior 

eficiência no gerenciamento dos regimes políticos, e a consequente descentralização da 

administração pública ao assimilar o pensamento moderno gerencial, criando um novo 

cenário para as organizações públicas. Tais mudanças influenciaram diretamente nas 

atividades meio (de assessoria) dentro das organizações e nas condições de trabalho do 

profissional brasileiro do Secretariado, em sua atuação nas autarquias, dentre elas no 

Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. 

Neste cenário - no qual as atividades secretariais são atividades-meio inerentes a 

todos os tipos de organizações em razão de seu amplo espectro, o que inclui desde atividades 

operacionais até as funções analíticas gerenciais - o leque de atividades secretariais foi 

ampliado na última década em razão da evolução da economia global e seus efeitos nas 

estruturas organizacionais. Paralelamente, diante da descentralização do poder nas estruturas 

hierárquicas e da horizontalização das estruturas organizacionais, outras profissões também 

foram impelidas a assimilar novos campos e tarefas, seja em nome da eficiência, do 

crescimento pessoal, da aquisição de competências, ou ainda para a manutenção da 

empregabilidade. Isso criou um cenário organizacional democratizado no qual desempenhar 

atividades de serviços de escritório e dar conta das técnicas secretariais básicas se torna um 

requisito mínimo para profissionais que pretendam adentrar e se manter na área 

administrativa.  

O resultado deste estudo permite afirmar que as atividades secretariais 

contemporâneas estão presentes na rotina de todos os setores do CRC-CE, e que se 

caracterizam pelo alto grau de incidência de âmbito técnico operacional, sendo realizadas, 

porém, por profissionais em sua maioria com formação acadêmica de outras áreas e não do 

Secretariado Executivo.  

Diante dos efeitos generalizados da globalização sobre todas as profissões, talvez 

este seja um indício de que a profissão de Secretário esteja atravessando uma mudança de 

paradigma no seu espaço de atuação. Logo, não seria a presunção de que as atividades 

secretariais possam ser realizadas por qualquer outro uma questão de depreciação do papel 

do Secretariado na gestão das organizações, mas, outrossim, um efeito do processo desta 

evolução sobre todas as profissões, em sintonia com o desafio da democratização dos 

saberes na mobilização da inteligência coletiva do novo século. Na atualidade, o 

conhecimento de nível técnico tende a se democratizar e se coletivizar, e a consequência 

natural desse movimento é que o que antes era conhecimento especializado, hoje é 

conhecimento acessível, generalizado e basilar. Neste sentido, a evolução do Secretariado o 

aproximou cada vez mais do perfil de um Assessor Executivo e o distanciou do seu ‘habitat 

natural’, a secretaria.  

Quanto ao potencial deste estudo, o mapeamento das atividades secretariais 

contemporâneas desenvolvidas no âmbito de um órgão público, neste caso, o CRC-CE, 

sugere que a continuidade desta pesquisa em outras unidades regionais para fins de 

comparação entre fenômenos pode ser de grande aproveitamento para o planejamento 

estratégico do Sistema CFC/CRCs. O alinhamento estratégico dessas atividades-meio dentro 

da organização pode contribuir para a melhoria dos seus indicadores de desempenho. O 

resultado da pesquisa pode ser usado, também, como referencial para a capacitação e o 

aprimoramento do conhecimento e habilidades dos funcionários do CRC-CE, para o melhor 

desempenho das técnicas secretariais. Além disso, o estudo apresenta potencial para um 
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maior aprofundamento investigativo sobre a realização das atividades consideradas 

exclusivas do secretário, por outros profissionais.  
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DESAFIOS E REALIDADES DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO 
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Resumo: Este artigo abordou os desafios da construção da identidade do profissional de 

secretariado executivo inserido na Administração Pública sob a ótica de um contexto 

denominado pelo sociólogo Zygmunt Bauman como Modernidade Líquida. A justificativa 

desse estudo foi construir conhecimento que possibilitará a concatenação do profissional de 

secretariado ao mundo líquido. A partir disso, buscou-se responder como a consciência de si 

pode se associar na construção de uma identidade do profissional de Secretariado da 

Administração Pública inserido na Modernidade Líquida. Para isso, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica e de campo com dados qualitativos, interpretados a partir da análise 

de conteúdo, com secretários executivos lotados na Administração Pública, especificamente, 

na Universidade Federal de Campina Grande. Concluiu-se que a autoconsciência é 

imprescindível para a formação da identidade, uma vez que, para estar com o outro e servi-

lo, é necessário anteriormente desenvolver em si a capacidade de reconhecer-se e 

compromissar-se como cidadão. E, ainda, que esse profissional, quando inserido na 

Administração Pública, deve considerar os preceitos de uma administração em que o cidadão 

norteia as ações e os resultados da organização e, por isso, conhecer-se dentro de sua 

individualidade desenvolve a capacidade para atuar em meio à coletividade. 

Palavras-chave: Administração Pública. Secretário Executivo. Modernidade líquida. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A modernidade atual compreende caminhos tortuosos, com curvas sinuosas e 

difíceis de percorrer. Constituir-se enquanto indivíduo autônomo e um profissional autêntico 

tem se tornado um desafio diário, mais complexo que de costume. As informações são 

instantâneas, e ao tempo que trazem sua bagagem de utilidade, mudam a cada instante. As 

certezas são relativas, a individualidade vem ocupando o espaço da coletividade, as novas 

tecnologias, por vezes, alienam o sujeito em uma realidade virtual e fictícia, intimidades são 

compartilhadas e os valores são perdidos na busca desesperada por “fazer parte da rede”. “O 

“público” é colonizado pelo “privado”, o “interesse público” é reduzido à curiosidade sobre 

as vidas privadas de figuras públicas e a arte da vida pública é reduzida à exposição pública 

das questões privadas e confissões de sentimentos privados (quanto mais íntimos melhor)” 

(BAUMAN, 2001, p. 51). 

É nesse contexto de uma modernidade, por vezes contraditória, mas instigante, 

necessária de compreensão, adequação, intervenção e equilíbrio, que o profissional de 

Secretariado está inserido. É com este cenário que sua identidade é construída e moldada. 

Portanto, a importância de buscar compreender a si mesmo, ao cenário da administração 

pública do qual faz parte e às nuances da atualidade na busca de não impedir a liberdade de 

movimentos futuros. 
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No cenário do contraditório de uma solidez para o reconhecimento da identidade, 

tal como a capacidade de flexibilidade de não se limitar ou estagnar, mas se adequar a 

movimentos futuros contínuos, a relevância deste estudo se verifica na análise sobre como o 

autoconhecimento e o conhecimento externo a si, no contexto da modernidade líquida e da 

administração pública, é relevante para que o profissional de secretariado se reconheça 

enquanto indivíduo autônomo, cidadão, com direitos, deveres e garantias fundamentais. E, 

por sua vez, firme-se enquanto profissional com uma identidade clara, proativa, 

multidimensional, flexível, maleável, porém não volúvel, adequando-se às demandas da 

modernidade e do cenário em que a administração pública está inserida, de modo a registrar 

sua marca/personalidade dia após dia. 

Este estudo buscou responder ao problema de pesquisa: como a consciência de si, 

enquanto pessoa/cidadã, no cenário da modernidade líquida, pode impactar na formação da 

identidade do profissional de secretariado inserido na Administração Pública? A pesquisa 

tem por objetivo geral: identificar a associação do autoconhecimento na construção de uma 

identidade do profissional de secretariado na administração pública sob a ótica da 

Modernidade Líquida. Já enquanto objetivos específicos o trabalho buscou analisar o 

processo da construção da identidade profissional do secretariado; compreender as diretrizes 

exigidas para um profissional na Administração Pública; constatar a influência do 

autoconhecimento para a construção da identidade profissional de secretariado na 

modernidade líquida. O artigo está dividido em cinco seções: Introdução, Referencial 

Teórico, Procedimentos Metodológicos, Considerações Finais e Referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Construção da identidade profissional do secretariado 

 

No contexto da modernidade líquida, no qual as ideias são fluidas e estão em 

constante construção, a busca pela identidade apresenta-se como um desafio de 

complexidade diária. “A descoberta de que a identidade é um monte de problemas, e não 

uma campanha de tema único, é um aspecto que compartilho com um número muito maior 

de pessoas, praticamente com todos os homens e mulheres da nossa era líquido-moderna” 

(BAUMAN, 2005, p. 19).  

Esta complexidade na busca pela definição da identidade também se dá no campo 

de sua construção, compartilhada pelo pensamento de Jenkins (2005), a construção da 

identidade é a busca pela compreensão de quem o sujeito é, de que são os outros, o que se 

sabe sobre aquele respectivo sujeito e o que o sujeito sabe a respeito do que os outros sabem. 

 A identidade é construída por meio de processos associativos a respeito das 

características comuns e diferentes entre as pessoas, de modo que interajam a identificação 

realizada externamente ao indivíduo, ou seja, de que forma o identificam e, internamente, 

pela própria autoidentificação (JENKINS, 2005). Fernandes et. al. (2006, p. 58) afirmam que 

“sucessivamente, o indivíduo vai-se diferenciando e se igualando conforme os vários grupos 

sociais de que faz parte, tornando-se uma unidade contraditória, múltipla e mutável”. 

Em concordância com Fernandes et al (2006), ressalta-se que a identidade quando 

inserida na sociedade do século XXI, compreende a aceleração com a qual as informações 

são disseminadas e como repercutem diretamente no processo de transformações constantes 

existentes na sociedade, seja nos estilos de vida, na formação de opiniões, na capacidade de 

se autoconhecer na vulnerabilidade das relações sociais e, por sua vez, nos impactos de sua 
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própria construção. Por outro lado, como expressa Gatti (1996), a dinâmica da construção da 

identidade se associa às interações sociais: 
  

A identidade não é somente constructo de origem idiossincrática, mas 

fruto das interações sociais complexas nas sociedades contemporâneas e 

expressão sociopsicológica que interage nas aprendizagens nas formas 

cognitivas, nas ações dos seres humanos. Ela define um modo de ser no 

mundo, num dado momento, numa dada cultura numa história (...) 

(GATTI, 1996, p. 87). 

Segundo Ciampa (2001), a identidade pessoal de cada cidadão se configura a partir 

de relações sociais e influencia na formação da identidade profissional, formando o contexto 

social a partir das diferentes identidades que compõem determinado espaço. Sabe-se que as 

questões sociais e políticas são influenciadoras no processo de construção de identidade, por 

isso, o processo de construção de identidade não pode ser dissociado das constantes 

transformações. Transformações essas que segundo Bauman (2003), “foi-se a maioria dos 

pontos firmes e solidamente marcados de orientação que sugeriam uma situação social que 

era mais duradoura, mais segura e mais confiável do que o tempo de uma vida individual” 

(BAUMAN, 2003, p. 47). 

Na política-vida que envolve a luta pela identidade, a autocriação e a autoafirmação 

são os cacifes, e a liberdade de escolha é ao mesmo tempo a principal arma e prêmio mais 

desejado. [...] a identidade deve continuar flexível e sempre passível de experimentação e 

mudança; deve ser o tipo de identidade “até nova ordem” (BAUMAN, 2003, p. 61). 

A identidade profissional representa a construção conjunta de significados que 

surgem a partir de diferentes atributos que se inter-relacionam e dialogam entre si 

(CASTELLS, 2002). Significados que surgem a partir da construção do ser social que 

conhece a si mesmo, a sociedade que o circunda, o contexto em que está inserido e o que 

cada um desses espera dele. Como apresentado por Bauman (2003), o ser social que 

compartilha também os medos, as angústias e dificuldades para a construção da identidade: 

“identidade significa aparecer: ser diferente, por essa diferença, singular – e assim a procura 

da identidade não pode deixar de dividir e separar (BAUMAN, 2003, p. 21). 

Nessa perspectiva, percebe-se inserido o profissional de Secretariado, uma vez que 

o processo de construção e (re) construção da identidade deste profissional foi 

imprescindível para sua sustentabilidade no mundo do trabalho, pois, ao longo do tempo, 

vem demonstrando a sua capacidade de criar novos paradigmas e avançar conforme os 

cenários advindos do avanço da tecnologia e do surgimento da sociedade informacional, 

como expressa Medeiros (2010):   

A evolução da profissão de secretária, com as transformações que isso 

acarretou, é um fato, como é fato as alterações que ocorreram em todas as 

profissões. Muitas atividades que faziam parte do quotidiano das 

empresas simplesmente desapareceram, em virtude, sobretudo da 

introdução, em larga escala dos microcomputadores; outras atividades 

evoluíram, ganharam novas características (MEDEIROS, 2010, p. 346). 

Em complemento Almeida (2010) afirma que, o profissional de secretariado evoluiu 

e se desenvolveu muito ao longo de uma trajetória de lutas e conquistas. E, deste contexto, 

fazem parte a globalização e a revolução tecnológica. Nesta perspectiva, construir a 

identidade do profissional perpassou por exigir dele novos conhecimentos, novas posturas, 
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novas competências e capacidade para superar as transformações requeridas pelo contexto 

global, organizacional e social, econômico (SEIBLITZ,1999).  

Outrossim, a identidade profissional está vinculada à necessidade de manter uma 

unicidade entre os profissionais, podendo cada um, conforme seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes, moldar-se a si mesmo e às organizações, embasados na padronização 

dos procedimentos e das técnicas a serem aplicadas pelo profissional. Para se buscar uma 

uniformidade capaz de ir se moldando aos cenários, além de promover constantes espaços de 

discussões e treinamentos, é fundamental que se mantenha o profissional orientado aos 

avanços das tecnologias e comunicações, assim como, integrado em redes aos demais 

profissionais com diferentes experiências (NATALENSE, 1998; MEDEIROS, 2010). 

Todavia, além da tecnologia, nos dias atuais, cabe também a este profissional, como 

fator tão importante quanto a capacidade de autoconhecimento, desenvolver a percepção da 

sensibilidade de cada grupo, buscando sempre o equilíbrio por meio da inteligência 

emocional, pois como expressa Baunam (2003), necessita-se atuar em comunidade: 

[...] uma parte integrante da ideia de comunidade é a “obrigação fraterna” 

de “partilhar as vantagens entre seus membros, independente do talento ou 

importância deles”. Esse traço por si só faz do “comunitarismo” uma 

“filosofia dos fracos”. E os “fracos”, diga-se, são aqueles indivíduos de 

jure que não são capazes de praticar a individualidade de facto, e assim 

são postos de lado se e quando a ideia de que as pessoas merecem o que 

conseguem obter por seus próprios meios e músculos (e não merecem 

nada mais que isso) toma o lugar da obrigação de compartilhar. 

(BAUMAN, 2003, p. 56). 

Desse modo, observa-se que a responsabilidade da identidade profissional se inicia 

quando a nossa própria identidade e autoconhecimento estão suficientemente construídos e 

conhecidos e abertos ao processo de transmutação. A construção da identidade profissional 

também se fortalece pelo compromisso de cada um dos profissionais na constituição das 

diretrizes de sua profissão. Afinal, a busca pelo conhecimento da área e suas interconexões 

com outras áreas torna-se outro fator fundamental para uniformizar as técnicas de gestão, de 

assessoramento, de consultoria e administrativas.  

 

2.2 O profissional de Secretário Executivo inserido na Administração Pública 

Gerencial  

 

O cenário da sociedade brasileira atual reflete os impactos da crise financeira pela 

qual está passando. A gestão do governo do atual Presidente da República, Michel Miguel 

Elias Temer Lulia, vem anunciando reformas políticas, econômicas e administrativas que a 

crise de endividamento internacional da década de 80 também anunciou: ajustes fiscais, 

reformas do Estado voltadas para o mercado, etc. Na gestão do ministro da Administração 

Federal e Reforma do Estado, Luis Carlos Bresser Pereira, foi proposta a reforma do 

aparelho do Estado e transição da administração pública burocrática - com foco nos 

processos -, para a gerencial - com foco nos resultados para cidadãos.  

O processo de globalização, as reformas nos estados e o sistema de democratização 

foram alguns dos principais fatores que transformaram significativamente o 

desenvolvimento da gestão dos serviços públicos. Com a transição de Administração 

Burocrática para Administração Pública Gerencial, os organismos públicos vêm, com o 
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passar dos anos, buscando adequar suas estratégias, planos e diretrizes a uma gestão baseada 

em resultados (MACHADO et al, 2012). 

Houve, então, a ampliação do papel social do Estado, buscando combater a crise 

fiscal. Havia aí, em contraponto à administração burocrática, a descentralização, o incentivo 

à criatividade, inovação e cooperação. Pois, de acordo com Bresser (2001), para que 

houvesse cooperação era necessário obter um grau de confiança, pois assim como a 

administração é um modo de controle é também de cooperação. Ressalta-se que essa 

cooperação se estende ao cidadão como parte da construção das ações oriundas da 

administração pública, não como mero receptor, mas influenciador e interventor dos 

processos, dos resultados, do processo de transparência e da melhoria nos serviços.  

Sendo a administração pública caracterizada como o “conjunto de órgãos e 

entidades destinados a satisfazer, de forma regular e contínua, às necessidades sociais nos 

termos da lei” (GRANJEIRO, 2002, p.23), os cidadãos passaram a demandar melhores 

serviços do poder público em defesa dos seus direitos, assim como buscar maiores 

informações acerca de suas necessidades. Tê-lo como agente estratégico tornou-se peça 

chave para o Estado assegurar melhores condições sociais para a sociedade.  

Daí decorre afirmar que a gestão pública gerencial buscou adotar metodologias para 

prestação de serviços qualificados e eficientes ao cidadão. Procurando alinhar os serviços 

com suas necessidades e permitindo um maior envolvimento da população na construção das 

ações governamentais, a partir de mecanismos de transparência e de controle social, assim 

como canais de relacionamento eficazes. 

Ora, é notório que as crises financeiras no país, que geram uma remodelagem nos 

cenários sociais, políticos, administrativos, culturais, etc., não decorrem apenas de crises 

fiscais, mas também das estratégias de intervenção estatal e da forma como o Estado é 

administrado. Daí a importância de uma consciência integralizada e expandida do 

profissional ao contexto em que se insere.  

É neste cenário, para além dos “muros administrativos”, que o profissional de 

Secretariado Executivo está inserido. “As antigas características da profissão foram 

substituídas por excelência profissional, competência, conhecimentos múltiplos, cultura e 

aperfeiçoamento contínuo. Deixou de ser vista como “executora de rotinas” ou “apoio do 

executivo” e os anos 90 dignificam a profissão como “gestora de processos” (SABINO & 

ROCHA, 2004, p. 10).  

 Nessa perspectiva de gestoras de processos, é imprescindível ter uma visão 

panorâmica do ambiente no qual atua. Um processo que é construído por etapas, desde a 

consciência de si, para o despertar à coletividade, com o desenvolvimento de uma 

inteligência emocional, até a percepção cognitiva do meio, por intermédio de um olhar 

atento e crítico para cooperação e propostas de intervenção, quando necessárias. Trata-se da 

agregação de valor ao profissional proativo, dinâmico, empreendedor e multifuncional, que 

busca a excelência e responsabilidade, com um profissional psico-socio-cognitivo, 

contextualizado e expansivo.  

Esse profissional psico-socio-cognitivo é condizente com a realidade apresentada 

pelo autor Machado et. al. (2012, p.42), no que concerne a se perceber parte de uma 

organização que “não seja apenas qualificada por desempenhos, mas também por um 

elemento qualificante de competências. Algo, talvez, próximo à responsabilidade e ao 

compromisso de pessoas atendendo pessoas no serviço público”. Desse modo, a melhoria da 

performance organizacional depende da compreensão de que servir o público representa 
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servir a si mesmo e, num processo dialógico, servir a si mesmo para que o público seja 

beneficiado.  

Assim, o “eu” e o “outro” envolvidos passam a ser conjuntamente partes de um 

processo de trocas societais transformadoras. Essas transformações requerem características 

condizentes com o que apresenta o profissional de Secretariado, segundo Leal e Dalmau 

(2014, p. 17), pois “contempla um conjunto de saberes e conhecimentos de ordem científica, 

técnica, ética e social, que o permite contribuir para o aperfeiçoamento da qualidade e 

produtividade das organizações” 

Tendo o profissional de secretariado papel relevante nos processos decisórios e na 

relação com os gestores e os respectivos interessados nos serviços (os cidadãos), conforme 

orientam as diretrizes da profissão, e necessária a “habilidade de lidar com modelos 

inovadores de gestão” e “exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre 

planejamento, organização, controle e direção” (MEC, 2005, p. 79). E compreender que, 

enquanto responsável por melhorar as condições de um serviço público efetivo, não poderá 

se ausentar de qualquer responsabilidade no insucesso de determinadas políticas públicas ou 

até mesmo na falta de implantação delas.  

Nonato Junior (2009, p.159) relaciona o profissional de Secretariado como gestor 

do conhecimento e sua atuação no assessoramento ao processo decisório como capaz de 

“ressignificar e conceituar o seu reconhecimento e a propagação do que ele realiza no 

ambiente do trabalho, ou seja, este não atua somente na operacionalização técnico-tática das 

ações, mas na sua dimensão estratégica”. Desse modo, inserir-se como parte integrante e 

conhecedora dos diferentes contextos sociais, políticos, culturais, econômicos, etc, assim 

como se autoconhecer enquanto parte desse contexto, permitirá ao profissional o sentimento 

de pertencimento e co-responsabilidade das ações inerentes à administração pública.  

 

2.3 A influência do autoconhecimento para a construção da identidade do profissional 

de secretariado na Administração Pública sob a ótica da modernidade líquida.  

 

A consciência de si mesmo e de sua atuação nas transformações necessárias aos 

contextos sociais e organizacionais são partes integrantes para a construção de indivíduos 

atuantes, responsáveis e comprometidos com a sociedade e o meio em que estão inseridos. 

Porém, a personalidade que identifica cada indivíduo, ou grupos sociais, está sempre em 

constante mutação, de acordo com as constantes transformações externas a si, ou seja, o 

contexto do qual faz parte, como expressa Sampaio (2010): 

A mente humana, por meio do intelecto, é o princípio seletivo, combativo 

e autoafirmativo que separa o “Eu” do “Não eu”, o que é consciente de si 

mesmo e do mundo externo alheio a si próprio. Por isso, a pessoa está 

longe de conhecer efetivamente sua totalidade, enquanto um ser integral, 

pois sua consciência se acha identificada como a forma exterior, que julga 

a ser a única realidade (SAMPAIO, 2010, p.35). 

Se auto-identificar para se identificar como parte do meio em que vive, ou de um 

grupo, é o processo natural para que o indivíduo se insira na realidade social. Ter 

consciência de si permite ao sujeito integrar-se, abranger-se, agregar-se em substituição à 

individualização e ao separatismo. Reconhecer-se não apenas enquanto “pessoa individual”, 

mas como peça fundamental integrante de uma quebra-cabeça social. É necessário perceber 

que o mosaico só será perfeitamente concluído quando houver um encaixe “perfeito” das 
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partes integrantes. Essa é a dinâmica social: o indivíduo que move o grupo, a sociedade, o 

meio em que vive, em prol também da coletividade (BAUMAN, 2001; SAMPAIO, 2010; 

PERES; 2013).  

No tocante às questões de individualidade e coletividade, Bauman (2001) estabelece 

um paralelo entre a modernidade líquida e a pesada. A segunda, obtinha “salvação pela 

sociedade”, embora a sociedade sempre manteve uma relação ambígua com a autonomia 

individual: sendo simultaneamente sua inimiga e condição Sine qua non. Na Modernidade 

leve, também conhecida como líquida, a coletividade deu lugar à individualização. Os 

sujeitos são capazes de enfrentar os seus problemas, são responsáveis por suas escolhas, não 

responsabilizando mais os grandes líderes pelas consequências dos seus atos. Esta 

modernidade apresenta um novo ideal de individualização: que consiste em transformar a 

“identidade” humana de um “dado” em uma “tarefa”, encarregando os atores da 

responsabilidade de realizar essa tarefa e das consequências que ela trouxer, assim como dos 

efeitos colaterais de sua realização. 

Na modernidade líquida o indivíduo deve olhar para dentro de si mesmo, pois é aí 

que residem todas as ferramentas necessárias ao aperfeiçoamento da vida - sua astúcia, 

vontade e poder. Em se tratando do profissional de Secretariado, nesta contextualização, ele 

precisa estar sempre se desafiando e se reinventando de forma responsável e consciente. “Ser 

moderno significa estar sempre à frente de si mesmo, num estado de constante transgressão; 

também significa ter uma identidade que só pode existir como projeto não realizado” 

(BAUMAN, 2001, p. 41). 

Ainda no que diz respeito à individualização, de acordo com Bauman (2001) não 

apresenta apenas ângulos positivos. Riscos e contradições continuam a ser socialmente 

produzidos, são apenas o dever e a necessidade de enfrentá-los que estão sendo 

individualizados, assim como, ela parece trazer a corrosão e a lenta desintegração da 

cidadania. Bauman à luz de Tocquevile ressalta que o indivíduo é o pior inimigo do cidadão. 

Pois enquanto o indivíduo está preocupado apenas com seu bem-estar, de forma cética ou 

prudente, em relação à “causa comum”, o “cidadão” é uma pessoa que tende a buscar seu 

bem-estar através do bem-estar da cidade.  

Assim, como ressalta Bauman (2001), é a partir daí que surge um abismo entre o 

indivíduo de jure, que não culpa ninguém por suas misérias, senão sua própria indolência; e 

o indivíduo de facto, que tem controle sobre seus destinos e tomam decisões que de fato 

desejam. E para que o indivíduo de jure venha a se tornar um indivíduo de facto, antes ele 

precisa se tornar cidadão.  

Nessa perspectiva, como expressa Sampaio (2010), a autoconsciência modera o 

“eu” com o “outro”, de modo a assegurar uma integração dialógica e, por isso, deixá-la 

isenta de ações profissionais que impactam diretamente e indiretamente no resultado 

organizacional: 

Quando a consciência do eu ainda está adormecida, o ser humano volta-se 

apenas para si mesmo, para as questões do mundo material, para a 

satisfação dos desejos e de suas necessidades. Os veículos que formam a 

personalidade (físico, emocional e mental) funcionam desintegrados e são 

passivos e abertos a todas influências externas – do ambiente, da família e 

da sociedade (SAMPAIO, 2010, p.62). 

Desse modo, observa-se que o autoconhecimento se revela como uma capacidade 

relevante a ser desenvolvida pelos profissionais, uma vez que, em sua integralidade, 
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enquanto ser humano, tem de se perceber, se reconhecer e de saber seus próprios valores, 

limitações e características. 

O processo do autoconhecimento ocorre quando nos damos a oportunidade de abrir 

nossas mentes para o conhecimento, de quebrar os paradigmas estabelecidos no decorrer da 

vida e que ficam armazenados na nossa mente. Vale dizer aqui que paradigmas são modelos 

nos quais baseamos nossas percepções, ou seja, é o padrão através do qual entendemos, 

analisamos e modificamos o mundo exterior (PERES, 2013, p.13) 

No âmbito profissional, não só conhecer técnicas e ter habilidades e competências é 

o suficiente para lidar com os requisitos exigidos para um profissional da modernidade. O 

autoconhecimento representa um diferencial competitivo, uma vez que permite que o sujeito 

conheça suas fortalezas e fraquezas compatíveis com a realidade e as situações que 

enfrentará. Podendo, desse modo, traçar planos para alcançar as metas e identificar 

fragilidades necessárias para suas respectivas melhorias (PERES, 2013). 

Dentre as características exigidas pelo contexto profissional, a inteligência 

emocional tem também se destacado, tendo em vista que interagir em grupos com diferentes 

correntes de pensamentos, indivíduos com personalidades distintas e contextos sociais 

variados, é princípio fundamental para formação e atuação de todo profissional. Portanto, é 

indispensável reconhecer-se enquanto produto deste meio, com sua individualidade e 

particularidades enquanto pessoa, atenta às contribuições, políticas, culturais, etc., externas à 

sua formação. 

É importante destacar que “hoje, os seres humanos buscam contatos com seus pares 

mediante um mundo virtual em que podem, segundo a imposição do próprio sistema de 

irmandade do final do século XX e início do terceiro milênio, substituir “fracassos”, 

“frustrações” e até “conquistas” com a agilidade e velocidade da Internet” (FERNANDES, 

2004, p. 174). 

Todavia o grande desafio do profissional de Secretariado da atualidade é construir 

uma identidade profissional agregando o olhar para si e para o cidadão que de sua ação 

depende num contexto de uma “sociedade fluida, líquida”, apresentada por Bauman (2001), 

em seu conceito de modernidade líquida, a qual o profissional da contemporaneidade está 

inserido. Segundo o autor, trata-se de em um cenário que exige adaptação à imposição de 

vivências aceleradas, dinâmicas, fluidas e efêmeras. E, corroborando com Bauman (2001), 

Haroch (2004) reflete que “as sociedades contemporâneas, sob o impacto da globalização, 

tendem a se tornar sociedades que se transformam de maneira contínua, sociedades flexíveis, 

sem fronteiras e sem limites, sociedades fluidas, sociedades líquidas” (HAROCH, 2004, 

p.223). 

Embora continue sendo um tema importante e uma tarefa absorvente desde a 

passagem, ocorrida no início da Idade Moderna, da sociedade da "atribuição" para a 

"realização" (ou seja, de uma sociedade em que as pessoas "nasciam em" suas identidades 

para uma em que a construção da identidade é tarefa e responsabilidade delas), a 

"identidade" agora compartilha o destino de outros equipamentos da vida. Espera-se e 

prefere-se que ela, na falta de uma direção determinada definitiva, e não mais destinada a 

deixar atrás de si traços sólidos e indestrutíveis, seja fácil de ser fundida e passível de ser 

remodelada em diferentes formatos. Antes um "projeto para toda a vida", a identidade agora 

se transformou num atributo momentâneo. Uma vez planejada, não é mais "construída para 

durar eternamente": precisa ser continuamente montada e desmontada (BAUMAN, 2005, p. 

24-25). 
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No contexto da administração pública, a construção da identidade do profissional de 

secretariado deve considerar esse contínuo processo de montagem e desmontagem como 

embasamento para uma prestação de serviços públicos dinâmica e alterável, respeitando os 

preceitos legais. Tem-se a sociedade como parte das ações públicas, opinando, melhorando e 

controlando os processos e as estratégias, assim como uma administração pública que busca 

ser retroalimentada pelos anseios da sociedade e pela sua participação ativa. Desse modo, o 

profissional de secretariado deve estar aberto às sugestões da comunidade, às exigências de 

transparência, à aceleração nos feebdacks e nos próprios mecanismos de diálogo interativo 

com o cidadão. 

Daí decorre afirmar que a flexibilidade e a constante revisão para a busca de novos 

conhecimentos e informações, focado numa ação em prol do interesse público, são 

elementos marcantes para lidar com o traço de fluidez que transita a profissão do secretário. 

Por outro lado, no que tange às relações dos sujeitos com o mundo do trabalho, a 

contemporaneidade é representada pela “substituição dos “estamentos” – lugares a que se 

pertenciam por hereditariedade – pelas “classes” – pertencimento em função de realizações 

pessoais cotidianamente renovadas e confirmadas (pertencimento fabricado)” (BAUMAN, 

2001, p.155). 

Os pilares que sustentam a identidade da profissão de secretariado para serem 

inseridos no contexto da modernidade líquida precisam ser compreendidos que o cidadão, 

antes de profissional, necessita ter consciência de si com seu próprio eu e com a sociedade. 

Outrossim, conscientizar-se que não há uma identidade estática e findável, mas sim um 

processo contínuo de construção, pois a construção da identidade “assume a forma de uma 

experimentação infindável. Os experimentos jamais terminam. Você assume uma identidade 

num momento, mas muitas outras, ainda não testadas, estão na esquina esperando que você a 

escolha” (BAUMAN, 2005, p. 91). 

Nessa perspectiva, consolidar uma identidade profissional também esteve vinculado 

à sua capacidade de se adaptar às mudanças globais, pois segundo Bauman (2005, p.17), “o 

pertencimento e a identidade não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a 

vida, são bastante negociáveis e revogáveis”. Essa negociação e revogação citadas por 

Bauman (2005), revela que o processo de construção da identidade do profissional de 

secretariado deve ser capaz de se negociar a cada contexto em que o mesmo estiver inserido 

e revogar a cada nova necessidade para o enriquecimento da profissão e, por sua vez, do 

profissional. 

Por outro lado, é relevante destacar que as fluidez e instantaneidade dos atos 

acabam, muitas vezes, por acarretar a perda de identidade, ou pelo menos, a formação de 

“eus temporários ou fictícios”. “Eus fraudulentos ou arruinados devem ser descartados com 

base na "inautenticidade", enquanto a busca pelo verdadeiro prossegue” (BAUMAN, 2005, 

p. 28). Fernandes (2005) apud Bauman (2004) utiliza como reflexo da metamorfose da 

relação humana o testemunho de um universitário polonês que afirma categoricamente que 

dentro do líquido mundo moderno tudo se resolve na base do delete – um simples toque no 

mouse e tal como um passe de mágica, os problemas desaparecem. Basta limpar a lixeira e 

pronto.  

Nesse contexto da modernidade fluida, segundo Bauman (2001) são os elos que 

entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações coletivas – os padrões de 

comunicação e coordenação entre as políticas de vida conduzidas individualmente, de um 

lado, e as ações políticas de coletividades humanas, de outro (BAUMAN, 2001, p. 12). 
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A modernidade líquida pressupõe que a construção do profissional de secretariado 

se associa ao desenvolvimento de uma capacidade para aprender a aprender e a desaprender 

sobre si mesmo e sobre sua relação com o outro e vice-versa, tal como ser protagonista no 

assessoramento aos processos decisórios, sendo capaz de intervir e modificar cenários, 

buscando autonomia e o desenvolvimento da curiosidade o suficiente para duvidar do que 

está posto. Com isso, tornar-se-á o cidadão capaz de subsidiar a reconstrução do Estado a 

partir da consciência de si e da renovação de sua própria alma. 

É, com isso, necessário trazer a cognição na compreensão da aprendizagem, de 

modo a conhecer o processo de conhecer e o papel do conhecimento individual e social, 

considerando as diferentes dimensões psicológicas, sociais, biológicas, culturais (COSTA; 

BASTOS, 2005). Conhecer, inclusive, para minimizar a fluidez e a vulnerabilidade dos laços 

sociais e afetivos diante de um contexto de efemeridade que se vive. 

É importante destacar que “a cognição se concretiza nas atividades práticas” e, 

desse modo, “se imbrica na ação”, sendo esta a unidade que integra práticas, significados 

pessoais e culturais a ele associados e, certamente, componentes emocionais e afetivos” 

(COSTA; BASTOS, 2005, p.93-94). 

Desse modo, ter a capacidade de pensar sobre o que está fazendo, sobre o que se 

necessita aprender e sobre a necessidade e o impacto da sua ação ressignifica a ação e o 

processo de aprendizagem do profissional, pois aprende a transformar as experiências em 

conhecimentos, habilidades e atitudes em prol do outro. Com isso, estimula a mente humana 

a usufruir das suas próprias experiências pessoais para melhorar o exercício da cidadania e 

as práticas profissionais. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quanto à abordagem, tratou-se de uma pesquisa qualitativa, abrangendo variáveis 

referentes à vida das pessoas, suas experiências vividas, seus comportamentos e sentimentos 

(MINAYO, 2007). O foco no âmbito qualitativo se deu a partir da oportunidade que a 

resposta às perguntas abertas oferece para observar a dinâmica do sujeito, o mundo real que 

está inserido, para construir novos significados e compreender a problemática naquele 

referido contexto selecionado e abordado pelo pesquisador (DUARTE; BARROS, 2010).  

Considerando que se trata de uma pesquisa social, os dados e as variáveis 

qualitativos têm condições de descrever com mais detalhes a complexidade e o universo de 

significados que a abrangem, a saber, o processo dinâmico da sociedade, os contextos 

diversos, os valores, as crenças, as particularidades, dentre outros fatores que os 

questionados estarão inseridos (MINAYO, 2007, TRIVIÑOS, 1997). Neste estudo, a 

pesquisa bibliográfica foi norteada pelos construtos identidade profissional, 

autoconhecimento e profissional de Secretariado atrelados ao cenário da administração 

pública e da modernidade líquida (GIL, 2010). 

O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário aberto com perguntas 

exclusivamente abertas, as quais os sujeitos puderam explanar suas opiniões detalhadamente 

sobre o assunto abordado. Para GIL (2011), esse esquema pré-estabelecido de perguntas 

estruturadas para coletar dados do pesquisado auxilia e facilita o pesquisador em seu estudo. 

O processo de coleta de dados foi realizado em uma única etapa, por meio da ferramenta 

google docs, a qual se encaminhou, mediante email, o link com as perguntas para o envio 

das respostas, de modo que a ferramenta permitiu agregar os dados uns com os outros. 
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Os questionários foram compreendidos com questões de 1 a 10, onde a abordagem 

de construção de identidade do profissional de secretariado foram buscadas nas questões “4”, 

“7” e “10”, da administração pública, na questão “9”, e nas questões “2”, “3” “5”, “6”, “8”, a 

associação do autoconhecimento e da construção da identidade no contexto da modernidade 

líquida. 

Os sujeitos da pesquisa foram Secretários Executivos que atuam na Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG. O universo da pesquisa foi representado por 8 

secretários executivos, tendo sido o questionário enviado a todos eles. Enquanto que a 

amostra foi representada por 6 respondentes. Em seguida, na análise de dados, os 

pesquisados serão identificados, ao longo da análise de dados, através da sigla “PSE” que 

significa Profissional de Secretariado Executivo numerado por uma ordem aleatória. 

A análise de conteúdo definida como um “conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens (indicadores ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens” 

(BARDIN, 2011, p.48). A análise dos dados foi realizada por meio da concatenação dos 

dados comuns das questões abertas e, por sua vez, sequenciando-se do agrupamento dos 

dados qualitativos em categorias, para, em seguida, integrar os conteúdos, complementá-los 

e compreendê-los pelo processo de inferências concernentes à abordagem do referencial 

teórico (BARDIN, 2011). 

Os elementos constitutivos de um conjunto de informações são classificados, 

agregados, interpretados e compreendidos por meio de inferência, ou seja, compreender o 

que tem por trás de cada um daqueles conteúdos apresentados pelo sujeito pesquisado 

(BARDIN, 2011), afinal, a análise de conteúdo “visa o conhecimento de variáveis de ordem 

psicológica, sociológica, histórica, etc., por meio de um mecanismo de dedução com base 

em indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de mensagens particulares” (BARDIN, 

2011 p.50). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 A construção da identidade profissional do secretariado 

 

Sabe-se que a construção da identidade profissional tem como premissa 

compreender as características comuns e exclusivas, assim como aquelas que diferenciam e 

abrangem uma profissão. Segundo (PSE2), os fatores necessários para a construção da 

identidade do profissional de secretariado são “em primeiro lugar, se autovalorizar, pois 

nossa profissão é muito subestimada e sofre muito preconceito”. Ao citar a autovalorização, 

o (PSE2) demonstra a percepção de uma necessária individualidade e um olhar para si 

mesmo como premissa básica para que se autocompreender como valor para si mesmo e, por 

sua vez, para o outro. 

 Essa necessária individualidade para a construção da identidade se remete ao que 

apresenta Bauman (2001) quando argumenta que o indivíduo “de facto”, além de controle 

sobre seus destinos, toma as decisões que deseja. E a transição para o indivíduo “de facto” 

exige que o mesmo se torne cidadão. 

Segundo o (PSE3), a construção da identidade se relaciona à capacidade do 

profissional de atuar com “profissionalismo, ética, valorização da própria classe com relação 

ao secretário”. Desse modo, observa-se que tal visão remete o profissional a compromissos 
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com a profissão, com as pessoas, com a organização e com a classe. Infere-se, pois, que o 

(PSE3) concorda com Gatti (1996), ao associar a identidade do profissional de secretariado 

ao seu envolvimento nas dinâmicas sociais contemporâneas, apresentando um modo de ser 

no mundo, num dado momento, em uma determinada cultura. Com isso, observa-se que a 

influência do contexto e saber se moldar ao mesmo diferencia a sustentação do profissional 

nos cenários organizacionais. 

Para a (PSE2), o profissional de Secretariado necessita que haja a ampliação do 

campo de atuação para uma adequada constituição do processo de identidade profissional: 

necessita-se “ampliar nosso campo de atuação; um bom exemplo disso é levar profissionais 

de Secretariado para a docência”. Daí decorre afirmar que o (PSE2) se alinha a Bauman 

(2005), ao relatar a negociabilidade e revogabilidade da identidade, comparando a sua não 

solidez de uma rocha e ressaltando que não deve ser para toda uma vida. Adequar-se é 

condição inerente a todo profissional que necessita sobreviver às mudanças. 

Desse modo, infere-se que a construção da identidade do profissional de 

secretariado não deve se fixar no tempo e uma das premissas básicas para a sua sustentação é 

ter profissionais aptos a se flexibilizarem e a abranger multifunções, a depender das 

necessidades. Como explica o (PSE2), o processo de construção de identidade também se 

relaciona aos potenciais que as organizações exigem de seus respectivos colaboradores, a 

saber: (para construir a identidade profissional), deve-se “tentar galgar cada vez mais espaço 

nas empresas que precisem de nossos serviços, através de uma postura empreendedora”. 

O (PSE4) também ressaltou a necessidade de seu próprio eu para buscar-se na 

sociedade, para isso, faz-se necessária a “adaptação do comportamento diante dos diferentes 

meios nas instituições, modernizar e buscar conhecimento, ser resiliente quanto há falta de 

estrutura e material para a efetuar as demandas de forma ágil”. Demonstrando-se apto a atuar 

na modernidade leve ressaltada por Bauman como aquela que os sujeitos enfrentam os seus 

problemas, responsabilizam-se por suas escolhas e não mais culpam os líderes pelas 

dificuldades no cumprimento dos seus atos, mas se torna também responsável (BAUMAN, 

2001). 

Em complemento, o (PSE4) retrata a construção da identidade do profissional de 

secretariado como atrelada a uma adequada interconexão entre a “formação acadêmica, 

conhecimento, identificação com a profissão (e) experiência profissional”. Para o (PSE 4), 

aliado a isso, deve-se ter consciência que “o ser humano é mutável. Embora exista questão 

como resistência, mudança é necessário. Secretária(o) tem de ser mutável.” 

Assim percebe-se que o processo de construção do profissional de Secretariado 

deve observar as etapas da consciência de si para o despertar da coletividade, mantendo-se 

um profissional que busca e valoriza diferenças para se afunilar no mercado e, ao mesmo 

tempo, não se fixa, como uma rocha, mas se torna um profissional psico-socio-cognitivo, 

contextualizado e expansivo, cujo “projeto de vida não realizada”, que surgirão, a cada novo 

tempo, novas metas e estratégias a cumprir. Trata-se de transformar a “identidade” humana 

de um “dado” em uma “tarefa”, encarregando os atores da responsabilidade de realizar essa 

tarefa e das consequências que ela trouxer como explica Bauman (BAUMAN, 2001; 

BAUMAN, 2005). 
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4.2 O profissional de Secretário Executivo inserido na Administração Pública 

Gerencial 

 

A gestão dos recursos públicos com eficiência aliada à qualidade dos serviços com 

vistas a atingir o bem comum tem se tornado co-responsabilidade de cada um dos servidores 

que compõem as organizações públicas. Essa responsabilidade de cada um se remete à 

interdependência entre as ações, ou seja, o ciclo da gestão pública interdepende das ações 

entre si. 

Daí decorre afirmar que um profissional de Secretariado da Administração pública 

deve compreender que as diretrizes a seguir não devem ser só pautadas nas suas demandas 

profissionais, mas sim num contexto mais amplo e generalista que é compreender-se como 

responsável por transformar a sociedade a partir de sua atuação profissional. Para o (PSE6), 

são características necessárias para atuar na administração pública principalmente “conhecer 

o conjunto de leis e regras da administração pública, pouco conhecida pela maioria dos não-

servidores públicos”. 

Segundo (PSE2), o profissional de Secretariado deve compreender que se faz 

necessário “abandonar os velhos vícios presentes no serviço público (e) entender que 

estamos nesse ambiente para prestar serviços de qualidade a qualquer cidadão”. 

Concorda-se com o (PSE2), que ultrapassou os limites da compreensão do 

secretário-servidor público não como um mero cumpridor de tarefas nem como alguém que 

deve atuar adequadamente pelo aumento do controle social e da necessidade de 

accountability,21mas como um cidadão que deve prestar serviços a outro cidadão que possui 

ou poderá possuir necessidades iguais ou semelhantes às suas, cujo qualificante de 

competências significa saber que sua atuação será em função de outrem.  

Desse modo, esse profissional de Secretariado inserido na Administração Pública 

deve ser ou, até mesmo, buscar ser um profissional psico-socio-cognitivo que atua de forma 

contextualizada e expansiva, ou seja, busca desenvolver consciência de si para dialogar com 

a coletividade e vice-versa, de modo a promover transformações pensando globalmente 

(BAUMAN, 2001; MACHADO et al, 2012). Segundo (PSE4), “empatia, saber e querer 

servir/atender e, principalmente, conhecimento” são características necessárias ao 

profissional para atuar na administração pública. Concorda-se com o PSE4 ao retratar a 

necessidade de uma predisposição para ser agente transformador, tal como perceber-se como 

capaz de se colocar no lugar do outro.  

Outrossim, como destacado pelo (PSE2), os serviços públicos devem ser de 

qualidade a qualquer cidadão, independentemente de sua classe social, racial, econômica, 

cultural, etc. Infere-se o reconhecimento por parte do (PSE2) de uma visão e compreensão 

de serviços inclusivos e igualitário, considerando as diferentes necessidades sociais. 

Outrossim, o (PSE3) compreende que a atuação do profissional na Administração 

Pública requer integrar o conhecimento técnico e o emocional, ou seja, caberá, aliado a 

conhecimentos técnicos, equilibrar-se e perceber as sensibilidades de cada grupo. 

Desse modo, as diretrizes exigidas para um profissional de Secretariado Executivo 

na atualidade é se perceber co-responsável e co-gestor do processo decisório, do 

processamento de informações e dados, da execução de tarefas, do desenvolvimento de 

                                                 
21 accountability são processos de avaliação e responsabilização permanente dos agentes públicos que 

permitam ao cidadão controlar o exercício do poder concedido aos seus representantes (MACHADO et al, 

2012). 
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estratégias, com o olhar “voltado para”, “junto com’ e a partir das “necessidades” da 

sociedade de forma “contextualizada” e “viva”. 

 

4.3 A influência do autoconhecimento para a construção da identidade do profissional 

de secretariado na Administração Pública sob a ótica da modernidade líquida.  

 

O autoconhecimento favorece a percepção, a reflexão e a ação para a evolução do 

sujeito. Abrir-se à autoconsciência deve ser de responsabilidade de cada um dos 

profissionais que busca a melhoria contínua. Ao ser questionado se considera que o 

autoconhecimento influencia na construção da identidade profissional, o (PSE2) revela que 

existe uma relação direta, pois “quando se busca excelência naquilo que se faz, se 

autoanalisar é muito importante e necessário”. Trata-se de uma época em que a lógica da 

artificialidade, do momentâneo, do gozo, do consumo e da vulnerabilidade das relações 

coloca o autoconhecimento como capaz de assegurar uma consciência de si com o outro, 

sendo o “eu” capaz de olhar para si com foco no que o outro espera.   

Em complemento o (PSE6) argumentou que o autoconhecimento influencia, pois 

“consigo identificar meus pontos fortes e fracos no sentido de me capacitar e buscar 

melhorias tanto na execução do trabalho, quanto na postura profissional”. A autoanálise 

permite melhorias para sua adequação aos diferentes contextos vivenciados. É possível 

quebrar paradigmas, descontruir conflitos internos, reconhecer nossas dificuldades e 

potencializar nossas virtudes. 

O (PSE 2) afirma que se autoconhece, pois “em muitos momentos faço autocríticas 

e identifico falhas cometidas por mim”, ou seja, a consciência de si mesmo começa a ter 

impacto nas transformações de nossas ações quando a crítica sobre si mesmo faz melhorar o 

agir em prol do outro. Enquanto que o (PSE5) confirma que se autoconhece porque 

“costumo me autoavaliar quanto ao alcance dos meus objetivos pessoais e profissionais”. 

 Ao ser questionado sobre autoconhecimento, o (PSE3) corroborou com as 

premissas de fluidez e velocidade abordadas por Bauman no que tange à modernidade 

líquida, ao afirmar que “não se autoconhece, pois considera que o conhecimento (sobre si 

mesmo) seja um conhecimento infinito e diário”, que acompanhe a dinâmica social, ou seja, 

o sujeito move a si mesmo, move o outro, que move o grupo, a sociedade e o meio em que 

vive. Infere-se que diariamente deverá cada sujeito buscar se conhecer um pouco mais, pois 

o autoconhecimento não será estático nem desintegrado de um mosaico social da 

modernidade. 

Segundo (PSE5) tem-se como características importantes para lidar com a fluidez e 

a velocidade com a qual o mundo se transforma, “ser flexível, tendo em vista as diversas 

mudanças no mercado”. Como atitude destaca-se “a perseverança” como necessária diante 

de um momento tão concorrido”. Desenvolver a flexibilidade em suas ações profissionais 

acarreta num diferencial competitivo para atuar na modernidade. 

O PSE4 ressalta que para lidar com essa fluidez necessita-se “buscar 

conhecimento/informação, senso crítico e empatia para com os demais “clientes” internos e 

externos da instituição a qual está inserido (a). Com isso, observa-se o PSE4 apontando para 

uma relação entre a fluidez e a percepção do sujeito “de facto” trazido por Bauman (2001), 

como aquele sujeito que está condicionado a sua capacidade de se tornar cidadão. 

No que diz respeito à construção da identidade do profissional de secretariado na 

modernidade líquida, o PSE 2 reconhece que o secretário está apto a lidar com as questões 
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do mundo líquido, todavia para ele, necessita-se “estar disponível e comprometido para 

atender as exigências cada vez maiores do mundo moderno. 

São características e atitudes relevantes para um profissional no mundo líquido, 

conforme o (PSE2) “proatividade, disponibilidade, busca por aprimoramento e qualificação, 

obter conhecimentos multidisciplinares, estar aberto a mudanças e desafios e saber trabalhar 

em equipe”. Ou seja, abrir-se a novos aprendizados e conhecimentos, buscar antever os 

problemas e atuar neles assim como atuar em conjuntos com as equipes em que estiverem 

inseridos são estratégias que o secretário pode se guiar para atuar na liquidez do mundo do 

trabalho. 

Daí decorre afirmar que sendo a construção do profissional de Secretariado como 

um processo de experimentação infindável, a cada novo contexto global inserido, deverá ter 

como ponto de partida (re)visitar em continuadamente a sua capacidade de 

autoconhecimento para, por sua vez, moldar-se adequadamente às influências externas às 

nossas percepções. Desse modo, os profissionais de Secretariado se tornarão com maiores 

condições de sobreviver às transformações das gerações futuras. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Finalmente, percebe-se que a construção da identidade do profissional de 

Secretariado não deve se limitar a conhecer as características comuns, as peculiaridades e o 

que diferencia essa profissão de uma outra. Deve ser acompanhada pela análise dos 

contextos cujos profissionais, ao longo do tempo, estejam inseridos. Trata-se de uma 

compreensão que a certeza que a contemporaneidade apresenta para tais profissionais é que a 

sustentação da profissão e de sua identidade não estarão dissociados das transformações que 

os circundem e nem das ações em prol do bem-comum, devendo ser norteados pela 

consciência de si. Desse modo, o profissional de secretariado executivo na Administração 

Pública se compreende como parte de um processo de transformação e geração de bem-estar 

social a que se destinam os organismos públicos. Busca conhecer suas atividades, mas 

conhece o todo em que essas partes estão inseridas e, por sua vez, não limita as atividades 

em operações descontextualizadas das necessidades dos clientes-cidadãos. 

O profissional de secretariado executivo, desenvolve-se enquanto cidadão-

profissional, para, através de suas ações e competências, transformar-se em co-gestor e co-

responsável pelos processos decisórios e como os resultados oriundos deles chegarão à 

sociedade de forma justa, igualitária, transparente e acessível. Outrossim, numa via de mão 

dupla reconhece as necessidades do cidadão e transforma-as em influenciadoras para o 

processo decisório da gestão pública. 

Concluiu-se que a autoconsciência se torna o basilar para a formação da identidade 

do profissional de secretariado dentro da modernidade líquida, que, continuadamente, 

conduz o sujeito a se desenraizar e (re) enraizar abruptamente, tornando-o inseguro, volátil, 

perdido e liquefeitos, mas adaptado aos meios e capaz de sobreviver a cada um deles. 

Desenvolver diariamente a autoconsciência faz-se necessário para que profissionais 

de Secretariado entendam que conhecer a si mesmo permite melhorar perante a sociedade, 

desenvolver senso crítico para o exercício da cidadania e compreender que para estar com 

outro e servi-lo é necessário anteriormente desenvolver em si a capacidade de transformar. 

Conhecer-se dentro de sua individualidade facilita a busca por transformações para a 

coletividade. 
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As contribuições para a profissão de Secretariado foram alertar acerca da 

importância do seu autoconhecimento como fator competitivo e diferencial para um mercado 

tão acirrado e alertar as formas de superar os desafios da Modernidade Líquida. 

Para trabalhos futuros, sugere-se perceber como a formação profissional de 

Secretariado tem se adequado ao contexto desse mundo líquido. 
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Resumo: No ambiente organizacional a gestão por competências tem sido apontada como 

um dos fatores de maior importância para obter estratégias de soluções para os conflitos do 

cotidiano corporativo. É necessário que cada profissional saiba lidar com uma combinação 

de tarefas mantendo a determinação para o êxito das atividades. Nesse contexto, esse estudo 

abordou o tema da competência gerencial, por meio da metodologia do mapeamento de 

competências proposto por Brandão (2009; 2012). Esse mapeamento será construído com 

base nos estudos feitos junto aos Secretários Executivos que ocupam cargos de chefia na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, em seus cinco Campi, Reitoria e 

Hospital Universitário (HUOP). O foco foi mapear as competências consideradas pelo autor 

como relevantes no desempenho das funções gerenciais. Para tanto se partiu da avaliação 

pessoal de cada participante do estudo no quesito: em que medida você expressa essas 

competências em seu trabalho. Desta forma, as competências profissionais nas organizações, 

no que se refere ao conhecimento, habilidades e atitudes, dimensões da competência, devem 

estar associadas ao desenvolvimento de habilidades para a competência e a formação 

acadêmica e profissional. Portanto, o presente trabalho trata-se de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, seguida de uma pesquisa bibliográfica, sendo que ambas, completam-

se entre si. 

Palavras-chave: Competência Gerencial. Secretariado Executivo. Mapeamento de 

Competências. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi identificar e mapear as competências profissionais 

gerenciais no desempenho do trabalho de um grupo de Secretários Executivos que ocupam 

cargos de chefia em uma Instituição de Ensino Superior (IES) Pública do Estado do Paraná. 

Essa proposta partiu do mapeamento de competências elaborado para os Secretários 

Executivos que ocupam cargos de chefia nessa instituição a partir do método de mapeamento 

de competências proposto por Brandão (2009; 2012). 

O foco foi mapear as competências consideradas pelo autor como relevantes no 

desempenho das funções gerenciais. Para tanto se partiu da avaliação pessoal de cada 

participante do estudo no quesito: em que medida você expressa sua competência em seu 

trabalho (título do questionário entregue aos participantes do estudo). 

A preocupação das organizações em contar com indivíduos capacitados para o 

desempenho eficiente de determinada função não é recente. Taylor (1970) já alertava, no 

início do século passado, a necessidade de as empresas contarem com homens eficientes, 

ressaltando que a procura pelos competentes excedia a oferta.  À época, baseadas no 
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princípio Taylorista22 de seleção e treinamento do trabalhador, as empresas procuravam 

aperfeiçoar, em seus empregados, as habilidades necessárias para o exercício de certas 

funções, restringindo-se a questões técnicas relacionadas ao trabalho e à especificação do 

cargo. 

Sob essa perspectiva, referia-se à competência como um conjunto de conhecimentos 

e habilidades que credenciavam um profissional a exercer determinada função. Mas, a partir 

da década de 1990, o tema competência entrou para a pauta das discussões acadêmicas e 

empresariais, reconfigurando-se. 

O foco passa a ser a identificação da forma como um profissional aplica na prática, 

as competências adquiridas ao longo da sua formação acadêmica e do desempenho de suas 

funções profissionais. 

Mas como desenvolver as competências profissionais no contexto organizacional? 

Para responder a essa questão, é necessário percorrer o caminho que vai da aprendizagem 

individual para a aprendizagem em grupo e, finalmente, para a aprendizagem na 

organização. Rebatendo a discussão das competências do indivíduo para as competências 

das organizações, introduz-se a noção da empresa como carteira de competências. 

Num ambiente profissional competitivo, se diferenciará o profissional que possui 

uma boa base acadêmica, capaz de executar suas habilidades e conhecimentos e exercer as 

atividades necessárias de maneira eficaz. Competência seria assim, a capacidade de 

combinar, misturar e integrar recursos em serviços, gerenciamentos, decisões e mobilidade 

dentro da organização. 

De acordo com Brandão (2007) o tema competências no trabalho e nas 

organizações constitui uma das categorias de estudos em comportamento organizacional 

sobre a qual há crescente interesse por parte de organizações e pesquisadores. No início da 

década de 1990, discussões têm ocorrido em torno da noção de competência, suas 

dimensões, antecedentes e implicações (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001; GONCZI, 1999; 

MC LAGAN, 1997). 

Baseando-se no pressuposto de que o domínio de certos recursos é determinante 

para o desempenho de uma organização, o mapeamento de competências propõe integrar e 

orientar esforços, sobretudo os relacionados à gestão de pessoas, visando desenvolver e 

sustentar competências consideradas fundamentais à consecução dos objetivos 

organizacionais (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2002; BITENCOURT, 2004). 

Isto posto, este artigo está dividido em cinco partes, sendo esta introdução à 

primeira. A segunda parte apresenta um breve referencial teórico acerca do conceito de 

competência no trabalho e do método de mapeamento de competências proposto por 

Brandão (2009; 2012). A terceira parte relata os procedimentos metodológicos adotados, 

seguido da quarta parte que descreve os resultados e as discussões desencadeadas por esses 

resultados. Na quinta e última parte expõem-se as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste tópico serão abordados temas relevantes o que é competência, o mapeamento 

das competências e o profissional do secretariado executivo. 

 

                                                 
22Taylorismo é o conjunto das teorias para o aumento da produtividade do trabalho fabril, elaboradas pelo 

engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor. (SANDRONI, 2003, p.592). 
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2.1 O QUE É COMPETÊNCIA, COMPETÊNCIA INDIVIDUAL E PROFISSIONAL 

 

O termo competência deriva do latim competentia, que significa proporção, 

simetria, concordância, ser próprio (HOUAISS, 2001). Inspira à ideia de adequação, 

conformidade, harmonia, de algo que é apropriado a um contexto, uma situação, exigência 

ou expectativa. 

O adjetivo competente, então, poderia designar aquele que é capaz de agir 

adequadamente frente a uma situação, adotando medidas compatíveis, 

proporcionais, apropriadas à circunstância. No cotidiano, a expressão tem 

sido utilizada para qualificar o indivíduo capaz de resolver certo assunto, 

fazer determinada atividade (BRANDÃO, 2012). 

Com a evolução das teorias administrativas ao longo do século passado, o termo 

competência foi incorporado à linguagem organizacional, sendo utilizado para designar a 

capacidade da pessoa de realizar apropriadamente determinado trabalho ou a própria atuação 

do indivíduo em um dado contexto profissional. 

O conceito de competência surgiu de forma estruturada pela primeira vez através de 

David McClelland (1973 apud FISHER et al, 2008). Esse autor procurou construir uma 

abordagem mais efetiva que ultrapassava os testes de inteligência que eram realizados nos 

processos de recrutamento e seleção de pessoas para as organizações. Sua meta era a de que 

essa abordagem poderia ser utilizada como referência para a construção e a compreensão de 

instrumentos de gestão de pessoas. Dessa forma, a definição de competência passa a ser uma 

construção determinada pela história, pela cultura e pelo desenvolvimento da sociedade 

organizacional. 

A partir da década de 1970, o interesse pelo assunto estimulou o debate teórico em 

diferentes campos de estudo (educação, economia do trabalho, psicologia organizacional, 

administração, sociologia do trabalho etc.), a realização de pesquisas sobre o tema e o uso da 

noção de competência para orientar a condução de diversos processos organizacionais 

(BRANDÃO, 2012, p.2). 

 A importância do estudo sobre as competências profissionais nas organizações traz 

diversas vantagens para as organizações, tais como: o aumento da produtividade no ambiente 

de trabalho; a satisfação no trabalho; a motivação; a qualidade do trabalho bem 

desenvolvida. Ou seja, a competência profissional nas organizações permite um avanço para 

o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e atitudes dos profissionais na busca da 

qualidade e produtividade no ambiente do trabalho. 

Desta forma, o “saber fazer” dos profissionais, por mais simples e previsíveis que 

sejam, exige também o “saber” e o “saber ser”, capazes de pensar e atuar com qualidade e 

produtividade. Nesse sentido, é necessário que se promova uma discussão quanto às 

competências profissionais, pois, além da formação técnica, a preparação dos profissionais 

focaliza para um novo olhar sobre o trabalho nas organizações (BACKES, 2004). 

Feita uma breve retrospectiva histórica da evolução conceitual do termo 

competência, constatou-se que a maior contribuição acadêmica sobre o tema ocorreu a partir 

da década de 1990. O Quadro 1 sintetiza as principais definições de competências e seus 

respectivos autores a partir dessa década: 
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Quadro 1 – Autores e conceitos de competência a partir da década de 1990. 

Autores Conceitos de Competência Ênfase 

Prahalad e 

Hamel 

(1990) 

As “competências organizacionais” são competências necessárias para 

cada função e as “competências essenciais” seriam aquelas que 

obedecem aos seguintes critérios: oferecem reais benefícios aos 

clientes; são difíceis de copiar e dão acesso a diferentes mercados. 

Competências 

organizacionais e 

competências 

essenciais. 

Dutra, 

Hipólito e 

Silva 

(2000) 

Competência é a capacidade de uma pessoa atingir os objetivos da 

organização. 

Foco nos 

resultados 

Zarifian 

(2003) 

Competência é a tomada de iniciativa e responsabilidade do 

profissional nas situações que se confrontam; competência é uma 

inteligência prática apoiada nos conhecimentos adquiridos, a fim de ser 

transformados à medida que essas situações aumentam; competência é 

a faculdade de mobilização e compartilhamento de desafios, a fim de 

assumir áreas de responsabilidades. 

Tomada de 

decisão e 

responsabilidade. 

Passos 

(2004) 

O “padrão competitivo é construído a partir da realidade de cada 

organização, com suas especificidades, história e características. ” 

Novas relações 

de emprego e 

inserção no 

trabalho. 

Bertolini 

(2004) 

O enfoque competência está centrado nas pessoas, as quais aprendem 

ao se defrontar de forma reflexiva com as situações concretas e as 

reconstrói por sua iniciativa, assumindo a responsabilidade pelo seu 

trabalho e a comunicação com o outro. 

Alta 

aprendizagem 

Brandão 

(2012) 

Inspira à ideia de adequação, conformidade, harmonia, de algo que é 

apropriado a um contexto, uma situação, exigência ou expectativa. O 

Adjetivo competente, então, poderia designar aquele que é capaz de 

agir adequadamente frente a uma situação, adotando medidas 

compatíveis, proporcionais, apropriadas à circunstância. No cotidiano, a 

expressão tem sido utilizada para qualificar o indivíduo capaz de 

resolver certo assunto, fazer determinada coisa, 

Noção de 

competência nas 

organizações 

Bergamini 

(2012) 

 

No momento fala-se da competência como uma qualidade que faz com 

que cada pessoa esteja disposta a ir cada vez mais longe. Dentro dessa 

perspectiva, a competência exige predisposição interior, bem como 

motivação consciente. 

Foco aonde a 

pessoa quer 

chegar e ser 

reconhecida 

dentro da 

organização. 

Fonte: adaptado de Bonfim (2012, p.56). 

 

Por meio do Quadro 1, pode-se observar que nas últimas três décadas, o foco 

conceitual de competência girou em torno das qualidades e perspectivas que cada pessoa 

pode atribuir-se em seu desempenho, inspirando-se segundo suas similaridades funcionais, 

denominadas competências. 

O conceito de competência que será utilizado neste estudo é o adotado por Brandão 

(2012) com complementos de Bergamini (2012). Ambos os autores tratam da competência 

dentro das organizações e de seu reconhecimento, ou seja, referem-se à competência como 

algo que precisa ser desenvolvido no cotidiano organizacional, até porque, é esse cotidiano 

que consegue transformar regularmente em desempenho os dados fornecidos pelo contexto. 

A pessoa competente consegue usufruir dos benefícios das informações disponíveis no meio 

ambiente tornando-se competente. 
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Sendo assim, competência é o termo utilizado para qualificar a pessoa apta a 

realizar, no presente, sua atividade com maestria, tendo, para tanto, suficiente conhecimento, 

habilidade e atitude. Essa definição trata a competência como um termo amplo, composto 

por aspectos intelectuais, emocionais e morais, sendo todos importantes para o desempenho 

adequado das funções nas quais o profissional é dito competente. 

A definição acima deixa claras as três dimensões da competência (RUZZARIN, 

2002; SAUPE, 2006): o “saber” (conhecimentos), o “saber fazer” (habilidades) e o “saber 

ser” (atitudes). Dessa forma, ser competente passa a ser consequência da utilização 

adequada, pelo profissional, de seus atributos de competência, isto é, dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes que possui e que são compatíveis com a função que ele desempenha. 

A competência da pessoa é decorrente da aplicação conjunta, no trabalho, de seus 

conhecimentos (técnicos, de escolaridade, de cursos, especializações, entre outros), de suas 

habilidades (experiências individuais e coletivas) e de suas atitudes (atitudes compatíveis 

para atingir eficácia em relação aos conhecimentos e habilidades adquiridas ou a ser 

adquirido). 

É por isto que Brandão (2012, p. 1) defende a proposta de que a competência no 

trabalho "tem sido gerenciada nas organizações na expectativa de influenciar positivamente 

o desempenho de profissionais e da própria organização". Nesse sentido, a competência 

passa a ser uma aptidão passível de gerenciamento. 

A gestão por competência constitui-se num modelo de gestão que engloba o 

conceito de competência no sentido de orientar diversos processos organizacionais, em 

especial os relacionados à gestão de pessoas. "Valendo-se de diferentes [...] instrumentos, 

tem o propósito de identificar, desenvolver e mobilizar as competências necessárias à 

consecução dos objetivos organizacionais" (op cit., p. 8).  

 

2.1.1 Mapeamento de competências  

 

Como a pesquisa está direcionada a uma IES pública, cabe citar que, 

especificamente para esse setor, a competência no trabalho esta regulamentada pelo Decreto 

nº 5.707 de 23/02/200623. Esse Decreto institui as políticas e as diretrizes para o 

desenvolvimento de pessoal da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e 

Fundacional, e define competência como um "conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessários ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos 

objetivos da instituição". Para Brandão (2012, p. 4), nesta definição está embutida a ideia de 

que "competência é evidenciada quando o individuo mobiliza e aplica, em seu trabalho, um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, para gerar um desempenho adequado às 

necessidades organizacionais" ou, como está descrito no Decreto acima nominado: 

necessidades institucionais. 

Para tanto o mapeamento de competências perpassa pela identificação das 

competências institucionais (aquelas que são inerentes a toda instituições) e as profissionais 

(tidas também como pessoais), que são as que se relacionam especificamente aos indivíduos 

ou a pequenas equipes de trabalho. 

O mapeamento de competências trata de um processo contínuo, que tem como etapa 

inicial a formulação da estratégia da organização, oportunidade em que são definidos sua 

                                                 
23 BRASIL, Decreto nº 5.707, de 23/02/2006. Institui a Política e as Diretrizes para o desenvolvimento de 

pessoal da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. Brasília: DOU de 24/02/2006. 
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missão, sua visão de futuro e seus objetivos estratégicos. Em seguida, são definidos os 

indicadores de desempenho e as metas, com base nos objetivos estratégicos estabelecidos. 

De acordo com Carbone (2005), uma vez formulada a estratégia organizacional, 

torna-se possível realizar o mapeamento de competências, o que constitui a segunda etapa do 

processo. O mapeamento objetiva identificar o gap ou lacuna de competências, isto é, a 

diferença entre as competências necessárias para concretizar a estratégia formulada e as 

competências internas já disponíveis na organização. 

É importante ressaltar que, na ausência de ações de captação ou desenvolvimento de 

competências, por parte da organização, essa lacuna tende a crescer. Isso porque a 

complexidade do ambiente no qual as organizações estão inseridas faz com que sejam 

exigidas cada vez mais novas competências (BRANDÃO, 2009). 

As próprias competências internas, já disponíveis na organização, podem tornar-se 

obsoletas com o passar do tempo. Por isso, é fundamental realizar periodicamente o 

mapeamento e planejar a captação e o desenvolvimento de competências. Para Brandão e 

Guimarães (2001), essa captação diz respeito à seleção de competências externas e à sua 

integração ao ambiente organizacional, que pode dar-se, no nível individual, por intermédio 

de ações de recrutamento e de seleção de pessoas. 

O passo inicial desse processo consiste em identificar as competências 

(organizacionais e profissionais) necessárias à consecução dos objetivos da organização. 

Para essa identificação, geralmente é realizada, primeiramente, uma pesquisa documental, 

que inclui a análise do conteúdo da missão, da visão de futuro, dos objetivos e de outros 

documentos relativos à estratégia organizacional (CARBONE et al., 2005).  

Depois, realiza-se a coleta de dados com pessoas chave da organização, para que 

tais dados sejam cotejados com a análise documental, conforme proposto por Bruno-Faria e 

Brandão (2003). Podem ser utilizados ainda, outros métodos e outras técnicas de pesquisa, 

como por exemplo, a observação, os grupos focais e os questionários estruturados com 

escalas de avaliação, como sugerem Guimarães (2001) e Santos (2001). 

Além disso, a definição deixa claro que não se pode atribuir a um indivíduo o título 

de competente ou incompetente, já que esses são “estados”, e não situações imutáveis. E é 

justamente por isso que todos os profissionais, mesmo aqueles já reconhecidos como 

competentes, devem buscar o aperfeiçoamento contínuo (FLEURY; FLEURY, 2002). 

A figura 1 ilustra o modelo de gestão por competência defendida por Brandão 

(2009, 2012), uma vez que, é a partir desse modelo que se visualiza a organização como um 

processo contínuo, no qual o mapeando de competências parte da estratégia organizacional 

da organização. 
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Figura 1 - Modelo de gestão por competências 

 

Fonte: Brandão (2012, p. 9). 

 

É a partir do modelo ilustrado na Figura 1, que o autor propõe o mapeamento das 

competências. Esse mapeamento é fundamental para a gestão por competências, pois orienta 

as ações organizacionais para captar e/ou desenvolver as competências relevantes à 

organização. 

Como o objetivo desse estudo está direcionado aos profissionais de Secretariado 

Executivo, faz-se importante descrever o perfil de formação desse profissional. Uma vez que 

a formação acadêmica pode ou não anteceder o profissional. Independente disso, já faz parte 

do histórico de conhecimento do mesmo. 

 

2.2 O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO: PERFIL E 

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 

 

O profissional de Secretariado Executivo está diretamente envolvido nos processos 

de gestão da empresa, conforme apontam estudiosos da área ao abordar a sua atuação como 

gestor (LASTA; DURANTE; 2008; BARROS; BRAGA; SILVA, 2011).  

Os autores acima voltaram seus estudos para a gestão secretarial. No entanto, as 

pesquisas sobre essa temática ainda são limitadas no sentido de delinear conceitos, áreas, 

atividades e formas de atuação da gestão em Secretariado. Considera-se que essa discussão 

perpassa estudos sobre gerenciamento, bem como as competências gerenciais necessárias à 

sua atuação (BARROS; et. Al. 2013). 

De acordo com Lima e Cantarotti (2010),  

O curso de Secretariado Executivo deve assegurar no perfil de seus 

egressos a capacitação e a aptidão para compreender as questões que 

envolvam sólidos domínios científicos, acadêmicos, tecnológicos e 

estratégicos, específicos de seu campo de atuação, assegurando eficaz 

desempenho de múltiplas funções de acordo com as especificidades de 

cada organização, gerenciando com competência e discrição o fluxo de 

informações e de comunicações internas e externas. 

Ou seja, é por meio do curso de graduação que o profissional de Secretariado 

Executivo receberá as informações necessárias para a sua atuação profissional e, nessas 

informações, estão os processos de formação de competências individual e profissional. Para 
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tanto, no ano de 2004 o MEC estabeleceu por meio da Resolução n. 3, de 23/06/2005 as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação em Secretariado 

Executivo, por meio das quais foram definidas as competências24 que a formação na área 

deve possibilitar. 

Sendo assim, os cursos de graduação, nível bacharelado, habilitam o egresso a 

desempenhar e a desenvolver as competências prescritas nas DCNs. O preparo acadêmico e 

a experiência profissional são fatores fundamentais para minimizar os riscos que cercam as 

organizações. Neste sentido, as instituições de ensino, especialmente o superior, têm-se 

preocupado com a inserção do graduando no mercado de trabalho (LIMA; CANTAROTTI, 

2010). 

Com os ajustes dos Projetos Políticos Pedagógicos às DCNs, várias pesquisas foram 

desencadeadas objetivando o estudo do perfil profissional e das competências profissionais 

no cotidiano dos secretários executivos. Parte dessas pesquisas foi sumarizada e consta no 

Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Sínteses de alguns estudos que tratam do tema da Competência com o perfil de Secretariado 

Executivo. 

Autores/Ano publicação Título do estudo 

BÍSCOLI; CIELO (2004) Gestão Organizacional e o Papel do Secretário Executivo 

MOURA, M.A. 

(2008) 

Trabalho e Competências em Transformação: o Papel da Profissional de 

Secretariado 

NUNES; SOUZA (2010) Gestão por Competência: sob a perspectiva do Secretário Executivo 

CANTAROTTI; 

LIMA (2010) 

A formação e a construção de competências para a atuação do profissional de 

Secretariado Executivo: um estudo de caso em uma Empresa Júnior 

NUNES; ARAÚJO 

(2013) 

Os conhecimentos necessários à formação acadêmica em consultoria 

secretarial 

LEAL; FIATES (2013) 
Competências dos Secretários Executivos de uma Universidade Pública 

Federal: uma análise a partir da perspectiva dos gestores 

BARROS; SILVA; 

LIMA; BRITO (2013) 
As Competências Gerenciais Desenvolvidas pelos Secretários Executivos 

LEAL; DALMAU (2014) 

Análise das competências secretariais requeridas pela Universidade Federal de 

Santa Catarina em comparação ao perfil profissiográfico do Secretário 

Executivo 

Fonte: elaborada pelo autor (2016). 

                                                 
24 I–Capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências fixados pelas organizações;II–Visão 

generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e Inter setoriais;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 de sinergia;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). 
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A visão geral dos autores que constam no Quadro 2 possibilita a constatação de que 

a questão da competência está intrinsecamente conectada ao perfil dos profissionais de 

Secretariado Executivo. O perfil do Secretário Executivo está construído sobre os quatro 

pilares que norteiam as DCN, quais sejam: a assessoria, a consultoria, a gestão e o 

empreendedorismo. Contudo é a habilidade de gestão que requer, com maior desenvoltura, o 

desenvolvimento de competências gerenciais. 

Sobre este aspecto, Barros, Braga e Silva (2011) consideram que as competências 

gerenciais do Secretário Executivo envolvem o pensamento estratégico, a capacidade de 

identificar oportunidade de crescimento, a inovação e a elaboração de objetivos na 

organização. Eles estão relacionados à postura que esse profissional está assumindo nos 

últimos anos como: empreendedorismo, tomadas de decisões, comunicação, trabalho em 

equipe, orientação para o cliente, inovação e criatividade, entre outras competências que 

estão inseridas no contexto da profissão.  

No entendimento de Lima e Cantarotti (2010), as competências secretariais 

abrangem negociações, gerenciamento de informações, funções gerenciais como 

planejamento, organização, controle e direção, gestão secretarial e comunicação. 
O que na visão de Bortolotto e Willers (2005) seriam as competências secretariais técnicas. 

Essas competências referem-se aos principais métodos utilizados no desenvolvimento de 

suas atividades, viabilizando a eficácia dos resultados e consequentemente dos processos nos 

quais o profissional está inserido. Elas envolvem encontrar soluções para as diversas 

situações cotidianas, como: redigir textos profissionais especializados, secretariar reuniões 

deliberativas, organizar viagens, eventos e visitas institucionais, gerenciar informações, 

interagir com outros departamentos e órgãos nacionais e internacionais. 

Ainda segundo Bortolotto e Willers (2005) há também as competências humanas, 

as quais 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.  

Após longo período em busca de aperfeiçoamento, tanto com o objetivo de 

desenvolver suas atribuições de forma adequada, quanto para que seu trabalho fosse 

valorizado, o Secretário Executivo passou a assumir, na estrutura da organização, um caráter 

multifuncional. Bortolotto e Willers (2005, p.45) reconhecem que esse profissional, devido à 

flexibilidade do seu perfil, atribuições e competências, é “peça-chave” das organizações. 

Nesse sentido, deve ter “flexibilidade, criatividade, liderança, dinamismo, iniciativa, 

eficiência, descrição, cooperativismo, ética, paciência, comprometimento e capacidade de 

tomada de decisão”. 

Moreira e Olivo (2012) ratificam que o caráter multifuncional e polivalente da 

profissão permite a esse profissional assumir a posição de mediador de conflitos, por conta 

da sua experiência em lidar com situações conflitantes no cotidiano organizacional. 

A incorporação dessas competências permitiu que esses profissionais ocupassem 

um espaço significativo junto aos gestores, ao mesmo tempo em que viabilizou o 

desenvolvimento de um maior nível de autonomia. Tornaram- se, assim, capazes de intervir 

nos processos decisórios, identificar dificuldades e solucioná-las, analisar e interpretar 

informações, trabalhar em equipe e atuar como agentes de mudanças. 

Em um cenário organizacional complexo como o contemporâneo, caracterizado 

pela dinamicidade e diversidade, demonstra que uma carreira linear não mais se ajusta aos 

perfis profissionais, ao mesmo tempo em que valoriza a pró-atividade e a autonomia, 

permitindo que o Secretário Executivo dotado desse novo perfil encontre amplo espaço para 
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atuação nos mais diversos nichos organizacionais. Almeida, Rogel e Shimoura (2010) 

realçam que esse contexto é favorável para que ele assuma maiores responsabilidades, 

exercite a liderança, utilize a criatividade, a comunicação, o equilíbrio emocional e adquira a 

capacidade de assessorar e exercer o papel de cogestor nos processos decisórios, utilizando 

os recursos tecnológicos a seu favor. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos norteiam o desenvolvimento das etapas 

fundamentais de um trabalho científico a fim de que os resultados sejam reconhecidos pela 

academia. Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizados os procedimentos abaixo 

descritos, sendo que esses partiram da abordagem qualitativa.  

A abordagem do problema foi realizada por uma pesquisa qualitativa que visa analisar 

e correlacionar os fatos por meio de observação e registros, baseado na documentação direta e 

indireta. (MOURA,1997) 

O método de pesquisa utilizado foi o descritivo e o explicativo. Descritivo porque 

descreveu as características de determinado fenômeno, estabelecendo relações entre as 

variáveis deste fenômeno (GIL, 1999). No caso deste estudo, as características que compõem 

o perfil de um chefe com competências gerenciais. Quanto à pesquisa explicativa, por utilizar 

o referencial teórico construído como base para a explicação do fenômeno pesquisado 

(COOPER; SCHINDLER, 2003). 

Para tanto os dados foram obtidos de fontes secundárias e primárias. Secundárias por 

meio de pesquisa bibliográfica (condensando as principais publicações acerca da 

competência, da competência gerencial e do perfil do egresso do curso de secretariado 

executivo). Segundo Lakatos e Marconi (1996), a revisão bibliográfica é importante porque 

apresenta os dados já abordados por outros autores, salientando a contribuição e a relevância 

da pesquisa realizada. Também se fez uso de pesquisa documental (por meio do Projeto 

Político Pedagógico do curso de Secretariado Executivo da IES, da DCN, entre outros). 

As fontes primárias foram obtidas por meio da aplicação de um questionário. Esse 

questionário foi enviado por meio eletrônico (e-mail) durante o mês de agosto de 2016. 

O destino destes questionários foram os servidores da Unioeste que são graduados em 

Secretariado Executivo e que ocupam a função de chefia na IES, tanto em seus cinco Campi, 

quanto na Reitoria e no Hospital Universitário. O acesso a esses servidores foi feito por meio 

da Pró-reitoria de Recursos Humanos da IES. No total foram identificados 15 servidores. 

Destes, 100% receberam o questionário e, 14 o responderam, o que equivale a 93% do total. 

Cabe destacar que a referência base para a confecção do questionário foi Brandão 

(2012). Ou seja, o autor elencou uma série de perguntas que devem fazer parte do 

mapeamento de competências. A partir deste rol de questões a autora selecionou aquelas que 

vinham de encontro ao escopo desse estudo. Essa seleção partiu da observação direta feita ao 

longo do diagnóstico organizacional realizado na IES no ano de 2015. 

De posse das respostas, as mesmas foram tabuladas com o auxílio de planilha 

eletrônica Excel. Quanto ao processo de análise, as respostas foram avaliadas de acordo com 

o referencial teórico construído, tendo por referência base Brandão (2009; 2012). Na 

sequência foi construído o mapa de competência idealizado no objetivo deste estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os 15 servidores graduados em Secretariado Executivo e que exercem cargos de 

chefia na IES foram identificados por meio da Pró-reitoria de Recursos Humanos da IES. 

Desses, 14 responderam ao questionário, o que representou 93% do total dos servidores 

identificados.  Com relação à análise dos questionários aplicados aos profissionais, segundo 

Brandão (2009, 2012), o desempenho do indivíduo pode ser mensurado tanto pelas 

competências que este manifesta no trabalho quanto pelo resultado que advém dessas 

competências. Nesse sentido o questionário aplicado foi composto por 16 questões. Essas 

questões buscaram identificar as competências profissionais e individuais do grupo focal. 

Para tanto, cada profissional se auto avaliou. 

A proposta de Brandão (2009; 2012) ao mapear as competências profissionais, 

passa, necessariamente por uma auto avaliação de competências. Nesse sentido, para cada 

questão o servidor teve que indicar o grau de importância de cada competência no exercício 

diário de suas funções25. 

Também foi necessário construir o perfil do grupo focal. Essa etapa foi importante 

para que se pudesse visualizar, por exemplo, o tempo que esse profissional exerce o cargo de 

chefia, premissa essencial para o exercício da competência individual segundo Brandão 

(2009; 2012). 

Dos 14 servidores, 13 eram do sexo feminino e um do sexo masculino. A idade 

média deles foi de 46 anos. Essa idade média pressupõe que esse profissional detém 

considerável grau de experiência profissional, o que, para o estudo em questão, poderá ser 

importante no sentido do amadurecimento profissional dos mesmos.  

Seis entrevistados concluíram o curso de Secretariado Executivo na década de 1990 

e os demais, a partir do ano 2000. Se levarmos em consideração a idade média pode-se dizer 

que os servidores que fizeram parte da pesquisa conciliaram a conclusão do ensino superior 

com a carreira pública. Em termos de pós-graduação lato sensu 10, dos 14 entrevistados, 

detém esta capacitação, ou seja, 72% dos servidores em estudo buscaram aperfeiçoamento 

profissional. 

Em termos de tempo de serviço junto a IES, 11 estão na IES há mais de 20 anos. 

Três de 12 a 15 anos. Esse resultado indica que os entrevistados construíram sua carreira 

profissional dentro da IES em estudo, buscando, inclusive o aperfeiçoamento acadêmico ao 

longo desse período. 

Quanto ao setor de trabalho, 57% possuem cargo de chefia nos Campi da Unioeste, 

o que representa 8 dos 14 entrevistados. Os demais ocupam cargos de chefia na Reitoria da 

IES. Em termos de tempo na função de chefia: 28% (4 servidores) exercem a função de 06 

meses a 02 anos; 14% (2 servidores) de 04 a 09 anos; 36% (5 servidores) de 14 a 18 anos e, 

22% (3 servidores) há mais de 20 anos. Esse resultado demonstra que oito servidores estão 

na função de chefia, no mínimo, há 14 anos, o que nos leva a considerar que o exercício 

profissional foi conciliado a cargos de chefias, e pressupõe-se que o grau de competência 

gerencial desses servidores tenha lhes possibilitado a permanência na função. 

Os resultados obtidos com a aplicação do questionário foram tabulados. Por meio 

dessa tabulação identificou-se um significativo índice de graus "4" e "5". Ou seja, por meio 

                                                 
25 Para cada questão havia cinco graus de importância: 1, 2, 3, 4 e 5. Quanto mais próximo de 1 o servidor se 

posicionasse MENOS importante considerava a competência. Quanto mais próximo de cinco MAIS importante 

é a competência. 
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desses graus pode-se afirmar que os entrevistados detêm alto grau de percepção de suas 

competências individuais e profissionais. Como forma de facilitar a visualização desses 

resultados, os mesmos foram condensados em um único quadro de respostas (quadro 3), 

dessa forma  tem-se clara a identificação do alto grau de competência dos servidores que 

fizeram parte do estudo. 

Quanto ao quadro 3, o mesmo foi elaborado da seguinte forma: na 1ª coluna 

constam as competências que cada questão evidenciou: conhecimento, habilidade e atitude; 

na 2ª coluna foram transcritos os graus de importância indicados por cada um dos 

pesquisados. Quanto às letras do alfabeto utilizadas as mesmas garantiram o sigilo de 

identidade do grupo focal.  

Quadro 3 - Nível do grau de importância analisado pelos entrevistados em cada questão 

Competência Entrevistados com Grau de Importância 

Questões A B C D E F G H I J K L M N 

1) Conhecimento 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

2) Habilidade 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

3) Atitude 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

4) Atitude 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

5) Habilidade 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

6) Conhecimento 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 

7) Habilidade 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

8) Atitude 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 

9) Conhecimento 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

10) Habilidade 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

11) Atitude 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 

12) Habilidade 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

13) Habilidade 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

14) Conhecimento 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 

15) Habilidade 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

16) Atitude 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

 

Se for compilado as questões que abordam cada uma das três dimensões da 

competência: conhecimento, habilidade e atitudes, tem-se o Quadro 4. 
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Quadro 4 - Síntese dos graus de importância para cada dimensão de competência analisada 

Dimensões da 

Competência 

Entrevistados 

Questões A B C D E F G H I J K L M N 

Conhecimento 1 

Conhecimento 6 

Conhecimento 9 

Conhecimento 14 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

4 

Habilidade  2 

Habilidade 5 

Habilidade 7 

Habilidade 10 

Habilidade 12 

Habilidade 13 

Habilidade 15 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

3 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Atitude 3 

Atitude 4 

Atitude 8 

Atitude 11 

Atitude 16 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016). 

 

O resultado da pesquisa apontou que os pesquisados, de forma expressiva, 

perceberam os graus "4" e "26" em praticamente todas as questões. Esse resultado sinaliza 

que esses servidores praticam no dia a dia de sua função competências gerenciais, fato que 

motivou as autoras a dar continuidade ao estudo e a construir o mapeamento de 

competências proposto por Brandão (2009, 2012).  

Por meio do quadro 4 foi possível visualizar que a dimensão do conhecimento é 

percebida com grau 5 e 4 por 97% dos entrevistados. Esse percentual é muito significativo 

pois é por meio dessa dimensão que os conhecimentos que as informações são reconhecidas 

e integradas pelo indivíduo dentro de um esquema preexistente, causando impacto sobre seu 

julgamento ou comportamento. Para Bloom (1979) e Gagné (1988) representa algo 

relacionado à lembrança de ideias ou fenômenos, a algo armazenado na memória da pessoa. 

Já para a dimensão, habilidade, obteve-se 99% de graus 5 e 4. Esse alto grau de 

importância revela que os entrevistados têm consciência de que essa dimensão está 

relacionada ao saber como fazer algo (GAGNÉ et al., 1988). Ou seja, é a capacidade de fazer 

uso produtivo do conhecimento, de instaurar conhecimentos e utilizá-los em uma ação 

(DURAND, 2000). E, para a última dimensão, a atitude, teve-se 98% de percepção 5 e 4. A 

terceira dimensão da competência refere-se a aspectos sociais e afetivos relacionados ao 

trabalho (DURAND, 2000). 

Gagné (1988) comenta que atitudes são estados complexos do ser humano e que 

afetam o comportamento em relação às pessoas, coisas e eventos, determinando a escolha de 

curso de ação pessoal. Para os autores acima citados, as pessoas têm preferências por alguns 

tipos de atividades e mostram interesse por certos eventos mais que por outros. O efeito da 

                                                 
26 Como forma de uniformizar os graus de expressão da competência gerencial, os pesquisadores seguiram os 

seguintes parâmetros indicativos: 1 a 2: não expressa; 3 a 5: tende a expressar; 6 a 8: expressa; 9 a 10: expressa 

plenamente. 
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atitude é justamente ampliar a reação positiva ou negativa de uma pessoa. Ou seja, sua 

predisposição em relação à adoção de uma ação específica. 

Isto posto, as respostas obtidas com o questionário possibilitaram a elaboração do 

mapeamento de competências dos 14 servidores formados em secretariado executivo e que 

atuam em cargos de chefia na Unioeste. 

Conforme descrito no referencial teórico, o mapeamento de competências tem como 

propósito identificar o gap ou lacuna de competências. Ou seja, a discrepância entre as 

competências necessárias para concretizar a estratégia corporativa e as competências 

internas existentes na organização (IENAGA, 1998). O passo inicial desse processo consiste 

em identificar as competências (organizacionais e profissionais) necessárias à consecução 

dos objetivos da organização. 

Para essa identificação geralmente é realizada uma pesquisa documental, que inclui 

a análise da organização com sua missão, visão e valores, dos objetivos e de outros 

documentos relativos à estratégia organizacional (CARBONE et al., 2005). Depois, realiza-

se a coleta de dados com pessoas que ocupam e função de chefia para que tais dados sejam 

cotejados com a análise documental, o que foi realizado com o questionário aplicado. 

Além da identificação das competências necessárias à estratégia organizacional, o 

mapeamento de competências pressupõe também inventariar as competências internas já 

disponíveis na organização, com o propósito de identificar a lacuna entre as competências 

necessárias e as já existentes na organização (CARBONE et al., 2005). A identificação das 

competências disponíveis na organização geralmente é realizada por meio de instrumentos 

de avaliação de desempenho, uma vez que, a competência humana é expressa em função do 

desempenho da pessoa no trabalho, conforme apontado por Brandão e Guimarães (2001). 

Uma vez realizado o mapeamento da lacuna de competências, pode-se então 

planejar e realizar a captação e/ou o desenvolvimento de competências profissionais, visando 

minimizar essa lacuna, bem como destacar e até gratificar os profissionais que a manifestam. 

No processo de gestão por competências seu respectivo mapeamento é de 

fundamental importância, pois dele decorrem as ações de captação e de desenvolvimento de 

competências, avaliação e retribuição, conforme ilustrou a Figura 1. 

Para o contexto deste estudo, optou-se por uma representação gráfica diferente da 

proposta por Brandão (2009; 2012), conforme o quadro 5. O motivo dessa opção foi em 

função de compreensão das autoras em tornar mais claro e objetivo o mapeamento, contudo, 

a metodologia de exposição dos resultados seguiu a do autor de referência.  

 

Quadro 5 – Mapeamento de competência sugerido 

FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL DA UNIOESTE 

MISSÃO: Produzir, sistematizar e socializar o conhecimento. 

VISÃO: ser reconhecida como uma universidade pública, de referência na produção e socialização do conhecimento. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Unidade de patrimônio e administração; Excelência no ensino, pesquisa e 

extensão; Adoção de procedimentos de administração descentralizada, transparente e isonômica; entre outros.  Direção 

de Conhecimento específico para a realização do trabalho 

MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS: Conhecimento, Habilidade e Atitude 

TÉCNICA PARA INVENTARIAR AS COMPETÊNCIAS: Questionário, Mapeamento de Lacunas (gaps) 

CAPTAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

CONHECIMENTO HABILIDADE ATITUDE 

 Distribuição de tarefas  Flexibilidade Gerência de Conflitos 
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coordenadas 

 Identifica oportunidades e ameaças Motivador  Liderança 

 Possui clareza e objetividade na 

fala 

Comunicação Proatividade 

Age economicamente Implementa ações solucionáveis  Comprometimento e 

Responsabilidade 

 Linguística  Planejamento Estratégico 

 Mobilidade  

 Opinião formada positivamente  

DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIA 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO RETRIBUIÇÃO 

Consequência direta do treinamento 

funcional constante e do cotidiano 

desses profissionais 

A percepção da autora, após o diagnóstico 

organizacional realizado, a levou a constatar 

que o grupo focal do estudo já detinha 

algumas habilidades profissionais que se 

converteram em competências gerenciais. 

Essas habilidades foram adquiridas ao longo 

do curso de graduação em SE conciliado ao 

tempo de casa e aos anos no exercício da 

chefia. Esses elementos contribuíram para o 

amadurecimento dessas competências 

Constante aprimoramento 

das próprias competências já 

adquiridas 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016). 

O mapeamento de competências apresentado no Quadro 5 permite a IES buscar a 

adoção de políticas e práticas de gestão de pessoas que melhor se “ajustem” em sua 

estratégia organizacional. A gestão por competências facilita esse alinhamento, na medida 

em que, nesse modelo, os processos de gestão de pessoas são orientados a promover o 

desenvolvimento de competências necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos da 

organização (BRANDÃO, 2012). 

Até porque no meio organizacional, tornou-se comum à adoção de modelos de 

gestão baseados em competências por empresas de diferentes segmentos, tamanhos, ramos 

de atuação e nacionalidade. Embora a concepção e o uso corrente desse modelo de gestão 

tenha ocorrido e se disseminado originalmente no setor empresarial, nos últimos anos o setor 

público acompanhou essa tendência (BRANDÃO, 2012). 

Em decorrência desse acompanhamento, o uso da gestão por competências passou a 

ser considerado por muitos como sinônimo da boa prática de gestão, recomendada por 

pesquisadores como Brandão (2009; 2012), que direcionou suas pesquisas da área de 

competência para o setor público. 

Cabe ressaltar que a organização tem sistemas cognitivos e memórias, desenvolvem 

rotinas e procedimentos, relativamente, padronizados para lidar com os problemas internos e 

externos de seu cotidiano. Estas rotinas vão sendo incorporadas, de forma explícita ou 

implícita, na memória organizacional. A mudança de processos, estruturas ou 

comportamentos não é mais considerada o único indicador de que a aprendizagem 

aconteceu, mas a possibilidade deste conhecimento ser recuperado e replicado pelos 

membros da organização. 

Além disso, o processo de aprendizagem, em uma organização, envolve não só a 

elaboração de novos mapas cognitivos, que possibilitem compreender o que está ocorrendo 

no ambiente externo e interno da organização, como também a definição de novos 

comportamentos que comprovam a efetividade do aprendizado (FLEURY; FLEURY, 2001). 
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Dadas as contribuições da gestão por competências para promover esse alinhamento 

e a evidência que esse modelo adquiriu nos últimos anos, muito tem sido produzido em 

termos de literatura especializada, sendo o mapeamento de competências uma delas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi identificar e mapear as competências profissionais 

gerenciais no desempenho do trabalho de um grupo de Secretários Executivos que ocupam 

cargos de chefia em uma IES Pública do Estado do Paraná. 

Constatou-se, com base na metodologia de Brandão (2009; 2012), que o grupo focal 

percebe que são competentes. Ou seja, que desempenham a função de chefia com 

competência gerencial. Ou, como afirma Bergamini (2012, p. 32), "ser competente passa a 

ser um ato consciente, exigindo auto-observação e ininterrupto empenho para que essa 

qualidade [...] positiva não seja perdida. Habitualmente, cada ser humano com o passar da 

vida persegue o verdadeiro e completo conhecimento dos seus próprios recursos pessoais”. 

Através da pesquisa aplicada, pode-se observar que os profissionais se mantêm 

determinados a cumprir todas as metas. E se, fosse possível serem avaliados por terceiros, os 

resultados obtidos poderiam ser diferentes positivamente, pois também é necessário saber 

como a organização observa o papel desempenhado pelo colaborador. Porém, vale salientar 

que esta auto avaliação foi satisfatória à medida que os profissionais, ao responderem o 

questionário proposto, puderam se sentir motivados junto a organização. 

Neste sentido o grupo focal do estudo é composto por profissionais admitidos há 

muito tempo na Instituição e, que os mesmos têm se adaptado as mudanças e aos mais 

variados estilos de gestão adotados pela direção da IES ao longo do tempo.  Essas 

habilidades de adaptação e de ajustes na conduta profissional os tornam mais flexíveis, 

habilitando-os ao ajuste às novas propostas gerencias que foram e que vão surgir, 

maximizando seus graus de competência gerencial. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, W. G.; ROGEL, G. T. S. ; SHIMOURA, A. S. Mudanças de paradigmas na 

gestão do profissional de Secretariado. Revista de Gestão e Secretariado. São Paulo, 2010. 

(Vol.. 1. n. 1. pp. 46-68. jan./jun.) 

BACKES, Dirce Stein. A construção de um espaço dialógico-reflexivo com vistas à 

humanização do ambiente hospitalar. 2004. 180f. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem)–Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

BARROS, C. M. P., BRAGA, M. C. ; SILVA, J. S. As competências gerenciais na atuação 

do Secretário Executivo no nível estratégico. Revista Expectativa: Unioeste, 2011  (n. 1, 

pp. 91-106, 2011).  

BARROS, C. M. P.; SILVA, J. S.; LIMA, G. A. & BRITO, D. G. S.; As Competências 

Gerenciais Desenvolvidas Pelos Secretários Executivos. 2013.  

BERGAMINI, C. W. Competência: a chave do desempenho. São Paulo: Atlas, 2012. 

BITENCOURT, C.C. A gestão de competências gerenciais e a contribuição da 

aprendizagem organizacional. Revista de Administração de Empresas, v. 44, n. I,p. 58-

69,2004. 

BLOOM, B. S. et al. Taxonomia de objetivos educacionais: domínio cognitivo. Porto 

Alegre: Globo, 1979. 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

157 

 

BOMFIM, R. A. Competência profissional: uma revisão bibliográfica. Revista Organização 

Sistêmica. Vol. 1 – n 1. Jan - Jun 2012.  

BORTOLOTTO, M. ; WILLERS, E.M. (2005) Profissional de Secretariado Executivo: 

explanação das principais características que compõem o perfil. Revista Expectativa. (Vol. 4. 

n. 4). 

BRANDÃO, H. P.; BORGES-ANDRADE. J. E. (2007). Causas e efeitos da expressão de 

competências no trabalho: para entender melhor a noção de competência. Revista de 

Administração Mackenzie, 8 (3). 32-49 

BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. A. (2001). Gestão de competências e gestão de 

desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo constructo? Revista de 

Administração de Empresas, 41 (1), 08-15. 

BRANDÃO, H. P; GUIMARÃES, T. A. Gestão de competências e gestão de desempenho. 

In: WOOD JÚNIOR, T. (Org.). Educação empresarial: o fator humano. São Paulo: Atlas, 

2002. 

BRANDÃO, H.P. Aprendizagem, contexto, competência e desempenho: um estudo 

multinível. Tese (Doutorado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações). 

Universidade de Brasília: Brasília, 2009.  

BRANDÃO, H.P. Mapeamento de competências: métodos, técnicas e aplicações em gestão 

de pessoas. São Paulo: Atlas, 2012. 

CARBONE, P. P., BRANDÃO, H. P., LEITE. J. B.; Vilhena, R. M. (2005). Gestão por 

competências e gestão do conhecimento. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 

Série Gestão de Pessoas.  

COOPER. D. R.; SCHINDLER, P. S; Métodos de Pesquisa em Administração. 

Administração. São Paulo, 7.ed., p. 640, 2003. 

DURAND, T. L’alchimie de La compétence. RevueFrançaise de Gestion, v 127,p. 84-102, 

2000. 

FISCHER, A.L. et al. Absorção do conceito de competência em gestão de pessoas: a 

percepção dos profissionais e as orientações adotadas pelas empresas. In: DUTRA, J.S.; 

FLEURY, M.T.L.; RUAS, R. Competências: conceitos, métodos e experiências. São Paulo: 

Atlas, 2008.  

FLEURY, A.; FLEURY, M. T. L. Estratégias empresariais e formação de competências: 

um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. São Paulo: Atlas, 2001. 

GONCZI, A. (1999). Competency-based learning: a dubious past – an assured future? Em 

D. Boud, & J. Garrick (Orgs). Understanding learning at work (PP. 180-194). London: 

Routledge. 

GUIMARÃES. T. A., BORGES-ANDRADE, J. E., MACHADO, M. S., ; VARGAS, M. R. 

M. (2001). Forecasting core competencies in na R&D Environment. R&D Management 

Review.31 (3).  

HOUAISS, A. Dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

LASTA, A. ; DURANTE, D. G. (2008). A gestão secretarial no cenário organizacional 

contemporâneo. Secretariado Executivo em Revista, Passo Fundo, n. 4, pp. 49-65. Acesso 

em 15 jan. 2016. 

LIMA, T. F. ; CANTAROTTI, A. (2010) A formação e a construção de competências para a 

atuação do profissional de Secretariado Executivo: um estudo de caso em uma Empresa 

Júnior. Revista de Gestão e Secretariado (n. 3, pp.94-122). São Paulo. 2013.  

MCLAGAN. P. A. (1997). Competencies: the next generation. Training& Development, 

51 (5), 40-47. 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

158 

 

MOREIRA, K. ; OLIVO, L. (2012) O profissional de Secretariado Executivo como 

mediador de conflitos. Revista de Gestão e Secretariado (Vol. 3. n. 1). 

ROESCH, S. M. A. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para estágios, 

trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 3. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2007. 

SANDRONI, P. Novíssimo dicionário de economia. 12. ed. São Paulo: Best Seller, 2003. 

SANTOS. P. A. (2001). Conhecimentos, habilidade e atitudes: o conceito de 

competências no trabalho e seu uso no setor público. Revista do Serviço Público. Brasilia-

DF. Pág. 369-386. out/dez. 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

159 

 

O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO COMO AGENTE 

FACILITADOR PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

Cibelle Santiago 

Universidade Federal da Paraíba, santiago.cibelle@gmail.com 

Thays Lyanny da Cunha Garcia da Rocha 

Universidade Federal do Ceará, thayslyanny@hotmail.com 

Fernanda Cristina Sanches 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, fernandacsanches@gmail.com 

Resumo: O contexto da sustentabilidade socioambiental tem sido uma temática bastante 

presente na atualidade. Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é identificar como o 

profissional de Secretariado Executivo pode contribuir para implantação de medidas 

socioambientais na organização em que trabalha. A pesquisa justifica-se a partir da 

necessidade de endossar no perfil do Secretário atitudes e competências que estejam ligadas 

à responsabilidade socioambiental da empresa em que atua. O secretário precisa se enxergar 

como um agente colaborador para a implantação ou manutenção de medidas 

socioambientais. Para isso, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, exploratória, 

sob uma abordagem qualitativa. O instrumento para a coleta de dados foi o questionário 

online replicado por meio das redes sociais e a análise dos dados seguiu os métodos da 

análise de conteúdo. Concluiu-se que os Secretários têm colaborado para uma gestão 

empresarial mais sustentável a partir das seguintes práticas: economia de recursos papel, 

energia, água, cartuchos impressora, materiais, reciclagem/reutilização de 

papel/jornal/sacolas, adoção de um copo/garrafa para evitar os descartáveis e, por fim, a 

separação de resíduos alimentares de embalagens/coleta seletiva. 

Palavras-chave: Sustentabilidade socioambiental. Secretariado Executivo. Ações 

sustentáveis. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas, constantemente, buscam por diferenciais que as mantenham no 

mercado em um cenário de crescente globalização e expansão do conhecimento. Assim, os 

consumidores se tornam mais exigentes por produtos de qualidade e por empresas que visam 

não somente o lucro, mas um compromisso que também alcance a sociedade. O valor de 

uma empresa não depende apenas do seu resultado financeiro ao término de cada atividade, 

mas de vários aspectos particulares que determinam a sua valorização no mercado 

(PIMENTA, 2010). Neste sentido, as organizações que estão compromissadas com uma 

gestão sustentável se destacam melhor no mercado atual, pois mostram através de suas ações 

as melhorias tão necessárias em relação às demandas mercadológicas. A demanda pelas 

empresas sustentáveis é para “produzir e fornecer produtos ou serviços que não causem 

impacto impróprio sobre o meio ambiente, utilizando-o de forma segura, apresentando 

melhores rendimentos no consumo de energia e recursos naturais, sendo recicláveis e 

reutilizando-se” (DIAS, 2011, p.100).  

Ainda de acordo com o autor, uma empresa ambientalmente sustentável “significa 

engajar-se profundamente no novo modo de ver e fazer as coisas” (DIAS, 2011, p.63). Ou 
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seja, essas empresas (ambientalmente sustentáveis) sabem identificar o momento propício de 

mudar, pois percebem que essas mudanças são indispensáveis nos dias atuais e que, ao aderir 

este novo paradigma, está se adequando as mudanças e exigências do mercado globalizado 

além de acreditarem e difundirem um panorama sustentável. Dessa maneira, contribuindo 

para a necessidade demandada atualmente, desenvolvendo uma produção com a mente e 

atitudes voltadas às questões socioambientais.  

Percebemos que são muitos benefícios financeiros gerados à empresa a partir da 

inserção de práticas sustentáveis em seu processo organizacional, do qual o principal fator 

benéfico é a redução e prevenção de gastos na empresa além do rendimento monetário, pois 

trabalham dentro dos parâmetros legais, respeitando as leis ambientais, evitando gastos e 

preocupações que algumas empresas enfrentam por deixarem de cumprir tais leis. Para todo 

e qualquer atingimento do objetivo organizacional os funcionários são “peças fundamentais” 

deste “quebra-cabeça”, pois são eles quem contribuem diretamente com a mão de obra e o 

sucesso da empresa. Uma empresa sustentável deve investir na qualidade de vida de seus 

funcionários, “desenvolver e qualificar os profissionais, trabalhando suas habilidades e 

competências” (CARVALHO, 2014, p.4). Por sua vez, os gestores sustentáveis entendem 

que “as pessoas produzem mais quando estão satisfeitas e envolvidas com o trabalho” (p.2).  

Dessa forma, a pesquisa justifica-se a partir de necessidade de endossar no perfil do 

Secretário atitudes e competências que estejam ligadas à responsabilidade socioambiental da 

empresa em que trabalha. O secretário precisa se enxergar como um agente colaborador para 

a implantação ou manutenção de medidas socioambientais. Para isso, é imprescindível que 

ele: a) conheça os conceitos e valores que permeiam a responsabilidade socioambiental 

empresarial; b) se enxergue como parte do meio ambiente, onde suas atividades laborais 

contribuem positivo ou negativamente para a sustentabilidade do ambiente em que vive. 

Então, de que forma o profissional de Secretariado pode contribuir para a implantação 

de medidas socioambientais na empresa em que trabalha?  

Como objetivo geral pretende-se identificar como o profissional de Secretariado 

Executivo pode contribuir para implantação de medidas socioambientais na organização em 

que trabalha. Para atingir tal objetivo, delinearam-se os seguintes objetivos específicos: a) 

apresentar as medidas socioambientais que são adotadas pelas organizações em que os 

Secretários atuam; b) descrever as atitudes sustentáveis desenvolvidas pelo profissional de 

Secretariado Executivo que estão em consonância com a Sustentabilidade socioambiental 

empresarial; c) analisar o quanto os profissionais de secretariado estão envolvidos e 

comprometidos com a sustentabilidade socioambiental das organizações em que atuam. 

A partir disso, ressalta-se que essa temática ainda tem sido pouca explorada na 

profissão de secretariado, resvalando o motivo pelo qual as autoras se dispuseram a 

aprofundar os conhecimentos teóricos, aliados ao exercício dos profissionais que atuam em 

empresas com responsabilidade socioambiental. Além disso, existe a necessidade da 

contribuição científica para a profissão de secretariado através da pesquisa, que permite 

maior interação da universidade com as temáticas que estão em evidências no mercado de 

trabalho. Da mesma forma, esse estudo busca contribuir cientificamente com a temática do 

V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo (ENASEC) que versa sobre 

“Pesquisa e Formação Acadêmica em Secretariado: Continuidades, Descontinuidades, 

Perspectivas e Desafios”. Portanto, é preciso investigar como se dá a participação do 

profissional frente a esse tema, que tem sido cada vez mais presente na cultura das empresas, 

de maneira que as ações sustentáveis devem ser estendidas a todos os níveis hierárquicos 

(tático, estratégico e operacional), sobretudo, incorporadas ao fazer secretarial no dia a dia.  
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Para realização da pesquisa, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, 

exploratória, sob uma abordagem qualitativa. No que se refere à coleta de dados, utilizou-se 

o questionário hospedado nos formulários online do Google Docs, o qual foi aplicado 

através das redes sociais Facebook e WhatsApp para profissionais de diversas regiões do 

Brasil e, logo após, partiu-se para a análise dos dados sob o método de análise de conteúdo. 

Buscando explanar os resultados obtidos, esta pesquisa estruturou-se em quatro etapas: i) o 

referencial teórico; ii) procedimentos metodológicos; iii) análise dos resultados; e iv) 

considerações finais, seguidos das referências. 

   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O embasamento teórico desse estudo está centrado no contexto da sustentabilidade 

socioambiental, de forma que as práticas dessa temática, comumente adotadas pelas 

organizações, estão diretamente ligadas ao profissional de secretariado e como este pode 

tornar-se um agente colaborador da sustentabilidade socioambiental. 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

Antes de tratar do conceito da sustentabilidade socioambiental, é necessário 

entender em que contexto essa temática emergiu. Barbieri e Cajazeira (2012), afirmam que o 

desenvolvimento sustentável (DS) emergiu a partir de um momento em que se notou que a 

capacidade de carga do planeta Terra não poderia ser ultrapassada sem que ocorressem 

grandes catástrofes sociais e ambientais. “Mas ainda, já há sinais evidentes de que, em 

muitos casos, os limites aceitáveis foram ultrapassados” (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012, 

p. 67). 

No âmbito organizacional, o desenvolvimento sustentável 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), se trata da “gestão do negócio de maneira a promover o crescimento e gerar 

lucro, reconhecendo e facilitando a realização das aspirações econômicas e não econômicas 

das pessoas de quem a empresa depende, dentro e fora da organização” (SAVITZ; WEBER, 

2007, p. 3). As organizações, constantemente, buscam por diferenciais que as mantenham no 

mercado e, com a crescente globalização e expansão do conhecimento, os consumidores 

estão cada vez mais exigentes por produtos de qualidade e por empresas que visam não 

somente o lucro, mas um compromisso social e ambiente que alcance a sociedade, ou seja, 

promovendo a consciência da sustentabilidade socioambiental do negócio (ELKINGTON, 

2001). 

Corroborando com Ashley (2005), Karkotli (2006, p.13) já afirmava que as 

organizações “estão inseridas em uma alarmante situação de desconformidade em relação ao 

meio ambiente, aos direitos humanos e às condições de trabalho; isto vem requerendo 

inciativas urgentes no sentido de amenizar essas deficiências”. 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 consciência da sustentabilidade socioambiental. “A adoção 

da dimensão socioambiental no processo de gestão do negócio envolve a discussão de 

múltiplos aspectos da organização e demanda uma visão integrada da empresa” (BORGER; 

KRUGLIANSKAS, 2004, p.2). 
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Consideravelmente, o DS é importante para a sociedade como um todo, pois 

envolve seus diferentes âmbitos: social, ambiental, econômico, cultural, dentre outros. O DS 

é “como um processo de transformação que ocorre de forma harmoniosa nas dimensões 

espacial, social, ambiental, cultural e econômica a partir do individual para o global” 

(SILVA, 2006, p.18). Nessa perspectiva, para Elkington (2001), o idealizador da ideia do 

Tripple Bottom Line (tripé da sustentabilidade), a sustentabilidade é o equilíbrio entre os 

pilares ambiental, econômico e social. O DS portanto, é um objetivo a ser alcançado e a 

sustentabilidade é o processo para atingir tal desenvolvimento. Já há algum tempo, autores 

afirmavam que existiam diversos benefícios para empresas que adotassem o DS e a 

consciência socioambiental. 

A sustentabilidade socioambiental tem se apresentado, nesse aspecto, como um 

grande desafio às organizações, pois elas precisam reformular a cadeia de produção levando 

em consideração, impactar o meio ambiente o menos possível. Com isso, algumas 

organizações passaram a assumir uma responsabilidade frente às questões sociais e 

ambientais. Sobre isso, Araya (1973 apud DIAS, 2011, p. 173) define responsabilidade 

social empresarial como sendo um “Comportamento empresarial que integra elementos 

sociais e ambientais que não necessariamente estão contidos na legislação, mas que atendem 

às expectativas da sociedade em relação à empresa”. Nesse sentido, as organizações que 

possuem responsabilidade socioambiental apresentam, minimamente, uma postura que 

relaciona estratégias organizacionais que beneficiam a sociedade em que está inserida, 

incluindo os stakeholders, além de diminuir o impacto ambiental causado por sua atividade. 

Uma empresa que incorpora a sustentabilidade socioambiental à sua gestão pode se 

diferenciar das demais em seu segmento, conquistando assim, mais clientes e fidelizando sua 

marca. Para Estigara, Pereira e Lewis (2009), a atuação de uma empresa em conformidade 

com a sustentabilidade socioambiental, proporciona diversos benefícios, dentre eles o 

amadurecimento no que tange às suas estratégias de manutenção e crescimento; e criação de 

uma política permanente para a empresa: as ações socioambientais são permanentes, 

planejadas, estratégicas e buscam a elevação da qualidade de vida e a inclusão social a 

médio e longo prazo, tornando-se assim, uma política permanente da empresa envolvendo 

sua estratégia. 

Dessa forma, “negócios não têm a ver com fazer o máximo de dinheiro possível. 

Têm a ver com a criação de valor para as partes interessadas” (MACKEY; SISODIA, 2013, 

p. 23). Para estes autores, as organizações devem, conscientemente, possuir um propósito 

que gere valor de forma equilibrada e sustentável para todos os stakeholders. Assim, o 

desafio da sustentabilidade socioambiental para as empresas atualmente consiste em fazer 

com que as organizações consigam se adaptar as novas exigências dos consumidores, 

passando a se responsabilizar por seus impactos no meio em que atuam e nos espaços 

públicos com os quais se relacionam. Corroboram Hoyos, Guevara e Dib (2007, p. 47), 

afirmando que “o grande desafio do Século XXI será mudar o sistema de valores que está 

por trás da economia global, de modo que o torne compatível com as exigências da 

dignidade humana e da sustentabilidade ecológica”.  

Além de identificar os desafios das organizações, na visão de Ross e Tomlinson 

(2011), as pessoas em seu dia a dia também podem adotar comportamentos que promovam a 

sustentabilidade, inclusive no âmbito do seu ambiente de trabalho como, por exemplo, 

consumir produtos reciclados, substituir lâmpadas tradicionais pelas de LED, reduzir 

desperdícios, destinar corretamente os resíduos, dentre outras ações. Apesar dos benefícios 

existirem a partir da adoção da sustentabilidade socioambiental nos negócios, é preciso 
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atentar-se para a forma como são desenvolvidas essas práticas, para que gerem impactos 

positivos e não o inverso, como o que ocorre com as propagadas verdes enganosas, mais 

conhecidas como greenwashing. O tópico seguinte aborda com maior propriedade essa 

temática.  

 

2.2 PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS ADOTADAS PELAS ORGANIZAÇÕES 

 

A gestão organizacional se constitui das “diferentes atividades administrativas e 

operacionais executadas pelas empresas para abordar os problemas ambientais decorrentes 

da sua atuação, buscando evitar que eles ocorram no futuro” (BARBIERI, 2004, p. 137). Os 

problemas socioambientais gerados pelas organizações podem ser complexos, de maneira 

que a solução deve ser buscada pelos stakeholders envolvidos nesse processo. Todavia, a 

busca pela conscientização e incorporação de práticas socioambientais nas organizações não 

é fácil, pois demanda, principalmente, que as demais pessoas envolvidas estejam engajadas e 

comprometidas, além de dispor de conhecimento técnico sobre a causa e efeito dos impactos 

ambientais. 

Dias (2011) apresenta dois tipos de empresas com base nos seus comportamentos 

em prol da adesão das práticas socioambientais: reativas e proativas. As atitudes reativas são 

de organizações que reagem a algum tipo de pressão ou demanda social, normativa e 

legislativa, procurando, por fim, obter alguma vantagem no processo de mudança a que estão 

sendo obrigadas a assumirem a causa ambiental. Já as organizações com atitudes proativas 

aderem e incorporam gestão, práticas e atitudes socioambientais independente das demandas 

e exigências sociais e ambientais, pois se debruçam a buscar soluções para problemas 

ocasionados pela própria atividade organizacional ou de outrem. 

De acordo com Tachizawa e Bernardes (2008), as principais estratégias adotadas 

pela gestão ambiental nas organizações são: redução no custo e uso de energia e água; 

mudança na fabricação das embalagens; redução no uso de matérias-primas; reciclagem de 

sucatas, resíduos ou refugos; disposição adequada dos resíduos sólidos e lixo industrial; 

controle ou recuperação de emissões gasosas e líquidas; seleção de fornecedores 

ambientalmente corretos; investimento no sistema de controle e auditoria ambiental; 

investimento em rotulagem ambiental; projetos sociais em meio ambiente, educação, saúde, 

cultura, apoio à criança e ao adolescente; e projetos sociais em voluntariado. 

Dias (2011) elenca alguns comportamentos e políticas proativas que as 

organizações podem aderir: 

- Implementar um sistema de gestão ambiental; - Proceder a modificações 

no processo produtivo, substituindo os produtos tóxicos ou nocivos por 

outros menos prejudiciais; - Estabelecer um programa de redução de 

emissões poluentes; -Estabelecer programas de formação e informação 

ambiental para o quadro de pessoal da organização; - Elaborar códigos de 

conduta de respeito ao meio ambiente - Criar um setor responsável, 

prioritariamente, com a questão ambiental - Participar ativamente das 

campanhas educativas e de prevenção organizadas pelos governos em 

todos os níveis (municipal, estadual e nacional), e daquelas promovidas 

pelas entidades representativas do seu setor produtivo; - Recuperar e 

reciclar os seus produtos e subprodutos; - Promover e incentivar a 

pesquisa de novas tecnologias e novos produtos que não prejudiquem o 

meio ambiente; - Diminuir o consumo de matérias-primas, água e energia; 

- Diminuir a produção de resíduos (DIAS, 2011, p. 176). 
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Ainda nesse contexto, conforme Tenório (2006), as organizações devem 

desenvolver suas ações práticas no contexto socioambiental alinhadas com sua cultura, como 

o desenvolvimento de programas de voluntariado, adoção de inciativas de marketing social, 

apoiando o desenvolvimento da comunidade ao seu redor, contribuindo com o debate sobre 

políticas públicas, colaborando com o desenvolvimento de políticas fiscais, educacionais, 

produtivas, ambientais, dentre outras, patrocínio de atividades culturais, fomentando assim o 

desenvolvimento sustentável. 

Para Oliveira (2008), existem ainda outras formas práticas na qual as organizações 

também podem contribuir com a sustentabilidade socioambiental, utilizando o Investimento 

Social Privado, das Leis de Incentivos Fiscais que direcionam parte do imposto para 

patrocínio a projetos socioambientais, através da publicação de Relatórios de 

Sustentabilidade ou Balanço Social, adoção de pactos e iniciativas globais como o Pacto 

Global que dá diretrizes para as empresas dentro da temática social e ambiental e ainda 

através de normas e certificações.  

Em virtude da diversidade de atitudes e práticas socioambientais, entende-se que 

ainda existem várias outras que devem ser exploradas e implementadas pelas organizações a 

fim de preservar o meio ambiente, buscar envolver e conscientizar os funcionários, engajar a 

sociedade por meio de programas e ações extensionistas para alcançar objetivos maiores. 

Assim, é fundamental que as empresas criem consciência para a Sustentabilidade, refletindo 

através de suas ações práticas seu posicionamento e diminuindo seu impacto no meio em que 

atuam. Além disso, é importante que cada profissional que compõe a organização tenha 

noção de que sua atuação deve estar em sinergia com os princípios da sustentabilidade 

socioambiental.  

A seguir, trata-se da importância e relação da atuação do profissional de 

Secretariado junto a sustentabilidade empresarial.  

 

2.3 O SECRETÁRIO EXECUTIVO E A SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

 

As diversas alterações no mercado, intensificadas a partir da revolução industrial, 

estabeleceram novos padrões de consumo da população. Isso, atrelado ao aumento 

populacional, motivou o surgimento da preocupação com a preservação do meio ambiente 

para as futuras gerações, como já citado neste referencial. Nesse cenário, foi necessário 

repensar as estratégias políticas, técnicas e econômicas para a sustentabilidade 

socioambiental e elaborar formas de redução dos impactos das organizações ao meio 

ambiente (LEFF, 2003). 

Assim, as organizações e governo foram se adaptando às mudanças ocorridas e 

impostas pelo sistema de mercado e a sustentabilidade passou a ser vista como um 

compromisso empresarial com o desenvolvimento sustentável. A partir dessa percepção, 

essas instituições passaram a desenvolver “ações, programas, projetos e estratégias voltadas 

para a sustentabilidade do seu negócio” (GUEDES; SCHERER, 2012, p. 7). Destarte e Dias 

(2011) afirmam que a prática sustentável nas organizações é definida por um comportamento 

que integra elementos ambientais e sociais, que atendem às expectativas da sociedade. 

Contudo, para a execução dessas mudanças, é necessário que o capital humano se adeque às 

novas configurações do mercado. Deste modo, as organizações passaram a demandar um 

profissional diferenciado, preparado e capaz de enfrentar as incertezas e necessidades 

empresariais, de maneira a responder de forma assertiva às transformações econômicas 

(SANTOS; MORETTO, 2011). 
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Essas alterações exigem dos profissionais capacidade de adaptação, onde Minarelli 

(1995, p. 22) já afirmava: “o mercado de trabalho valoriza e dá preferência a profissionais 

com múltiplas habilidades e com iniciativas”. Nesse contexto, demanda-se de colaboradores 

que possuam habilidades múltiplas; abertos às mudanças; capazes de assumir riscos; ágeis; e 

flexíveis (HELAL, 2005). 

Por meio das características exigidas pelo mercado, pode-se dizer que o profissional 

de secretariado executivo se insere nesse cenário, visto que apresenta habilidades proativas, 

possui acesso aos processos organizacionais, às informações estratégicas e está junto aos 

centros decisórios das organizações. Diante disso, deve se tornar um agente facilitador nas 

relações interpessoais, na implantação de mudanças e ainda, deve atuar diretamente no fluxo 

de informações, de maneira a buscar melhorias no processo de comunicação. 

Cumpre destacar que a profissão de secretariado executivo foi regulamentada no 

ano de 1985, a partir da promulgação da Lei nº 7377 de 30 de setembro do mesmo ano, que 

descreve a formação e atribuições do profissional (BRASIL, 1985). Com o passar dos anos e 

aumento das exigências organizacionais, o profissional de secretariado tornou-se mais 

responsável pelos assuntos da empresa, passou a coordenar e administrar custos, 

supervisionar grupos de trabalho, recebeu autonomia e tornou-se metacompetente. Conforme 

afirmaram Bortolotto e Willers (2005), a essência da profissão exige o domínio de 

conhecimentos e habilidades em diversas áreas, tais como idiomas, relações humanas, 

finanças, economia, marketing, dentre outras. 

Assim, a atuação do secretário executivo se modificou de forma significativa ao 

longo do tempo, resultando em uma evolução que acompanhou as alterações ocorridas no 

mercado de trabalho, conforme afirmam Neiva e D’Elia (2014, p. 15): “A profissão de 

Secretariado não só acompanhou, com mérito, a evolução gradativa da história como criou a 

sua própria”. Dessa maneira, surgiram novos perfis profissionais para atender às novas 

condições mercadológicas, capazes de se adaptarem a comunicação, inovação tecnológica e 

com domínio transversal das relações humanas (BUENAFUENTE; SANTOS, 2010). 

Atrelado a essas características, observa-se que o profissional de secretariado executivo pode 

atuar diretamente como agente colaborador na sustentabilidade das organizações. 

De acordo com Todorov (2013), o secretário executivo pode se tornar um 

viabilizador ideal e agente facilitador para o desenvolvimento de uma gestão empresarial eco 

responsável. Figueiredo (2014) acrescenta, ainda, que o profissional de secretariado 

executivo apresenta grande influência sobre as pessoas e a organização em que atua, deste 

modo, pode auxiliar a sustentabilidade da organização sugerindo medidas que envolvam a 

economia, proteção ao meio ambiente e ainda, realizando análises de custos e desperdício de 

energia e de materiais. Esses profissionais devem voltar sua atenção também para o que 

ocorre nas organizações e devem “pensar sempre de forma sustentável e contribuir para a 

diminuição dos impactos socioambientais pois (...) na maioria das organizações isto ainda 

não se transformou em práticas administrativas e operacionais efetivas” (TODOROV, 2013, 

p. 370). 

Nesse aspecto, Buenafuente e Santos (2010) afirmam: 

Ademais destas condições, o perfil do profissional para atuar no processo 

de gestão sustentável das corporações define-se por uma ampla condição 

de assessorar e ser assessorado, já que pode compreender a dinâmica do 

exercício de funções gerenciais, com sólido domínio de planejamento e 

controle (BUENAFUENTE E SANTOS, 2010, p. 11). 
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Em suma, é mister afirmar que as ações voltadas para a sustentabilidade, envolvem 

o desenvolvimento de atitudes que corroboram com as exigências de mercado. Por sua vez, 

essas ações demandam de um profissional que conduza esses processos sustentáveis, que se 

adeque as especificidades da organização, aberto a mudanças, com visão generalista e que 

possua capacidade de articulação. Nesse sentido, o secretário executivo deve utilizar de sua 

posição estratégica na organização para influenciar todos os níveis empresariais para a 

questão da sustentabilidade (FIGUEIREDO, 2014). 

Figueiredo (2014, p. 107), cita como exemplo de ações passíveis de serem 

realizadas pelo profissional de secretariado executivo atento “não só aos interesses da 

empresa como ao próprio planeta”: deslocamento econômico; redução na utilização nos 

materiais de escritório; evitar desperdício de papel; desligar o que for desnecessário; 

demonstrar disposição para servir de exemplo aos demais. 

Nesse paralelo, acompanhando as tendências do mercado, o secretário executivo 

foi, ao longo do tempo, atendendo às exigências impostas e alterando seu perfil. Todavia, as 

ações por ele realizadas devem também contribuir para com o desenvolvimento da 

sociedade, para tanto, é importante que esse profissional conheça o processo de 

desenvolvimento econômico, responsável por alicerçar as práticas sustentáveis nas 

organizações. 

Considera-se, por fim, que os novos paradigmas da sustentabilidade socioambiental 

exigem profissionais qualificados e engajados com os ideais da organização e, que estejam 

aptos a enfrentar os desafios e oportunidades impostos pelas alterações de mercado. Nesse 

contexto, o profissional de Secretariado Executivo pode atuar como agente facilitador desse 

processo, tendo em vista suas habilidades na difusão dos processos organizacionais. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a elaboração e alcance dos objetivos deste trabalho, foi necessário utilizar 

alguns procedimentos metodológicos que perfazem o caminho da pesquisa científica, sendo 

a pesquisa do tipo bibliográfica e exploratória. No que se referem aos procedimentos, a 

pesquisa é bibliográfica que, segundo Lakatos e Marconi (2009, p. 160), “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” a fim de obter 

informações sobre o que já foi produzido acerca do empreendedorismo e voluntariado, 

principais temas desta pesquisa. De acordo com o tema estudado, focou-se nas referências 

bibliográficas da sustentabilidade socioambiental, o perfil e a atuação do profissional de 

Secretariado Executivo.  

Conforme Gil (2008) o estudo exploratório é caracterizado por explorar situações 

desconhecidas ou pouco exploradas. Já a abordagem é qualitativa costuma ser direcionada, 

ao longo de seu desenvolvimento e não busca enumerar ou medir eventos geralmente, não 

empregando instrumental estatístico para análise dos dados. 

O Instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário misto elaborado na 

plataforma do Google Formulários, com perguntas fechadas e abertas. O questionário sendo 

aplicado através de ferramentas digitais permitiu alcançar vários secretários, em diversos 

estados brasileiros. Dessa forma, foi divulgado nas redes sociais, especificamente em grupos 

que reúnem secretários de várias regiões do País, objetivando identificar os profissionais que 

atuam em empresas com responsabilidade socioambiental, os quais são os sujeitos da 

pesquisa de campo. A pesquisa foi aplicada no período de 1º a 25 de maio de 2017, e a 
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amostra final foi composta por 97 questionários completos e válidos. O intuito foi coletar 

respostas dos secretários que, atualmente, estão trabalhando/estagiando a fim de identificar 

como o profissional de Secretariado Executivo pode contribuir para implantação de medidas 

socioambientais na organização em que trabalha. Para a análise de dados foi utilizado o 

método de análise de conteúdo que, para Bardin (2006, p. 38), consiste em “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens”. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O problema de pesquisa investigado nesse estudo, procurou identificar quais as 

maneiras que o profissional de secretariado pode contribuir na implantação de medidas 

socioambientais na organização em que atua. Para tanto, traçou-se inicialmente o perfil dos 

profissionais que participaram da pesquisa: 89% dos respondentes são do sexo feminino e da 

totalidade dos profissionais, 62% atuam na região Nordeste do País. Os demais respondentes 

atuam em empresas de todas as regiões do País, sendo: 15% na região Norte, 11% na região 

Sul, 9% na região Sudeste e 3% na região Centro-Oeste. Ainda no que se refere ao perfil dos 

respondentes, constatou-se que 33% dos profissionais atuam em organizações do setor 

público, 30% no setor privado e 2% em ONG’s (Organizações Não Governamentais). Além 

disso, acerca do tamanho dessas organizações, 56% trabalham em empresas de grande porte, 

9% de médio porte e 35% em empresas de pequeno porte. 

 

4.1 O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO E SUA ATUAÇÃO NA 

SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

Buscando atender ao objetivo central de estudo, de identificar como o profissional 

de secretariado executivo pode contribuir para implantação de medidas socioambientais na 

empresa em que trabalha, foram elaboradas algumas questões que permitissem às 

pesquisadoras esse entendimento. 

Após traçar o perfil dos respondentes, lhes foi indagado se acreditam que o 

profissional de Secretariado pode auxiliar no desenvolvimento da sustentabilidade 

organizacional. O resultado obtido considera-se satisfatório, tendo em vista que 93% 

afirmaram que sim, o profissional pode auxiliar no desenvolvimento de ações e 9% 

afirmaram que talvez possa e 1% acredita que não pode. A fim de aprofundar a temática, 

solicitou-se aos que sinalizaram positivamente, que justificassem a resposta dada. Vale 

destacar que nessa questão, poderia ser escolhida mais de uma alternativa como resposta. As 

alternativas elencadas encontram-se no Quadro 1: 
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Quadro 1 - O profissional de Secretariado pode auxiliar no desenvolvimento da sustentabilidade 

organizacional. 

ÁRE

A  
JUSTIFICATIVA 

PERCENTUA

L 

A
T

U
A

Ç
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O
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O
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S

IO
N

A
L

 É um profissional competente e que se preocupa com sustentabilidade e lida 

com materiais que podem ser reciclados / reutilizados, reduzindo o uso de 

papel / reduzindo o tempo de aparelhos ligados / redução de energia / água e 

desperdício de um modo geral / Cogerindo e organizando coleta seletiva e no 

incentivo a reciclagens e menos contaminação ambiental / alvarás e licenças, 

já é solicitado alguns requisitos de sustentabilidade / divulgando normas do 

tema 

28% 

O profissional em Secretariado Executivo pode organizar e gerir ações de 

sustentabilidade/implantação de projetos 
24% 

Através de pesquisas e divulgação na organização 11% 

Através da implementação no seu cotidiano 8% 

IN
F

L
U

Ê
N

C
IA

 

P
R

O
F

IS
S

IO
N

A
L

 

Como agente facilitando / Incentivando os colegas/equipe de trabalho 28% 

Pode contribui por ocupar posição estratégica e liderar equipes 11% 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 

P
R

O
F

IS
S

IO
N

A
L

 Por colaborar por possuir competências necessárias e perfil para auxiliar e 

acompanhar o desenvolvimento de ações de sustentabilidade organizacional. 
17% 

Por possuir visão holística e abrangente da organização 11% 

Pela criatividade ou força de vontade pode auxiliar 8% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2017).  

 

Para formulação do Quadro 1 foram elencadas as respostas dos profissionais em 

grupos a fim de facilitar a análise. Destaca-se que 93 respondentes deixaram em branco, 

então os percentuais foram calculados mediante os que responderam. Percebe-se que as 

justificativas citadas pelos respondentes para confirmar que de fato o profissional de 

Secretariado é capaz de contribuir para a sustentabilidade socioambiental de uma 

organização estão centrados em três âmbitos. No primeiro, em que foram citadas ações 

relativas à sua atuação profissional, 28% dos secretários afirmaram que podem contribuir 

com ações práticas de seu cotidiano na utilização de materiais que podem ser reciclados / 

reutilizados, reduzindo o uso de papel / reduzindo o tempo de aparelhos ligados / redução de 

energia / água e desperdício de um modo geral, dentre outras que podem ser observadas no 

Quadro 1.  

Em segundo, no âmbito da forma como o profissional de Secretariado influencia os 

demais colegas de trabalho, 28% afirmaram que contribuem como agente facilitador, 

incentivando os colegas/equipe de trabalho a terem uma postura mais sustentável e, 11% 

alegaram que podem contribuir mais enfaticamente ao ocupar uma posição estratégica junto 

aos gestores, além de liderar equipes desempenhando uma liderança pela sustentabilidade. 
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Os profissionais que desempenham uma liderança pela sustentabilidade 

são flexíveis, preocupam-se com o meio em que estão inseridos, 

acreditam que é possível buscar uma conciliação entre ganho financeiro 

sem agredir tanto ao meio ambiente. Por isso, eles têm pensamento 

estratégico, raciocinam de forma interligada, procuram alinhar as 

necessidades atuais com as futuras, tomando como base resultados e 

experiências vivenciadas, além de possuírem visão sistêmica da 

organização (SILVA, 2016, p. 32). 

Por fim, em terceiro lugar, no âmbito da formação profissional, os respondentes 

justificaram a capacidade do secretário em contribuir com a Sustentabilidade afirmando 

aspectos relativos às competências necessárias e o perfil para auxiliar e acompanhar o 

desenvolvimento de ações de sustentabilidade organizacional (17%). Tais resultados, estão 

em consonância com o que afirmam Buenafuente e Santos (2010) e Todorov (2013), que 

defendem que os secretários executivos possuem um perfil profissional facilitador nos 

processos de gestão sustentável. Sobre isto, 11 % informaram que os secretários devem 

possuir visão holística e abrangente da organização, além da criatividade ou força de vontade 

para auxiliar os gestores (8%) 

Adiante, o questionário indagou-se se eles adotavam práticas sustentáveis no seu 

local de trabalho, a maioria dos respondentes, 77% afirmou que sim, outros 15% disseram 

que talvez adotem alguma prática e, apenas 8%, afirmaram que não adotam nenhuma 

prática. Mesmo que a temática da sustentabilidade ainda seja pouca difundida no meio 

Secretarial, vê-se esse resultado de forma otimista, pois a grande maioria dos respondentes 

adotam, minimamente, alguma prática sustentável no seu local de trabalho. Como forma de 

justificar esse cenário foi solicitado aos profissionais que exemplificassem essas ações 

práticas, a partir das quais foi possível construir o Quadro 2:  

 

Quadro 2 – Ações práticas desempenhadas pelos profissionais de Secretariado que contribuem para a 

Sustentabilidade Socioambiental. 

AÇÕES PERCENTUAL 

Economia de recursos (papel, energia, água, cartuchos impressora, materiais) 55% 

Reciclagem/reutilização de papel/jornal/sacolas 35% 

Adoção de um copo/garrafa para evitar os descartáveis 31% 

Separação de resíduos alimentares de embalagens/coleta seletiva 20% 

Participando de Programa de Voluntariado 14% 

Estímulo à solidariedade/doação 2% 

Conscientização sobre as importâncias das práticas sustentáveis 2% 

Utilização de material eletrônico até o fim da vida útil 1% 

Usando minimamente produtos que agridem o meio ambiente 1% 

Estimulo a utilização de certificações digitais em eventos, em datas comemorativas 1% 

8s 1% 

Colaboração com os Projetos Sociais 1% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2017). 

 

Os resultados refletidos no Quadro 2, estão diretamente relacionados ao que afirma 

Figueiredo (2014), quando se refere às ações voltadas à sustentabilidade e que podem ser 

executadas pelo secretário executivo à exemplo da economia de recursos. Com isso, a ação 

que é mais desenvolvida pelos profissionais para contribuir com a Sustentabilidade da 
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organização em que atuam é a economia de recursos físicos e naturais (papel, cartuchos, 

impressora, materiais de escritório, energia e água,) representados por 55% das respostas. 

Em seguida as ações mais citadas foram a reciclagem/reutilização de papel/jornal/sacolas 

(35%), a adoção de um copo/garrafa para evitar os descartáveis (31%) e a separação de 

resíduos alimentares de embalagens/coleta seletiva (20%). Questionou-se, também, aos 

participantes, se eles adotavam práticas socioambientais fora da organização, onde 90% 

afirmaram que sim, 8% afirmaram que talvez e apenas 2% disseram que não. Nesse contexto 

percebe-se algumas ações destacadas por Figueiredo (2014) no referencial teórico como 

redução na utilização nos materiais de escritório, cuidado ao evitar desperdício de papel a 

economia de energia ao desligar o que for desnecessário a própria disposição para servir de 

exemplo aos demais. 

Esse cenário mostra-se positivo, tendo em vista que o profissional de Secretariado 

atua também na gestão administrativa da organização, sendo possível contribuir para que os 

recursos sejam utilizados de forma consciente desenvolvendo, assim, uma consciência para a 

Sustentabilidade. Além disso, conforme ressaltado por Ross e Tomlinson (2011) o 

desenvolvimento de ações que contribuem para a Sustentabilidade agregam, também, valor 

individual mesmo quando pratica ações sustentáveis no seu ambiente de trabalho. 

Contudo, percebe-se ainda que a quantidade de ações citadas foi baixa, tendo em 

vista o amplo contexto da sustentabilidade socioambiental, conforme destacado por Borger e 

Kruglianskas (2004), o qual envolve múltiplos aspectos da organização e demanda uma 

visão integrada da empresa. O profissional de Secretariado apesar de ter uma visão holística 

da organização, atua ainda de forma tímida com relação a ações de Sustentabilidade. 

 

4.2 MEDIDAS SOCIOAMBIENTAIS ADOTADAS PELAS ORGANIZAÇÕES 

 

A fim de verificar as medidas socioambientais adotadas pelas organizações em que 

os profissionais trabalham, elencou-se algumas opções, de forma que eles poderiam marcar 

mais de uma opção. Nesse sentido as informações selecionadas foram agrupadas no Quadro 

3: 
Quadro 3 -  Medidas socioambientais adotadas pelas organizações em que os secretários trabalham. 

MEDIDAS PERCENTUAL 

I. A organização manifesta compromisso socioambiental em suas estratégias 

corporativas (Planejamento estratégico, visão, missão, etc.) 

41% 

II. A organização trabalha com gerenciamento de resíduos. (Programa de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos, lixeiras para cada tipo de resíduo ou outro). 

41% 

III. A organização já tentou reduzir seu impacto ambiental em termos de minimização e 

reciclagem de resíduos. 

40% 

IV. A organização apoia o desenvolvimento de ações sociais mediante arrecadação de 

alimentos, produtos, recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos sociais. 

37% 

V. A organização possui alguma política formal ou programa de responsabilidade 

empresarial que inclua aspectos socioambientais. 

30% 

VI. A organização promove cursos relacionados à responsabilidade social e ambiental 

para todos os funcionários. 

25% 

VII. A organização incentiva e mobiliza o trabalho voluntário de seus funcionários em 

ONG’s ou projetos sociais. 

22% 

VIII. A organização disponibiliza informação ambiental clara e precisa sobre os seus 

produtos, serviços e atividades aos clientes, fornecedores, comunidade local, etc. 

15% 

IX. A organização na qual auto não desenvolve ações socioambientais 31% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Dos 97 profissionais que afirmaram estar trabalhando, observa-se no quadro acima 

que o item I foi citado por 41% deles e está relacionado ao compromisso da Sustentabilidade 

Socioambiental inserido na estratégia da organização corroborando com o que foi abordado 

por Estigara, Pereira e Lewis (2009): a organização que incorpora a Sustentabilidade 

Socioambiental à sua gestão tem benefícios no que tange às suas estratégias de manutenção e 

crescimento, como a criação de política permanente para a empresa com ações 

socioambientais permanentes, planejadas, estratégicas que buscam a elevação da qualidade 

de vida e a inclusão social. Tais fatores destacados por Estigara, Pereira e Lewis (2009) 

também podem ser observados no item V, em que 30% participantes afirmaram que a 

organização possui política formal ou programa de responsabilidade empresarial que inclua 

aspectos socioambientais. 

Outro aspecto que sobressaiu foi o item II que trata gerenciamento de resíduos 

(Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, lixeiras para cada tipo de resíduo ou 

outro), com 41%. No item III, com 40%, a redução do impacto ambiental em termos de 

minimização e reciclagem de resíduos, sendo uma ação realizada pela organização e 

diagnosticada como uma prática da sustentabilidade voltada para os impactos no Meio 

Ambiente, conforme as ações embasadas no referencial teórico por Dias (2011). Os itens 

(VI, VII), também constituem ações de cunho socioambiental, destacadas por Dias (2011) e 

que estão ligadas ao público interno da organização, aparecendo de forma de forma pontual e 

em menor quantidade. Esse cenário pode justificar de certa forma o quadro 2 acerca das 

ações socioambientais dos profissionais de Secretariado Executivo em suas organizações, em 

que foram citadas ações fundamentais, mas também me menor quantidade e variedade, 

podendo relacionar o pouco incentivo de suas organizações na conscientização e incentivo 

do público interno para o desenvolvimento de ações dessa temática. 

Assim, depreende-se que é necessário que as organizações invistam mais em 

capacitação e incentivo a consciência socioambiental do seu público interno para que a 

Sustentabilidade possa acontecer em todas as dimensões do Tripé da Sustentabilidade, pois a 

gestão deve ser articulada com as pessoas de quem a empresa depende, dentro e fora da 

organização (SAVITZ; WEBER, 2007, p. 3). Destaca-se, ainda, 31% dos respondentes 

afirmaram que suas organizações não desenvolviam diretamente ações socioambientais, 

fator preocupante, tendo em vista o contexto da Sustentabilidade destacado por Hoyos 

Guevara e Dib (2007, p. 47), em que o desafio atual consiste em mudar o sistema de valores 

das organizações para com a sustentabilidade e Todorov (2013) acerca da capacidade do 

secretário em desenvolver ações. 

Em continuidade, perguntou-se aos secretários em quais ações de sustentabilidade 

desenvolvidas e promovidas pela organização (Quadro 3) eles se envolviam diretamente, 

69% informou as ações que já haviam citado no Quadro 2. Ou seja, as ações que alguns 

secretários respondentes desenvolvem são a partir das medidas implantadas pela 

organização. Nesse aspecto tem-se duas preposições: 1) o secretário se envolve com as 

medidas sustentáveis propostas pela organização deixando-se influenciar para assumir uma 

postura mais sustentável; 2) o secretário se limita a desempenhar as ações sustentáveis 

propostas pela organização, sem ter ousadia de sugerir/implementar outras práticas. Isso se 

deve pela falta de conhecimento de outras práticas ou, infelizmente, pela falta de 

proatividade e compromisso com o meio ambiente, em buscar novas alternativas para 

promover um ambiente administrativo mais sustentável. 
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Por fim, foi questionado aos profissionais participantes da pesquisa sobre o grau de 

importância que eles dão a responsabilidade socioambiental das organizações, de acordo 

com os dados do Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Grau de importância que os profissionais de Secretariado atribuem a responsabilidade 

socioambiental das organizações. 

 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2017). 

Percebe-se que 80% dos profissionais respondentes dizem que a abordagem da 

responsabilidade socioambiental pelas organizações é de extrema importância. Por isso, é 

relevante que o profissional de Secretariado considere esta temática pertinente, asseverando 

e colaborando em desenvolver ações para a melhoria da sustentabilidade empresarial, seja no 

ambiente laboral ou extensionadas aos ambientes sociais. Sobre isso, Quadros e Tavares 

(2014) apontam que: 

Diversos estudos apontam a sustentabilidade como peça fundamental da 

inovação. Reduzir a quantidade de matérias primas usadas na produção ou 

repensar processos para eliminar o impacto ambiental de certas 

substâncias traduzindo-se, cada vez mais, em melhoria nos indicadores 

financeiros da empresa. Em um futuro próximo, as empresas que não 

adotarem práticas sustentáveis não conseguirão mais competir no mercado 

(QUADROS; TAVARES, 2014, p. 46). 

Nesse cenário, concorda-se que é fundamental que as organizações busquem o 

desenvolvimento de ações voltadas à sustentabilidade para manterem-se competitivas no 

mercado, da mesma forma que o profissional de secretariado executivo deve atuar como 

agente facilitador e colaborador deste processo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crise ambiental passou a representar um fator limitante no crescimento 

econômico e populacional, a nível mundial (LEFF, 2003). A partir dessas percepções, o 

termo desenvolvimento sustentável popularizou-se, determinando a necessidade de aplicação 

e elaboração de políticas públicas ambientais e sociais no sentido de mitigar a degradação 

ambiental. Com isso, as organizações passaram a buscar diferenciais que as mantivessem 

competitivas, pois, conforme abordado por Elkington (2001), o consumidor também passou 

a ser mais exigente, procurando produtos de qualidade e por organizações que apresentem 
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um compromisso com a sociedade. Deste modo, algumas organizações foram se adaptando 

às mudanças impostas pelo sistema de mercado, onde surgiu a percepção da necessidade de 

abranger e valorizar os recursos humanos, além de adotar processos voltados à 

sustentabilidade (DIAS, 2011). Nesse aspecto, demanda-se colaboradores e stalkeholders 

comprometidos e engajados com as práticas voltadas à sustentabilidade na organização. 

No que se refere ao desempenho da função do secretário executivo nessa questão, 

esse estudo identificou que tal profissional desempenha as competências necessárias para 

auxiliar às organizações no desenvolvimento de ações sustentáveis. Considera-se que o 

objetivo geral desse estudo foi atingido, visto que foi possível identificar, por meio da 

pesquisa, como o profissional de Secretariado Executivo pode contribuir para implantação 

de medidas socioambientais na organização em que atua, a partir da economia de recursos; 

reciclagem e reutilização de materiais; separação e coleta seletiva, dentre outras. O 

desenvolvimento dessas ações agrega valor ao desenvolvimento sustentável (ROSS; 

TOMLINSON, 2011). 

Afirma-se, então, que esse resultado é satisfatório e está em consonância com o que 

afirmam publicações na área (MINARELLI, 1995; BUENAFUENTE; SANTOS, 2010; 

SANTOS; MORETTO, 2011; TODOROV, 2013; FIGUEIREDO, 2014), visto que o 

profissional de secretariado executivo atua na gestão empresarial e apresenta características 

comportamentais que atendem às necessidades do perfil profissional adequado para atuar na 

sustentabilidade. Por meio disso, pode desenvolver uma consciência para a sustentabilidade 

na organização como um todo. 

No entanto, entende-se que essa atuação poderia ocorrer de maneira mais 

abrangente, visto que os respondentes ainda atuam de forma tímida no que se refere a 

aplicação de ações de sustentabilidade no seu ambiente de trabalho. Para tanto, é necessário 

que as organizações realizem capacitações e busquem incentivar seus colaboradores, no 

sentido de desenvolver uma cultura de consciência socioambiental que contribua para que 

ocorra a sustentabilidade nos processos de gestão, conforme afirmam Savitz e Weber (2007). 

Nessa perspectiva, Quadros e Tavares (2014) já afirmavam que as empresas que 

querem se manter competitivas no mercado, necessitam adotar práticas sustentáveis. 

Contudo, esse estudo identificou que diversas organizações em que atuam os profissionais 

investigados, não desenvolvem diretamente ações socioambientais. Tal fator pode ser 

considerado limitante no desempenho das ações de sustentabilidade executadas pelos 

profissionais de secretariado executivo. Todavia, destaca-se, que os profissionais 

investigados consideram a responsabilidade socioambiental organizacional extremamente 

importante. 

Portanto, cumpre destacar que o secretário executivo desempenha um papel 

relevante no tocante às ações socioambientais e que, a partir de seu perfil profissional, está 

apto à auxiliar a organização em que atua, na aplicação e desenvolvimento dessas práticas, 

além de influenciar os colegas de trabalhos a absorverem novas posturas socioambientais. 

Para a sucessão deste estudo, sugere-se a realização de pesquisas futuras que investiguem a 

formação para a sustentabilidade desses profissionais e compreender de que maneira ocorre 

o preparo teórico que sustenta suas ações, na organização em que atua. 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar as percepções de servidores secretários 

executivos acerca da ética na universidade pública.  A problemática adentra na ideia de que a 

sociedade se encontra consciente de seus direitos e exige que o serviço público seja realizado 

de forma efetiva, inserindo-se nesse contexto o secretário executivo. Emerge assim, a 

seguinte questão: quais as percepções de servidores secretários executivos da Universidade 

Federal do Ceará acerca da ética na universidade pública? O desenvolvimento desta pesquisa 

se justifica pelo fato de que esse profissional desenvolve atividades que exigem sigilo e 

postura ética no exercício da profissão. A abordagem teórica considerou autores como Kant 

(2007), Vázquez (2013), dentre outros. Metodologicamente, realizou-se uma pesquisa 

qualitativa e descritiva, tendo como técnica de coleta de dados a aplicação de questionário 

direcionado a 14 participantes que atuam na Universidade Federal do Ceará. Para a 

interpretação dos dados recorreu-se à análise do conteúdo. As principais conclusões 

denotaram que os investigados compreendem a ética enquanto campo de reflexão do 

comportamento e reconhecem a sua importância no ambiente de trabalho, bem como a sua 

contribuição para a imagem positiva da universidade perante a sociedade.  

Palavras-chave: Ética. Universidade Pública. Secretariado Executivo.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre ética, desde os tempos dos clássicos filósofos, tem se mostrado 

relevante, atual e urgente. Kant (2007), em sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 

situa a ética dentro da antiga filosofia grega como parte da filosofia material. Segundo o 

autor, o antigo pensamento filosófico grego estava dividido em três áreas: a Física, a Ética e 

a Lógica. Esta última era a filosofia formal, pois se ocupava da forma do entendimento e da 

razão, sem distinguir os objetos, enquanto aquelas constituíam a filosofia material, que se 

referia a qualquer objeto e às leis a que estão sujeitos. Tais preceitos podiam ser da natureza, 

objetos da Física, segundo as quais tudo acontece, e regulamentos da liberdade ou da 

vontade do homem, objetos da Ética, segundo as quais tudo deve acontecer. Por tal divisão, a 

Física também era chamada de filosofia da natureza ou filosofia natural, e a Ética era 

denominada de filosofia dos costumes.  

Desse modo, a Ética, para Kant (2007) é a própria metafísica dos costumes, 

contendo uma parte racional, ou parte pura, que traz seus princípios a priori – a moral, e uma 

parte empírica, que traz seus princípios a posteriori – a antropologia prática. Na concepção 
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de Vásquez (2013, p. 24) “ética e moral se relacionam, pois, como uma ciência específica e 

seu objeto”. 

Presente em todo o convívio social, desde os laços familiares até as redes de 

contatos profissionais, seu caráter reflexivo é a base que fundamenta as noções de cidadania 

e de desenvolvimento social, sendo assim tão comum a ideia de ética ligada à coisa pública. 

Com tal característica, tem-se estado mais atentos ao exercício das funções por parte dos 

servidores da Administração Pública, objeto de pesquisa deste estudo. Cada vez mais, 

observa-se uma sociedade consciente de seus direitos em relação à administração estatal e 

exigente de que o serviço público seja realizado de forma efetiva, em um processo de 

tentativa de mudança dessa antiga relação, permeada de sentenças de caráter desdenhoso ou 

desconfiado, que a sociedade apresenta quando se refere ao serviço público. Insere-se nesse 

contexto, o profissional de Secretariado Executivo. Nesta pesquisa, destaca-se a atuação 

desse profissional na gestão pública, mais especificamente, em instituição de ensino superior 

da rede federal que “[...] pode contribuir para a gestão de qualidade, colaborando com os 

gestores para a superação dos problemas com os quais se depara” (CUSTÓDIO; 

FERREIRA; SILVA, 2008, p. 7).  

Este trabalho tem como questão norteadora: quais as percepções de servidores 

secretários executivos da Universidade Federal do Ceará (UFC) acerca da ética na 

universidade pública? Dessa maneira, esta pesquisa surgiu com o objetivo de analisar as 

percepções de servidores secretários executivos acerca da ética na universidade pública. 

Foram definidos como objetivos específicos: compreender a importância atribuída por 

servidores secretários executivos da UFC à ética em âmbito profissional e investigar, a partir 

de situações hipotéticas, a atitude do servidor secretário executivo em relação à ética na 

instituição em estudo. 

O desenvolvimento desta pesquisa se justifica pelo fato de que o aprofundamento 

da crise sócio-política vivenciada na atualidade fez renascer, com forte intensidade, a 

discussão sobre o tema. Depara-se, nesse momento, com um movimento de consciência 

política que, deixando-se de lado aqui qualquer julgamento ideológico, não era visto há 

algum tempo. A sociedade tem demonstrado estar alerta em relação à dimensão ética dos 

acontecimentos, principalmente relacionados à política e à administração pública. Dessa 

forma, surge a necessidade de aprofundamento das discussões acerca da atuação ética dos 

servidores públicos, especialmente na profissão de Secretariado Executivo, que desenvolve 

atividades que exigem sigilo e postura ética no exercício da profissão.  

Este trabalho está organizado em quatro seções, além desta introdução. O segundo 

fracionamento traz uma explanação teórica-conceitual sobre ética e moral, enumerando as 

teorias dos filósofos clássicos da ética como Immanuel Kant (2007) e contemporâneos, como 

Vázquez (2013). Ainda, a segunda seção refere-se à Administração Pública e à profissão de 

Secretariado Executivo. A terceira parte apresenta a metodologia adotada no trabalho, sendo 

seguida da quarta divisão que expõe a análise dos dados. Por fim, a quinta seção aborda as 

considerações finais sobre a pesquisa e suas inferências, seguido das referências que 

ajudaram a construir este trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Administração Pública: princípios e dispositivos que balizam a ética no serviço 

público 

 

Partindo da etimologia da palavra, “ética” encontra sua origem no termo grego 

ethos, ao qual se atribui, de uma forma geral, o significado de costume, hábito ou, também 

NBR 6023 da ABNT, valores e normas. Além disso, significa “morada do homem”, “lugar 

onde se habita”, bem como “modo de ser” ou “caráter de que nos apropriamos ao longo da 

existência”. Dessa forma, em um primeiro momento, a ética é tida como “um conjunto de 

valores e normas consolidadas por uma tradição ou hábito socialmente reforçados, 

transmitidos e controlados”27. 

Em um de seus diálogos mais influentes e fundamentais, A República, Platão 

discute temas centrais do pensamento ético: o que é a justiça, o que é a conduta correta, o 

Bem como forma suprema e fundamento da ética e da justiça, a conduta ética como 

condicionada a existência de punição para a conduta não ética, entre outros. 

 Zinani (2008, p. 47), ao analisar a obra de Aristóteles, esclarece que a ética é 

“constituída por um conjunto de critérios orientadores da ação humana em busca de um fim 

último, o sumo bem”. Agir com ética seria, portanto, agir pautado por valores e princípios de 

conduta que resultem no bem social. Então, “[...] todo o sistema ético aristotélico culmina na 

ideia de felicidade” (SILVA, 2008, p. 49). 

 Em Kant (2007), tem-se uma ética centrada na ideia do dever. Agir com base no 

dever é a única maneira de agir livremente, pois o indivíduo agirá sem se submeter a 

nenhuma condição externa a sua própria vontade, vontade essa que é a sua razão consciente 

sobre o que é correto (o dever). O mesmo autor assinala que agir eticamente é agir com base 

no dever, na boa vontade, de acordo com a razão consciente. Já no século XIX, o filósofo 

inglês Stuart Mill traz uma ideia de ética utilitarista que acreditava que o bem de uma ação 

depende não tanto da intenção, mas das consequências que ela acarreta. “Terão mais valor de 

um ponto de vista ético, portanto, as ações que beneficiarem o maior número de pessoas 

possível” (MARCONDES, 2007, p. 116). Essa corrente utilitarista permanece como uma das 

principais no campo ético atual. Rios (2001) mostra que a própria evolução sócio-histórica 

tratou de tornar a ética não mais o costume, mas a sua reflexão, o seu questionamento, os 

fundamentos e o alcance desse costume. Enquanto a moral é a conduta específica, a ética é o 

princípio que a vale. Quando a ética aparece, já existe um contexto histórico-social repleto 

de práticas morais; a ética apenas busca determinar a justificativa, os princípios e as 

condições em que tais práticas se dão, inclusive suas mudanças. “A ética não cria a moral” 

(SÁNCHEZ; VÁZQUEZ, 2013, p. 22).  

De acordo com Meirelles (2005, p. 64), Administração Pública é “todo o 

aparelhamento do Estado preordenado à realização de serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas”. É através da Administração que o Estado põe em prática aquilo que 

é decidido pelo Governo. Uma vez que a Administração é a exteriorização das decisões do 

Estado e fator fundamental para que esse consiga realizar os objetivos constitucionais 

previstos, é essencial, como aponta Gonçalves (2011), “que toda a máquina administrativa 

trabalhe com eficiência, ética e responsabilidade”. Afinal de contas, o que embasa a 

                                                 
27 Curso de Ética e Serviço Público. Plataforma online da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. 

Brasília, 2016. 
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Administração Pública se não o agir ético, o agir em busca do fim último, a felicidade, o 

bem-estar social? Di Pietro (2014, p. 900), “a inclusão do princípio da moralidade 

administrativa na Constituição foi um reflexo da preocupação com a ética na Administração 

Pública”, além de representar um claro combate à corrupção e à impunidade no setor 

público. 

Constitui um marco para a reflexão da ética no contexto da Administração Pública o 

Decreto-Lei (DL) n. 200 de 1967, que trazia diretrizes para a reforma administrativa. Dentre 

algumas, podemos citar o artigo 94, que dispunha: 

O Poder Executivo promoverá a revisão da legislação e das normas 

regulamentares relativas ao pessoal do Serviço Público Civil, com o 

objetivo de ajustá-las aos seguintes princípios: [...] IV - Conduta funcional 

pautada por normas éticas cuja infração incompatibilize o servidor para a 

função (BRASIL, 1967, p. 32). 

Subsequentes ao DL 200/1967, houve diversas outras atuações do Estado que, 

pouco a pouco, foram dotando cada vez mais a administração de caráter gerencial e 

preocupação com a gestão da ética. São exemplos o Programa Nacional de 

Desburocratização, na década de 1980, que evoluiu para o atual Programa Nacional de 

Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA (2005), o Ministério da Administração 

e Reforma Administrativa (MARE), na década de 1990, além da Lei n. 8.112/90 que traz o 

regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais (BRASIL, 1990), Decreto n. 1.171/94, Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (BRASIL, 1994) e, na última década, a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei complementar n. 101/2000 (BRASIL, 2000), entre 

outros.  

Ademais, em 1999 foi criada a Comissão de Ética Pública da Presidência da 

República (CEP). Já em 2007, é instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo 

Federal, que aglutina as Comissões de Ética Setoriais – as comissões de ética dos órgãos e 

entidades federais -, sob a supervisão da CEP. É possível citar também o aumento da 

autonomia de entidades como as Corregedorias, os Ministérios Públicos e os Tribunais de 

Contas como flagrante aumento de uma preocupação política e administrativa com a ética. 

Tratando-se do âmbito da Universidade Federal do Ceará, podemos citar como 

instrumentos de apoio à gestão ética o seu Regimento Geral (1982) e o Código de Ética de 

seus servidores (2014). 

Assim sendo, tem-se a figura do agente público que, segundo Di Pietro (2014, p. 

596) é “toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da 

Administração Indireta.” Uma vez que o agente público, seja ele temporário, empregado 

público ou servidor público, é a personalização da Administração Pública e o primeiro 

contato da sociedade com o Estado, é fundamental que a vivência profissional deste agente 

esteja em consonância com as práticas éticas que regem as normas sociais e deontológicas de 

seus Códigos de Ética. Como bem aponta Marques (2012, p. 40): 

O exercício da ética profissional no serviço público fortalece o sistema 

público, haja vista que a prática correta das funções dos servidores está 

voltada para servir ao público, especialmente, para ações de inclusão 

social e a fim de reafirmar o exercício da cidadania. 
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 Percebe-se que o cumprimento do dever ético por parte do servidor público 

possibilita à Administração Pública oferecer respostas às demandas da sociedade cumprindo 

o seu papel mediante as diversas esferas. Nessa realidade, insere-se o profissional de 

Secretariado Executivo que possui uma responsabilidade relacionada às consequências da 

sua atuação; esse tema é abordado na seção a seguir.  

 

2.2 Reflexões acerca da ética do profissional de Secretariado Executivo 

 

Agir com profissionalismo, independente da profissão, é relevante tanto na esfera 

empresarial como social. No contexto organizacional, Sousa Neta (2013, p 31) afirma que “a 

postura ética das organizações permite a criação de uma imagem positiva diante da 

sociedade, auxiliando na consolidação de sua marca com atributos que transmite 

credibilidade, segurança, qualidade e responsabilidade social”. Acerca da postura do 

profissional com os valores éticos, Silva (2014, p. 27) aponta que:   

É imprescindível que o profissional adote uma postura condizente com os 

valores éticos universais (aqueles que a sociedade dita; os quais são 

aceitos e seguidos por todos), e aja de acordo com o Código de Ética que 

regulamenta a profissão que exerce. Um profissional ético nada mais é do 

que aquele que age direito, pratica o bem e não prejudica os outros, 

mesmo que seja para alcançar um objetivo. Ele age de acordo com os 

valores morais de uma determinada sociedade. 

Dessa forma, é possível identificar a importância de o profissional buscar exercer 

suas atividades de maneira correta tanto em termos de postura pessoal como no âmbito da 

empresa na qual atua. Isso significa agir de maneira íntegra em um ambiente que favorece 

essa atuação.  

O profissional de Secretariado Executivo está inserido nessa realidade por meio dos 

valores éticos em suas atividades. No meio organizacional, o Secretário Executivo está cada 

vez mais envolvido com os aspectos gerenciais e estratégicos tanto na esfera privada como 

na instituição pública. Dessa forma, o gestor busca um profissional com postura ética para 

assumir esse cargo, segundo ratifica Silva (2014, p. 29):  

[...] advinda a Era da Globalização, a importância do papel desses 

profissionais ficou evidente, sendo mais valorizados, requisitados e 

esforços reconhecidos. Com isso, aumentou também a necessidade de ter 

responsabilidade e comprometimento com os princípios que regem a 

profissão, o local de trabalho e as pessoas com quem estes profissionais 

convivem. 

A profissão do Secretário Executivo possui um código de ética da área que deve ser 

considerado como um instrumento para direcionar a conduta a ser tomada frente à execução 

de suas atividades. O Código de Ética do Secretário Executivo foi publicado no Diário 

Oficial da União em 07 de julho de 1989. É um dos instrumentos básicos para o correto 

direcionamento da sua atuação profissional, abordando os Princípios Fundamentais, os 

Direitos e Deveres, o Sigilo Profissional, as Relações entre Profissionais Secretários, as 

Relações com a Empresa, as Relações com as Entidades da Categoria e a Obediência, 

Aplicação e Vigência do Código de Ética (BRASIL, 1989). Tem como objetivo “[...] fixar 

normas de procedimentos dos Profissionais quando no exercício de sua profissão, regulando-
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lhes as relações com a própria categoria, com os poderes públicos e com a sociedade” 

(BRASIL, 1989, p. 1). Ter conhecimento, assim como colocar em prática as diretrizes que 

constam no código de ética, é necessário até mesmo para evitar que o Secretário Executivo 

responda a alguma pena jurídica por descumprimento do código e a censura da própria 

sociedade. 

Acerca da relevância do código de ética profissional, Barroso (2000, p. 161) declara 

que:  

Seja como for, a ética tem muita força, porque, quando em nossas ações, 

fugimos dela, passamos a sofrer a censura de nossos pares e o alijamento 

de sua convivência que, em última análise, pode ser até mais cruel do que 

a própria sanção legal, com o cumprimento de uma pena pré-estabelecida 

em norma jurídica.  

O sigilo do secretário executivo no âmbito das organizações é essencial para manter 

a ética profissional. Sampaio e Rodrigues (2014, p. 86) ratificam o entendimento acerca do 

significado do sigilo profissional: 

O sigilo profissional trata de uma informação a ser protegida, impõe uma 

relação entre privacidade e publicidade, cujo dever profissional se 

estabelece desde a se ater ao estritamente necessário ao cumprimento de 

seu trabalho, a não informar a matéria sigilosa. 

Fazer uso das informações de maneira correta, utilizando-as apenas para execução 

de suas atividades, sem usá-las em benefício próprio ou repassá-las a terceiros para 

conseguir vantagens ou prejudicar alguém, é a conduta que se espera desse profissional. O 

próprio Código de Ética do Secretário Executivo, em seu capítulo quarto, trata 

especificamente sobre esse aspecto em dois artigos:  

Art.6º. - A Secretária e o Secretário, no exercício de sua profissão, deve 

guardar absoluto sigilo sobre assuntos e documentos que lhe são 

confiados. 
Art.7º. - É vedado ao Profissional assinar documentos que possam resultar 

no comprometimento da dignidade profissional da categoria (BRASIL, 

1996, p. 1).  

Portanto, é possível afirmar que o sigilo não pode ser considerado como um 

instrumento técnico ou um procedimento, pois ele está diretamente relacionado ao 

pensamento ético, às condutas éticas do profissional. Corroborando com esse pensamento, 

Reis (2011, p. 91) fala que “no contexto do trabalho do secretário, o sigilo é fundamental 

para a conquista da confiança e o vínculo entre o profissional, seus superiores e a 

organização”. Pode-se dizer que a atitude do secretário deve ser caracterizada por: 

segurança, sensibilidade, ausência de preconceitos, competência para enfrentar situações 

inesperadas, força de vontade, discrição e lealdade.  

Até que ponto a quebra de sigilo é considerada antiética? É necessário cautela e 

profissionalismo para conseguir agir de maneira ética frente às situações diversas 

envolvendo sigilo, pois o secretário executivo não pode agir de forma conivente com 

injustiças ou ilegalidades. Nesse aspecto, Reis (2011, p. 93) afirma que:  
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Primeiro, ambos, secretários executivos, são funcionários da mesma 

organização e devem lealdade a ela. Segundo, como parceiros, devem 

trabalhar em prol da organização, visando ao seu crescimento e seu 

sucesso. Terceiro, o PSE é primeiramente ligado à organização e, depois, 

ao executivo. Portanto, como agente de resultados, o secretário deve ser 

comprometido com a visão, missão e valores da organização, 

independentemente da postura do seu executivo. Enfim, cabe ao bom-

senso do PSE decidir pela quebra do sigilo, somente quando este servir de 

benefício para preservar os interesses da própria organização. Nesse caso, 

a quebra do sigilo torna-se ética e não o contrário. 

Dessa maneira, o secretário executivo tem um compromisso ético com a instituição 

na qual está inserido, devendo respeitar a filosofia, os princípios e os objetivos da 

organização, sendo flexível e colaborador na administração de mudanças, agindo como 

elemento facilitador. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o alcance dos objetivos propostos realizou-se uma pesquisa qualitativa e 

descritiva. A pesquisa qualitativa, segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 26) 

caracteriza-se pela “[...] interpretação dos fenômenos e a atribuição de significação básica no 

processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas”.  No 

que se refere à pesquisa descritiva, os citados autores ressaltam que ela consiste em “[...] 

descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis” (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 28). 

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 desta pesquisa foi composto 14 servidores secretários executivos 

que atuam na Universidade Federal do Ceará. A seleção dos participantes observou os 

seguintes critérios: ser graduado em Secretariado Executivo; ser concursado; atuar na 

Universidade Federal do Ceará há, no mínimo, quatro anos e acessibilidade. Com o intuito 

de manter em sigilo a identidade dos participantes, nesta pesquisa, os profissionais 

secretários foram identificados como “SERVIDOR-SECRETÁRIO”, seguido de um número 

natural, conforme ordem de respostas.  

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 a técnica de aplicação de questionário.  Segundo Marconi e Lakatos 

(2010, p. 184) o questionário é compreendido como “[...] 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”. Para a interpretação de dados empregou-se a técnica de 

análise do conteúdo que, conforme Bardin (2011, p. 47) significa:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

Logo, a análise foi desenvolvida em três fases: pré-análise, exploração do material e 

categorização (BARDIN, 2011), conforme destacado a seguir:  
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a) Pré-análise: foi feito o primeiro contato com os dados coletados por meio da 

transcrição das respostas e de uma leitura inicial, denominada por Bardin (2011) 

como leitura flutuante. Nesse momento o intuito foi obter uma visão geral das 

respostas obtidas que seriam analisadas.   

b) Exploração do material: nesta fase foi realizado o processo de codificação dos dados, 

os quais foram agregados em unidades de registro. Segundo Bardin (2011) uma 

unidade de registro pode ser um tema, uma palavra ou uma frase; nesta pesquisa, 

foram consideradas as palavras ou frases que compunham as questões do instrumento 

de pesquisa, conforme Quadro 1.  

c) Categorização: a categorização foi realizada a partir das respostas que possuíam 

maioria de opções registradas para as questões fechadas e de assuntos comparáveis 

para as perguntas subjetivas sendo organizadas para análise temática por meio da 

codificação dos dados coletados (BARDIN, 2011). As categorias estão apresentadas 

no Quadro 1.   

Para facilitar a compreensão o Quadro 1 apresenta as unidades de registro 

elaboradas na fase de exploração e as principais categorias obtidas na etapa de 

categorização.  

Quadro 1 – Unidades de registro e categorias 

UNIDADES DE REGISTRO PRINCIAIS CATEGORIAS 

Termos relacionados à ética Valores 

Importância da ética Ética como muito importante 

Distinção entre a ética no serviço público e privado 

 

Não há distinção 

A ética independe do ambiente de trabalho 

Maior exigência no serviço público 

Ética mais presente em organizações privadas 

Exemplos de atitudes antiéticas Ausência de sigilo 

 

Imagem da instituição A ética contribui para a imagem da instituição 

pública perante a sociedade 

Código de ética Conhecimento ausente ou parcial do Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal  

Maior conhecimento do Código de Ética da UFC 

Maior conhecimento do Código de Ética do 

Profissional de Secretariado 

Questões hipotéticas Postura dos profissionais em situações que envolvem 

conflitos éticos 

Fonte: Dados da pesquisa/2017 

 

O tratamento dos resultados buscou diálogo com a teoria estudada por meio de 

inferências e interpretações (BARDIN, 2011). Nesta etapa, as respostas categorizadas foram 

analisadas em comparação às propostas dos autores que fundamentaram a pesquisa 

ressaltando-se convergências e/ou divergências, bem como a compreensão dos autores em 

relação aos dados obtidos. 

   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção aborda a apresentação e a análise dos resultados alcançados de uma 

amostra de 14 questionários respondidos pelos Secretários Executivos da UFC. Inicialmente, 

buscou-se identificar algumas características do perfil dos questionados. Observou-se que 
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em sua maioria, 12 servidores, possuem uma faixa etária entre 30 a 49 anos. Dentre os 

profissionais, sete possuem especialização, quatro estão cursando Mestrado e três possuem 

graduação. Todos os respondentes exercem o cargo de servidor no âmbito da Universidade 

Federal do Ceará. Referente ao tempo de atuação profissional no cargo, 10 dos servidores 

que responderam ao questionário possuem mais de quatro anos como Secretários 

Executivos.  

Dando continuidade, a pesquisa focalizou as percepções dos participantes sobre a 

ética na universidade pública. Os participantes foram questionados acerca dos termos que 

para eles estavam relacionados com o tema “Ética”, com as opções “valores”, “regras”, 

“reflexão critica”, “respeito”, “obrigação”, “profissionalismo”, “moral”, “conduta”, “bem-

estar”, “julgamento” e “legalidade”, 13 respondentes assinalaram a opção “valores”, 

denotando que eles têm a concepção de que valores e ética estão um mesmo plano. Jacques 

et al (2008, p. 12) consideram que “falar de ética implica na busca daquilo que, sob a 

aparência de pessoal e individual, se inscreve como valores sociais estruturados 

historicamente que, com sua capacidade estruturante modelam os espíritos segundo seus 

conteúdos”.    

Quando indagados se consideravam a ética um fator importante no ambiente de 

trabalho, em uma escala que trazia as opções “sim, considero muito importante”, “sim, mas 

não tão importante assim” e “não, não considero importante”, todos foram unânimes em 

responder que consideram a ética “muito importante” no ambiente de trabalho. Em um 

espaço geralmente conflituoso, em que coabitam interesses múltiplos, a ética serve para 

regular as relações indivíduo-indivíduo e indivíduo-organização, como aponta Passos (2014, 

p. 66), que continua descrevendo a importância da ética no ambiente laboral para a 

manutenção da integridade física e mental de seus colaboradores. 

Posteriormente, os questionados eram levados a justificar sua resposta à indagação 

anterior. É interessante notar a conformidade de algumas justificativas com o que preceitua 

Passos (2014). Os respondentes apontaram que a ética no ambiente de trabalho permite a 

“construção de ambientes saudáveis para se trabalhar”, permite “que se mantenha a boa 

convivência no ambiente de trabalho” ‘entre os níveis hierárquicos’, que leva os 

colaboradores a “trabalhar com senso de equipe” e que “a ética, de modo direito ou indireto, 

é responsável por balizar as relações interpessoais, assim como entre os setores”. Um dos 

respondentes, aqui identificado como servidor-secretário S1, salientou que sem ética “o 

ambiente de trabalho fica insuportável”. 

Além disso, alguns explicam que consideram a ética importante não só no ambiente 

de trabalho, mas que ela “está ligada a todas as formas de relacionamento” (servidor- 

secretário S2) e que a ética é “essencial na vida em sociedade” (servidor-secretário S3). Eles 

complementam afirmando que “um ser ético é capaz de respeitar o espaço do outro e 

conviver melhor em sociedade” e que a ética é “imprescindível para a construção de [...] 

cidadania e de uma sociedade saudável”. 

 O servidor-secretário S4 faz associação da ética no ambiente de trabalho ligada ao 

dever deontológico de manter sigilo sobre informações do serviço e que, portanto, “ser ético 

deve ser um fator preponderante” no exercício profissional. 

Em seguida, perguntou-se aos participantes se eles já haviam trabalhado no serviço 

público antes de ingressarem na UFC e, em outra pergunta, se eles já haviam trabalhado em 

empresa privada também anteriormente à UFC. Essa interlocução entre as questões tinha 

como objetivo saber se os profissionais com experiência tanto na administração privada, 
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quanto na administração pública, acreditavam haver distinção entre “as éticas” desses dois 

tipos de organizações. 

Dos 14 respondentes, quatro nunca haviam trabalhado no serviço público, seis 

trabalharam, mas não na condição de estatutários, e quatro haviam sido servidores em outra 

instituição. Dentre esses quatro últimos, três já tiveram experiência em empresas privadas. 

Dos três, o servidor-secretário S5 apontou que na organização pública “há mais ética”. Os 

outros dois apontaram que não acreditavam haver distinção entre a ética no serviço público e 

a ética na administração privada. O servidor-secretário S3 fundamentou que “o 

comportamento ético diz respeito a algo pessoal, independente de onde se trabalhe”. Pode-se 

inferir que este questionado não fez distinção entre ética individual e ética profissional. Ao 

apontar que a ética é individual e independe do local de trabalho, o participante não leva em 

conta a existência de uma ética deontológica própria de cada categoria profissional, o que 

justifica, inclusive, a existência de códigos de ética diferentes entre as profissões 

regulamentadas. Sobre esse aspecto ressalta-se que Marques apud Souza Filho (2012, p. 34) 

conceitua a ética individual como uma “reflexão sobre o fazer, antes de fazer, procurando 

fazer bem”. Por sua vez, a ética profissional ou deontológica está baseada em um sistema de 

“controle normativo, obrigatório e coercitivo” visando sistematizar o bom desempenho de 

determinada atividade profissional. 

Ainda nessa questão, quatro respondentes afirmaram não terem trabalhado no 

serviço público antes de ingressarem na UFC, sendo a Universidade, portanto, seu primeiro 

contato com ética profissional em organizações públicas. Além disso, os quatro tiveram 

experiência em empresa privada antes de serem servidores na instituição. 

Sobre haver diferença entre ética nas organizações públicas e ética nas organizações 

privadas, o servidor-secretário S6 afirmou que há uma exigência maior de conduta ética 

quando se fala em servidores públicos, “tendo em vista que estes se deparam com um 

número muito maior de situações em que faltar com a ética poderia facilitar os processos de 

trabalho, favores pessoais, dentre outros exemplos”.  Os demais corroboram com a ideia de 

que a ética deve ser pessoal e independer do ambiente de trabalho. 

Dos seis respondentes que já haviam trabalhado no serviço público, mas não como 

servidor, apenas um não teve experiência em empresa privada. Entre os cinco que passaram 

por ela, três apontaram que a ética nas organizações privadas é mais presente. Um deles 

aponta como possível justificativa a condição de vulnerabilidade que os empregados de 

empresa privada têm em relação aos seus chefes. O servidor-secretário S7 expressou um 

pensamento em consonância com esse ponto de vista, apontado que a ética nas organizações 

públicas não é objeto de uma “fiscalização tão rígida quanto no serviço privado”. 

Tais relatos denotam a dimensão da ética, estritamente relacionada com os códigos 

de ética e com a esfera individual da reflexão moral. Nesse ponto questiona-se: Age-se de 

forma ética por medo de fiscalização e punição? Não se tem a pretensão de responder esta 

pergunta nesta pesquisa, mas é relevante que tal reflexão seja suscitada.  

Quando questionados se já haviam sido alvo ou testemunha de alguma atitude por 

parte de um colega de trabalho (servidor ou não) que considerou antiética, 11 servidores 

responderam que “sim”. E em seguida, foi solicitado que eles exemplificassem essas atitudes 

presenciadas. Foi possível observar nesse momento que alguns apontaram exemplos de falta 

de sigilo, como o servidor-secretário S4 que afirmou “comentar com pessoas alheias ao fato, 

algo ocorrido no setor de trabalho expondo a Instituição ou outros profissionais” e o 

servidor-secretário S8 que apontou “fazer comentários de algo que era sigiloso”.  
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 Dessa forma, percebe-se que existe o conhecimento por parte dos respondentes de 

que o sigilo profissional é uma conduta ética, e que estão quebrando essa conduta. Nesse 

sentido, o profissional está agindo de maneira antiética no ambiente de trabalho. Silva (2014, 

p. 34) ratifica a importância que existe desse aspecto com o Código de Ética em qualquer 

profissão afirmando que:  

É no intuito de evitar a transgressão do sigilo profissional, um dos 

princípios éticos, que a maioria das profissões redige seu Código de Ética 

já prevendo em sua normatividade a não violação do sigilo, protegendo 

assim o titular deste, e mantendo seguras as informações e fatos 

conhecidos por meio da relação profissional.   

Ao serem questionados se acreditavam que a postura ética poderia contribuir com a 

imagem da Instituição perante a sociedade, todos os participantes afirmaram que “sim”. O 

servidor-secretário S6 justificou que “a instituição é constituída pelos seus colaboradores e a 

imagem que estes passam para a sociedade é vista como a dela própria”. O servidor-

secretário S9 respondeu que “a postura dos profissionais dentro de uma instituição e o 

escopo de ações em seu portfólio, em meu entendimento, são o principal reflexo dessa 

instituição no ambiente externo”. Apesar dessas colocações, o servidor-secretário S4, além 

de considerar que a ética contribui para a imagem da Instituição perante a sociedade, afirmou 

que “embora seja, atualmente, um dos fatores escassos no meio profissional”. De uma 

maneira geral, todos são convictos da relevância que a postura ética exerce frente à 

instituição e à sociedade.  

Seguidamente, a pesquisa questionou se os participantes conheciam algum colega 

(servidor ou não) que teria sofrido sanção disciplinar por motivos de falta de ética, nove 

servidores responderam que “não”, três responderam que “sim” e dois responderam a opção 

“não tenho certeza”.  

Quando perguntados se acreditavam conhecer o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, seis profissionais declararam acreditar 

que conhecem o Código todo ou sua maior parte, assim como seis servidores acreditam 

conhecer o referido instrumento, mas não de forma suficiente. Por sua vez, dois 

respondentes declararam não conhecer o Código de Ética que regula seu regime trabalhista. 

Um desses declarou trabalhar na Universidade há 8 anos, enquanto o outro há 7 anos e 6 

meses. Tal fato é negativo, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista 

profissional, uma vez que conhecer seus direitos e deveres é basilar para o bom desempenho 

profissional. Como traz Marques (2012, p. 50), “apreender as diretrizes do Código de Ética 

Profissional do Servidor e das normas deontológicas é uma oportunidade de transformar o 

ambiente de trabalho mais seguro do ponto de vista da conduta ética”. No mais, se o Código 

de Ética traduz um conjunto de valores, princípios e normas adaptados a uma realidade 

profissional específica, visando à efetividade do que se propõe enquanto atividade 

profissional, o desconhecimento de seu conteúdo pode incorrer, no contexto público, 

sobretudo, em ações onerosas, ineficazes, corruptas e impedidoras do exercício cidadão. 

Quando se focalizou o Código de Ética da Universidade Federal do Ceará, apenas um 

respondente declarou não o conhecer, tendo a maior parte declarado que o conhece, mas não 

de forma suficiente. Esse resultado reitera a ideia da necessidade de se conhecer o 

instrumento, ainda mais específico, por tratar de maneira direta da realidade da instituição. 

Ressalta-se, ainda, que todos os servidores da Universidade devem aplicar as orientações do 

citado código, pois conforme seu Art. 2º.: “Estão sujeitos ao Código de Ética da UFC e ao 
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Regimento Interno da Comissão todos os servidores públicos, empregados, bolsistas e 

estagiários lotados na Universidade Federal do Ceará, nos órgãos e unidades que lhe são 

vinculados (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014, p. 1). 

Posteriormente, quando os participantes foram indagados acerca do conhecimento 

do Código de Ética do profissional de Secretariado, 11 deles responderam que “sim, conheço 

todo ou a maior parte dele”, dois responderam que “sim, mas não considero meu 

conhecimento sobre ele suficiente” e um respondeu que “não, não o conheço”. Através 

disso, é possível inferir que de alguma forma, a maioria dos respondentes, seja no período da 

graduação ou na atuação profissional, tomou conhecimento desse regimento que versa sobre 

a conduta desse profissional. Além disso, trata-se de algo de relevante para atuação desse 

profissional, segundo coloca Souza (2013, p. 6):  

Para o profissional de secretariado é de extrema importância o 

conhecimento do código que rege as diretrizes do comportamento da 

classe a que pertence, assim como é essencial a aplicação dos princípios 

éticos nele contidos em toda a gama de relações que o profissional venha 

a desenvolver com os pares, subordinados, clientes e superiores. 

Adentrando no campo das questões hipotéticas, perguntou-se qual a posição do 

respondente no caso de ele tomar conhecimento de que um servidor em posição hierárquica 

superior se aproveita do cargo para favorecer amigo ou parente. Quatro respondentes 

adotariam uma postura passiva, permanecendo calados, sem tomar atitudes administrativas, 

tais como denúncia, apesar da indignação ou incômodo com a situação.  

Quando confrontados com a possibilidade de repassarem informações privilegiadas 

a um parente ou amigo, todos os respondentes foram unânimes em afirmar que não 

adotariam nenhuma atitude que pudesse favorecer tais interlocutores, demonstrando 

preocupação com a dimensão ética da situação. Alguns complementaram que apenas 

comentariam informações amplamente divulgadas. Considerando-se as respostas anteriores 

acerca do grau de conhecimento dos Códigos de Ética que circundam a realidade 

profissional do Secretário Executivo da UFC, observa-se que, mesmo que alguns 

respondentes tenham declarado não conhecer o Código Federal e a maioria não considerando 

seu conhecimento sobre o Código Institucional de modo suficiente, fica explícito que todos 

possuem a percepção de que o repasse de informações privilegiadas é uma atitude antiética. 

Nesse sentido, o código de ética da Universidade, em seu Art. 25 determina que se deve 

“evitar o uso de informações privilegiadas, obtidas no âmbito interno de seu serviço, em 

benefício próprio, de parentes, de amigos ou terceiros” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2014, p. 4). Pode-se analisar esse dado, ainda, pela ótica kantiana sobre ética, em 

que ela é pautada pelo dever e pela razão consciente (KANT, 2007). Mesmo sem se 

referirem diretamente aos artigos dos códigos de ética que tratam sobre sigilo profissional, 

fica clara a noção de obrigação em manter sigilo sobre informações institucionais. 

Em seguida, questionou-se se os profissionais acreditavam que o comportamento 

ético dependia das situações e do contexto em que o Secretário Executivo desenvolve seu 

trabalho. Entre os respondentes, oito assinalaram a opção “discordo totalmente”, três 

responderam a opção “discordo parcialmente”, dois assinalaram o item “ não concordo, nem 

discordo” e um respondeu que “concorda parcialmente”. Embora a maioria tenha discordado 

completamente com o questionamento, os profissionais que não responderam dessa forma 

talvez possuam o conhecimento parcial acerca do Código de Ética do Profissional de 
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Secretariado, pois como visto em outra questão, 11 participantes conhecem o referido código 

em sua maior parte ou em sua totalidade.   

Quando solicitado aos participantes que respondessem, hipoteticamente, de que 

forma agiriam diante da necessidade de mentir no trabalho em função do sigilo profissional, 

três profissionais relataram que, apesar de não gostar ou de não se sentir confortável, 

mentiriam em prol do sigilo, como comentou o servidor-secretário S10: “Já fiz isso algumas 

vezes por ordem da chefia, mas não me senti confortável em mentir”. Por outro lado, 06 

sujeitos afirmaram que não mentiriam ou tentariam contornar a situação para evitar a 

mentira, mesmo que tal ação fosse necessária para manter o sigilo, como é possível constatar 

na resposta do servidor-secretário S11: “Terei de ir para o confronto pois vou afirmar que 

não minto, porque prezo pelos meus princípios”. É possível inferir que essa parcela de 

profissionais que não mentiriam nas circunstâncias colocada na questão não conseguem 

analisar a relevância do cargo e das atribuições em que estão submetidos, pois a manutenção 

do sigilo é necessária e assegurado pelo próprio código de ética.  

Na última questão objetivou-se saber se as decisões cotidianas (comportamento 

moral) dos participantes são baseadas no código de ética do profissional de Secretário 

Executivo, do Servidor Público e da UFC, dentre as opções, oito responderam que “sempre” 

e seis responderam que “às vezes”. Entre os respondentes que não utilizam sempre os 

referidos códigos, cabe a colocação de que eles não detêm o devido conhecimento da 

importância que esses códigos possuem visto que eles existem para serem cumpridos no 

exercício da profissão, zelando assim pela categoria, cargo e instituição inserida. Observa-se 

que os investigados possuem clareza sobre a relevância da ética em sua atuação, embora 

existam lacunas relacionadas ao conhecimento dos aspectos legais que permeiam a ética 

profissional na universidade pública, principalmente na UFC.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou algumas reflexões conclusivas 

relacionadas à percepção dos servidores secretários executivos acerca da ética na 

universidade pública – leia-se UFC, atendendo aos objetivos propostos. 

Inicialmente, o estudo buscou compreender a importância atribuída por servidores 

secretários executivos da Universidade Federal do Ceará à ética em âmbito profissional. 

Sobre esse aspecto observou-se que todos os entrevistados consideram a ética um fator de 

relevância elevada para o ambiente profissional, constatando que há o reconhecimento dela 

enquanto valor social para o trabalho, espaço de interação entre diversos indivíduos, dotados 

de valores e visões diferentes. A ética é apontada como construtora de um espaço laboral 

saudável e fator que favorece o trabalho em equipe. 

Ao investigar, a partir de situações hipotéticas, a atitude do servidor secretário 

executivo em relação à ética na Universidade Federal do Ceará percebeu-se que, mesmo que 

os respondentes tenham declarado não conhecer de forma profunda os Códigos de Ética que 

regem sua atividade na administração pública federal, há uma noção de distinção entre uma 

atitude ética e antiética. Ao serem confrontados com situações hipotéticas envolvendo sigilo 

ou favorecimentos de ordem pessoal no exercício da profissão, por exemplo, seus relatos 

permitem concluir que existe o reconhecimento da ética enquanto necessária ao exercício 

profissional e cidadão, na medida em que ultrapassa o ambiente de trabalho. 

Conclui-se, portanto, que os investigados compreendem a ética enquanto campo de 

reflexão do comportamento e reconhecem a sua importância no ambiente de trabalho, bem 
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como a sua contribuição para a imagem positiva da universidade perante a sociedade. 

Considera-se que esta investigação contribui para a área de Secretariado por oferecer 

subsídios acerca da ética profissional em instituições públicas, mais especificamente, no 

âmbito universitário, visto que se percebe uma crescente demanda por este profissional na 

administração pública. Desse modo, espera-se que os resultados ora apresentados sirvam de 

base para o aprofundamento da temática proposta apontando caminhos para outras pesquisas 

abrangendo as diversas universidades públicas brasileiras, bem como demais órgãos que 

captam esse profissional em seu quadro de servidores.  
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Resumo: A presente investigação tem por objetivo analisar o processo de socialização 

profissional de secretários executivos que atuam em organizações cearenses, de acordo com 

o modelo teórico sintetizado por Kramer et al. (2013), que consideram a socialização 

profissional como um processo que compreende três fases: a separação da academia, a 

transição para a prática profissional e a integração em papéis e comunidades profissionais. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, com pesquisa de campo realizada por meio 

de entrevistas semiestruturadas com secretários executivos que atuam em organizações 

localizadas no estado do Ceará. Os dados são tratados por meio da técnica de análise de 

conteúdo, operacionalizados no software ATLAS.ti 7. De modo geral, os resultados 

fomentam a literatura empírica sobre socialização profissional, bem como evidenciam o 

Secretariado Executivo como uma profissão que contribui diretamente na gestão 

organizacional. 

Palavras-chave: Socialização profissional. Secretariado executivo. Organizações cearenses. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da profissionalização é considerado um propulsor do desenvolvimento 

da sociedade moderna, tornando-se temática de pesquisa de áreas como a Psicologia Social, 

os Estudos Organizacionais e, em especial, a Sociologia, ao se demarcar um campo 

disciplinar específico denominado de Sociologia das Profissões. 

A sociologia das profissões, que surgiu na primeira metade do século XX, 

acompanhando o advento da teoria organizacional, procura explicar a profissionalização das 

atividades de trabalho por meio de duas concepções tradicionais: o funcionalismo e o 

interacionismo simbólico (DINIZ, 2001; MENEGHETTI, 2009; ANGELIN, 2010). 

Autores da abordagem funcionalista evidenciam que as profissões devem ser 

separadas de outras atividades de trabalho ao seguirem critérios de prestígio atendidos 

apenas por um grupo seleto de ocupações, a exemplo de médicos, advogados e engenheiros 

(DINIZ, 2001). Para os interacionistas simbólicos, que trabalham com um quadro mais vasto 

de ocupações, o estudo das profissões enfoca as interações e processos sociais (ANGELIN, 

2010),  

Dessa forma, dentro do interacionismo simbólico, encontra-se a socialização 

profissional, que consiste na inserção do indivíduo em uma profissão, abrangendo um 

conjunto de conhecimentos, habilidades, normas e valores adquiridos na formação e 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

193 

 

aplicáveis a diversas instâncias durante todo o período do exercício profissional 

(BACCARO; SHINYASHIKI, 2011; BORGES; ALBUQUERQUE, 2014). 

Estudo de Kramer et al. (2013) considera que a socialização profissional é um 

processo de três fases: separação, que constitui o aprendizado, na formação acadêmica, dos 

conhecimentos, habilidades, normas e valores inerentes à profissão; transição, que é a 

aplicação na prática profissional do que foi aprendido na separação/formação acadêmica; e 

integração, que é a incorporação dos papéis profissionais e o engajamento em comunidades 

profissionais. 

Em relação a profissão de secretário executivo, registram-se alguns estudos que a 

analisam sob a ótica da sociologia das profissões (CAVALCANTE, 2010; NOGUEIRA; 

OLIVEIRA, 2013; SABINO, 2013; 2017; VIEIRA; ZUIN, 2015), no entanto, nenhuma 

dessas publicações tratam da socialização profissional. 

No tocante a empregabilidade do secretário executivo no contexto cearense, dados 

quantitativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) trazidos por Bíscoli, Durante e Bulgacov (2016) evidenciam que o Ceará é 

o 3º estado do Nordeste e o 12º do Brasil com maior número de secretários executivos que 

registraram vínculo empregatício em organizações até 2013. 

Diante disso, surge o seguinte questionamento: como ocorre o processo de 

socialização profissional de secretários executivos que atuam em organizações cearenses? O 

objetivo geral deste estudo consiste em analisar o processo de socialização profissional de 

secretários executivos que atuam em organizações cearenses. 

Especificamente, tendo como base no modelo teórico de Kramer et al. (2013), 

busca-se: i) investigar como ocorre o aprendizado dos conhecimentos, habilidades, normas e 

valores inerentes à profissão de secretário executivo na formação acadêmica; ii) verificar 

como ocorre a aplicação dos conhecimentos, habilidades, normas e valores inerentes à 

profissão de secretário executivo na prática profissional; e iii) analisar os papeis 

profissionais principais e secundários desempenhados pelos secretários executivos e seu 

engajamento em comunidades profissionais. 

A partir da literatura pertinente à temática da socialização profissional e do 

secretariado executivo, foram concebidos os seguintes pressupostos: i) na fase de separação, 

o aprendizado teórico formal dos conhecimentos, habilidades, normas e valores da profissão 

de secretário executivo ocorre por meio dos conteúdos interdisciplinares, dos conhecimentos 

sobre assessoria e gestão, das técnicas secretariais e da Lei de Regulamentação da profissão 

e do Código de Ética do Profissional de Secretariado; ii) na fase de transição, a aplicação dos 

conhecimentos, habilidades, normas e valores da profissão de secretário executivo ocorre por 

meio do suporte para tomada de decisões, na execução de atividades técnicas, na resolução 

de conflitos e na gestão de informações sigilosas; iii) na fase de integração, os secretários 

executivos desempenham os papéis profissionais principais de assessoria e gestão, porém os 

papéis secundários de pesquisa, ensino e promoção do avanço da profissão não são 

desempenhados e o engajamento em comunidades profissionais não ocorre. 

Investigar a socialização profissional no secretariado executivo contribui para que a 

profissão se afirme socialmente, pois, embora tenha percorrido etapas típicas do 

profissionalismo (CAVALCANTE, 2010; NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2013), seu exercício 

seja regulamentado no território nacional (BRASIL, 1985), disponha de formação superior 

consolidada por diretrizes curriculares (BRASIL, 2005a), sejam apontados indícios de que é 

uma prática social (BÍSCOLI; DURANTE; BULGACOV, 2016), há estudos que evidenciam 

que a área ainda não possui status de profissão (VIEIRA; ZUIN, 2015; SABINO, 2017). 
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Este artigo está estruturado em cinco seções principais, sendo a primeira a presente 

introdução. A segunda seção traz uma revisão de literatura, abordando conceitos de 

socialização profissional e é apresentado o modelo teórico utilizado. Na terceira seção, são 

descritos os procedimentos metodológicos empregados e, na quarta seção, são apresentados 

e discutidos os resultados. Por fim, apresentam-se, na quinta seção, as considerações finais 

da pesquisa e, em seção específica, as referências utilizadas na redação do presente estudo. 

 

2 SOCIALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O termo “socialização” é um conceito básico presente na sociologia, antropologia e 

psicologia social e pode ser denominado como a integração do indivíduo à sociedade por 

meio da adoção de padrões de comportamento, normas, regras e valores do mundo social, 

transformando-o em um ser socialmente identificável (DUBAR, 2005). Essa adoção se dá a 

partir de dois estágios: a socialização primária e a socialização secundária. 

De acordo com Berger e Luckmann (2004), a socialização primária ocorre nos 

primeiros anos da vida do indivíduo, quando ele aprende determinados comportamentos, 

valores, regras e visões de mundo, compartilhados culturalmente pela família na qual está 

inserido. A socialização secundária, explicam os autores, se dá quando essa pessoa passa a 

ter contato com outras estruturas sociais, como escola, igreja, clubes sociais, convivendo 

com outros indivíduos que possuem atributos culturais que, em alguma instância, diferem 

dos seus. 

Dentre as formas de socialização secundária, a teoria organizacional considera três 

tipos que se relacionam: socialização organizacional, socialização ocupacional e socialização 

profissional (BORGES; ALBUQUERQUE, 2014). Esses construtos se referem, como 

sugerido pelas próprias terminologias, à inserção do indivíduo em determinada organização, 

ocupação e profissão, respectivamente, sendo que destas, a ocupacional e, mais 

especificamente, a profissional são processos mais amplos porque abrangem a interação do 

sujeito com várias instituições por meio de relações distintas (BORGES; ALBUQUERQUE, 

2014). 

O termo “socialização profissional” surgiu a partir dos estudos da abordagem 

interacionista da sociologia das profissões, que datam das décadas de 1950 e 1960 e foram 

realizados com profissionais da saúde, em especial médicos e enfermeiros. Os teóricos do 

interacionismo simbólico anunciam que as atividades de trabalho se tornam profissionais por 

meio de um processo específico de socialização, ligando educação e carreira, implicando na 

formação de identidades construídas no interior de instituições e de coletivos que organizam 

as interações e asseguram reconhecimento social (DUBAR, 2012). 

Dessa forma, a socialização profissional é entendida como a preparação para uma 

carreira, abrangendo um conjunto de competências aplicáveis a diversas instâncias e 

adquiridos na formação acadêmica, que se prolongam durante todo o exercício profissional 

(BACCARO; SHINYASHIKI, 2011; BORGES; ALBUQUERQUE, 2014). Esse processo 

compreende a internalização das normas, valores, conhecimentos e habilidades inerentes à 

profissão, o que contribui para que o indivíduo desenvolva um sentimento de identidade 

profissional típico dos membros de sua área (BACCARO; SHINYASHIKI, 2011). 

Dentre a literatura empírica sobre o tema, encontra-se a pesquisa de Kramer et al. 

(2013), que analisa a socialização profissional de enfermeiros por meio de um modelo 

teórico que consiste em um processo de três fases: separação da academia, transição para a 

prática profissional e integração em papéis e comunidades profissionais. 
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A fase de separação (também denominada de fase acadêmica) constitui a formação 

do profissional, a partir do momento em que ele ingressa na Instituição de Ensino Superior 

(IES). Esta fase, que, segundo Kramer et al. (2013), possui o saber como elemento-chave, 

envolve a aprendizagem teórica formal das normas, valores, conhecimentos e habilidades da 

profissão. 

Na fase de transição, que tem o tornar-se como foco principal, o aspirante 

profissional trabalha com um professor, guia, preceptor ou mestre em um papel apoiado e 

dependente em um ambiente de trabalho real e natural (KRAMER et al., 2013). Essa prática 

orientada leva ao domínio de habilidades e oportuniza exploração e desenvolvimento de 

experiências ou continuidade de serviço fora do ambiente de trabalho (KRAMER et al., 

2013). 

A fase de integração envolve: a) desempenho competente, independente e 

responsável do papel principal do profissional e desenvolvimento de papéis profissionais 

secundários, tais como pesquisa, ensino, promoção do avanço da profissão e serviço 

comunitário; b) identificação, assimilação e integração em comunidades profissionais, a 

exemplo de trabalho, comitês, associações profissionais e equipes de serviços comunitários 

(KRAMER et al., 2013). 

O desenvolvimento de papéis e a inserção em comunidades ocorre para que o 

profissional possa afirmar sua identidade profissional, conceito principal da fase de 

integração (KRAMER et al., 2013). Com o intuito de sintetizar o processo de socialização 

profissional concebido por Kramer et al. (2013), elaborou-se o Quadro 1. 

Quadro 1 – A socialização profissional segundo Kramer et al. (2013) 

FASE/TEMA PERÍODO CARACTERÍSTICAS 

Separação (saber) Formação acadêmica 

Aprendizagem teórica formal dos 

conhecimentos, habilidades, normas e valores 

da profissão. 

Transição (tornar-se) 
Estágio e situações reais de 

trabalho 

Prática guiada. Aplicação dos conhecimentos, 

habilidades, normas e valores aprendidos na 

separação. 

Integração (afirmar) Atuação profissional 

Prática independente. Afirmação da identidade 

pela incorporação em papéis profissionais 

principais e secundários e em comunidades 

profissionais. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Kramer et al. (2013). 

 

Utilizando como base esse modelo teórico, analisa-se o processo de socialização 

profissional de secretários executivos que atuam em organizações cearenses. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, que segundo Gray (2012), objetiva obter um 

panorama profundo, intenso e holístico do contexto de estudo, buscando entender fenômenos 

(socialização profissional) dentro dos seus contextos específicos (profissão de secretário 

executivo). Também é classificada como descritiva, visto que se descreve o processo de 

socialização profissional do secretário executivo, suas principais características e relações 

com os demais construtos envolvidos (SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2013). 
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Os dados primários foram coletados por meio de pesquisa de campo, com entrevista 

de roteiro semiestruturado, para maior aprofundamento do tema pesquisado (GRAY, 2012). 

O roteiro foi elaborado com perguntas relacionadas às características das três fases do 

processo de socialização profissional de Kramer et al. (2013). 

Os sujeitos da pesquisa entrevistados são 15 secretários executivos que atuam em 

organizações públicas e privadas localizadas no estado do Ceará. Para a seleção desses 

indivíduos, utilizou-se os seguintes critérios: i) ser graduado pela UFC, única IES cearense 

que oferece o curso de Bacharelado em Secretariado Executivo; ii) responder a um 

questionário de pré-seleção contendo informações de perfil e empregabilidade; iii) trabalhar 

como secretário executivo no Ceará; iv) ter interesse em ser entrevistado; v) atender ao 

ponto de saturação em pesquisa qualitativa (THIRY-CHERQUES, 2009). 

A análise dos dados foi efetuada por meio da técnica de análise de conteúdo, 

seguindo-se as a três etapas de Bardin (2006): 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A pré-análise foi realizada ao serem 

lidos e organizados 15 arquivos de texto correspondentes às entrevistas transcritas. Na 

exploração do material, foi criada uma “unidade hermenêutica” no software ATLAS.ti 7, 

sendo importados os arquivos de texto das entrevistas. À medida que o material foi 

explorado, trechos das entrevistas eram codificados, criando-se “unidades de registro” (ou 

códigos) relacionados a cada uma das três categorias analíticas, que são as fases da 

socialização profissional de Kramer et al. (2013). 

 Após a codificação, foram gerados os relatórios das citações de cada unidade de 

registro network views, figuras que possibilitaram a visualização em rede dos códigos e o 

número de citações relacionados a eles (que também corresponde ao número de sujeitos que 

citou a unidade de registro), o que facilitou a terceira fase da análise de conteúdo: tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação. Estabelecem-se reflexões e interpretações críticas, 

com proposições da literatura consultada, para sustentação teórica dos resultados obtidos. 

 

4 A SOCIALIZAÇÁO PROFISSIONAL DE SECRETÁRIOS EXECUTIVOS 

 

Quanto ao perfil dos entrevistados, 80% são do gênero feminino, a idade varia entre 

24 e 34 anos, sendo que a mais recorrente é 26 anos (4 entrevistados). No tocante ao estado 

civil e escolaridade, 80% dos entrevistados são solteiros e possuem pós-graduação em nível 

lato ou stricto sensu concluída ou em andamento. No que concerne às organizações em que 

os profissionais trabalham, 80% são de grande porte, como universidades, empresas 

multinacionais, indústria, organizações sem fins lucrativos e empresa de telecomunicações. 

A maioria dos entrevistados se encontra nos níveis estratégico e tático da estrutura 

organizacional e a média de experiência profissional como secretário executivo é de 3 anos e 

5 meses por entrevistado, em que o menos experiente possui 18 meses na profissão e o mais 

experiente, 7 anos. Quanto a remuneração, a média salarial é 3,7 salários mínimos, sendo a 

maior remuneração 8 salários mínimos e a menor, 2. 

Em relação à formação acadêmica, a fase de separação do processo de socialização 

profissional de secretários executivos consolida sete unidades de registro, conforme Figura 

1. 
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Figura 1 – Fase de separação da socialização profissional de secretários executivos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Ao serem questionados sobre como ocorre o aprendizado das normas e valores da 

profissão, todos os secretários executivos entrevistados citaram que ocorreu por meio do 

estudo da Lei de Regulamentação e do Código de Ética. A Lei Nº 7.377/85, com alterações 

da Lei Nº 9.261/96, é a principal evidência jurídica que normatiza o secretariado executivo 

enquanto profissão e o Código de Ética do Profissional de Secretariado, publicado em 1989 

no Diário Oficial da União, é um balizador normativo das relações internas e externas da 

categoria. 

Dessa forma, o estudo da Lei de Regulamentação e do Código de Ética torna-se 

indispensável na formação acadêmica, portanto faz parte de componentes curriculares do 

curso de graduação em Secretariado Executivo, sendo, de acordo com a maioria dos 

entrevistados, um aprendizado positivo, aprofundado e satisfatório. 

 A intervenção docente e o modo como o conteúdo foi repassado apresentam-se 

como fatores cruciais para que o aprendizado normativo da profissão ocorresse, o que 

converge com os resultados encontrados por Lordly e MacLellan (2012), que indicam que o 

processo de socialização profissional envolve a intervenção de pessoas e eventos no contexto 

da formação. 

A associação entre teoria é vislumbrada no relato da experiência profissional de dez 

entrevistados e ocorreu por meio de estágios ou de trabalho em tempo integral durante a 

formação acadêmica. Assim, a vivência profissional durante graduação foi fator facilitador 

para assimilação e fixação dos conteúdos aprendidos, contribuindo para uma aprendizagem 

acadêmica eficaz. 

Esse resultado elucida o que afirma Nonato Júnior (2009), que no Secretariado 

Executivo a teoria tem o papel de orientar as linhas de pensamento que regem o fazer das 

assessorias, logo, a teoria não atrapalha a prática, mas a valoriza, otimizando a intervenção 

do profissional em seu ambiente laboral de modo fundamentado. 

Os resultados encontrados nessa unidade de registro também corroboram os 

achados de Bremner (2012) quando o autor preconiza que ambiente de trabalho e academia 

possuem papéis importantes no processo de socialização profissional, pois são contextos de 

aprendizagem e fornecem ferramentas para entender a cultura organizacional. 
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Embora, como visto, seja rico ter experiência profissional durante a graduação, o 

fato de estudar e trabalhar também foi apontado como uma barreira à formação acadêmica, 

já que ao ter de trabalhar, o tempo de dedicação aos estudos tornava-se limitado, sendo o 

cansaço e o não engajamento em atividades extracurriculares apontados como consequências 

dessa dualidade, demandando dos estudantes organização do seu próprio tempo. O ato de 

trabalhar durante o período de formação acadêmica reitera o fato de que cerca de 80% dos 

estudantes de Secretariado Executivo possuem alguma renda (ENADE, 2012). 

A pesquisa e a produção acadêmica estiveram presentes durante a formação em 

Secretariado Executivo, conforme citações de oito entrevistados. Seja por meio da 

elaboração de um trabalho acadêmico, de um artigo científico ou de um seminário, o 

incentivo à pesquisa apresenta-se como diferencial positivo no aprendizado teórico formal da 

profissão. 

Esse resultado corrobora proposições de Santos e Durante (2012) ao pontuarem que 

o estudante que tem contato com a pesquisa durante a graduação encara seu processo de 

formação de forma diferenciada, visto que se coloca em posição ativa e reflexiva perante o 

conhecimento, além de comprometer-se mais com o curso e com a profissão. 

Nessa mesma linha de pensamento, confirmam-se os resultados encontrados por 

Fernandes e Dias (2016), a partir da percepção de estudantes de Secretariado Executivo 

sobre a metodologia do ensino com pesquisa durante a formação acadêmica, ao 

evidenciarem que a realização da pesquisa científica ajuda no desenvolvimento crítico e 

intelectual, permitindo ao acadêmico aprender a selecionar e buscar informações com afinco. 

A pesquisa e produção científica integrada ao processo de socialização profissional 

de secretários executivos indica que a formação específica na área está ativa e atenta ao 

estágio de evolução e estruturação científica que perpassa a profissão, buscando 

consolidação enquanto área/campo de conhecimento reconhecido pela comunidade 

acadêmica e profissional, o que ocorrerá, acredita-se, pelo trabalho incessante da pesquisa. 

O conhecimento da técnica da profissão adquirido durante a formação acadêmica é 

considerado como fundamental por sete entrevistados, porém, embora o aprendizado tenha 

possibilitado situar o estudante em possíveis contextos de trabalho, os entrevistados afirmam 

que esse conhecimento foi insuficiente ou pouco explorado. 

Esse resultado implica negativamente na socialização profissional, visto que as 

técnicas secretariais correspondem à parte dos conhecimentos e habilidades inerentes à 

profissão. Levando-se em consideração a perspectiva funcionalista da Sociologia das 

Profissões, não dominar o conhecimento técnico pode influenciar na manutenção do status 

da profissão, visto que este deve ser fundamentado em uma formação especializada 

(PARSONS, 1939) por meio de um sistema de aprendizado científico ou não-científico 

(WILENSKY, 1964). 

A vivência laboral das docentes do curso da UFC como secretárias executivas 

possibilitou vislumbrar o futuro profissional dos estudantes em formação e foi mencionada 

por sete entrevistados, corroborando o que constatam Santos e Passos (2016), que a 

experiência dos professores como secretários executivos proporciona aprendizado peculiar 

sobre as práticas docentes, bem como alcançar altos níveis de capacitação pedagógica. 

Ter professores oriundos de outros cursos e departamentos foi algo recorrente no 

discurso de cinco secretários executivos entrevistados, sendo apresentado, em todas as 

citações dessa unidade de registro, como algo negativo, permeado por experiências 

desagradáveis de preconceito por parte docentes, o que caracteriza esse fato como uma 

barreira ao processo de socialização profissional. Esse resultado diverge do que consideram 
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Durante et al. (2016), que o contato com docentes advindos de outras áreas engrandece a 

vida acadêmica do estudante. 

É revelada, ainda, além da desmotivação sentida no discurso dos entrevistados ao 

vivenciarem as situações relatadas, a necessidade de associar o conteúdo abordado à 

profissão, pois a presença de conhecimentos de diversas áreas nos cursos de Secretariado 

proporciona uma formação acadêmica generalista, que possibilita ao estudante o acesso a 

uma maior diversidade de saberes e múltiplas conexões entre os conceitos e sua prática 

profissional no mercado de trabalho (DURANTE et al., 2016). 

A característica interdisciplinar da graduação em Secretariado Executivo se 

manifesta na vivência acadêmica da socialização profissional de quatro entrevistados, que 

enfatizam o estudo de temas oriundos de ciências e áreas distintas no aprendizado dos 

conhecimentos e habilidades, indicando a formação de um perfil profissional diversificado e 

abrangente. 

Assim, o estudo de outras áreas do conhecimento constitui incremento a formação 

acadêmica e, consequentemente, ao processo de socialização profissional. Ao abarcar 

assuntos relacionados à Contabilidade, Administração, Comunicação, Direito e Educação na 

formação acadêmica, se obedece ao que é proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) para o curso de graduação em Secretariado Executivo, que devem dispor de 

conteúdos básicos que englobam estudos relacionados com as ciências sociais, com as 

ciências jurídicas, com as ciências econômicas e com as ciências da comunicação e da 

informação (BRASIL, 2005a). 

Este resultado corrobora proposições que defendem o Secretariado como um campo 

de conhecimento interdisciplinar, a exemplo de Sabino e Marchelli (2009), que discordam da 

necessidade de demarcação epistemológica da área, e Nascimento (2012), que acredita que a 

delimitação cientifica do Secretariado Executivo deve surgir do diálogo com outros campos 

do saber. Ressalta-se, ainda, que pesquisas estado da arte da produção científica na área têm 

confirmado sua interdisciplinaridade (DURANTE; PONTES, 2015; DURANTE et al., 

2016). 

No tocante aos aspectos da inserção profissional, a fase de transição do processo de 

socialização profissional de secretários executivos consolida oito unidades de registro, 

conforme ilustra a Figura 2. 

Figura 2 – Fase de transição da socialização profissional de secretários executivos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Dentre os aspectos da vivência profissional dos secretários executivos 

entrevistados, o que ficou mais evidente foi o descontentamento em relação a falta de 

reconhecimento e valorização profissional, conforme experiências de 11 sujeitos da 

pesquisa. Essa unidade de registro relaciona-se ao não cumprimento da Lei de 

Regulamentação da profissão, ao ocorrer o exercício profissional do secretariado executivo 

por indivíduos que não possuem a formação específica, tornando-se uma das principais 

contradições vivenciadas pelos profissionais da área. 

A falta de conhecimento por parte das empresas sobre a profissão de secretário 

executivo se manifesta na contratação de profissionais não qualificados com a formação 

específica na área, de acordo com entrevistados. Pode-se atribuir o exercício ilegal da 

profissão ao fato de não existir um órgão fiscalizador próprio, como um Conselho 

Profissional, o que é apontado por Vieira e Zuin (2015) como o motivo de o secretariado 

executivo não atingir o status de profissão. 

Conforme destacam os sujeitos da pesquisa, o exercício da profissão de secretário 

executivo por profissionais com outra formação também é verificado no setor público, pois 

concursos permitem que vaga de secretário executivo seja ocupada por graduados em Letras, 

devido ao que consta na estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos 

em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 

Educação (BRASIL, 2005b). 

A desvalorização da profissão se dá quando não há o reconhecimento financeiro 

esperado, visto que, de acordo com os entrevistados, ter um bom salário constitui fator 

determinante para motivação. Os autores funcionalistas da Sociologia das Profissões 

entendem que o retorno monetário é simbólico e constitui reconhecimento da importante 

função que os profissionais desempenham socialmente (DINIZ, 2001). 

No tocante à aplicação das normas e valores profissionais inerentes ao secretário 

executivo, o trato de informações sigilosas é algo constante na rotina do trabalho secretarial 

de dez entrevistados. As informações sigilosas tratadas pelos secretários executivos referem-

se a relatórios, movimentações financeiras, documentos e arquivos, dados pessoais e 

informações transmitidas verbalmente. Este resultado evidencia o que prevê o Código de 

Ética do Profissional de Secretariado, que orienta ao profissional guardar absoluto sigilo 

sobre assuntos e documentos que lhe são confiados (BRASIL, 1989). 

No desenvolvimento das habilidades e aplicação dos conhecimentos inerentes à 

profissão de secretário executivo, oito entrevistados revelam que ser proativo foi o que 

proporcionou reconhecimento e aquisição de experiência profissional. Foi demonstrado, 

nesse âmbito, o choque do que se aprende na formação acadêmica com a realidade laboral, 

em que, para os profissionais entrevistados, o conhecimento adquirido na academia não foi 

suficiente, sendo necessário buscar em outras fontes subsídios para a consecução do 

trabalho. 

Esse resultado corrobora os achados de Hytönen, Hakkarainen e Palonen (2011) e 

de Jee, Schafheutle e Noyce (2016). As duas pesquisas concluem que, na socialização 

profissional, existem diferenças entre os níveis de práticas operacionais aprendidas e a 

natureza das atribuições desenvolvidas na prática, o que é também preconizado por Baccaro 

e Shinyashiki (2011) como dificuldades de inserção profissional no processo de socialização. 

Também acerca da aplicação prática dos conhecimentos e habilidades da profissão, 

sete secretários executivos discorreram sobre suas vivências no estágio, que, além de 

constituir componente obrigatório do curso de graduação em Secretariado Executivo 
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(BRASIL, 2005a), é tido como o primeiro contato que o profissional tem com o ambiente de 

trabalho. 

O estágio se apresenta como mecanismo imprescindível na transição de estudante a 

profissional, pois nele surge a possibilidade de colocar em prática o que se aprendeu 

teoricamente, sendo, portanto, uma iniciação a atuação como secretário executivo. Essa 

iniciação proporcionou desenvolvimento autônomo do trabalho secretarial, conforme se 

percebe no discurso dos entrevistados, corroborando com Mazerolle et al. (2015), que 

revelam que a transição, por meio da aplicação e desenvolvimento das habilidades 

aprendidas na formação, além de propiciar a prática autônoma, pode promover a maturidade 

profissional. 

Ao falar de relacionamento interpessoal, seis secretários executivos entrevistados 

mencionam o tratamento com os mais diversos públicos que convivem no ambiente de 

trabalho, o que gera, em alguns casos, situações conflituosas. Os impasses de relacionamento 

podem partir de limitações tanto do próprio indivíduo quanto das pessoas com as quais se 

relaciona, demandando do profissional o desenvolvimento da inteligência emocional, que vai 

sendo aprimorada com a experiência. Esse resultado corrobora os achados de Durnescu 

(2014), que enfatiza, em suas conclusões, a importância da utilização de habilidades de 

relacionamento para o aprimoramento do trabalho no processo de socialização profissional. 

No tocante às técnicas secretariais, seis entrevistados citam que, na aplicação 

prática dos conhecimentos e habilidades aprendidos na formação acadêmica, realizam 

atendimento ao público interno e externo, controle de agenda, redação de documentos 

oficiais e comerciais, organização de viagens, de eventos e de reuniões. 

Pela experiência relatada, percebe-se que as técnicas de secretariado são 

aprimoradas por meio da prática contínua, o que se alinha ao pensamento de Wilensky 

(1964), que afirma que a técnica do profissional, baseada em sistemático conhecimento ou 

doutrina, é adquirida somente através de longo treinamento. Sendo assim, experiências 

anteriores contribuem para que o profissional alcance o domínio da técnica, que, de acordo 

com Carr-Saunders e Wilson (1933), é aquilo que garante a autoridade que o profissional 

exerce na sociedade. 

O domínio de língua estrangeira possui relação direta com o profissional de 

secretariado executivo, principalmente em organizações empresariais privadas. Conforme se 

observa nos relatos de cinco entrevistados, o idioma estrangeiro é utilizado no atendimento 

ao público interno e externo, na redação de documentos comerciais, nas relações e contatos 

estabelecidos com stakeholders. 

O domínio do idioma estrangeiro se apresentou como fator facilitador na inserção 

no mercado de trabalho dos profissionais, o que leva a crer que essa competência constitui 

diferencial competitivo para a atuação do secretário executivo em um mercado globalizado, 

corroborando com proposições de Santos (2012), que enfatiza a importância do domínio de 

línguas estrangeiras pelos profissionais de secretariado executivo para atuação no mercado 

de trabalho em tempos de globalização. 

Ao falar de normas e valores na prática de trabalho, quatro profissionais mencionam 

situações em que seus princípios éticos de honestidade foram postos à prova, mediante ao 

status que o cargo ocupado na organização pode ter proporcionado. Dependendo do nível 

hierárquico em que se encontra na organização, o secretário executivo pode estar ligado 

diretamente à presidência ou direção e isso gera situações em que se sugere “troca de 

favores” para o benefício próprio. Esse resultado evidencia a observância ao que consta no 

capítulo VI do Código de ética do profissional de Secretariado: é vedado aos profissionais 
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utilizar da proximidade com o superior imediato para obter favores pessoais (BRASIL, 

1989). 

Para análise dos papéis profissionais principais e secundários desempenhados pelos 

secretários executivos e seu engajamento em comunidades profissionais, a fase de integração 

da socialização profissional consolida quatro unidades de registro, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 – Fase de integração da socialização profissional de Secretários Executivos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

No desempenho dos papéis profissionais principais, todos os secretários executivos 

entrevistados afirmam que fazem assessoria, confirmando a proposição de Nonato Júnior 

(2009), que afirma que o que caracteriza o trabalho do profissional de secretariado é o ato de 

assessorar, seja no nível operacional, tático ou estratégico. 

O trabalho de assessoria realizado pelos secretários executivos está relacionado a 

execução de atividades técnicas, como o atendimento, controle de agenda, redação de 

documentos oficiais e organização de viagens, que constituem o apoio e suporte à gestão 

organizacional. Esse tipo de assessoria técnica-operacional é caracterizado por Nonato 

Júnior (2009) como Assessoramento, que é um dos eixos das Ciências da Assessoria. 

 Também se observa a atuação do secretário executivo enquanto assessor em um 

nível de maior autonomia, ao realizar gestão dos recursos e análise de informações para que 

as demandas sejam atendidas de forma efetiva. Nonato Júnior (2009) preconiza esse fato por 

meio da Assessorexe, eixo das Ciências da Assessoria que trata da atuação do secretário 

executivo em nível gerencial, envolvendo a gestão do conhecimento na prática profissional. 

Ao serem questionados acerca de quais ações realizam para promover o avanço da 

profissão, papel profissional secundário, de acordo com Kramer et al. (2013), a maioria dos 

entrevistados, 12, respondeu que o fazem por meio do “boca-a-boca”, divulgando e 

difundindo a profissão para fazê-la conhecida, seja no meio profissional ou pessoal. A ação 

de trazer à explicação o que é o secretariado pode ocorrer em decorrência das situações 

vivenciadas de desconhecimento e desvalorização da profissão, já tratadas anteriormente. 

 O papel profissional principal de gestor é desempenhado por 10 secretários 

executivos entrevistados. A gestão ocorre quando os profissionais administram recursos, 

como tempo e informações, gerenciam pessoas, fazem controle e exercem tomada de 

decisão. Assim, o papel de gestor está relacionado a autonomia que o profissional exerce na 

execução de suas atribuições. O desenvolvimento da gestão pelo secretário executivo na sua 

socialização profissional ratifica resultados de Barros et al. (2013), que identificam 

competências gerenciais na atuação secretarial relativas ao planejamento, organização, 

direção e controle. 
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Realizar atividades de pesquisa ou ensino constitui papel profissional secundário 

(KRAMER et al., 2013) e é desenvolvido por oito secretários executivos na fase de 

integração da sua socialização profissional, ao ministrarem palestras e cursos e realizarem 

pesquisas científicas, gerando publicações, o que indica que parte dos profissionais 

permanecem ativos no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades intelectuais. 

Considera-se que essas ações engrandecem a profissão, contribuindo para seu 

avanço, complementando o desempenho de mais um papel profissional secundário, o avanço 

da profissão. O resultado dessa unidade de registro alinha-se aos achados de Kramer et al. 

(2013), que também verificam o envolvimento dos profissionais de enfermagem com 

pesquisa e ensino na fase de integração da socialização profissional. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por ser o secretariado executivo uma profissão atuante na gestão organizacional, a 

presente pesquisa teve como objetivo analisar o processo de socialização profissional de 

secretários executivos que atuam em organizações cearenses. Acredita-se que esse objetivo 

foi alcançado, uma vez que se conseguiu responder à questão de pesquisa, explicando como 

ocorre a socialização profissional de secretários executivos em organizações cearenses. 

O primeiro objetivo específico foi evidenciado por meio de oito unidades de 

registro, que correspondem a Lei de Regulamentação e Código de Ética, teoria aliada à 

prática, experiência profissional dos professores, aprendizado técnico, pesquisa e produção 

acadêmica, professores de outras áreas e multidisciplinaridade. 

Destaca-se que esses são os elementos que compõem a fase de separação do 

processo de socialização profissional dos secretários executivos, indicando que o primeiro 

pressuposto (na fase de separação da socialização profissional, o aprendizado teórico formal 

dos conhecimentos, habilidades, normas e valores da profissão de secretário executivo 

ocorre por meio dos conteúdos interdisciplinares, dos conhecimentos sobre assessoria e 

gestão, das técnicas secretariais e da Lei de Regulamentação da profissão e do Código de 

Ética do Profissional de Secretariado) é parcialmente confirmado. 

Esse fato ocorre em virtude de não ter ficado evidente o aprendizado dos 

conhecimentos sobre gestão e os conteúdos interdisciplinares serem abordados por apenas 

quatro profissionais. Importa ressaltar que os conhecimentos sobre assessoria compreendem 

o aprendizado das técnicas de secretariado, mencionado pelos entrevistados. Destaca-se que 

teoria aliada à prática, experiência profissional dos professores e pesquisa e produção 

acadêmica foram componentes significativos encontrados nessa categoria analítica e que não 

estavam presentes no pressuposto estabelecido. 

O segundo objetivo específico foi alcançado mediante oito unidades de registro: 

desconhecimento e desvalorização da profissão, sigilo profissional, proatividade, estágio, 

relacionamento interpessoal, técnicas de secretariado, língua estrangeira e honestidade. 

Esse resultado implica em considerar que o segundo pressuposto (na fase de 

transição, a aplicação dos conhecimentos, habilidades, normas e valores da profissão de 

secretário executivo ocorre por meio do suporte para tomada de decisões, na execução de 

atividades técnicas, na resolução de conflitos e na gestão de informações sigilosas) foi 

parcialmente confirmado, pois, dos aspectos constantes no pressuposto, o mais recorrente foi 

o relativo a gestão de informações sigilosas. Destaca-se que o código relacionado a execução 

de atividades técnicas apareceu, mas não em um número significativo de entrevistados. 
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Embora tenha sido possível observar, pelos discursos dos entrevistados, que as 

atividades realizadas por eles no âmbito da assessoria executiva apontem o suporte à tomada 

de decisão, esse aspecto só foi mencionado de forma direta por dois secretários executivos, 

nas unidades de registro “sigilo profissional” e “gestão”. 

A alta ocorrência da unidade de registro relacionada ao desconhecimento e 

desvalorização da profissão chama atenção e gera reflexões acerca do papel que a profissão 

de secretário executivo exerce socialmente, bem como do reconhecimento que essa profissão 

tem (ou não) perante a sociedade. 

O terceiro objetivo específico foi atingido por intermédio de quatro unidades de 

registro: assessoria, difusão da profissão, gestão e pesquisa e ensino. Essa dimensão de 

análise evidenciou que o terceiro pressuposto estabelecido (na fase de integração, os 

secretários executivos desenvolvem os papéis profissionais principais de assessoria e gestão, 

porém os papéis secundários de pesquisa, ensino e promoção do avanço da profissão não são 

desempenhados e o engajamento em comunidades profissionais, não ocorre) foi 

parcialmente confirmado, pois os papéis profissionais secundários foram desempenhados, o 

que se considera um fator positivo da socialização profissional. 

Embora já esperado, conforme estabelecido no terceiro pressuposto, o não 

engajamento em comunidades profissionais suscita reflexão dos motivos pelos quais isso 

ocorre. Essa discussão geraria questões a serem abordadas em outros estudos, já que o 

propósito deste trabalho não contemplou evidenciar as motivações da não incorporação em 

comunidades da profissão. 

Acredita-se que este estudo contribui, a nível acadêmico, para fomentar a literatura 

nacional sobre socialização profissional, ainda escassa. A nível prático e social, estudar o 

Secretariado Executivo evidencia sua importância como uma profissão que contribui para 

eficiência e eficácia na gestão organizacional. 

Como limitação desta pesquisa destaca-se a abordagem apenas de profissionais 

inseridos em organizações localizadas no estado do Ceará, podendo outros contextos 

geográficos trazerem aspectos da socialização profissional não presentes no âmbito das 

organizações cearenses. 

Por fim, propõe-se para pesquisas futuras abordar a socialização profissional de 

forma quantitativa, de modo a demonstrar, por exemplo, a influência de outras variáveis, 

como escolha vocacional, nesse processo, e propor generalizações. Sugere-se também a 

realização de estudos que visem o aprofundamento das características da socialização 

profissional aqui encontrados, como as questões conflituosas, dilemas e contradições 

vivenciados, sendo possível ainda aprofundar-se em reflexões sobre a construção da 

identidade profissional. 
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Resumo: De modo a melhorar e facilitar o processamento de informações necessárias 

quando do momento de avaliação realizado pela CAPES, cabe aos coordenadores de pós-

graduação migrar as informações do Currículo Lattes do corpo docente para a Plataforma 

Sucupira. Para auxiliá-lo nesta etapa, o coordenador pode solicitar o serviço de assessoria, 

para o qual está apto o profissional de Secretariado Executivo. Portanto, este estudo teve 

como objetivo verificar como o profissional de Secretariado Executivo pode assessorar o 

PPGA/UFSC no processo de tratamento de informações para o preenchimento da plataforma 

Sucupira. Trata-se de um estudo de caso de natureza aplicada com objetivos descritivos, em 

que foram utilizadas pesquisas bibliográfica e documental como técnica de coleta de dados a 

partir de uma pesquisa de campo. Com isso, verificou-se que, com o auxílio do profissional 

de Secretariado Executivo, e por meio da evidenciação de suas competências, foi possível 

reduzir as discrepâncias entre o que era realizado pelo Programa e o que estava, de fato, 

documentado, no que diz respeito aos quesitos avaliados pela CAPES. Ao tomar 

conhecimento das lacunas existentes no processo, foi possível também propor melhorias no 

processo de tratamento de informações. 

Palavras-chave: Assessoria. Plataforma Sucupira. Secretariado Executivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Pós-Graduação no Brasil encontra-se em posição central na produção científica 

do país e, dentre os fatores que levaram a sua consolidação, destaca-se a influência da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e de seu Sistema 

Nacional de Avaliação. Responsável pela definição de diretrizes de abertura, funcionamento 

e avaliação dos programas de pós-graduação no país (CAPES, 2016), essa agência adquiriu 

credibilidade internacional devido ao seu alto padrão de qualidade (MARTINS et al, 2012) 

O processo de avaliação promovido pela CAPES ocorre quadrienalmente por meio 

de análise qualitativa e quantitativa de cinco quesitos: proposta do programa, corpo docente, 

corpo discente, produção intelectual e inserção social (CAPES, 2013). Nesse processo 

avaliativo, os programas relatam suas atividades para a CAPES anualmente; entretanto, é 

após o quarto ano de avaliação que o programa recebe uma nota (CAPES, 2013). Os 

programas contemplados com as notas 1 e 2 perdem o reconhecimento dos cursos pela 

CAPES e suas autorizações de funcionamento são canceladas. A nota 3 significa que o 
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programa atingiu o padrão mínimo de qualidade e seu desempenho é regular, enquanto a 

nota 4 é atribuída aos cursos que possuem bom desempenho. Programas apenas com 

mestrado podem alcançar até o conceito 5, enquanto os programas com doutorado podem 

obter notas 6 e 7, o que significa que possuem desempenho correspondente ao alto padrão 

internacional (CAPES, 2015). 

Para a realização deste processo, os programas de pós-graduação realizam o 

preenchimento de seus dados na Plataforma Sucupira. Esta plataforma é utilizada desde 

2014, e surgiu com o intuito de substituir o Coleta CAPES, de modo simplificar a coleta e o 

repasse das informações, além de proporcionar imediata visibilidade das informações da 

instituição (CAPES, 2014a). A inclusão das informações sobre os programas de pós-

graduação na Plataforma é feita pelos coordenadores do curso; entretanto, antes dessa etapa, 

é necessário reunir todas as informações sobre o programa a ser avaliado (CAPES, 2014b). 

Salienta-se que é fundamental realizar este levantamento e conferência de todos os dados 

antes da inclusão no sistema, pela influência desta ação na nota do programa (CAPES, 

2014b).  

Para auxiliar no processo de inclusão dos dados do programa na plataforma, o 

coordenador pode solicitar o serviço de assessoria, para o qual está apto o profissional de 

Secretariado Executivo. Como constam em suas atribuições, de acordo com o artigo 4º da 

Lei n. 7.377/85 (BRASIL, 1985), cabe ao profissional planejar, organizar e direcionar os 

serviços da secretaria, prestar assistência e assessoramento direto a executivos, coletar 

informações para atingir os objetivos e metas da empresa, além de realizar serviços 

relacionados à redação tanto em português como em outros idiomas. 

 O artigo 4º da Resolução n. 3, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, documento que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de graduação em Secretariado Executivo, estabelece que o curso deve possibilitar o 

desenvolvimento de competências e habilidades, dentre as quais: “[...] gestão e assessoria 

administrativa com base em objetivos e metas departamentais e empresariais” (BRASIL, 

2005, p. 3). Ou seja, o profissional de Secretariado Executivo está apto a prestar serviços de 

assessoria para um programa de pós-graduação, pois, além de ser uma atribuição da 

profissão, a assessoria é um dos eixos da sua formação. 

A partir da premissa de que o coordenador do curso precisa de assessoria para 

reunir as informações do programa e cumprir os prazos avaliativos da CAPES, no que se 

refere a inserção dos dados na plataforma Sucupira, emerge o seguinte questionamento: 

como o profissional de Secretariado Executivo pode assessorar um programa de pós-

graduação no processo de tratamento de informações para o preenchimento da plataforma 

Sucupira?  

Insere-se a esse contexto o Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA), 

ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), atualmente conceito 4 no 

Sistema de Avaliação da CAPES, o que o enquadra em qualidade mediana. O Programa 

enseja tornar-se referência na formação de mestres e doutores, além de almejar subir a sua 

nota para o conceito 5, no sistema de avaliação. 

Para alcançar o objetivo proposto, é necessário verificar como este profissional 

pode assessorar o PPGA/UFSC no processo de tratamento de informações para o 

preenchimento da plataforma Sucupira. Para tal, cabe evidenciar as competências 

secretariais envolvidas nesta ação, descrever o trabalho realizado pela assessoria secretarial, 

sistematizar o processo de cadastramento das informações na Plataforma Sucupira e, por 

fim, propor melhorias. 
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Identificou-se uma lacuna para a realização desta pesquisa, pois ao realizar uma 

busca nos periódicos Revista Gestão e Secretariado (GeSec), Revista Expectativa, Revista 

Capital Científico e no repositório científico da Associação Brasileira de Pesquisa em 

Secretariado (ABPSEC) foi encontrado somente um trabalho com temática similar. A 

pesquisa trata sobre importância do profissional de Secretariado Executivo no 

preenchimento do aplicativo Coleta Capes (SCHERER et al, 2012). Portanto, entende-se que 

este trabalho proporcionará contribuições teóricas, visto que se trata de um primeiro trabalho 

que analisa as competências secretariais utilizadas no processo de tratamento das 

informações para o preenchimento do novo sistema da CAPES, a Plataforma Sucupira, além 

de proporcionar aos coordenadores de programas de pós-graduação um método de realizar o 

levantamento e o tratamento dos dados dos programas, para posterior inclusão na 

plataforma. Por fim, este trabalho pretende demonstrar também que o profissional de 

Secretariado Executivo se encontra apto para assessorar programas de pós-graduação. 

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE COMPETÊNCIA 

 

O início do debate sobre competência com o trabalho de McClelland, intitulado 

Testing for CompetenceRatherthanIntelligence (FLEURY; FLEURY, 2001). McClelland 

(1973) abordou neste trabalho que competência está relacionada a performance, ou seja, ao 

melhor desempenho durante a execução de uma tarefa. Gilbert (1978) acrescenta que esse 

conceito está relacionado também com o comportamento da pessoa.  

Há duas correntes teóricas que abordam o conceito de competência (DUTRA, 

2004). A primeira é de origem americana e possui uma perspectiva tecnicista com foco no 

resultado, além disso, está relacionada aos atributos necessários para o desenvolvimento de 

uma determinada atividade visando um resultado eficaz (BOYATZIS, 1982; SPARROW e 

BOGNANNO, 1994; PARRY, 1996). A segunda é de origem francesa e relaciona-se ao 

comportamento do indivíduo, ou seja, engloba tanto a experiência profissional como a 

formação do indivíduo na realização de tarefas em determinados contextos (LE BOTERF, 

2003; ZARIFIAN, 2001).  

Durand (2000) aponta que competência é composta por três dimensões: 

conhecimentos, habilidades e atitudes da pessoa. Para o autor, o conhecimento está 

relacionado à compreensão e interpretação das informações fornecidas ao indivíduo. A 

habilidade é a capacidade de usar o conhecimento adquirido para agir de acordo com os 

objetivos definidos. A atitude, por sua vez, está ligada ao comportamento e à determinação 

da pessoa em realizar algo. Durand (2000) acrescenta que as três dimensões são altamente 

dependentes entre si, de modo a não existirem sem as demais.  

Observa-se, portanto, que competências podem ser desenvolvidas a partir de novos 

conhecimentos, sendo estes adquiridos no ambiente corporativo. Neste contexto, insere-se o 

profissional de Secretariado Executivo, cujas competências serão apresentadas a seguir. 

 

2.1 Competências secretariais 

 

A rotina do profissional de Secretariado Executivo sofreu diversas transformações 

ao longo dos anos (RIBEIRO, 2005). Com o avanço e reconhecimento da profissão, o 

profissional passou a realizar atividades cada vez mais complexas no âmbito organizacional: 

tornou-se negociador, programador de soluções, empreendedor, e, além disso, tornou-se 

capaz de pensar e agir estrategicamente com o intuito de promover mudanças (LASTA; 
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DURANTE, 2008; NEIVA; D’ELIA, 2009). Para Nonato Junior (2009), diversas 

competências foram atribuídas à profissão devido a complexidade das demandas existentes 

nas organizações. Assim, percebe-se que o Secretário Executivo é capaz de atuar em 

diversas áreas dentro das organizações, tais como recursos humanos, marketing, contábil, 

financeira, comercial, e, também, em cargos de assessoria e gestão (LASTA; DURANTE, 

2008). Bertan (2010) destaca que o profissional pode atuar como assessor, gestor, 

empreendedor e consultor em empresas públicas e privadas, sendo elas de pequeno, médio 

ou grande porte. 

Em virtude da evolução da profissão, dois eventos merecem destaque na profissão: 

o primeiro ocorreu em 2002 com a inclusão da profissão na Classificação Brasileira das 

Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); o segundo, em 2005, com a 

Resolução n. 3, de 23 de junho de 2005, que estabelece diretrizes curriculares nacionais para 

os cursos de graduação em Secretariado Executivo.  

Bortolotto e Willers (2005) abordam que as competências comportamentais 

envolvem a ética e o bom nível de relacionamento interpessoal e intrapessoal. Por sua vez, 

Cordeiro (2009) também apresentou algumas competências do perfil do profissional de 

Secretariado Executivo nas organizações, dentre as quais destacam-se:  

Planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; assistência 

e assessoramento direto a executivos; coleta de informações para a 

consecução de objetivos e metas de empresas; (...) domínio de habilidades 

de escritório; (...) empreendedorismo, domínio de tecnologias; trabalho 

com a parte burocrática e de métodos; programação de soluções. 

(CORDEIRO, 2009, p. 34). 

Moreira et al (2016) acrescentam às competências previamente listadas por 

Cordeiro (2009) o que as autoras consideram como competências contemporâneas, sendo 

estas subdivididas entre aspectos relativos à técnica para o trabalho - pensamento estratégico, 

assistência e assessoramento, coleta e gerenciamento de informações, programador de 

soluções, capacidade de identificar oportunidades -, e também aspectos relativos à conduta 

profissional - liderança, motivação, polivalência, perceptividade, conhecimento e visão da 

totalidade da empresa, entre outras. Dentre as diversas competências secretariais, optou-se 

por utilizar neste estudo as competências descritas no Quadro1: 

 

Quadro1 – Competências secretariais utilizadas no estudo. 

CNE (BRASIL, 2005) Moreira et al (2016) 

Utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando 

com valores e estabelecendo relações formais e causais entre 

fenômenos e situações organizacionais. 

Pensamento estratégico e capacidade de 

identificar oportunidades 

Gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e 

referencial para diferentes usuários. 
Coleta e gerenciamento de informações. 

Iniciativa, determinação, vontade de aprender, abertura às 

mudanças, consciência das implicações e responsabilidades 

éticas do seu exercício profissional. 

Motivação, polivalência, perceptividade. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em CNE (BRASIL, 2005) e Moreira et al (2016).  

 

Tais competências secretariais foram selecionadas a partir de duas 

contextualizações distintas; todavia, crê-se haver compatibilidade e complementaridade entre 
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elas. Em outras palavras, CNE (BRASIL, 2005) descreve competências e Moreira et al 

(2016) sintetizam aquelas primeiras, proporcionando uma relação extensiva a ser utilizada 

neste estudo. 

 

2.2 ASSESSORIA SECRETARIAL 

 

A assessoria secretarial passou por um processo de evolução histórica, pois marcou 

o início da profissão de secretariado executivo e ainda faz parte das atribuições do 

profissional (NONATO JUNIOR, 2009). A ocorrência de assessoria existe quando uma 

pessoa produz algo com a ajuda de outra podendo gerar conhecimento (CALDAS; 

SANTOS, 2012). 

Nonato Junior (2009) aborda que a assessoria consiste no estudo das relações, 

teorias e práticas que envolvem determinado conhecido produzido em determinada situação 

que o secretário executivo assessora outro profissional, seja em uma esfera profissional, 

intelectual ou interdisciplinar. Para o autor, os quatro eixos da ciência da assessoria podem 

ser assim subdivididos em: a) assessoramento (Assessoria Operacional – Técnica e Tática); 

b) assessorexe (Assessoria Executiva ou Assessoria de Gestão); c) assessorística (Assessoria 

ao Trabalho Intelectual); e d) assessorab (Assessoria Aberta – Interdisciplinar, 

Multidisciplinar, Pluridisciplinar e Transdisciplinar). Tendo em vista o objetivo desse 

trabalho, o eixo de assessoria predominante é o da assessoria executiva, ou seja, assessorexe, 

que se caracteriza: 

[...] pelo estudo do conhecimento em Secretariado que está ligado às 

questões do trabalho de assessoria executiva empresarial, oficial ou 

gerencial autônoma. Os estudos desta área relatam a atuação do 

profissional de Secretariado como gestor do conhecimento no ambiente de 

trabalho, congregando os mais diversos conceitos que envolvem o fazer e 

o saber do secretário executivo em suas atividades de cunho gerencial. 

(NONATO JÚNIOR, 2009, p. 158).  

Para Monteiro, Cecatto e Gardin (2015) a prestação de assessoria executiva está 

relacionada à contribuição que o profissional de secretariado irá realizar, no sentido de 

desenvolvimento das organizações. De modo a complementar a realização da assessoria 

secretarial, cabe também verificar aspectos relacionados à gestão da informação. 

 

2.3 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

No que diz respeito à gestão da informação, Davenport (2000, p. 173) esclarece que 

se trata de “[...] um conjunto estruturado de atividades que incluem como as organizações 

obtêm, distribuem e usam a informação e o conhecimento”. Dias e Belluzzo (2003) 

acrescentam que a Gestão da Informação aborda métodos, técnicas e princípios adotados na 

prática administrativa para atingir a missão e os objetivos organizacionais. Cardoso e Pereira 

(2005) veem a gestão da informação como um diferencial competitivo estratégico.  

Retomando as considerações de Davenport (2000), para o autora gestão da 

informação ocorre em quatro passos. A determinação de exigências da informação, primeiro 

passo, é visto pelo autor como um processo delicado, por percorrer todos os níveis 

organizacionais. No que se refere ao segundo passo, Davenport (2000) explica que se trata 

de um processo contínuo. No que diz respeito ao terceiro passo, o autor lembra que a 
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distribuição é mais efetiva se as etapas anteriores estiverem funcionando. Além disso, cabe 

ao gestor escolher a melhor estratégia de distribuição das informações, considerada a etapa 

final deste processo (DAVENPORT, 2000).  

Lopes e Valentim (2010) ressaltam que a Gestão da Informação objetiva dar suporte 

à gestão das empresas, além de tornar os processos mais acessíveis e eficientes visando a 

articulação em todos os setores e a criação do conhecimento. Portanto, baseado neste 

arcabouço teórico, entende-se que a utilização da gestão da informação, aliada às 

competências secretariais e à realização do estudo de caso possibilita o atingimento dos 

objetivos preestabelecidos. A seção seguinte aborda os procedimentos metodológicos 

realizados na pesquisa. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa fez uso do método dedutivo, pois, a partir dos princípios 

caracterizados como verdadeiros, foi possível chegar a conclusões (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009; GIL, 2002). Ou seja, a partir das premissas de que a inserção dos dados 

na Plataforma Sucupira é realizada por coordenadores dos cursos, o trabalho demanda tempo 

considerável e o coordenador possui outras responsabilidades, deduz-se que é necessária 

aassessoria para realização deste trabalho. O trabalho também se caracteriza como pesquisa 

de abordagem qualitativa, pois, “[...] preocupa-se, portanto, com os aspectos da realidade 

que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). A pesquisa ora proposta se 

caracteriza como qualitativa, pois se preocupa em explicar a dinâmica das relações entre o 

trabalho do coordenador de pós-graduação, no que se refere a Plataforma Sucupira, e a 

assessoria prestada pelo profissional de secretariado no auxílio desta demanda, sem 

quantificá-la. 

Em termos de sua natureza, trata-se de pesquisa aplicada, pois, “[...] objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve 

verdades e interesses locais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). Nesse sentido, esse 

estudo pretende a aplicação dos resultados, visto que há o interesse do PPGA em melhorar 

seu conceito atribuído pela CAPES. Quanto aos objetivos, o estudo é descritivo, pois 

pretende descrever os fatos e fenômenos do estudo de caso (TRIVIÑOS, 1987). Desse modo, 

foi descrito o fenômeno do assessoramento secretarial ao coordenador do PPGA, no que se 

refere ao processo de tratamento de informações para o preenchimento da plataforma 

Sucupira. 

A estratégia adotada foi o estudo de caso, que de acordo com Yin (2001, p. 33) 

trata-se de “[...] uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro do seu contexto da vida real”. Goode e Hatt (1968) abordam que o estudo de caso 

envolve investigações sociais realizadas a partir de entrevistas, observação participante, 

documentos pessoais e coleta de histórias de vida.Assim, buscou-se verificar o fenômeno da 

inserção de dados em uma Plataforma específica em um Programa de Pós-Graduação e a 

necessidade de assessoria para tal ação, visto que, apenas o coordenador do curso, diante das 

demandas cotidianas de sua posição, não teria tempo hábil para realizar o trabalho de forma 

eficaz. O estudo foi realizado no PPGA/UFSC e no período de agosto a dezembro de 2016. 

No que se refere às técnicas de coleta de dados, a pesquisa é bibliográfica e 

documental. A pesquisa bibliográfica caracteriza-se basicamente pelo uso de livros e artigos 

científicos com o objetivo de levantar as referências acerca de um determinado tema 
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(CERVO; BERVIAN, 2002; FONSECA, 2002). O material teórico utilizado estava 

relacionado ao profissional de secretariado executivo, gestão da informação, diretrizes 

curriculares nacionais e ao método de avaliação da CAPES. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada durante os meses de agosto a novembro de 2016 nas seguintes bases de dados: 

ScientificElectronic Library Online – SciELO e Google Scholar. Pararealizá-la foram 

utilizadas as seguintes palavras-chave: competências secretariais, gestão da informação, 

CAPES e profissional de secretariado executivo. 

Em termos de pesquisa documental, Santos, Rossi e Jardilino (2000) explicam que 

se trata da pesquisa que inclui no arcabouço teórico, informações obtidas por meios escritos, 

impressos ou sonoros, ou seja, “[...] fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento 

analítico” (FONSECA, 2002, p. 32). Por sua vez, foram utilizadas notícias sobre a 

Plataforma Sucupira, relatórios de avaliação e o Documento de Área do ano de 2013, da área 

de avaliação Administração, Ciências Contábeis e Turismo. 

Para a obtenção dos dados, foi realizada uma pesquisa de campo (FONSECA, 

2002) no PPGA, durante os meses de agosto a dezembro de 2016. Nesse período foram 

executadas investigações e busca de dados dos currículos lattes, sendo necessário avaliar o 

que havia sido coletado e o que já se encontrava disponível na Plataforma Sucupira. Após a 

análise, os profissionais responsáveis realizaram o tratamento das informações 

complementaram os dados faltantes. A seguir, são demonstrados os dados e os resultados 

alcançados a partir deles. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

O início deste trabalho se deu com a apropriação de material específico por parte da 

assessora: documento de área do ano de 2013 da área de avaliação Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo (CAPES, 2013); instruções para a avaliação de acompanhamento 2015; 

manual de utilização da Plataforma Sucupira (CAPES, 2014b); e o livro Desempenho dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo no Brasil (MARTINS; MACCARI, 2015). Ressalta-se que a CAPES não 

disponibilizou instruções para a avaliação de acompanhamento do ano de 2016; portanto, 

todos os atos foram realizados baseados no documento do ano de 2015. Entende-se que a 

adoção de meios alternativos na seleção dos documentos objetivou a produtividade e 

demonstra o exercício das funções gerenciais a partir do planejamento, organização, controle 

e direção de suas ações. 

A partir disso, configurou-se o primeiro passo da Gestão da Informação de 

Davenport (2000) (determinação de exigências da informação), pois houve a compreensão 

do ambiente, o problema foi identificado e foram levantadas informações para resolvê-lo no 

intuito de atingir os objetivos propostos. No que tange às competências secretariais 

envolvidas no tratamento das informações, destaca-se que a assessora se adaptou às 

necessidades do PPGA e utilizou do raciocínio lógico, crítico e analítico para a interpretação 

e sintetização da coleta de informações e gerenciou as informações com responsabilidade 

ética, requerida para o exercício de suas funções. Observa-se que houve determinação, 

vontade de aprender e perceptividade, visto que se tratou da realização de um trabalho que 

demandou tempo, conhecimento específico, habilidade no tratamento dos dados e motivação 

no que se refere à “cobrança” para que terceiros atualizassem informações no Currículo 

Lattes. Ressalta-se que as competências secretariais necessárias para o cumprimento do 
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trabalho vão ao encontro daquelas identificadas no CNE (BRASIL, 2005) e Moreira et al 

(2016). 

Após o estudo do material, a assessora encarregou-se de acessar o Currículo Lattes 

dos professores do PPGA, permanentes ou colaboradores, para levantar os dados solicitados 

na produção intelectual, um dos cinco critérios de avaliação da CAPES. Foram coletadas 

informações referentes aos artigos publicados em periódicos, livros, capítulos de livros, 

publicações em eventos, participação em eventos e trabalhos técnicos no quadriênio 2013-

2016. As informações foram incluídas em uma planilha no Excel, que seguiu uma 

formatação padrão para posterior inclusão de fórmulas.  

Neste momento, as publicações já passaram pelo processo de formatação.Fez-se uso 

da técnica de coleta e gerenciamento de informações, de modo a assegurar a uniformidade 

das informações, ao serem utilizados o sobrenome dos autores e as iniciais do nome 

(BRASIL, 2005; MOREIRA et al, 2016), ação esta recorrente em várias etapas deste 

trabalho. Outra ação necessária identificada foi a busca do nome correto do periódico para 

que, com a inclusão das fórmulas na tabela, fosse possível gerar a pontuação (Qualis) da 

revista de forma automática. 

Salienta-se que a etapa do tratamento dos artigos publicados em periódicos e 

conhecimento da classificação de acordo com a CAPES foi determinante, pois um dos 

quesitos a ser avaliado está relacionado à produção intelectual do corpo docente do 

programa, mais precisamente às publicações qualificadas do programa por docente 

permanente. Vale lembrar que todas as produções foram retiradas do Currículo Lattes 

considerando apenas publicações a partir da data do credenciamento de cada professor no 

PPGA. 

Após o tratamento das informações referentes aos artigos publicados em periódicos 

pelos professores, foi necessário verificar o que estava disponível na plataforma Sucupira 

para que fosse possível inserir as publicações faltantes. Vale ressaltar que para realizar este 

controle, consideraram-se apenas as publicações referentes aos anos de 2013 a 2015, pois a 

migração dos dados referentes ao ano de 2016 não havia sido realizada. O Gráfico 1 mostra 

o comparativo do número de publicações disponíveis antes e depois do trabalho da 

assessora. 

 

Gráfico 1 – Publicações em periódicos (2013-2015) 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2016). 

 

Verificou-se que em 2013 foram encontrados 36 novos artigos; em 2014, 58 a mais; 

e em 2015 o número de publicações aumentou em 40. Totalizou-se, portanto, 134 artigos 

recuperados. Deduz-se que o motivo para essa variação consiste na data da migração dos 
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dados para a Plataforma Sucupira, visto que, se o docente não mantém o seu currículo 

atualizado durante o período da migração, pode ser prejudicado e prejudicar também a 

avaliação do programa, pois apenas informações cadastradas são consideradas. 

Outra etapa significativa foi o tratamento das informações relacionadas às 

produções técnicas. A CAPES considera como produção técnica “[...] pareceres e perícias 

técnicas, planos elaborados, devidamente documentados, consultoria a agências de fomento 

ao ensino e pesquisa, avaliação de trabalhos submetidos a periódicos e a eventos científicos, 

organização de evento científico, editoria científica” (CAPES, 2013, p. 50).  

A produção técnica dos docentes foi considerada uma situação delicada neste 

processo, pois se verificou que: a) os professores não sabiam o que a CAPES considerava 

como produção técnica; e b) os professores não sabiam inserir as informações sobre as 

produções técnicas nos locais apropriados no Currículo Lattes. Assim, de modo a solucionar 

estes problemas, foi necessário realizar uma abordagem informal com os professores que não 

cumpriam os requisitos estabelecidos pelo processo de avaliação e explicar o que a CAPES 

considera como produção técnica. O Gráfico 2 demonstra quantas produções técnicas 

estavam disponíveis na plataforma antes e depois do tratamento das informações realizada 

pela assessora. 

 

Gráfico 2 – Produção técnica (2013-2015) 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2016). 

 

Deste modo, foram encontradas 205 novas produções técnicas em 2013, 187 em 

2014 e 131 em 2015, totalizando 523 novas produções técnicas. De acordo com o resultado 

obtido por meio do trabalho desenvolvido nessa etapa de coleta de dados referentes à 

produção intelectual, foi possível confirmar as conclusões abordadas anteriormente, pois a 

discrepância entre os valores é significativa. Verificou-se, também, que a perceptividade em 

adotar a estratégia para conversar com os professores informalmente surtiu efeito, visto que 

todos os dados foram migrados novamente do Currículo Lattes dos docentes, ou seja, os 

docentes compreenderam o conceito de produção técnica e inseriram suas informações de 

forma correta no currículo. Porém, ao realizar o tratamento dos dados obtidos por meio do 

Currículo Lattes dos professores, verificou-se que este quesito não atingiria uma avaliação 

satisfatória, fato que interfere no conceito do programa. 

Além do tratamento das informações retiradas do Currículo Lattes dos docentes do 

programa relacionados à produção intelectual, verificou-se também mais um quesito da 

avaliação, o corpo docente. Neste quesito, preocupou-se principalmente com os seguintes 

itens: a) docentes Permanentes compartilhados com outros programas; b) diversificação de 
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formação - proporção de docentes oriundos de um mesmo Programa de Pós-Graduação 

(PPG); e c) proporção de docentes permanentes entre 9 e 12 orientandos ao final de cada 

ano. 

Em relação ao primeiro item, os docentes podem ser compartilhados com até no 

máximo três programas de pós-graduação (independente da instituição e do programa ser 

acadêmico ou profissional). Entretanto, não mais do que 40% do corpo docente poderá ser 

compartilhado. Para conseguir a relação dos programas em que os docentes atuavam além do 

PPGA, foi necessário encaminhar e-mail para os professores e para os programas para 

verificar o vínculo (colaborador ou permanente) e a carga horária de atuação do docente. 

Assim, verificou-se que alguns professores não comunicaram anteriormente sobre seus 

vínculos com outros programas. A diversificação do corpo docente ainda é um quesito que 

precisa ser melhorado no programa, visto que, mesmo após o recebimento das informações 

sobre estágio pós-doutoral e aumento da diversificação, este aumento não foi suficiente para 

que o programa conseguisse atingir o conceito Muito Bom. 

Para analisar a diversificação de formação e alcançar a proporção de docentes 

oriundos de um mesmo programa de pós-graduação, foi necessário acessar o Currículo 

Lattesdos docentes. Entretanto, foi indispensável lentrar em contato com os professores para 

verificar se eles haviam realizado estágio pós-doutoral, pois algunscurrículos não estavam 

atualizados no momento da coleta dos dados.  

Verificou-se que na Plataforma Sucupira alguns alunos estavam sem orientador ou 

com o orientador errado. Para solucionar este problema, a assessora utilizou do 

conhecimento adquirido a partir do estudo do material disponibilizado pelo coordenador do 

PPGA e realizou uma comparação entre as informações registradas na plataforma com 

aquelas disponíveis no Programa. A partir disso, foi possível identificar equívocos e efetuar 

as correções necessárias. Ademais, a assessora inseriu na planilha do Excel a quantidade de 

orientandos de cada docente ao final de cada ano. Esse controle é foi necessário, visto que, 

caso haja desligamento de um aluno do programa, o vínculo dele na plataforma deverá ser 

alterado para que ele conste como orientação para o docente apenas no período em que 

esteve em situação regular.  

No que diz respeito ao quesito proposta do programa, tem-se que a proposta 

consiste em um documento com as informações do programa, em que o coordenador deve 

dissertar sobre os seguintes temas: histórico e contextualização do programa, objetivos, 

proposta curricular, infraestrutura, integração com a graduação, integração com a 

sociedade/mercado de trabalho, intercâmbios, solidariedade, nucleação e visibilidade, 

inserção social, internacionalização, atividades complementares, auto avaliação 

(perspectivas de evolução e tendências) e planejamento futuro. 

Neste quesito considerou-se que a proposta dos anos anteriores era superficial. De 

modo a deixar subsidiar melhor a proposta deste quadriênio, foi necessário analisar os itens 

que seriam avaliados e levantar informações complementares para incluir na proposta. 

Devido a quantidade de informações a serem solicitadas, a assessora desenvolveu uma 

planilha para realizar o controle da solicitação e recebimento dos dados, a partir da 

identificação de uma oportunidade de melhoria neste controle (MOREIRA et al, 2016). 

Portanto, no que tange à proposta do programa, a partir do gerenciamento e 

tratamento das informações recebidas de forma detalhada, foi possível estruturar uma nova 

proposta. Assim, foram incluídas informações relacionadas às atividades realizadas pelo 

programa, ao ter sido feito uso da competência de raciocínio crítico e analítico por parte da 

profissional de Secretariado Executivo (BRASIL, 2005). 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

218 

 

Em relação à inserção social, foi utilizada a mesma técnica para o gerenciamento 

das informações relacionadas à proposta do programa (planilha no Excel). A partir disso, foi 

possível conseguir e relatar informações referentes às ações com vista à inserção social do 

programa, como por exemplo: participação nos eventos da área, realização do Colóquio 

Internacional de Epistemologia, palestras realizadas pelos docentes fora do âmbito do 

programa e participação em associações de classes. 

No quesito relacionado ao corpo discente a assessora fez o levantamento do tempo 

médio de titulação dos alunos. Para executar essa etapa, foi necessário acessar a relação de 

orientandos de cada professor do programa. Após a análise deste quesito, e apesar de 

inconsistências encontradas, verificou-se que o programa terá uma boa avaliação. Essa etapa 

foi realizada a partir da consulta em sistema próprio da UFSC e da conferência dos dados 

migrados para a Plataforma Sucupira.  

Com isso, verificou-se que alguns discentes já tinham defendido a dissertação ou a 

tese, porém seu vínculo ainda constava como aluno. Percebeu-se também que as pesquisas 

desenvolvidas pelos discentes não constavam inseridas na plataforma. A correção dos erros 

foi possível, pois a assessora desenvolveu uma planilha para realizar o controle do tempo 

médio de titulação. Vale destacar que esta planilha também foi utilizada para calcular a 

proporção de docentes entre 9 e 12 orientandos ao final de cada ano.  

O processo de tratamento e migração das informações coletadas a partir do 

Currículo Lattes dos docentes do PPGA pode ser entendido conforme mostra a Fluxograma 

1. Neste processo, primeiro ocorreu o levantamento do Currículo Lattes do corpo docente do 

PPGA e, em seguida, as informações relacionadas à formação do docente e à produção 

intelectual foram obtidas do currículo, tratadas e padronizadas para posterior inclusão na 

planilha do Excel. A partir das informações coletadas, foi feita a verificação dos dados 

disponíveis na Plataforma Sucupira a fim de verificar a produção que não estava disponível. 

Por fim, foi feita a migração dos dados. Percebeu-se, então, que, a partir do conhecimento 

adquirido e das inconsistências encontradas, o profissional de Secretariado Executivo, na 

realização de atividades de assessoria, detém o conhecimento que o habilita a sugerir 

melhorias no sistema de gerenciamento de informações adotado pelo PPGA. 

 
Fluxograma 1 – Sistematização do processo de cadastramento das informações na Plataforma Sucupira 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2016). 

 

De modo a completar o objetivo do trabalho, foi possível apresentar ao PPGA 

algumas sugestões relacionadas ao processo. Assim, sugeriu-se o incentivo a criação de uma 

cultura de diálogo com seus docentes, uma vez que, em algumas etapas da pesquisa, a 

assessora foi surpreendida com o desconhecimento de informações como, por exemplo, 

acerca do compartilhamento de docentes e orientações de discentes em outros programas. O 

estímulo ao correto preenchimento do Currículo Lattes também deve ser uma ação do 

programa, visto que uma das limitações da pesquisa foi constantemente percebida por meio 
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dos equívocos no preenchimento e a não atualização da ferramenta. Para sanar tal problema, 

sugere-se que o programa promova minicursos sobre o tema, com ênfase para a inserção de 

produções técnicas, visto esse foi um dos itens com mais incorreções.  

O PPGA também deve se responsabilizar por rotineiramente informar a data da 

migração dos dados para a plataforma Sucupira, no sentido de notificar os professores para 

atualizarem seus Currículo Lattes. Com isso, evita-se o retrabalho de migrar as informações 

para a plataforma nas próximas avaliações, dado que o sistema opera automaticamente. 

O aprimoramento do controle dos alunos regularmente matriculados no PPGA 

também se faz necessário. Apesar de, em relação ao corpo discente, não terem sido 

identificados problemas significativos durante a pesquisa, houve algumas inconsistências 

acerca da vinculação do aluno ao seu orientador. Aventa-se, então, atenção na atualização 

dos dados e também que seja intensificado o controle do prazo de conclusão de curso, para 

que o programa possa continuamente ser bem avaliado neste quesito.  

O programa também deve incentivar o estágio pós-doutoral, pois tal atividade 

diversifica a formação do corpo docente e favorece as parcerias internacionais. Essas últimas 

promovem a visibilidade internacional do programa e fomentam a possibilidade de 

intercâmbio dos discentes. Por fim, o PPGA também deve considerar, no momento de 

recadastramento dos professores para o ano seguinte, a pontuação e desempenho individual 

dos docentes em relação à produção intelectual. Para isso, a planilha aprimorada poderá ser 

consultada para a verificação da pontuação. Ou seja, percebe-se que a partir deste trabalho, o 

programa poderá tomar decisões acerca do corpo docente para os próximos anos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo propôs investigar a atuação do profissional de Secretariado Executivo 

como assessor do PPGA no processo de tratamento das informações para a Plataforma 

Sucupira. Assim, de modo a atingir este objetivo, primeiro foram evidenciadas as 

competências secretariais envolvidas no tratamento das informações. Buscou-se apresentar o 

processo de adaptação da profissional no contexto do PPGA, no que diz respeito ao 

conhecimento da rotina, da equipe e do material que viria a auxiliar as ações praticadas pela 

assessora, bem como as competências esperadas do profissional de Secretariado Executivo.  

Para descrever o trabalho realizado pela assessoria secretarial à Comissão Sucupira 

do PPGA, foram apresentados relatos sobre o modo como as informações foram obtidas: por 

meio do Currículo Lattes dos docentes e discentes do programa, por meios informais e 

acesso a outras fontes de informação. Com a efetivação do trabalho, percebe-se que, além de 

assessorar o programa, houve a atuação do profissional como “[...] gestor do conhecimento 

no ambiente de trabalho, congregando os mais diversos conceitos que envolvem o fazer e o 

saber do secretário executivo em suas atividades de cunho gerencial” (NONATO JÚNIOR, 

2009, p. 158). Destaca-se que para alcance do objetivo, a assessora fez uso dos quatro passos 

da gestão da informação formulados por Davenport (2000). Nesse sentido, a assessora 

realizou a identificação do problema (primeiro passo) e encontrou as informações adequadas 

para a solução, por meio do estudo dos materiais disponibilizados. Explorou, formatou e 

estruturou as informações (segundo passo). Disponibilizou uma planilha (terceiro passo) 

para ser usada como controle das informações relacionadas ao PPGA, e, por fim, realizou 

um relatório das ações realizadas. Salienta-se que os materiais foram disponibilizados para 

consulta por parte do PPGA, de modo a viabilizar o quarto passo do modelo. 
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No que concerne à sistematização do processo de cadastramento das informações na 

Plataforma Sucupira, houve o aprimoramento da planilha disponibilizada, no sentido de 

utilizá-la para incluir o maior número de informações, o que possibilitou condensaros dados 

em apenas uma ferramenta. A partir das informações coletadas e tratadas, foi possível 

realizar a migração para a Plataforma Sucupira. 

Para concluir o trabalho, houve a proposição de melhorias por parte da assessora, 

especialmente no que tange à criação de uma cultura de diálogo e promoção do estímulo aos 

docentes e discentes, para manutenção de seus currículos atualizados. 

De modo a complementar este estudo, sugere-se a realização de pesquisa 

longitudinal neste caso, para verificar se a planilha aperfeiçoada atende às necessidades para 

o gerenciamento das informações do PPGA. Ademais, após a atribuição do conceito da 

CAPES será necessário realizar uma pesquisa para averiguar se o programa conseguiu 

atingir os seus objetivos e, caso contrário, identificar os quesitos que precisam ser 

melhorados.  

Vislumbrou-se, por meio deste estudo, a atuação do profissional de Secretariado 

Executivo na atividade de assessoria de um programa de pós-graduação e a utilização de 

diversas competências próprias da profissão, especialmente as elencadas por Brasil (2005) e 

Moreira et al (2016). Entende-se que o programa se beneficiou destas competências do 

profissional para desenvolver de maneira mais estruturada suas atividades e, 

consequentemente, melhorar seu conceito no Sistema de Avaliação da CAPES. 

Por fim, faz-se necessário realizar um estudo após a atribuição do conceito da 

CAPES para verificar se o programa conseguiu atingir seus objetivos, e, caso não tenha 

conseguido, conhecer os quesitos que precisam ser melhorados. Outro estudo possível é o 

desenvolvimento de software para o armazenamento das informações visto que a 

alimentação da planilha desenvolvida é feita de forma manual e, por isso, apresenta uma 

margem de erro considerável. 
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Resumo: Esta investigação é o resultado de uma pesquisa realizada com 22 secretários 

executivos que atuam por formação, função ou cargo na UFPB - Universidade Federal da 

Paraíba e tem como objetivo averiguar o nível de participação e envolvimento desses 

profissionais nos processos organizacionais, e investigar se o empreendedorismo secretarial 

é aplicado em seu ambiente de trabalho. Abordam-se os conceitos, características, processos, 

comportamentos e tipologia adotadas pelo secretário executivo, ressalta-se ainda a liderança, 

o desenvolvimento, a implementação e os benefícios do empreendedorismo secretarial para 

as organizações públicas. Com os resultados obtidos, constatou-se que o empreendedorismo 

secretarial pode contribuir de forma bastante significativa para o profissional de secretariado 

executivo e está intrinsecamente relacionado com a profissão secretarial, e que os 

profissionais questionados fazem uso cotidiano dessa competência em seu ambiente de 

trabalho, ainda que de forma sucinta. 

Palavras-chave: Empreendedorismo Secretarial. Secretariado Executivo. Organizações 

Públicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo torna-se relevante porquanto se propõe a buscar autores que tratem da 

temática, a fim de dialogar e partilhar visões reflexivas que englobem inúmeras experiências 

e reflexões sobre o desenvolvimento do empreendedorismo secretarial nas organizações 

públicas e privadas e quais os seus benefícios para essas organizações, visto que os 

secretários executivos podem contribuir de forma significativa com o crescimento e para os 

resultados positivos incontáveis alcançados pelas organizações. 

Observamos que empreendedorismo é a capacidade de criar e instituir algo a partir 

de muito pouco, é um ato de criatividade de uma pessoa que transforma sonhos em 

realidade, imaginando, desenvolvendo e materializando por meio de fontes inovadoras suas 

visões e se auto orientando para atingir suas metas próprias, desta forma o objetivo geral 

dessa pesquisa implicou na análise do desenvolvimento do empreendedorismo secretarial na 

UFPB, e na verificação de como acontece o processo de empreendedorismo dentro da 

instituição, examinando os meios de promoção do empreendedorismo usados pelos 

secretários executivos, identificando a tipologia do perfil intraempreendedor dos secretários 

executivos na organização e constatando os seus benefícios em uma organização pública. 
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Enfocamos o empreendedorismo secretarial, o perfil empreendedor do secretário 

executivo na gestão pública, a liderança empreendedora, o comportamento, o 

desenvolvimento e a tipologia do empreendedorismo secretarial, tais como sua 

implementação e benefícios, discorremos sobre os procedimentos metodológicos, os 

objetivos geral e específicos, o instrumento de coleta de dados, o campo pesquisado, o 

universo e amostra da pesquisa e os fatores e variáveis da pesquisa, contamos com a análise 

e interpretação dos resultados da investigação, seguidas das considerações finais.  

Ao empregar o método de pesquisa descritiva, neste trabalho, objetivou-se 

pesquisar sem intervir nos fatos, de modo que todas as informações coletadas fossem 

observadas, registradas, analisadas classificadas e interpretadas. Para Cervo, Bervian e Silva 

(2007, p. 61), “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”, visando-se assim proporcionar maior intimidade 

com o problema e tendo -se em mente torná-lo explícito ou a arquitetar suposições a seu 

respeito. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Daremos início a esta investigação buscando compreender o conceito de 

empreendedor e empreendedorismo, procurando desvendar o perfil atual do secretário 

executivo e entender como acontece essa transformação ao longo do tempo. Em uma 

abordagem sucinta, apontaremos o desempenho do secretário empreendedor bem como a sua 

atuação no ambiente de trabalho. 

 

2.1 EMPREENDEDOR E EMPREENDEDORISMO 

 

Dolabela (1999, p. 28), ”Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve 

e realiza visões”.  Schumpeter (1949) apud Dornelas (2001, p. 37), afirma que “o 

empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos 

produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de 

novos recursos e materiais”.Kirzner (1973) apud Dornelas (2001, p. 37), “o empreendedor é 

aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de 

caos e turbulência, ou seja, identifica oportunidades na ordem presente”. 

Entendemos deste modo, que o empreendedorismo é a habilidade pessoal de criar e 

constituir algo em meio à precariedade, um ato criativo de transformar sonhos em realidade, 

desenvolvendo e concretizando por meio de fontes inovadoras suas visões e se auto 

orientando para atingir metas próprias. É importante que o empreendedor possua 

sensibilidade para ver soluções em meio ao caos organizacional, favorecendo a 

integralização do ambiente onde está inserido, controlar recursos e desenvolver 

competências o tornarão mais produtivo. 

 

2.2 Características do Empreendedorismo 

 

A presente ocasião pode ser denominada de “a era do empreendedorismo”, visto 

que os empreendedores estão extinguindo obstáculos, abreviando distâncias, influenciando a 

globalização, gerando riquezas e quebrado padrões. Neste contexto, as características 

empreendedoras são várias, Dornelas (2003, p. 35), “assinala que, envolvem o fazer algo 
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novo, diferente, o mudar a situação atual e buscar, de forma incessante, novas oportunidades 

de negócio, tendo como foco a inovação e a criação de valor”. 

É importante observar que uma importante característica empreendedora é o fato de 

que são sonhadores que realizam e assumem a responsabilidade pela criação de inovações de 

qualquer espécie dentro de uma organização. E que não adianta uma organização apresentar 

indivíduos dotados de espírito empreendedor e disposição para propagá-lo, se não dispor de 

meios e condições para implementá-lo, se seus membros não estão integrados como um 

grupo, unidos a favor de um objetivo comum. A característica empreendedora está no 

trabalho em equipe, na forma de coordenar ações para um mesmo fim, de tal forma que o 

futuro das organizações, depende de profissionais ousados que não se satisfazem com 

resultados confinantes. 

 

2.3 Processo Empreendedor 

 

O processo empreendedor precisa influenciar a maneira de atuar da organização, 

pois a orientação empreendedora propicia um impacto direto e positivo em seu desempenho. 

É imprescindível que seja elaborado um plano de negócios, ferramenta pela qual o 

empreendedor identifica, avalia e gerencia seu plano, além de buscar e alocar os recursos 

necessários para implementação do seu projeto, necessitando de ousadia para inovar e 

habilidade para lidar com riscos de forma a poder contorná-los. 

Segundo Souza (2001, p. 37), “a formação empreendedora baseia-se no 

desenvolvimento do autoconhecimento com ênfase na perseverança, na imaginação, na 

criatividade, associadas à inovação”, diante disto, concluímos que o processo empreendedor 

abrange todas as ações associadas à identificação de oportunidades e à criação de 

organizações que buscam estas chances. Cinco elementos são fundamentais para 

identificação de um empreendedor: A criatividade e inovação, a habilidade ao aplicar esta 

criatividade a um único objetivo, a força de vontade e fé em sua habilidade de mudar o modo 

como as coisas são feitas, o foco na geração de valor, e o mais importante, disponibilidade 

para correr riscos. 

 

2.4 Comportamento Empreendedor 

 

O comportamento empreendedor, pode sim ser estudado, aprendido ou implantado 

nas organizações de grande ou pequeno porte ou no cotidiano de cada pessoa que tenha 

desejo de ser bem sucedida em seus empreendimentos, por projetar uma visão geral sobre o 

futuro, proporciona envolvimento e geração de oportunidades para o empreendedor e para o 

meio, em que este se encontra inserido. 

Numa organização contemporânea, todos, desde o faxineiro ao gestor, têm de gerar 

valor. Todos necessitam possuir o conhecimento de que são minicentros de valores. Drucker, 

(1987, p. 36),”associava o empreendedor ao processo de mudança. Para ele, o empreendedor 

sempre está buscando a mudança, reage a ela e a explora como uma oportunidade”, dessa 

forma, é necessário um espírito empreendedor que estimule iniciativas em todos os 

departamentos da organização. Para manter a concorrência é fundamental modificar a 

relação do indivíduo com a organização. Essa noção de responsabilidade ambiciona se 

disseminar pelos grupos, incentivando-os no desenvolvimento de novos projetos. 
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2.5 Tipologia Empreendedora 

 

Não há um tipo específico de empreendedor, não existe um modelo-padrão que 

possa ser identificado, por outro lado, esse fato, propicia a qualquer um tornar-se um 

empreendedor, não existe um estereotipo universal ao qual possamos classificar, contudo, 

Dornelas considera oito tipos distintos de empreendedores: 

 

Quadro: 1 – Tipos de empreendedores 

No Tipo 1 – São apresentados os Empreendedores Natos ou mitológicos, que se destacam por serrem 

articulistas de carreiras brilhantes e gestores de grandes impérios, por terem começado a trabalhar muito novos 

são visionários natos, otimistas e usam como referência seus valores familiares e religiosos. 

Tipo 2 – Empreendedores que Aprendem ou Inesperados, nessa tipologia pode-se apresentar pessoas que 

apropriaram-se de uma oportunidade inesperada de negócio e com isso mudaram suas vidas para dedicarem-se a 

esse empreendimento. 

Tipo 3 – Empreendedor Serial, Criador de Novos Negócios, identifica-se por sua paixão pelas empresas criadas 

e pelo ato de empreender, por se tratar de uma pessoa dinâmica, não se contenta em ficara frente do negócio até 

que o mesmo chegue ao seu ápice, prefere os desafios a adrenalina da criação. 

Tipo 4 – O Empreendedor Corporativo, é atualmente evidenciado, devido à necessidade das grandes 

organizações de se renovar, inovar e criar novos negócios. São executivos muito competentes, que trabalham de 

olho nos resultados para crescer no mundo corporativo, são hábeis comunicadores e vendedores de suas idéias e 

gostam de trabalhar em equipe. 

Tipo 5 – O Empreendedor Social se envolve em causas humanísticas com comprometimento singular, deseja 

mudar o mundo promovendo o acesso a oportunidades aos desfavorecidos, se realizam ao verem seus projetos 

trazerem resultados para os outros e não para si próprios. 

Tipo 6 – O Empreendedor por Necessidade, já se identificado na nomenclatura, não tem outra opção a não ser 

trabalhar por conta própria, normalmente em negócios informais, executando tarefas simples ou prestando 

serviços, tendo por objetivo o retorno financeiro. 

Tipo 7 – O Empreendedor Herdeiro do Sucesso Familiar recebe a missão de levar a frente o legado da família, 

carrega o desafio de multiplicar o patrimônio recebido, aprende a empreender com os exemplos familiares, 

podendo ser extremamente conservadores ou inovadores. 

Tipo 8 – O “Normal” ou Planejado, diz-se do empreendedor que busca minimizar os riscos por meio do 

planejamento, que é prudente no negócio, possui uma visão futurista clara e que trabalha adotando metas, tem-

se esse tipo com uma referência a ser seguida. 

FONTE: adaptado do autor: Dornelas, 2007, p. 11-16. 

2.6 Empreendedorismo na Gestão Pública 

 

No âmbito da gestão pública é comum o secretário ter muitas atribuições e 

autonomia expressiva, que de acordo com Medeiros e Hernandes (2010, p. 317) (...) “com o 

elevado número de tarefas e pressões devido à burocracia, rotinas de trabalho, tem levado os 

executivos a delegar mais responsabilidades a suas secretárias e implementar a autoridade 

delas”. 

Na administração pública, é comum ocorrerem desvios de função com relação aos 

secretários executivos, por estes apresentarem grande habilidade de gerir pessoas e setores, é 

fácil encontrá-los atuando como chefes de setor, o que, não os torna gestores, mas, braços da 

gestão por sua agilidade em interligar os setores à administração. 

Na ótica de Bond (2009, p. 14), “o fato de assumir um papel gerencial dentro da 

empresa não significa uma promoção da categoria para um nível tático ou estratégico, ou 

seja, o secretário continua sendo um assessor”. Entende-se que de forma alguma teremos 

com isso, o secretário ocupando o lugar do chefe, e sim sua interação completa com o 
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executivo e os objetivos da administração, ele não será “o gestor”, e sim o elo entre o gestor 

e a organização, pode-se dizer que ele será não só a mão direita, mas a base intelectual e 

física do executivo na organização. 

 

2.7 EMPREENDEDORISMO SECRETARIAL 

 

O secretário executivo atuando como um profissional empreendedor, sem dúvida é 

um importante agente transformador no suporte científico, às altas camadas hierárquicas e 

administrativas, assessorando aos executivos e dirigentes na execução de suas funções e na 

tomada de decisões administrativas, por possuir conhecimentos técnicos específicos e em 

funções gerenciais competente em mais áreas administrativas e sociais que aquela na qual se, 

o secretário executivo possui um leque de competências que fazem toda a diferença na sua 

atuação. 

O empreendedorismo secretarial pode ser entendido como um modo de raciocínio e 

atuação, o qual está ligado a oportunidades, liderança balanceada, e a finalidade de criação 

de valor, para que ele ocorra, faz-se necessário que essa orientação esteja presente e seja 

capaz de influenciar na visão e na missão organizacional, no dizer de Medeiros e Hernandes 

(2010, p. 12), “a capacidade reflexiva da secretária em constante vigília distingue-a como 

uma pessoa que pensa e executa; ela não é apenas uma executante”, finalizada por Dornelas 

(2003, p. 18) quando observa que, “Os empreendedores buscam a prática da inovação, eles 

tomam ações proativas com instituto de obterem inovações de forma sistemática. (...)” e 

estas inovações trarão sem dúvidas vantagens administrativas e competitivas. 

 

2.8 Perfil Empreendedor do Secretário Executivo na Gestão Pública 

 

Observando o perfil do secretário executivo, constata-se que ele é um agente 

transformador e capaz de prestar suporte científico às camadas hierárquicas administrativas, 

podendo assessorar a executivos e dirigentes no desempenho de suas funções, com 

capacidade de tomar decisões administrativas, conhecimentos técnicos específicos e 

conhecimento de funções gerenciais, apto a atuar junto aos dirigentes de organizações 

públicas e privadas, podendo também trabalhar de forma autônoma e polivalente, em um 

cenário de grandes e rápidas mudanças.  

Verifica-se que as atribuições que compõem o perfil do secretário executivo são 

regulamentadas pela Lei nº 7.377 30/9/1985, artigo 4º, incisos de I a X. 
Quadro: 2 – Perfil do secretário executivo 

As atribuições que compõem o perfil do secretário executivo são regulamentadas pela Lei nº 7.377 30/9/1985, 

artigo 4º, incisos de I a X. 

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. 

FONTE: adaptado da autora: Rosimeri Ferraz Sabino, 2004 p. 20. 
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É comum o secretário ser percebido e requisitado dentro da organização, pois parte 

dele a liderança das atividades organizacionais para que a comunicação flua tranquilamente, 

assim sendo, Bond (2009, p. 18), afirma que “a liderança é a habilidade para tomar decisões 

racionais e manter pessoas motivadas e focadas em seus objetivos”, nesta perspectiva 

podemos constatar que o secretário executivo, desempenha a liderança de atividades com 

destreza, já que planejar, decidir, motivar e focar são especialidades suas. 

 

2.9 Liderança Empreendedora 

 

Percebe-se que o secretário executivo, desfruta da liderança naturalmente, por se 

relacionar a todo o momento com as equipes organizacionais, observado por Hunter (2004, 

p. 34), que “(...) O líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupar com o 

relacionamento não terá sua liderança assegurada. Então, a chave para a liderança é executar 

as tarefas enquanto constroem os relacionamentos”, papel esse que o secretário executivo 

desenvolve com habilidade, pois estabelece redes de comunicação enquanto elabora e 

coordena ações empreendedoras. 

Servir e sacrificar-se são apontados como meios prioritários para a obtenção da 

autoridade, uma vez que a mesma represente influência para um benefício mútuo, 

concluímos que a liderança tem seus pontos fixos, mas deve ser empreendedora, inovadora 

nos objetivos e na obtenção dos mesmos, líderes que empreendem no liderar com certeza 

terão êxito com maior rapidez e com mais eficácia, nesse ponto o secretário obtém vantagem 

por sua forma natural de liderar. 

 

2.10 Comportamento Empreendedor do Secretário Executivo na Organização Pública 

 

Em geral o secretário, é naturalmente empreendedor, no que diz respeito a busca 

incessante de novas formas de facilitar sua assessoria a gestão, e a rápida resposta as mais 

variadas demandas, está sempre assumindo riscos e responsabilidades. Uma vez que 

possuam uma visão generalizada e atualizada, sejam conhecedores de problemas nacionais e 

internacionais estes profissionais contribuem para que a organização alcance com mais 

facilidade os seus objetivos. 

Na gestão pública a necessidade de mudança e a inserção de novas tecnologias abre 

um leque de oportunidades para o empreendedorismo secretarial, vista no Brasil quase 

sempre como uma organização falida, pelo fato de seus funcionários serem em grande 

quantidade desapegada ao trabalho, o secretário executivo pode ser o impulsionador deles, 

proporcionando motivação, cooperação e integralização entre os servidores e os setores, 

usando de técnicas empreendedoras ou empreendedorismo corporativo.  

No setor organizacional é necessário o comprometimento de todos os membros da 

organização, e o secretário é o elo dessa imensa corrente, Dornelas (2005, p. 39), afirma que, 

“empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à 

transformação de ideias em oportunidade”, por este motivo a organização pública carece de 

profissionais empreendedores, motivados e qualificados para assessorarem no seu 

desenvolvimento e investirem capital social, psicológico e intelectual na sua modernização. 

Historicamente os secretários são detentores de informações, representam 

verdadeiros bancos de dados organizacionais e, sobretudo por possuem conduta sigilosa e 

discreta, dispõem de cultura geral e de atuação flexível, os secretários fazem parte da 
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conexão entre a qualidade e a produtividade na busca pela transformação empreendedora, 

Farrel (1993, p. 166), discorre que “Empreendedores não nascem feitos, não são fabricados e 

nem são pequenos gênios. Eles acontecem em função das circunstâncias”, acrescentamos 

que impulsionam os negócios sejam como prestadores de serviços em ambientes tradicionais 

e até mesmo nos ambientes virtuais. 

 

2.11 Desenvolvimento do Empreendedorismo Secretarial em Organizações Públicas 

 

Estando o empreendedorismo corporativo conexo à inovação, talvez para a 

organização pública ele possa ocasionar efeitos colaterais, pois os funcionários podem estar 

acomodados com práticas e processos antiquados e apresentarem resistência, por esse fato, o 

clima pré-empreendedorismo deve ser muito bem gerenciado com a implementação de 

políticas internas, que deem suporte à iniciativa empreendedora na prevenção de possíveis 

atritos junto a gerencia da nova visão administrativa. 

Na visão de Dornelas (2003, p. 121), “A mudança deve ser suportada pela alta 

direção e apoiada pelos funcionários” Posteriormente o treinamento das equipes acerca do 

empreendedorismo, será necessário desenvolvê-lo de modo que abranja a todos os 

funcionários, deve ficar claro que todos poderão desenvolver o espírito empreendedor na 

organização e que serão estimados para isso. É necessário estipular um tempo para medir os 

resultados, admitir as possíveis falhas e entendê-las como aprendizado, sem que haja 

punição da equipe se houver deslizes para que a mesma não se iniba na criação de novos 

projetos. 

 

2.12 Implementação do Empreendedorismo Secretarial em Organizações Públicas 

 

É imprescindível que as organizações propiciem elementos e que promovam ações 

que favoreçam o empreendedorismo corporativo, pois o mesmo pode estar ligado a 

diferentes perspectivas e ser aplicado a qualquer organização, independente do porte, 

estrutura ou tempo de existência no mercado, onde uma ou mais dessas perspectivas se 

façam presentes. 

Segundo Justus (2006, p. 26), “tudo numa empresa, no fundo, deve estar 

direcionado para que o ambiente de trabalho seja o mais agradável possível. E isso pelo mais 

técnico e humano dos motivos: quem trabalha feliz produz melhor”. O ambiente 

empreendedor deve ser favorável a indivíduos que não aceitam os eventos como eles são 

pelo simples fato de ser, sem questionar de repetição constante, que desejam gerar uma 

renovação estratégica na organização ou uma nova estratégia de negociação, devem saber 

gerenciar os riscos, buscar retorno e recompensas, para que por meio disso possam 

desenvolver mais autonomia num ambiente estimulante ao comportamento empreendedor. 

Bond (2009, p. 55), afirma que “o trabalho em equipe é feito com vários pares de 

mãos, ou seja, não importa quem o fez, o que vale é apenas o resultado”. Em meio a tantas 

peculiaridades o secretário destaca-se primeiramente por sua autoestima e prazer em 

executar seu trabalho e abertura a mudanças, esteja ele na mais simples função ou ocupando 

o mais alto cargo. 
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2.13 Benefícios do Empreendedorismo Secretarial para Organizações Públicas 

 

O cenário atual procura profissionais que investem no conhecimento contínuo, que 

se aprimoram, buscam aptidões novas, e através do autoconhecimento, aprimoram seus 

resultados, transformando suas ações vantajosas para a organização. Para Meredith, Nelson e 

Neck (apud UFSC/LED 2000 p. 51), “Empreendedores são pessoas (...) orientadas para a 

ação, altamente motivados; assumem riscos para atingirem seus objetivos”, essa atitude 

empreendedora beneficia a organização quando a leva a um caminho promissor, porque na 

prática são aplicadas séries de habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da equipe. 

A organização pública beneficia-se com o empreendedorismo aplicado ao 

transporte de informações, a agilidade implementada aos processos administrativos e 

externos, desse modo, pode-se tirar proveito da melhoria na imagem da organização e passar 

por mudanças físicas, e em sua missão, capacita profissionais e acompanha o processo de 

qualidade do serviço prestado pela organização. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O método utilizado para a pesquisa foi o exploratório bibliográfico e descritivo 

quantitativo com auxilio de um questionário objetivo, no qual para coleta de dados foi 

aplicado um questionário objetivo, aos secretários executivos que atuam por formação, 

função ou cargo na UFPB. 

O campo pesquisado deste estudo ocorreu na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) – Campus I, o universo desta pesquisa é formado por 40 secretários executivos 

ativos na UFPB – Campus I, a amostragem obtida foi de um percentual de 55%, 

correspondente a 22 questionários preenchidos por secretários executivos operantes na 

UFPB– Campus I. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Segundo o Relatório de gestão (2010, p. 09), “A Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) tem apresentado importante atuação no campo da ciência, tecnologia e inovação, na 

cultura e nas artes, e também na formação da cidadania e nas relações com o meio 

ambiente”, atualmente a UFPB possui quatro campi: João Pessoa (campus I), Areia (campus 

II), Bananeiras (campus III) e Mamanguape e Rio Tinto (campus IV). 

A investigação constituiu-se de 27 questões práticas, que objetivavam avaliar a 

intensidade da ocorrência de acordo com os dados obtidos. Em sua primeira parte, o 

questionário é composto por questões referentes a dados sócio demográficos e na segunda 

foram abordadas questões de estudo da presente pesquisa. 

Visando garantir a qualidade e a objetividade do resultado, utilizou-se a abordagem 

quantitativa para a análise e na apreciação realizou-se a extração de elementos de 

classificação representados sob a figura de gráficos e avaliando a opinião dos questionados 

por meio das variáveis pesquisadas. 

Tendo como base a fundamentação teórica utilizada para esta investigação, é 

possível ponderar que os secretários executivos exibem características peculiares e, assim 

sendo, observa-se que suas respostas apresentam alto índice de similaridade, e que o 
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desenvolvimento do empreendedorismo secretarial é bem irrelevante e ainda não está 

totalmente concretizado. 

Analisando-se os resultados por fatores referentes à tipologia e perfil identificados, 

iniciando-se pelos sócios demográficos, identifica-se a faixa etária média dos questionados, 

que está entre 26 a 35 anos, a maioria é do sexo feminino, o nível de escolaridade 

predominante é a pós-graduação e o tempo de serviço médio está entre 01 e 05 anos. 

 

Tempo de serviço 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Nesse contexto, pode-se deduzir que temos uma entrada significativa de jovens 

servidores o que pelo contexto acadêmico em ascensão podem acender o empreendedorismo, 

e segundo Dornelas (2003, p. 44), “as entradas do processo empreendedor geralmente são 

determinadas ou influenciadas pelo ambiente, ou seja, pelas oportunidades, e ainda pelos 

indivíduos empreendedores na organização (...)”, havendo assim maior probabilidade de 

aceitação e envolvimento nos setores. 

 

Nível de participação e envolvimento na contabilidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Quanto à análise de fatores referentes às finanças da organização, foram analisadas 

três variáveis (contabilidade, planejamento e orçamento e folha de pagamento), nota-se que é 

um processo que a predominância das respostas foi inexistente e entende-se com isso que a 

Universidade Federal da Paraíba conta com setores próprios à gestão contábil.  

Conclui-se pela análise dos dados obtidos, que o secretário executivo ainda que 

possuidor de conhecimentos financeiros, na gestão pública é pouco solicitado, contudo não é 

dispensado de conhecer a respeito.  
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Nível de participação e envolvimento no planejamento organizacional 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Referente à análise do fator processual de empreendedorismo na assessoria à 

administração, foram analisadas oito variáveis (planejamento, resolução de problemas, 

comunicação, participação no processo decisório, gestão de projetos, gestão de pessoas, 

sistemas de informação gerenciais e negociação), onde verificamos que a participação do 

secretario executivo é imprescindível, pois ainda que o setor disponha de um quadro 

pequeno de funcionários a assessoria é constante, o planejamento é diário, a comunicação é 

indispensável e a participação no processo decisório é pouca para que a assessoria seja 

eficaz. 

Referente aos benefícios do empreendedorismo na instituição, verifica-se que no 

fator relacionamento interpessoal/grupos de trabalho, dividido por oito variáveis (liderança, 

visão, influência; ajuda e coaching; feedback; gerenciamento de conflitos; gerenciamento de 

pessoas; trabalho em equipe; construção de equipes de trabalho e habilidades humanas), com 

relação a essas variáveis o levantamento geral foi positivo. 

Nível de participação e envolvimento na liderança, visão e influência. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Em relação à liderança, visão, influência; constata-se que a maioria classifica esse 

envolvimento e participação como boa, concebemos com Hunter (2004, p. 33) que “(...) Em 

palavras simples, liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através das pessoas”, devido 

ao seu envolvimento organizacional o secretário executivo conduz os processos 

administrativos com garra, visão e influência de líder. 

Quanto à ajuda, coaching e feedback somos obrigados a concordar com Justus 

(2006, p. 26), “tudo numa empresa, no fundo, deve estar direcionado para que o ambiente de 

trabalho seja o mais agradável possível. E isso pelo mais técnico e humano dos motivos: 

quem trabalha feliz produz melhor”, pois o bem estar das pessoas no ambiente de trabalho, 

faz com que se predisponham a serem solícitas e a darem retorno positivo, verifica-se que a 

maioria os questionados classificaram esse envolvimento como bom, e embora esse fator 

seja positivo ainda contamos com um grande percentual de fraco e inexistente o que no 

futuro pode se tornar um ponto negativo. 
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No gerenciamento de conflitos, a maior parte dos questionados marcou a opção 

excelente, não há como negar que o percentual positivo identifica que os conflitos estão sob 

controle e que os papeis devem estar bem definidos e o setor harmonioso, dessa forma 

concluímos com a observação pela ótica de Sabino e Rocha (2004, p. 81), explicando que “o 

papel de cada um tem que estar claramente definido, a responsabilidade individual deve estar 

em harmonia com a responsabilidade geral”. 

 

 Nível de participação e envolvimento no gerenciamento de conflitos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Com relação ao gerenciamento de pessoas, trabalho em equipe e construção de 

equipes de trabalho, a estimativa máxima foi regular, mas isso se deu porque a maioria dos 

pesquisados trabalha isolado no setor, seja coordenação ou direção de centro e relataram que 

são limitados a gerirem somente processos internos do setor, não possuem equipes de 

trabalho.  

Atinente às habilidades humanas, temos como referência a afirmação de Garcia e 

D´Elia (2005, p. 29), “a empresa vive resultados e precisa de que todos os seus profissionais 

sejam geradores de resultados, nas suas respectivas áreas de atuação” e o percentual positivo, 

demonstra que nas organizações as habilidades humanas são encaradas com importância e 

aplicadas com frequência. 

 

 Nível de participação e envolvimento na assessoria organizacional 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

No tocante à observação do fator sobre habilidades específicas executivas e 

secretariais, observa-se que foram analisadas quatro variáveis (assessoria, gestão, 

empreendedorismo e consultoria), com percentuais oscilantes entre bom e excelente, 

percebe-se nesses dados que é perfeitamente oportuna a ótica de Medeiros e Hernandes 

(2010, p. 12), “a capacidade reflexiva da secretária em constante vigília distingue-a como 

uma pessoa que pensa e executa; ela não é apenas uma executante”, isso só acrescenta ao 

secretário executivo incentivo para melhor desenvolver-se e aperfeiçoar-se em suas 

múltiplas habilidades.  
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Nível de participação e envolvimento no empreendedorismo corporativo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Nesse sentido, os questionados sentem que podem fazer mais pela gestão e que se 

manter aberto a novos conhecimentos é importante que sua contribuição profissional é 

efetivamente positiva. Por estar ao lado da força decisória e frequentemente influenciando na 

tomada de decisões, o secretário executivo necessita adquirir novos conhecimentos, 

atualizando-se diariamente e aprofundando seu conhecimento organizacional, pois somente 

isso o levará a originar resultados impactantes para a organização. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, observa-se que as contribuições dos secretários executivos com a gestão vão 

além do que é percebido pelos gestores ou pela organização, contudo Dornelas (2003, p. 

125), evidencia que “O futuro da organização empreendedora dependerá de executivos 

ousados, daqueles que não se contentam com resultados imediatos, e que buscam deixar um 

legado, seu nome na história da corporação”, são também os secretários executivos que 

atuam nos bastidores e na linha de frente das organizações os autores do amanhã promissor.  

Com o objetivo de customizar um pouco este trabalho devo informar que a maior 

dificuldade enfrentada para sua elaboração foi de cunho pessoal, contudo empreendedora 

que sou, faço minhas as palavras de Augusto Cury quando afirma que “Ser um 

empreendedor (...) é enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. (...) É ter consciência 

de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória”. 
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Resumo: Este artigo buscou analisar o profissional de Secretariado Executivo e sua relação 

com o perfil de intraempreendedor. Como objetivo geral foi investigado se as grades 

curriculares das instituições públicas de ensino (IES) brasileiras favorecem o 

desenvolvimento de um profissional de Secretariado Executivo intraempreendedor. Desta 

forma, a metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa, com caráter descritivo e 

exploratório, por meio de pesquisa documental em conjunto com pesquisa de campo. Como 

técnica de coleta de dados foi realizada análise das grades curriculares de treze instituições 

de ensino superior brasileiras. Por meio deste estudo, pôde-se compreender que as grades 

curriculares de Secretariado Executivo favorecem direta e indiretamente o desenvolvimento 

do perfil intraempreendedor do Secretário Executivo e como este perfil contribui para uma 

formação e atuação inovadora e criativa do profissional de Secretariado dentro das 

organizações, evidenciando a importância desse profissional no contexto mercadológico 

atual. 

Palavras-chave: Intraempreendedorismo. Perfil Profissional. Secretariado Executivo.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As constantes mudanças do mercado de trabalho em conjunto com a globalização 

têm demandado cada vez mais profissionais com perfil inovador e atento às mudanças 

mercadológicas. Nesse contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de novos perfis 

profissionais, entre eles: o empreendedor e o intraempreendedor.  

Segundo Dornelas (2011), os empreendedores são pessoas singulares, motivadas, 

apaixonadas e que procuram se destacar dentre a multidão. O empreendedor cria ou inova 

negócios, opta por abrir seu próprio negócio e oferecer ao mercado uma nova proposta 

comercial. Nesse contexto de estudo, do empreendedorismo surge o profissional 

intraempreendedor. Conforme Carlesso (2012), o intraempreendedor procura inovar a 

organização em que trabalha e não criar sua própria organização. Ou seja, um profissional 

que queira utilizar de seus conhecimentos e técnicas para beneficiar a organização em que 

atua. 

Dessa forma, a atuação do Secretário Executivo se alinha ao perfil 

intraempreendedor, pois visa aprimorar os processos dentro da organização e pode ser 

aplicado nos mais diversos setores desta, pois, apresenta uma ampla gama de conhecimentos, 

seja em Gestão, Administração, Sistemas de Informações ou Línguas Estrangeiras 

(SANTIAGO, 2010). 
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Esses conhecimentos são desenvolvidos por meio da sua formação acadêmica, o 

que lhe possibilita o desenvolvimento de capacidades técnicas e habilidades que em conjunto 

com a criatividade, o torna um profissional diversificado e pronto para enfrentar as mais 

diversas situações organizacionais. 

Nesse contexto, este trabalho tem como pergunta de pesquisa: as grades curriculares 

dos cursos de Secretariado Executivo das Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras 

favorecem o desenvolvimento de um profissional intraempreendedor? 

Desta forma, como objetivo geral buscou-se investigar se as grades curriculares das 

instituições públicas de ensino (IES) brasileiras favorecem o desenvolvimento de um 

profissional de Secretariado Executivo intraempreendedor. Verificaram-se evidências que 

comprovassem o favorecimento de conhecimentos da área de intraempreendedorismo, e em 

que medida esses conhecimentos auxiliam o desenvolvimento profissional em Secretariado 

Executivo. 

Considerando as grades curriculares dos cursos de ensino superior das instituições 

públicas, foi observado se a formação em Secretariado Executivo desenvolve nesse 

profissional o perfil intraempreendedor; e como esse perfil contribui para a atuação do 

Secretário Executivo dentro da organização. Tendo em vista que cada instituição abrange um 

perfil curricular específico que atenda às necessidades do mercado local e as demandas de 

cada instituição (ALVES, et al., 2014).  

A pesquisa foi desenvolvida buscando-se atingir os seguintes objetivos específicos: 

a) identificar as características de um profissional intraempreendedor; b) mapear as grades 

curriculares das Instituições públicas brasileiras de ensino em Secretariado Executivo; c) 

verificar, nessas grades, quais delas favorecem os conhecimentos da área de 

intraempreendedorismo; d) identificar se houve/há a preocupação de incluir os 

conhecimentos da área de intraempreendedorismo nas grades curriculares das IES 

pesquisadas; e) analisar em que medida os conhecimentos em intraempreendedorismo 

adquiridos pelos graduados podem auxiliá-los em seu desenvolvimento profissional. 

A abordagem metodológica utilizada no estudo foi a qualitativa, com pesquisa de 

caráter descritivo e exploratório, por meio de análise documental, mapeamento e análise das 

grades curriculares desses cursos.  

Dessa maneira, identificou-se se esses currículos pedagógicos desenvolvem o perfil 

intraempreendedor, contribuindo para a formação de um profissional inovador, diferenciado 

e preparado para se destacar no atual mercado de trabalho. 

Esta pesquisa buscou contribuir para o saber em Secretariado Executivo, ampliando 

a discussão sobre o perfil intraempreendedor desse profissional, demonstrando a 

versatilidade e qualidade da sua formação acadêmica. A profissão de Secretário Executivo 

desponta como uma das que mais crescem no atual cenário mercadológico, pois possui uma 

postura inovadora, constantemente preocupada com a aquisição de novos conhecimentos, o 

que enriquece cada vez mais suas habilidades, o tornando um profissional que em ritmo 

acelerado vem alcançando posições elevadas dentro das organizações (SANTIAGO, 2010). 

Justifica-se, dessa forma, a ideia de desenvolver um estudo que visasse o 

profissional de Secretariado Executivo com perfil intraempreendedor no âmbito das 

organizações. E ainda, somada a essa reflexão, a análise das grades curriculares dos cursos 

de Secretariado Executivo notadamente em instituições públicas. Propondo, com essa 

investigação, estabelecer a ampliação e a melhoria de estudos para a área de Secretariado 

Executivo, na prática da atuação do profissional como intraempreendedor. 
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O saber em Secretariado está em constante construção, e há ainda muito a ser 

estudado e compreendido sobre a atuação desse profissional. Seu perfil tem cada dia mais se 

solidificado como um agente de mudanças e se tornado cada vez mais necessário à realidade 

organizacional. Assim, o desenvolvimento de novas pesquisas contribui para a cientificidade 

da área, colaborando para a formação acadêmica e profissional dos futuros Secretários 

Executivos. 

Dessa forma, este estudo pretende contribuir para a pesquisa científica da área de 

Secretariado, colocando em evidência essa nova perspectiva, em relação à formação 

acadêmica de um profissional com perfil intraempreendedor, considerando as constantes 

mudanças mercadológicas as quais os profissionais são submetidos, e a busca pelo 

desenvolvimento de um Secretário Executivo proativo e com características inovadoras. 

Desse modo, este trabalho justifica-se pela sua intenção colaborativa, tanto nos 

âmbitos acadêmico e organizacional, como no social, por meio da ampliação dos 

conhecimentos da área secretarial e sua relação com estudos sobre o intraempreendedorismo.  

O trabalho foi divido em referencial teórico, considerando as teorias relacionadas ao 

tema originadas de autores que permearam a discussão. Seguido pela metodologia, ou seja, o 

caminho tomado para a construção da pesquisa, a análise e apresentação dos dados coletados 

(estes triangulados com o referencial), encerrando pelas considerações finais obtidas por 

meio das acepções gerais originadas deste 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Primeiramente, para a construção desta pesquisa foi elaborado um referencial 

teórico abrangendo o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, o perfil profissional de 

Secretariado Executivo e a as matrizes curriculares de Secretariado para uma melhor 

compreensão do assunto estudado. 

 

2.1 O EMPREENDEDORISMO E O INTRAEMPREENDEDORISMO NA 

CONSTRUÇÃO DE NOVOS PERFIS PROFISSIONAIS 

 

Empreendedorismo vem do latim que significa executar atividades, tornar novo, 

renovar (SILVA et al., 2014). Mas, de acordo com Dornelas (2005), é mais do que isso, 

empreender além de construir algo novo, é fazê-lo com paixão, utilizando criativamente seus 

recursos, transformando o ambiente tanto social quanto econômico, é aceitar e assumir os 

fatores de riscos, assim como a possibilidade de fracasso. Sendo assim, o empreendedorismo 

tem como conceito fundamental fazer com que o profissional possa contribuir com 

mudanças, favorecendo a instituição em que atua, o empreendedor deve se dedicar em suas 

atividades de forma inovadora. Segundo Dornelas (2011), a inovação é o princípio do 

processo empreendedor e está integrado às habilidades de cada indivíduo em progredir e 

desenvolver novos negócios e atividades. 

A partir desse contexto de empreendedorismo, estuda-se também o 

intraempreendedorismo, como conceito para um novo perfil profissional. O 

intraempreendedor tem como propósito a busca de melhorias para as organizações, porém 

sem o objetivo de concorrência no qual o empreendedor se enquadra, mas sim com o grande 

propósito de crescimento para a própria empresa em que está atuando. A palavra 

intraempreendedorismo foi criada por Gifford Pinchot III e vem do inglês intrapreneur. 

Intraempreendedores são profissionais independentes, possuem ideias, mudanças e ações, 
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estabelecidas de acordo com a realidade dos fatos de uma organização, sempre com o 

objetivo de grandes melhorias, o intraempreendedorismo tem como visão geral estabelecer 

conceitos de visão, polivalência, necessidade de agir, dedicação, metas, superação de erros e 

administração de riscos nos profissionais (PINCHOT, 1985; BARBOSA; DURANTE, 

2013). 

Roehrs, Schmidt e Cielo (2009, p. 71) afirmam que “os intraempreendedores 

possuem características que os tornam competitivos e indispensáveis ao bom desempenho 

das organizações, uma vez que apresentam aptidão para gerenciar, criar e implementar 

inovações, agregando valor para a sociedade em que atuam”. Dessa forma, o perfil 

intraempreendedor se torna essencial aos profissionais que procuram por meio da inovação 

modificar a realidade da organização em que atuam, tornando-a mais eficiente, eficaz e 

como consequência mais competitiva. 

Deste modo, compreende-se que o empreendedorismo e o intraempreendedorismo 

são diferentes formas de composição do perfil profissional, mas com concepções e condições 

importantes para organizações atuais. Esses novos conceitos e ideias vêm gerando novos 

estudos e conhecimentos que possibilitam aos profissionais se manterem atualizados às 

demandas mercadológicas.  

 

2.2 O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO E O PERFIL 

INTRAEMPREENDEDOR  

 

As alterações do perfil do profissional de Secretariado Executivo ampliaram a 

reflexão crítica sobre o desenvolvimento profissional do Secretariado tanto no âmbito 

acadêmico quanto organizacional, conforme mencionam Dalmau e Leal (2015, p.74-75): 

a categoria profissional tem tratado da postura e da identidade dessa 

profissão, com o objetivo de adquirir espaço significativo no mercado e 

conquistar o reconhecimento da sociedade, enquanto a academia tem 

buscado por meio de estudos científicos estabelecer uma estrutura teórica 

para essa área do conhecimento, de modo que os profissionais possam 

atuar de maneira mais fundamentada. Os profissionais da área, por sua 

vez, estão trabalhando na reconstrução de suas competências.  

Diante disso, o desenvolvimento de novas competências tem sido parte da 

fundamentação do perfil do Secretário Executivo, o profissional tem ampliado suas 

habilidades e conhecimentos, e cada vez mais adquirido funções de gestão, assessoria e 

empreendedorismo, de modo que a integração de seus conhecimentos técnicos com as suas 

habilidades tem sido uma opção para as exigências das organizações, que atualmente 

demandam um perfil maduro e multiprofissional (ALVES, et al., 2014). 

De acordo com Petroni (2008, p.12), “refletir a respeito da formação profissional e 

dos conhecimentos necessários para criar uma identidade profissional” fortalecerá a atuação 

do Secretariado Executivo. A partir da sua identidade é possível definir o seu papel dentro 

das organizações. De forma que a sua formação proporciona o desenvolvimento de sua 

identidade intelectual e ocupacional, ou seja, o desenvolvimento da identidade secretarial, 

fundamentando e estruturando as melhorias para o curso e consequentemente para a 

formação desse profissional. (MUSSATO; CAMARGO, 2011) 

Nesse contexto, a formação interdisciplinar do profissional de Secretariado 

Executivo tem apresentado diversas competências que atendem à demanda organizacional 
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atual, o Secretário Executivo tem perfil proativo, atento as mudanças, inovador, sempre em 

busca de novos conhecimentos. Perfil este que se assemelha à corrente intraempreendedora, 

ou seja, o profissional tem adquirido competências intraempreendedoras a fim de 

transformar a organização em que atua. 

Conforme afirmam Augusto e Emmendoerfer (2009, p.16), “as características do 

comportamento empreendedor e, sobretudo, intraempreendedor, se assemelham as 

competências e habilidades exigidas de um profissional de Secretariado Executivo”, ou seja, 

o profissional de Secretariado deve, a partir da sua formação, desenvolver essas habilidades 

e características intraempreendedoras. 

Ainda segundo Montenegro (2010, p 15), “a formação acadêmica do profissional de 

secretariado proporciona os conhecimentos básicos necessários e o prepara para buscar 

continuamente soluções inovadoras por meio dos conceitos gerenciais”, entende-se então 

que o Secretário Executivo tem em sua formação o desenvolvimento de habilidades que 

possam atender as necessidades organizacionais desenvolvendo atividades inovadoras, 

aproveitando oportunidades, e atuando de forma competitiva.  

Neste sentido, Hashimoto (2006 apud CARLESSO, 2012) afirma que qualquer 

forma de mudança e melhoria proposta dentro da organização pode ser entendida como 

empreendedorismo corporativo, ou seja, intraempreededorismo. Portanto, o profissional de 

Secretariado que atende às demandas da organização com inovação e pró atividade, e, além 

disso, atua como agente facilitador dentro desta, está desenvolvendo atividades 

intraempreendedoras, e desta forma contribuindo para a competitividade da organização em 

que atua. 

De acordo com Montenegro (2015, p.2), “o intraempreendedorismo é um dos mais 

importantes recursos nas empresas de alta competitividade”. E o profissional de Secretariado 

tem cada vez mais acompanhado as necessidades mercadológicas, agregado novas 

competências, com postura inovadora, obtendo novos conhecimentos, enriquecendo suas 

habilidades, consequentemente, despontando como uma das profissões que mais crescem no 

mercado atual (SANTIAGO, 2010). 

Assim, considerando os aspectos do intraempreendedorismo no contexto 

organizacional, pretendeu-se demonstrar a convergência e o desenvolvimento de mais uma 

competência do Secretário Executivo dentro desse novo paradigma do atual mercado de 

trabalho. Convergência essa que se nota ao se reconhecer no Secretário Executivo o seu 

perfil dinâmico, com conhecimentos interdisciplinares os quais agregam ao profissional um 

vasto conhecimento teórico, técnico e estratégico. 

 

2.3 AS MATRIZES CURRICULARES EM SECRETARIADO EXECUTIVO E SUA 

IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL 

 

A identidade do profissional de Secretariado Executivo tem sido objeto de estudo 

tanto no âmbito da sua atuação profissional como da sua formação, mas para que se possa 

entender o desenvolvimento do perfil profissional dos Secretários Executivos faz-se 

necessário uma análise referente à formação desse profissional.  

O curso superior de Secretariado Executivo no Brasil teve início na Universidade 

Federal da Bahia, em 1969. A primeira universidade com o curso superior em Secretariado 

reconhecido foi a Federal de Pernambuco, em 1978 (FENASSEC, 2016). Atualmente, a 

formação profissional em nível superior do curso de Secretariado Executivo apresenta-se no 

curso de Tecnólogo em Secretariado, com duração de três anos e do Bacharelado, com 
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duração de quatro anos, oferecidos por instituições públicas e privadas tanto na modalidade 

presencial como a distância, em mais de 100 instituições de ensino pelo Brasil (GALINDO; 

CARVALHO; SOUZA, 2012; BRASIL, 2016). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do Secretariado, Resolução nº 3, de 23 de 

junho de 2005, 

os cursos de graduação em Secretariado Executivo poderão admitir linhas 

de formação específicas, nas diversas áreas 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.  

Essas normativas preconizam que a graduação em Secretariado deve formar 

profissionais com aptidões que compreendam domínios científicos, acadêmicos, 

tecnológicos e estratégicos, desempenhando funções de acordo com cada organização. Ainda 

segundo as diretrizes, o bacharel em Secretariado deve apresentar: 

sólida formação geral e humanística, com capacidade de análise, 

interpretação e articulação de conceitos e realidades inerentes à 

administração pública e privada, ser apto para o domínio em outros ramos 

do saber, desenvolvendo postura reflexiva e crítica que fomente a 

capacidade de gerir e administrar processos e pessoas, com observância 

dos níveis graduais de tomada de decisão 

Nesse sentido, observa-se, com base nessas orientações formuladas pelo Ministério 

da Educação, que cada instituição adota diferentes matrizes curriculares para a formação de 

seus profissionais. De acordo com Alves et al. (2014, p.88), “não são todos os cursos de 

Secretariado Executivo que incorporam o mesmo perfil em sua grade curricular, uma vez 

que cada IES altera seu quadro de disciplinas de acordo com a exigência de cada instituição 

e o mercado de trabalho local”, o que resulta em profissionais com diferentes habilidades e 

competências que se adaptam ao contexto do mercado de trabalho em que estão inseridos. 

Segundo Galindo, Carvalho e Souza (2012), a análise das características das grades 

curriculares, sua estruturação, conteúdo e concentração é necessária já que esses são fatores 

influenciadores na construção do perfil dos egressos em Secretariado Executivo. Dessa 

forma, compreende-se que o propósito de formação das instituições tem grande controle no 

perfil profissional que se pretende desenvolver e colocar em atuação na sociedade, sendo 

então necessário as instituições nortearem suas grades curriculares de acordo com o perfil 

que pretendem apresentar ao mercado de trabalho. 

Entretanto, conforme explica Saldanha (2013, p.10), “o processo de formação do 

profissional de Secretariado Executivo deveria partir de uma perspectiva de educação crítica 

e transformadora”. Sendo assim, é dever das instituições definirem parâmetros que não só 

reproduzam os padrões mercadológicos, mas que apresentem uma visão crítica sobre a 

profissão, transformando-a quando necessário e colaborando para a constante evolução do 

profissional, e não meramente repetindo padrões socioculturais.. 

Sob esse mesmo ponto de vista, a integração do Secretariado com essas novas 

perspectivas profissionais deve-se muito à abrangência de diversas áreas do conhecimento na 

grade curricular do curso. Segundo Maçaneiro e Kühl (2013, p.163),  
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as grades curriculares dos cursos de Secretariado são compostas, 

basicamente, por conteúdos específicos da prática profissional (técnicas 

secretariais), além dos conteúdos de diferentes áreas do conhecimento 

(Administração, Letras, Economia, Contabilidade, Direito, Ciência da 

Computação, dentre outras) e algum conteúdo de caráter humanístico (das 

áreas de Filosofia, Sociologia, Psicologia etc.). 

Esta diversificada grade curricular proporciona ao profissional de Secretariado uma 

formação diferenciada. Portanto, analisar as grades curriculares do curso representa 

compreender a preparação profissional dos acadêmicos, e a interação entre a formação 

oferecida e as necessidades do mercado de trabalho. 

Nesse contexto de estudo, referente à influência das grades curriculares na 

formação do perfil do profissional de Secretariado Executivo este trabalho pretendeu 

identificar se há evidências nas grades analisadas de que o perfil intraempreendedor é 

característica da formação profissional do Secretário Executivo. 

Conforme justificam Leal e Dalmau (2015), é a partir da análise curricular dos 

cursos de Secretariado Executivo que poderão surgir novos parâmetros que contribuam para 

a ampliação da qualidade dos cursos e o reconhecimento do profissional da área, uma vez 

que o sucesso e o reconhecimento do Secretário Executivo estão relacionados à sua 

formação. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa científica visa identificar e estudar fatos de forma metódica, para que 

assim se possam criar novos conhecimentos. De acordo com Lakatos e Marconi (2003, 

p.155), “a pesquisa, portanto, é um procedimento formal, com método de pensamento 

reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais”.  

Nesse sentido, a pesquisa na área de sociais aplicadas é de extrema importância 

para o desenvolvimento de novos conhecimentos diante de sua realidade. No Secretariado 

Executivo, uma ciência em construção, isso é imprescindível, pois a pesquisa se torna 

fundamental para que esse alcance um novo patamar dentro da área científica. 

Considerando esses aspectos, esta pesquisa analisou os conteúdos das grades 

curriculares do curso de Secretariado Executivo das IES públicas, identificando a 

interferência dessas grades na formação e desenvolvimento de um profissional 

intraempreendedor. Assim, foram utilizadas abordagens, métodos e técnicas que orientaram 

este estudo, para assim alcançar os objetivos geral e específicos propostos. 

Primeiramente, esta pesquisa, foi fundamentada na abordagem qualitativa. Sobre 

esta vertente Godoy (1995, p. 21), salienta que: 

algumas características básicas identificam os estudos denominados 

“qualitativos". Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser 

analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, 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.  
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Nesse sentido, este estudo buscou identificar a existência de indícios que favoreçam 

a formação de um profissional intraempreendedor nas grades curriculares dos cursos de 

Secretariado Executivo das instituições públicas de ensino superior. 

Da mesma forma, esta pesquisa teve caráter descritivo e exploratório, pois Gil 

(2002, p.42) afirma que, “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. E, sobre as investigações exploratórias o mesmo autor (2002, p.41) 

declara que, “estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que 

estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições”. 

Esta investigação utilizou também como método, a pesquisa de campo, que Lakatos 

e Marconi (2003, p. 186) conceituam como “aquela utilizada como objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma 

resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos 

fenômenos ou as relações entre eles”. Nesse caso específico, a relação entre a formação do 

profissional de Secretariado e o perfil intraempreendedor. 

Complementa-se que esta investigação ocorreu por meio de estudo de caso, que 

segundo Yin (2001, p.32), "investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos", ou seja, por meio da análise das grades curriculares das instituições 

de ensino superior em Secretariado Executivo e sua relação com a formação do profissional 

de Secretariado e abrangência dessas grades no que se refere o perfil intraempreendedor do 

profissional. 

Também se enfatiza que, para assegurar o aporte teórico, inicialmente, foi feita uma 

pesquisa bibliográfica, por meio de consulta a materiais escritos sobre o tema. Esse 

procedimento foi utilizado para identificar as características do profissional 

intraempreendedor. De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 183), “pesquisa 

bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema de estudo, [...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com 

tudo o que foi escrito dito ou filmado sobre determinado assunto”. 

Na sequência, realizou-se o mapeamento das grades curriculares do curso de 

Secretariado Executivo, por meio de pesquisa documental. Esse método permitiu verificar o 

conteúdo e suas relações com a formação intraempreendedora do profissional de 

Secretariado Executivo. Conforme Bardin (1977, p. 46), “o objetivo da análise documental é 

a representação condensada da informação, para consulta e armazenagem”. 

Foram analisadas as grades curriculares de treze instituições públicas de ensino 

superior que ofertam o curso de Secretariado Executivo no Brasil, as universidades foram 

localizadas por meio do sistema e-mec, após essa busca, procurou-se as instituições que 

proviam as grades em seus sites, sendo que as grades não encontradas foram solicitadas via 

contato telefônico junto as secretarias de curso de cada instituição, e essas foram 

posteriormente encaminhadas às acadêmicas via e-mail.  

As instituições pesquisadas foram, Universidade Federal do Amapá, Unifap, 

Universidade Federal da Bahia, UFBA, Universidade Federal do Ceará, UFC, Universidade 

Federal de Viçosa, UFV, Universidade Estadual do Estado do Pará, UEPA, Universidade 

Federal de Pernambuco, UFPE, Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, 

Fecea/Unespar, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, Universidade Estadual 
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de Londrina, UEL, Universidade Estadual de Maringá, UEM, Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, Unioeste, Universidade Federal de Roraima, UFRR e, Universidade 

Federal de Santa Catarina, UFSC. 

Propôs-se ainda, a realização de entrevistas com os atuais coordenadores de cursos 

das instituições públicas de ensino pesquisadas. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p.195), 

“a entrevista tem como objetivo principal a obtenção de informações do entrevistado, sobre 

determinado assunto ou problema”. Essas entrevistas foram estruturadas, para que se 

pudessem comparar as respostas, pois ainda conforme Lakatos e Marconi (2003, p.196), as 

entrevistas padronizadas se realizam “de acordo com um formulário elaborado e é efetuada 

de preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano. O motivo da 

padronização é obter, dos entrevistados, respostas às mesmas perguntas”. 

Esse procedimento seria utilizado para identificar a existência da preocupação 

nessas instituições, pela construção de grades curriculares que compreendam o 

intraempreendedorismo na formação do profissional de Secretariado Executivo. Entretanto, 

em contato telefônico e via e-mail com os atuais coordenadores curso das treze instituições 

de ensino superior obtiveram-se apenas três entrevistas, 23% da amostra, dessa forma, não se 

qualificando como montante suficiente da população e assim excluídos da pesquisa. 

Nesse contexto, a partir dos dados coletados das grades curriculares referentes ao 

intraempreendedorismo, foi realizada a inferência dos dados, a interpretação e análise de 

conteúdo. Conforme Bardin (1977, p.46), a análise de conteúdo tem como objetivo “a 

manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os 

indicadores que permitem inferir sobre outra realidade que não a da mensagem”.  

Esses procedimentos foram utilizados, a fim de responder à pergunta de pesquisa, 

na qual se investigou se as grades curriculares dos cursos de Secretariado Executivo 

favorecem a formação de um profissional intraempreendedor. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para atender aos objetivos propostos por este estudo, foram identificadas as 

características do perfil intraempreendedor de acordo com os pressupostos e referencial 

teórico investigado. Como atendimento específico e documental foi realizado o mapeamento 

das grades curriculares de treze instituições de ensino superior públicas, Unifap, UFBA, 

UFC, UFV, UEPA, UFPE, Fecea/Unespar, Unicentro, UEL, UEM, Unioeste, UFRR, UFSC, 

no qual foram observadas as disciplinas que contemplam os conteúdos de 

intraempreendedorismo e empreendedorismo, além de disciplinas que indiretamente 

contemplam características do perfil intraempreendedor como: inovação, criatividade e 

gestão. 

Nesta análise dos dados, foram correlacionadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, o perfil profissional pretendido pelas IES brasileiras analisadas e o perfil 

intraempreendedor, além da realização de uma triangulação com a literatura acerca do tema. 

Dessa forma, durante um período de aproximadamente três meses foram coletados e 

analisados os dados referentes ao perfil intraempreendedor e as grades curriculares do curso 

de Secretariado Executivo, conforme quadros apresentados na sequência. 

De acordo com o referencial teórico, Silva et al. (2014), Dornelas (2011), Pinchot 

(1985), Barbosa, Durante (2013), Roehrs, Schmidt, Cielo (2009), pôde-se observar que o 

perfil intraempreendedor contempla capacidades como criatividade, inovação, gestão, 

dedicação, visão, polivalência e superação. 
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Conforme a figura 1, inseridas no empreendedorismo é possível encontrar 

características de inovação, criatividade e gestão, atributos estes que compõem o 

intraempreendedorismo. A inovação se caracteriza como a obtenção de vantagens 

competitivas, um elemento essencial para a ação diferenciação das organizações (LOPES; 

BARBOSA, 2008; PORTER, 1998; HAMEL, 2007; DAVILA et al., 2007). A criatividade é 

a capacidade de novo comportamentos e adaptação a novos contextos, além da criação de 

soluções apropriadas e inovadoras (BRITO; VANZIN; ULBRICHT, 2009, MOUCHIRD; 

LUBART, 2002; STERNBERG E LUBART, 1999). Enquanto a gestão se caracteriza por 

utilizar de todos os conhecimentos necessários para que por meio de pessoas se possa atingir 

os objetivos da organização de forma eficiente e eficaz. (DIAS, 2011) 

Dessa forma, o empreendedorismo é o conjunto de competências que devem ser 

desenvolvidos no processo empreendedor, ou seja, no desenvolvimento do próprio negócio 

transformando a organização de maneira competitiva e capaz de aproveitar oportunidades de 

negócios. Enquanto essas competências no intraempreendedorismo referem-se à atuação do 

intraempreendedor, como agente responsável pela inovação, gestão e criatividade, é por 

meio dele que o potencial competitivo da organização é transformado. (PEREIRA; 

HASHIMOTO, 2014). 

 

Figura 1 - Representação Empreendedorismo e Intraempreendedorismo 

 

 
*INTRAEMPREENDEDORISMO 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2016) baseadas nos autores pesquisados 

 

Pode-se destacar que o perfil intraempreendedor é composto por habilidades que 

tornam o profissional proativo, diferenciado e demandado pelas organizações atuais. De 

acordo com Santiago (2010), as organizações atuais buscam profissionais que possam 

agregar e se encaixar em um perfil organizacional dinâmico e atento as necessidades dos 

clientes. 

Para verificar essa a relação do intraempreendedorismo e o Secretariado apresenta-

se no quadro 1 as disciplinas dos cursos de Secretariado Executivo que contemplam o 

empreendedorismo e o intraempreendedorismo nas grades vigentes das instituições 

pesquisadas. 

 

 

 

I

N

T

R

A
* 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

246 

 

Quadro 1 - Disciplinas que contemplam Empreendedorismo/Intraempreendedorismo em seu conteúdo. 

UNIVERSIDADES ANO 
DO 

CURRÍCULO 

DISCIPLINAS QUE 

CONTEMPLAM O 

EMPREENDEDORISMO 

/INTRAEMPREENDEDORISMO 

CH PERÍODO 

Unifap 2016 Empreendedorismo e atuação 

secretarial 
60h/a 4º ano 

 UFBA 2009 Empreendedorismo 34h/a 4º ano 

 UFC 2007 - - - 

UFV 2009 Gestão Secretarial e 

Empreendedorismo 
60h/a 4º ano 

UEPA 2006 - - - 

UFPE 2013 - - - 

Unespar 2010 - - - 

Unicentro 2015 Gestão Secretarial III 102 h/a 3º ano 

UEL 2016 Empreendedorismo Aplicado ao 

Secretariado 
90 h/a 2 º ano 

UEM 2011 - -  

Unioeste 2009 Empreendedorismo 68 h/a 4º ano 

UFRR 2009 - - - 

UFSC 2003 - - - 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2016) baseadas nos dados das grades curriculares vigentes em cada IES. 

Segundo Galindo, Carvalho e Souza (2012), a estruturação das grades curriculares 

são fatores influenciadores da construção do perfil profissional. Dessa forma, por meio da 

análise das grades curriculares dos cursos de Secretariado Executivo das Instituições de 

Ensino Superior brasileiras, conforme o quadro 1, pôde-se observar que a disciplina de 

empreendedorismo vem sendo inserida nas grades curriculares dos cursos, notadamente nos 

últimos anos. É possível também notar que as grades curriculares mais atuais correlatam essa 

disciplina com a atuação e a gestão secretarial. Em análise das ementas, o 

intraempreendedorismo apresenta-se como um dos conteúdos programáticos em algumas das 

disciplinas ofertadas, como a de “Empreendedorismo” da UFBA, ofertada a partir do ano de 

2009; de “Gestão Secretarial III” da Unicentro, ofertada a partir de 2015; de “Gestão 

Secretarial e Empreendedorismo” da UFV, ofertada a partir de 2009 e “Empreendedorismo” 

da Unioeste, ofertada desde 2009. 

É importante salientar que, embora, o ponto central das disciplinas ainda seja 

atuação do profissional como empreendedor, a inserção do conteúdo de 

intraempreendedorismo nas disciplinas demonstra o interesse no preparo do profissional que 

deseja atuar de forma empreendedora, sem necessariamente criar seu próprio negócio. 

Destaca-se ainda que os conhecimentos de empreendedorismo podem ser utilizados por 

aqueles que desejam aprimorar e inovar dentro da organização em que atuam. 

Nesse sentido, a inserção de conteúdos de empreendedorismo e de 

intraempreendedorismo nas grades curriculares demonstra a preocupação das instituições em 

desenvolver os conteúdos obrigatórios das Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 

em Secretariado Executivo, bem como atender a demanda mercadológica que solicita a 

formação de profissionais empreendedores e intraempreendedores que se destaquem no meio 

profissional. 
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No Quadro 2 são apresentadas as disciplinas dos cursos de Secretariado pesquisados 

que contemplam aspectos no seu conteúdo em relação ao perfil intraempreendedor, tais 

como inovação, criatividade e gestão. 

 

Quadro 2 - Disciplinas que contemplam aspectos do perfil intraempreendedor em seus conteúdos 

UNIVERSIDADES ANO 
DO CURRÍCULO DISCIPLINAS C/H PERÍODO 

Unifap 2016 Psicologia da Criatividade 60 h/a Optativa 
Gestão Secretarial 60 h/a 4º ano 

UFBA 2009 Gestão de Organizações 68 h/a 4º ano 
Gestão Secretarial I 51h/a 2º ano 
Gestão Secretarial II 51h/a 3º ano 

UFC 2007 Gestão Empresarial 64 h/a 3º ano 
UFV 2009 Assessoria Executiva e Gestão 

Estratégica 
60 h/a 4º ano 

Identificação e Viabilização de 
Oportunidades de Negócios 

75 h/a Optativa 

UEPA 2006 Gestão de Recursos Humanos 80 h/a 3º ano 
UFPE 2013 Novos Negócios 60 h/a Optativa 

Processo Decisório 60 h/a 3º ano 
Unespar 2010 Gestão Secretarial 60 h/a 4º ano 

Unicentro 2015 Gestão Secretarial I 102 
h/a 

1º ano 

Gestão Secretarial II 102 
h/a 

2º ano 

UEL 2016 Gestão Secretarial e Automação de 
Escritórios 

90 h/a 2º ano 

UEM 2011 Gestão Secretarial 68 h/a 3º ano 
Unioeste 2009 Gestão Secretarial Executiva 136 

h/a 
3º ano 

UFRR 2009 Gestão Secretarial I 60 h/a 2º ano 
Gestão Secretarial III 60 h/a 3º ano 

Gestão Estratégica 60 h/a 4º ano 
UFSC 2003 Administração I 72 h/a 2º ano 

Fonte: Elaborado pelas autoras baseadas nas grades curriculares vigentes das IES (2016) 

  

Segundo Roehrs, Schmits e Cielo (2009), o profissional com perfil 

intraempreendedor apresenta a capacidade de criar, inovar e gerenciar. Nesse sentido, de 

acordo com o quadro dois, observa-se que algumas disciplinas apresentam de forma indireta 

os conteúdos que contribuem para a construção do perfil intraempreendedor na formação 

acadêmica do profissional de Secretariado. Disciplinas de Gestão podem ser encontradas em 

todas as Universidades, por exemplo. Já as disciplinas que contemplam aspectos como 

inovação e criatividade podem ser encontradas em diversas universidades tanto como 

disciplinas obrigatórias como em disciplinas optativas. 

Pode-se destacar a disciplina de “Administração I” na UFSC, na qual são conteúdos 

programáticos a criatividade e a inovação. Assim como na UFV, na qual a disciplina de 

“Assessoria Executiva e Gestão Estratégica” contemplam aspectos de inovação. Ao mesmo 

tempo, na Unifap, a disciplina optativa de “Psicologia da Criatividade” aborda aspectos 

correlatos à criatividade nas organizações. Como também ocorre a abordagem de aspectos de 

criatividade na disciplina de “Processo Decisório”, ofertada pela UFPE. 

Nessa perspectiva, mesmo que o intraempreendedorismo não seja trabalhado direta 

e especificamente nas disciplinas, é possível observar que as características como inovação, 
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criatividade e gestão, as quais contemplam o perfil intraempreendedor, fazem parte da grade 

curricular dos cursos de Secretariado Executivo. Dessa forma, as disciplinas ofertadas 

proporcionam ao profissional uma formação com características que se assimilam ao perfil 

intraempreendedor, no qual o profissional atua de forma criativa e inovadora dentro da 

organização. 

Por conseguinte, no quadro 3 é relacionado o perfil profissional desejado em cada 

Instituição de Ensino Superior analisada. 
 

Quadro 3 - O Perfil do Profissional de Secretariado Executivo emanado em cada IES 

UNIVERSIDADES PERFIL PROFISSIONAL 
Unifap O curso de graduação em Secretariado Executivo da UNIFAP propõe graduar bacharéis 

que, devidamente orientados e preparados, sejam profissionais proativos, polivalentes e 

bem informados para que possam desenvolver suas habilidades e competências de forma 

segura e tomar decisões, no âmbito do seu cargo [...]. 
UFBA Auxilia o dirigente ou administrador no desempenho de suas funções, sendo cada dia 

mais reconhecida a necessidade de seu apoio [...]. 
UFC O perfil desejado ao secretário executivo deve ensejar a formação de um profissional 

proficiente, criativo, participativo, conhecedor de gestão estratégica, articulador 

em negociações que precedam à tomada de decisões, facilitador das relações 

interpessoais e intergrupais [...]. 
UFV  [...]. O egresso exercerá um novo papel de “staff” dentro das corporações, gerenciando 

setores e pessoas, utilizando novas tecnologias, inovando, enfrentando mudanças 

culturais, econômicas, políticas e sociais, com competência e discrição para 

diagnosticar e lidar com situações de conflitos. A Universidade Federal de Viçosa 

habilita os formados para trabalharem como assessores executivos, gestores, 

empreendedores e consultores [...] 
UEPA [...] Deve propiciar a formação de profissionais proficientes, criativos, participativos, 

conhecedores da gestão estratégica, articuladores em negociações que precedem à 

tomada de decisões, no âmbito do desenvolvimento de suas funções. Além disso os 

egressos, formados por esse curso, deverão ser agentes facilitadores das relações 

interpessoais e intergrupais. Eles devem revelar ainda: [...] demanda sócio – 

emprendedora. 
UFPE [...] O papel do profissional de secretariado é relevante na ação administrativa, por ser o 

agente gestor das informações e comunicações na organização [...] 
Unespar O Secretário Executivo Trilíngue será um secretário-gerente que assessora a área 

administrativa das empresas. É o secretário, o agente emissor e receptor das 

comunicações diretas e indiretas [...] 
Unicentro O objetivo desse Curso é formar um profissional apto à inserção no mercado de trabalho 

[...], propriamente um profissional ‘preparado’, mas profissional apto às 

mudanças. Pretende-se que o profissional formado pelo Curso de Secretariado 

Executivo tenha uma atuação no mercado de trabalho com as seguintes características: 

assessor executivo, gestor, empreendedor, consultor. 
UEL O curso de Secretariado Executivo tem por excelência graduar bacharéis em 

Secretariado Executivo, capazes de: planejar, organizar e dirigir serviços secretariais; 

dar assistência e assessoramento direto a executivos; [...] representando um agente 

facilitador dos processos organizacionais. [...] As disciplinas delineiam um perfil 

multicultural e multidisciplinar.  
UEM O objetivo principal do curso de Secretariado Executivo Trilíngue é formar profissionais  

[...] conscientes de sua inserção no contexto das atividades empreendedoras, 

iniciadoras e criadoras enquanto parâmetros necessários à sua contribuição 

qualitativa na construção da organização empresarial tal como se configura no 

momento atual [...]. 
Unioeste O objetivo do curso é formar profissionais que desempenhem a função de Assessores 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

249 

 

Executivos das Organizações, que atuem como agentes executores, articuladores e 

multiplicadores [...] os profissionais formados pelo curso podem desempenhar as 

funções de: Gestor, Empreendedor e Articulador.[...]Para tanto são destacados 

conteúdos como Assessoria e Consultoria com ênfase nas áreas Secretariais, 

Organização de Eventos, Gestão de Documentos, Gerenciamento de Equipes de 

Trabalho, Liderança, Empreendedorismo, Administração e Planejamento 

Estratégico direcionados à área de atuação do Secretário Executivo. 
UFRR [...] O Secretário Executivo para exercer o seu papel proativo, criatividade, 

determinação, abertura às mudanças e ética dentro das organizações. Os egressos 

estarão aptos a desenvolver uma gestão competente [...], atuando como: Assessor 

Executivo, Gestor, Empreendedor, Consultor. 
UFSC O curso de Secretariado Executivo visa formar bacharéis com sólidos domínios de seu 

campo de atuação, formando profissionais que desempenhem múltiplas relações de 

acordo com as especificidades de cada organização, [...] gerenciando o fluxo de 

informações e desenvolvendo com sensibilidade metodologias capazes de 

diagnosticar conflitos, reduzir resistência a mudanças, repassar a importância da 

concepção empreendedora da empresa, portando-se com competência e discrição. 

Fonte: Elaborado pelas autoras conforme descrição de Perfil Profissional de cada IES (2016). Grifo nosso. 

 

De acordo com Alves et al. (2014), cada Instituição de Ensino Superior incorpora 

em sua grade curricular disciplinas que se adéquam ao perfil profissional que desejam 

formar e que atendam o mercado de trabalho na qual estão localizadas. Ao analisar o 

conteúdo do perfil profissional que as IES pretendem formar, é possível identificar que as 

universidades seguem as Diretrizes Curriculares Nacionais do Secretariado, nas quais 

pretendem formar profissionais que possam atuar como secretários, gerentes, assessores, 

empreendedores e consultores. 

Dessa forma, infere-se que atendendo às demandas mercadológicas, bem como às 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Secretariado, as universidades pretendem formar 

profissionais criativos, inovadores e com habilidades de gestão, características essas que se 

assemelham ao perfil intraempreendedor, conforme pôde ser evidenciado pelo referencial 

teórico. Colaborando assim, para o desenvolvimento de profissionais que atuem nas 

organizações melhorando a qualidade e produtividade dos processos organizacionais por 

meio de métodos de gestão inovadores e criativos. 

Nesse contexto, os conhecimentos em intraempreendedorismo adquiridos pelos 

graduados podem auxiliá-los em seu desenvolvimento profissional, pois contribuem para 

uma nova posição do profissional de Secretariado dentro das organizações, uma posição 

ligada a questões estratégicas, a processos organizacionais complexos e a autonomia nos 

processos decisórios. Os profissionais Secretariado com habilidades de gestão, inovação e 

criatividade, e que atuam como agentes facilitadores dentro da organização são diferenciados 

e capazes de modificar os aspectos competitivos da mesma, pois sua atuação melhora o 

processo organizacional como um todo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve por objetivo pesquisar se as Instituições de Ensino Superior 

brasileiras desenvolvem o perfil intraempreendedor do profissional de Secretariado 

Executivo. Dessa forma, o tema pretendeu contribuir para a pesquisa científica da área de 

Secretariado, colocando em evidência essa nova perspectiva, em relação à formação 

acadêmica de um profissional com perfil intraempreendedor. 
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A partir dos dados coletados pôde-se observar que as grades curriculares de seis 

instituições, as mais recentes contêm a inserção do intraempreendedorismo como conteúdo 

programático, o que infere a preocupação dessas instituições na formação de profissionais 

diferenciados, que estejam atentos às demandas mercadológicas. Além de profissionais que se 

destaquem na organização e atuem por meio de um perfil inovador e criativo e com as mais 

diferenciadas habilidades de gestão organizacional.  

Nesse sentido, salienta-se ainda que as características do perfil intraempreendedor 

também são conteúdos trabalhados durante a formação do profissional de Secretariado. Como 

se pôde observar nas grades curriculares das treze instituições, existem disciplinas que 

trabalham indiretamente com conteúdo do intraempreendedorismo, como gestão, inovação e 

criatividade. Esses conteúdos aparecem dentro de disciplinas tanto obrigatórias como 

optativas e fazem parte da formação profissional do Secretário Executivo.  

Outra constatação que foi feita por meio deste estudo foi a relação entre as 

características do perfil intraempreendedor, o perfil profissional delimitado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e o perfil profissional desejado pelas instituições. São notáveis que as 

características do perfil intraempreendedor se assemelhem às habilidades que as diretrizes 

formulam como necessárias ao profissional de Secretariado. Da mesma forma que o perfil 

profissional que as instituições desejam formar segue os parâmetros das DCNs. Sendo 

possível correlacionar às características do perfil intraempreendedor e o perfil do profissional 

de Secretariado Executivo. 
Consequentemente, este estudo pôde concluir que a formação do profissional de 

Secretariado Executivo desenvolve, seja de forma direta ou indireta, o perfil 

intraempreendedor em seus profissionais. E embora o estudo do intraempreendedorismo ainda 

seja um conteúdo novo nas grades curriculares dos cursos de Secretariado Executivo, as 

características do perfil intraempreendedor encontradas nas demais disciplinas colaboram 

para o desenvolvimento de um profissional de Secretariado Executivo com perfil 

intraempreendedor. De modo que esses conhecimentos auxiliam no desenvolvimento de um 

profissional competitivo, preparado para o mercado de trabalho e capaz de ser um profissional 

diferenciado dentro das organizações atuais. 

Contudo, é necessário mencionar, que assim como toda pesquisa acadêmica este 

estudo enfrentou dificuldades na sua elaboração. Pode-se citar aqui, por exemplo, a 

contribuição dos coordenadores de curso. O objetivo proposto pelas de entrevistas via Skype 

junto a todos os atuais coordenadores de curso das instituições pesquisadas, não pôde ser 

alcançado, pois houve apenas algumas respostas à pesquisa, diminuindo a amostra 

considerada, e como o resultado obtido não se qualificava como população, estes não 

puderam ser incluídos na pesquisa. 

Salienta-se, que a pesquisa em Secretariado busca o seu espaço no meio científico de 

forma que a colaboração dos profissionais da área é de fundamental importância para sua 

consolidação, especialmente por aqueles que fazem parte do meio acadêmico.  

Porém, apesar da dificuldade relatada, este trabalho atingiu o objetivo geral 

proposto, e assim, pretendeu colaborar para os estudos de intraempreendedorismo e sua 

relação junto ao Secretariado Executivo. Entretanto, compreende-se que há a necessidade de 

mais investigações sobre o tema, e até mesmo a continuação deste estudo com a adesão dos 

demais coordenadores de curso às entrevistas, fomentando assim os estudos da área 

Secretarial dentro desta nova perspectiva, aumentando a discussão da formação e atuação do 

profissional de Secretariado Executivo. Mantendo sempre em evidência a importância destas 
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discussões para a construção do saber em Secretariado, bem como para a atuação deste 

profissional dentro do mercado de trabalho atual. 
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GT4 – Tecnologia, Gestão da Informação e Comunicação para o Secretariado 
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Resumo: As constantes mudanças no mercado empresarial instigaram as organizações a 

criarem uma nova forma de gestão, visando torná-las mais competitivas. Com essa nova 

forma de gestão, entra em cena a Gestão do Conhecimento, oportunidade que o profissional 

de Secretariado Executivo visualizou como possibilidade de aprimorar suas competências na 

área de gestão, buscando qualificar-se sobre o assunto. Assim, o presente artigo tem como 

objetivo geral compreender a percepção que os profissionais de Secretariado Executivo da 

Universidade de Passo Fundo (UPF) possuem sobre a Gestão do Conhecimento e de que 

forma adquiriram informações sobre a temática. A metodologia utilizada foi o estudo de 

caso com dois secretários executivos, formados pela UPF e que atuam como gestores nesta 

instituição. As principais conclusões obtidas com este estudo apontam que os profissionais 

investigados possuem uma visão clara sobre a Gestão do Conhecimento, aplicando-a em 

suas atividades rotineiras. No que tange a forma como adquiriram conhecimentos sobre a 

temática, identificou-se que isso ocorreu através de cursos, treinamentos ou especializações. 

Palavras-chave: Conhecimento. Gestão. Profissional de Secretariado Executivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Contemporaneamente, tem-se ouvido muito sobre a Gestão do Conhecimento e sua 

importância dentro de uma organização, visando que ela se mantenha competitiva perante o 

mercado empresarial. Em contrapartida, esse assunto ainda é um tabu para alguns 

profissionais e organizações, por se tratar de algo intangível, diferente de outros tipos de 

gestão, como: de pessoas, de processos, projetos, dentre outras.  

Em virtude disso, o objetivo geral deste estudo é compreender a percepção que os 

profissionais de Secretariado Executivo da Universidade de Passo Fundo possuem sobre a 

Gestão do Conhecimento (GC) e de que forma adquiriram informações sobre o assunto. 

Além disso, pretende-se analisar como funciona a Gestão do Conhecimento e de que 

maneira geri-la de modo mais eficiente, disseminando-a por toda a organização, bem como 

mostrar sua importância, especialmente na matriz curricular dos cursos de graduação em 

Secretariado Executivo. 

 Para alcançar o objetivo principal, foi realizado um estudo de caso na Universidade 

de Passo Fundo, no município de Passo Fundo (RS), para analisar a percepção do 

profissional formado em Secretariado Executivo, que exerce função de gestor, possui sobre a 

GC, bem como identificar de que maneira este conhecimento foi adquirido e se os 

conhecimentos obtidos na graduação agregaram valores nas práticas rotineiras de trabalho. 

Assim, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e descritiva. 
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O interesse em pesquisar profissionais formados na área e que exercem a função de 

gestores em uma universidade surgiu do intuito de observar a relevância da GC nas 

atividades de um gestor secretarial, assim, este estudo tem como questão de pesquisa, 

investigar: Qual a percepção que os profissionais de Secretariado Executivo da UPF 

possuem sobre a GC e de que forma adquiriram informações sobre o assunto?  

A Gestão do Conhecimento vem ganhando espaço dentro das organizações, estando 

cada vez mais presente no ambiente de trabalho e, por meio deste estudo, buscou-se ressaltar 

a importância de esse tema ser abordado. 

O presente artigo está estruturado da seguinte forma: inicia-se com uma abordagem 

sobre o conhecimento e sua gestão, seguida de uma breve descrição sobre o profissional de 

secretariado e a formação para Gestão do Conhecimento. Por fim, são apresentados os 

procedimentos metodológicos, resultados e discussões, considerações finais e referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente referencial está baseado em dois subtítulos distintos: inicialmente, traz-

se um breve contexto sobre o conhecimento e sua gestão e, após, apresenta-se sobre o 

profissional de secretariado e sua formação para Gestão do Conhecimento.  

 

2.1 O CONHECIMENTO E SUA GESTÃO 

 

A palavra conhecimento é frequentemente abordada em ambientes escolares, sendo 

usada como definição para aquilo que somos capazes de aprender, de saber, porém sabe-se 

que esse assunto é muito mais amplo. O conhecimento pode ser adquirido por meio de 

experiências contraídas com o passar dos anos, em cursos ou em treinamentos. Cabe 

ressaltar, também, que ele necessita ser alimentado diariamente. De acordo com Davenport e 

Prusak (2010, p. 6), “conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, valores, 

informação contextual e insight experimentado, que criam uma estrutura para avaliar e 

incorporar novas experiências e informações”. 

Atualmente, vivemos a Era do Conhecimento, resultado este do avanço das 

tecnologias. Com isso, todos possuem acesso à informação, mas não ao conhecimento. O 

conhecimento é resultado de um dado que, após analisado, gera uma informação, à qual se 

agrega um valor, gerando o conhecimento. Muitas vezes, esses conceitos são confundidos, 

pois nem todo dado se torna conhecimento. Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63), “a 

informação é um meio ou material necessário para extrair e construir o conhecimento”. Já 

segundo Sabbag (2007, p. 25): 

o que simboliza a Sociedade do Conhecimento é algo intangível, embora 

tão fecundo como a terra-mãe: a mente. Além disso, pouco importa em 

que local o conhecimento é produzido, seja em grandes centros urbanos 

ou não. E nesse mundo introspectivo, é a pessoa – e não mais a família 

nem a organização – que ocupa o posto de instituição representativa. 

 Ainda de acordo com Sabbag (2007, p. 25), pode-se dizer que o conhecimento é 

algo invisível e pessoal. Não é como um produto que, conforme for utilizado, vai acabando. 

O conhecimento, quanto mais compartilhado, mais se multiplica. Também é importante citar 

que a empresa não detém o conhecimento e que o maior tesouro dentro dela é o 

conhecimento de seus colaboradores e de suas experiências desenvolvidas ao longo dos 
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anos, ou seja, não é algo novo, o que é novo é a capacidade e a importância de gerenciar esse 

conhecimento dentro das empresas. 

Hoje, o grande desafio das corporações é compreender e gerenciar o conhecimento, 

pois é diferente de qualquer outro tipo de gerenciamento, visto que esse tipo de gestão não é 

visível em números ou balanços, surgindo, assim, a necessidade de uma nova maneira de 

gerir esse conhecimento, ou seja, a Gestão do Conhecimento. Um dos principais fatores que 

incentivam as organizações a investir no conhecimento de seus colaboradores, algo até 

pouco tempo atrás considerado desnecessário, segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 5-6), é 

a capacidade de manter-se competitiva no mercado. 

[...] O conhecimento é uma função de uma atitude, perspectiva ou 

intenção específica. Segunda, o conhecimento, ao contrário da 

informação, está relacionado à ação. É sempre o conhecimento “com 

algum fim”. E terceira, o conhecimento, como a informação, diz respeito 

ao significado (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 63). 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 65) relatam existir duas dimensões da criação do 

conhecimento: o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento tácito é 

pessoal, processual, não pode ser descrito ou expresso por palavras, possuímos, mas não 

conseguimos articular, são as experiências de cada indivíduo adquiridas ao longo dos anos e 

ocorre através da convivência e do contato direto que transmitimos de maneira eficiente, 

pois “podemos saber mais do que conseguimos dizer” (POLANYI, 1966, apud NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997, p. 65). 

o conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e, assim, difícil de 

ser formulado e comunicado. Já o conhecimento explícito ou codificado 

refere-se ao conhecimento transmissível e linguagem formal e sistemática 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 65). 

Na concepção de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67-79), o conhecimento explícito é 

declarativo, facilmente transmitido em números, em linguagem formal e verbal, e, por 

muitas vezes, pode ser confundido com a informação. Em contrapartida, por mais que sejam 

diferentes, um é facilmente expresso em palavras (explícito) e o outro (tácito) é particular de 

cada indivíduo. Ambos estão inter-relacionados e, em partes, os dois se completam, pois é 

por meio do conhecimento adquirido com o passar dos anos (tácito), que conseguimos 

transcrever o que aprendemos (explícito), isto é, ambos fazem parte do ser humano pensante. 

Para que a Gestão do Conhecimento seja implantada em uma empresa, se faz 

necessária a conscientização de todos, desde o gestor ao colaborador, o que requer o 

estabelecimento de uma relação de confiança, pois é uma mudança de cultura e um 

compromisso constante com o aprendizado, uma vez que o conhecimento não é algo que 

possa ser tomado ou comprado. A produção de conhecimento e a sua gestão são as principais 

ferramentas na busca por resultados, é por meio delas que as empresas podem tornar-se ou 

manter-se líderes de seus mercados. Reich (1991, apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 6) 

“afirma que a única verdadeira vantagem competitiva pertencerá àqueles a quem chama de 

‘analistas simbólicos’, equipados com o conhecimento para identificar, solucionar e avaliar 

novos problemas”. 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 265) apresentam algumas diretrizes, que funcionam 

como norteadores para a implementação da Gestão do Conhecimento dentro de uma 

instituição, que seriam: 1) Criar uma visão do conhecimento; 2) Desenvolver uma equipe do 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

256 

 

conhecimento; 3) Construir um campo de interação; 4) Desenvolver novos produtos 

(processo); 5) Adotar um modelo gerencial middle-up-down; 6) Adotar a organização em 

hipertexto; 7) Construir uma rede de conhecimento com o mundo exterior. 

Portanto, a Gestão do Conhecimento também visa criar melhores condições de 

trabalho aos funcionários, ou seja, criando um ambiente favorável para a troca de 

experiências, melhorando os processos de produção, a vivência com os demais 

colaboradores, motivando-os a dividir suas experiências, em contrapartida gera economia e 

resultados para as organizações. O conhecimento somente é gerado por pessoas, por isso os 

colaboradores devem ser estimulados, motivados a compartilhar o conhecimento. Na GC, os 

colaboradores se sentem valorizados, motivados, são ouvidos e têm total liberdade para dar 

opinião em algum serviço ou processo, tornando o trabalho mais eficiente, a dedicação é 

maior e, como consequência, pode diminuir a rotatividade de funcionários. 

 

2.2 O SECRETARIADO EXECUTIVO E A FORMAÇÃO PARA GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

Com as novas exigências do mercado, o profissional de Secretariado identificou a 

necessidade de agregar habilidades e competências para se manter no cenário atual. Alguns 

anos atrás, as atividades desse profissional baseavam-se apenas em habilidades operacionais 

(atendimento ao telefone, digitar documentos, controle de agenda, organizar arquivos), 

porém, devido ao avanço da tecnologia, do processo acelerado de desenvolvimento, da era 

da informação e da capacidade humana de adaptação, surgiu a necessidade de delegar 

funções, tomar decisões e, também, gerir o conhecimento, tornando-se um profissional apto 

a operar em diversos setores dentro das empresas.  

O mundo vive uma nova Era, onde as gestões são baseadas na informação 

e no conhecimento. A sobrevivência das empresas no terceiro milênio 

depende da capacidade de renovação, através de profissionais dinâmicos, 

flexíveis e atualizados. Dessa forma, o futuro do empregado se sujeita à 

própria capacidade de adaptação ao seu tempo, aos novos modelos de 

gestão, às novas ferramentas para o trabalho e à postura de parceiro nos 

objetivos de sua empresa (SABINO; ROCHA, 2004, p. 97). 

Com um perfil tão qualificado, o secretário executivo tornou-se um profissional em 

destaque, no qual as empresas estão investindo cada vez mais. Dentre tantas habilidades 

desenvolvidas durante a formação acadêmica (assessoramento, gestão, empreendedorismo e 

consultoria), pode-se dizer que a mais exigida dentro de uma empresa é a capacidade de 

gestão.  

O curso de bacharelado em Secretariado Executivo é ofertado desde 1995 pela 

Universidade de Passo Fundo (UPF). Desde então, a matriz curricular do curso vem sofrendo 

alterações, com o intuito de adequar-se às diretrizes curriculares, bem como às exigências de 

mercado, abrangendo, em sua matriz, disciplinas das áreas de Administração, Ciências 

Humanas, Ciências Exatas e disciplinas específicas (PPC, 2017).  

A primeira necessidade de reforma curricular do curso aconteceu no ano de 2001, 

entrando em vigência no primeiro semestre do ano seguinte. Essa primeira reforma visava 

atender ao grande número de interessados no curso. Cinco anos depois, novamente foi 

realizado um estudo, no qual foi diagnosticada a necessidade de uma nova reforma, que 

entrou em vigor no ano de 2007 e pretendia tornar o curso mais competitivo (PPC, 2017).  
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No ano de 2011, o curso passou a ser ofertado com duração de 7 semestres e não 

mais 6 semestres como na matriz curricular anterior. Tal reforma justificou-se devido à 

queda do número de ingressos no curso. A última reforma curricular ocorreu no ano de 2016, 

entrando em vigência em 2017, passando o curso a ter duração de 8 semestres. A reforma 

justificou-se por buscar tornar o curso mais competitivo e adequá-lo à realidade do mercado, 

devido às suas constantes mudanças e exigências (PPC, 2017). 

O curso na UPF tem como objetivo “Qualificar profissionais para atuarem em 

organizações públicas e privadas, na função de assessoria e gestão, bem como para 

trabalharem de forma autônoma e polivalente em um cenário de mudanças nas 

organizações” (UPF, 2017).  

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso (2017), ele está fundamentado em três 

núcleos básicos: formação humanística, linguística e específica. No núcleo de formação 

humanística, estão as disciplinas da área de Sociologia, Filosofia e Psicologia, com o intuito 

de formar profissionais buscando o desenvolvimento de habilidades, como percepção e 

leitura das relações com o mundo contemporâneo. Na formação linguística, busca-se 

desenvolver habilidades nas áreas de comunicação oral e escrita, tanto da língua portuguesa 

quanto da língua estrangeira, habilidade esta desenvolvida em todos os semestres do curso.  

No terceiro núcleo, de formação específica, o objetivo é apresentar, ao acadêmico, conceitos, 

fundamentos e definições de temas específicos da área secretarial, abordados em disciplinas 

como Introdução ao Estudo em Secretariado, Técnicas e Práticas Secretariais, Gestão, 

Assessoria, Ética Profissional, Pesquisa em Secretariado, com ênfase nas linhas de 

assessoria, consultoria e gestão (PPC, 2017). 

Na Resolução de nº 3, do dia 23 de junho de 2005, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Secretariado Executivo, no Art. 4º 

aborda as competências e habilidades a serem lapidadas pelos cursos de graduação em 

Secretariado Executivo, dentre tantos outros, pode-se frisar os parágrafos V e X que 

dispõem: parágrafo “V - habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão”; e o 

parágrafo “X - gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e metas 

departamentais e empresariais” (PORTAL MEC, 2017). 

Como já relatado anteriormente, a matriz curricular do curso de bacharelado em 

Secretariado Executivo oferta várias disciplinas com o foco na gestão, buscando atender às 

exigências do mercado e às diretrizes curriculares nacionais do curso. Como disciplinas de 

gestão, destacam-se no currículo atual: Gestão da Informação e dos Documentos, Gestão 

Empresarial, Gestão de Processos e Gestão Secretarial I e II. Um dos conteúdos 

programáticos da disciplina de Gestão Secretarial II é o papel do secretário executivo na 

Gestão do Conhecimento Organizacional. A abordagem desse conteúdo busca esclarecer o 

papel deste profissional perante essa nova maneira de gestão, contribuindo para o 

desenvolvimento dessa habilidade, agregando muito mais valor ao perfil do secretário 

executivo. 

Na disciplina de Gestão Secretarial, realiza-se uma reflexão sobre o papel do 

secretário executivo nas organizações, atuando nas áreas de gestão como um todo, visando 

aprimorar e desenvolver as competências técnicas e buscando prepará-lo para as atividades 

de gestão (PPC, 2017). Dentre tantas atribuições ligadas ao perfil profissional, pode-se 

destacar que a Gestão Secretarial se concentra nas atividades de planejamento, organização, 

liderança e controle, sendo essas atribuições essenciais para a implementação e disseminação 

do conhecimento dentro de uma organização, contribuindo de maneira significativa para o 

processo de gerir o conhecimento.  
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Assim, através da análise da matriz curricular e das diretrizes curriculares nacionais 

do curso, observa-se que o curso de Secretariado Executivo da Universidade de Passo 

Fundo, local de realização deste estudo, contempla tais diretrizes, contribuindo para a 

formação de profissionais aptos para atuação na assessoria, consultoria e gestão, 

especialmente ofertando noções sobre a Gestão do Conhecimento.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo, quanto aos objetivos, caracteriza-se como exploratório e 

descritivo. No entendimento de Gil (2008, p. 41), a pesquisa exploratória tem por objetivo o 

aperfeiçoamento de ideias, em que o planejamento é mais flexível e, em grande parte dos 

casos, envolve: “(a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado”. 

Assim, confirmando as afirmações de Gil quanto aos procedimentos técnicos, esta 

pesquisa classifica-se como estudo de caso. Em um primeiro momento, realizou-se a revisão 

de literatura sobre a Gestão do Conhecimento e a formação em Secretariado Executivo pela 

Universidade de Passo Fundo (UPF), visando fundamentar o presente estudo. Na sequência, 

buscou-se por profissionais, formados em Secretariado Executivo pela UPF, que 

trabalhassem nesta instituição e exercessem a função de gestor. Para melhor compreensão da 

temática, considerou-se relevante investigar dois casos. Obteve-se, então, o contato de dois 

profissionais, os quais serão os sujeitos desta pesquisa, tornando este um estudo de caso 

múltiplo.  

A técnica de coleta dos dados foi o questionário, o qual foi enviado via e-mail, com 

perguntas abertas e fechadas sobre o assunto, num total de 20 questões. Ele foi encaminhado 

no dia 24 de fevereiro de 2017 e estipulou-se um prazo para o preenchimento e devolução de 

15 dias.   

Para a análise de conteúdo, foram aplicados os conhecimentos baseados na revisão 

de literatura, procedendo-se a uma interpretação qualitativa. Na sequência, serão 

apresentados e discutidos os dados obtidos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Universidade de Passo Fundo atua no ramo de educação em nível superior e está 

localizada na região norte do estado do Rio Grande do Sul, no município de Passo Fundo. As 

tratativas para instalação da universidade surgiram na década de 1950. No entanto, o decreto 

de reconhecimento da UPF só foi assinado em 1968. Com a finalidade de oferecer ensino 

superior e desenvolver a região, as ações da UPF baseiam-se no ensino, na pesquisa, na 

extensão e na busca tecnológica. A instituição oferece 61 cursos de graduação em diversas 

áreas do conhecimento, além de especializações, mestrados, doutorados e estágios pós-

doutorais. Possui uma estrutura multicampi, instalada nos municípios de Casca, Lagoa 

Vermelha, Palmeira das Missões, Carazinho, Sarandi e Soledade (UPF, 2017). Sua missão é 

“Produzir e difundir conhecimentos que promovam a melhoria da qualidade de vida e formar 

cidadãos competentes, com postura crítica, ética e humanista, preparados para atuarem como 

agentes de transformação” (UPF, 2017). 

A UPF está estruturada através da Reitoria e de quatro Vice-Reitorias, a saber: 

Vice-Reitoria de Graduação, Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Vice-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários e Vice-Reitoria Administrativa, além de doze unidades 
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acadêmicas, denominadas institutos ou faculdades, nas quais se encontram vinculados os 

cursos de graduação e pós-graduação (UPF, 2017). 

Os dois sujeitos deste estudo de caso, ambos do sexo feminino, com idade de 30 e 

33 anos, formados na área secretarial, concluíram a graduação no ano de 2006 e 2009, e 

ambos atuam em cargos de gestão em setores vinculados às Vice-Reitorias de Graduação e 

Pesquisa e Pós-Graduação. Um possui Especialização em Gestão de Pessoas e está com o 

Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental, em andamento. O outro é Especialista em 

Assessoria Executiva e possui Mestrado em Educação. Os sujeitos, além da formação 

acadêmica, possuem inúmeros cursos de aperfeiçoamento, como: Treinamento e 

Desenvolvimento, Liderança, Dicção e Oratória, Redação, Gestão de Arquivos e 

Documentos, entre outros. O tempo de atuação desses profissionais na UPF varia de sete a 

onze anos, e os cargos inicialmente ocupados foram de assistente administrativo I e auxiliar 

administrativo. Atualmente, ambos atuam em cargos de gestão, há cinco anos. Enquanto 

gestores, os secretários executivos investigados exercem a gestão tendo dois colaboradores 

cada um.  

As duas primeiras questões indagaram o entendimento que detêm sobre o 

conhecimento e qual a compreensão sobre a GC. Para o Secretário Executivo 1 (S. E. 1), 

conhecimento é “Capacidade de entendimento e de aplicação do saber”. Sobre o que 

compreende com relação à GC, sua resposta foi: 

O gerenciamento do conhecimento compreendendo a leitura do negócio, 

da estrutura organizacional, do modelo de gestão e para a realização de 

atividades de pesquisa, classificação, análise, estruturação, criação e 

disponibilização de novos conhecimentos (S. E. 1, 2017).  

Continuando nas mesmas questões, o Secretário Executivo 2 (S. E .2) respondeu o 

que entende sobre o conhecimento:  

O conhecimento é criado pelo homem. De uma maneira ampla, é tudo que 

aprendemos durante a vida, que pode se originar de experiências 

profissionais, acadêmicas ou mesmo pessoais. De uma forma mais 

conceitual, o conhecimento se origina do dado, que, após receber “valor”, 

se torna uma informação, a qual, após análise e mediação humana, se 

torna conhecimento (S. E. 2, 2017).  

No que tange à concepção do Secretário Executivo 2 sobre a GC, a resposta foi a 

seguinte: 

Gestão do Conhecimento é o processo de gerir o conhecimento, 

primeiramente analisando-o, refletindo sobre ele, depois averiguando as 

possibilidades de utilização desse conhecimento na organização. Gerir o 

conhecimento consiste em pensar processos, meios, ou mesmo 

ferramentas para estimular a criação de conhecimento e, 

consequentemente, sua armazenagem e compartilhamento (S. E. 2, 2017). 

Com base nessas respostas, pode-se afirmar que ambos possuem uma visão clara 

sobre o que seria o conhecimento. Salienta-se, ainda, que o conhecimento é o saber 

particular do indivíduo, do ser humano pensante, as organizações não detêm o 

conhecimento. Estamos rodeados o tempo todo de conhecimento, e este é aprimorado pelas 

atividades de trabalho, pelas experiências vivenciadas. A Gestão do Conhecimento consiste 
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em analisar um processo, agregar valor (conhecimento), conceituá-lo e disponibilizá-lo aos 

demais interessados do setor, é um processo contínuo de aprimoramento, de aprendizado. 

Também se questionou se o assunto teria sido abordado na graduação e, caso não, 

como o profissional adquiriu informações e teve contato com a GC. Ambos relataram não 

lembrarem, com clareza, se o tema foi abordado ou não, porém um dos sujeitos ressaltou que 

uma professora, durante sua graduação, mencionava algo sobre o assunto, pois estava 

realizando estudos nessa área, na época. A maneira como os profissionais investigados 

adquiriram informações sobre a GC foi por meio de livros e de trabalhos científicos na área. 

Em uma das respostas, destaca-se:  

O primeiro contato mais específico com o tema foi durante a 

especialização, em que uma das disciplinas da matriz curricular trazia 

especificamente o assunto. Esse foi o primeiro contato que tive e motivou 

muito os estudos sobre o assunto, tanto que meu trabalho de conclusão foi 

realizado na área (S. E. 2, 2017). 

Com base nessas respostas, percebe-se com clareza a falta que esse conhecimento 

fez para os estudantes na graduação, pois ambos acabaram tendo de suprir essa ausência por 

outros meios, sendo que essa habilidade poderia ter sido aprimorada desde o início de sua 

trajetória acadêmica e profissional. Observa-se, nos dados obtidos, que ambos os sujeitos 

concluíram suas graduações antes do ano de 2010, o S. E. 1 em 2006 e o S. E. 2 em 2009, ou 

seja, época em que o tema não tinha ampla divulgação, momento em que poucas pesquisas 

se realizavam na área, talvez, por isso, não tenha sido enfatizado com maior ênfase. 

Também foi questionado sobre a opinião dos sujeitos, se a GC agrega valor à 

formação em Secretariado Executivo. Conforme o S. E. 1, agrega valor à formação, por meio 

das:  

reflexões sobre o trabalho, sobre o nossa capacidade de desenvolver, 

aplicar e gerir o conhecimento, visto que somos responsáveis por buscar e 

estruturar dados transformando-os em informações, documentos claros e 

essenciais aos objetivos organizacionais (S. E. 1, 2017).  

Para o S. E. 2:  

Com certeza. O secretário executivo está diretamente envolvido nos 

processos de gestão da organização e, por isso, necessita saber gerir seus 

conhecimentos, bem como os de sua empresa. A área secretarial é 

multidisciplinar, assim, a Gestão do Conhecimento é primordial ao 

profissional. O secretário precisa visualizar as condições de aplicabilidade 

de seus conhecimentos e torná-las transparentes à organização, isso vai 

levá-lo ao processo de gestão dos conhecimentos secretariais, ou seja, à 

gestão dos conhecimentos específicos referentes às técnicas e às práticas 

secretariais que permeiam suas atividades de rotina (S. E. 2, 2017). 

Assim, não há qualquer dúvida sobre o fato de a GC agregar valor à formação em 

Secretariado, pois, conforme observado nas respostas, ambas as secretárias executivas 

ressaltam a importância de essa habilidade ser trabalhada. 

Referente à rotina de trabalho dentro da instituição, as secretárias confirmaram que 

a Gestão do Conhecimento está presente nas atividades do dia a dia, que contribui para o 

desenvolvimento do trabalho, melhorando os processos, agregando valor e minimizando os 

riscos e as perdas. Defendem, também, que a Gestão do Conhecimento permite que os 
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colaboradores saibam e tenham acesso a como funciona todo o processo, não 

sobrecarregando o gestor. É habilidade do secretário executivo “reunir dados de diferentes 

suportes e relatórios para gerar informações e conhecimento para tomada de decisões, para 

indicadores estratégicos, para relatórios institucionais” (S. E. 1, 2017).  

Atualmente, no ambiente de trabalho, a GC está presente a todo o momento e o 

profissional precisa estar atento, buscando sempre disseminar o conhecimento a todos os 

colaboradores, bem como dar suporte para a melhoria contínua e o comprometimento de 

todos. 

Quando questionados sobre como esse conhecimento, gerado no setor, era 

disseminado e armazenado, as respostas também foram positivas. A elaboração de 

documentos, manuais que estejam à disponibilidade de todos são algumas das maneiras de 

disseminação e de armazenamento desse conhecimento, destacados pelo S. E. 2. A 

instituição dispõe de um servidor, onde os documentos (muitas vezes já transformados em 

conhecimentos) são salvos, armazenados e podem ser compartilhados, além disso, outras 

opções para o armazenamento e compartilhamento são utilizadas pelos gestores, “para 

algumas atividades utilizamos Google Drive”, lembra o S. E. 1. 

Como a instituição disponibiliza, aos colaboradores, ferramentas para o 

compartilhamento e o armazenamento dos conhecimentos, tendo um servidor para tal, isso 

facilita o gerenciamento e o compartilhamento das informações e do conhecimento. 

Sobre quem é responsável por abastecer esses conhecimentos, o S. E. 2 respondeu 

que todos os colaboradores e o gestor têm a responsabilidade de alimentar. Entretanto, cabe 

ao gestor sempre revisar os novos conhecimentos inseridos. Quanto ao tipo de conhecimento 

armazenado nesse espaço, trata-se de tudo diz respeito às atividades do setor. Essa 

informação repassada pelo S. E. 2 é essencial, pois, ao mesmo tempo em que todos têm 

responsabilidade de abastecer estes conhecimentos, é preciso ter um profissional responsável 

pela análise do que será inserido.  

Na concepção dos entrevistados, ressalta-se a importância da Gestão do 

Conhecimento dentro da instituição: 

Hoje, o conhecimento é um dos recursos mais significativos para uma organização, 

portanto, pensar em formas para geri-lo, compartilhá-lo, ou mesmo estimular a sua 

produção, são essenciais. Conhecimento representa inovação e, portanto, é um aspecto que 

vai diferenciar uma instituição de outra, uma pessoa de outra (S. E. 2, 2017). 

Em uma instituição de grande porte, como mencionado pelo S. E. 2, a GC é 

fundamental devido à importância do acesso aos documentos, elaborados por meio da GC, 

bem como o estímulo diário para o aprendizado, pois, do contrário, com a rotatividade de 

colaboradores dentro dos setores, a maioria desses conhecimentos gerados acabariam por se 

perder, uma vez que os conhecimentos são construídos a partir dos indivíduos e, 

posteriormente, compartilhados com a organização. 

As duas últimas questões abordadas foram se os sujeitos acreditam que a GC é uma 

forma eficaz de disseminar o conhecimento dentro da instituição e se ela contribui para a 

gestão de seu setor. Todas as respostas foram positivas. Segundo o S. E. 1, “ao promover o 

conhecimento geramos mais conhecimento, agilidade e transparência, embora seja 

necessário mais tempo, dedicação e suporte para que possa ser melhor utilizada e 

valorizada”.  

De acordo com o S. E. 2: 
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A GC permite que os conhecimentos sejam identificados, armazenados e 

construídos, e isso permite a continuidade dos serviços prestados, bem 

como a facilidade de acesso aos conhecimentos já cristalizados pela 

organização (S. E. 2, 2017). 

A GC também facilita a troca de conhecimento, de experiências, já que o 

conhecimento, quanto mais trabalhado, mais é aprimorado e aumentado; é um ciclo que se 

renova a cada troca, a cada conversão. A GC busca agilizar, facilitar e qualificar os 

processos de trabalho, otimizando o tempo, permitindo que os conhecimentos estejam 

sempre ao alcance dos envolvidos, tornando-se essencial no ambiente de trabalho. 

Após as pesquisas realizadas, pode-se afirmar que ambos os sujeitos investigados, 

graduados em Secretariado Executivo e atuantes em cargos de gestão na UPF, possuem 

conhecimento necessário para gerir e disseminar o conhecimento produzido em seus locais 

de trabalho, pois, mesmo sem a abordagem do tema no momento da graduação, conforme se 

observou nas respostas, esses profissionais buscaram o conhecimento através de cursos, 

treinamentos ou especializações. Também se pode inferir que é de extrema importância a 

abordagem desse tema nas disciplinas da matriz curricular do curso de Secretariado 

Executivo, ainda na graduação, pois isso resultará em um profissional ainda mais capacitado 

para essa atividade, facilitando sua aplicação na prática. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Gestão do Conhecimento é uma gestão muito complexa, pois exige dedicação das 

partes envolvidas e tempo para usufruir de seus resultados. É um processo de aprendizado 

contínuo. Com as exigências do mercado e as constantes mudanças na matriz curricular do 

curso de bacharelado em Secretariado Executivo, pode-se afirmar que são necessários 

profissionais capacitados para gerir o conhecimento, algo essencial dentro de uma 

organização. 

Com base nas respostas obtidas por meio dos questionários aplicados aos 

secretários executivos formados pela UPF e atuantes em cargos de gestão desta instituição, 

pode-se concluir que os profissionais que não obtiveram esse conhecimento na graduação 

acabaram tendo de buscar outros meios para suprir essa falta, seja por uma especialização, 

cursos ou treinamentos. Cabe salientar, com base nas respostas, que ambos os sujeitos 

demonstram possuir uma visão clara e objetiva da Gestão do Conhecimento, detendo 

domínio sobre o tema abordado.  

Portanto, fica nítida a importância da abordagem desse tema ainda na graduação, 

assim como atualmente é abordado na disciplina de Gestão Secretarial II, no currículo atual 

do curso de Secretariado Executivo da UPF. O profissional de Secretariado possui um perfil 

polivalente, multifuncional, adaptando-se com certa facilidade a essas exigências, estando 

sempre em busca por informações, qualificação, especialização. Ressalta-se, também, a 

importância de gerir e disseminar esse conhecimento por toda a instituição, cabendo ainda 

frisar que ela disponibiliza diversas ferramentas para o armazenamento e compartilhamento 

dos conhecimentos, pois cada setor possui um espaço no servidor da instituição, além de 

arquivos digitais e documentos salvos na nuvem, para que todos sejam beneficiados, em 

virtude de se tratar de uma instituição renomada em que sua missão é gerar o conhecimento. 

Desse modo, espera-se que o presente estudo contribua com a área secretarial, bem 

como com o curso de Secretariado Executivo da UPF, no sentido de refletir continuamente a 

formação que oferece, como, conforme observado, já vem fazendo.  
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Resumo: Este estudo é fruto de um projeto de pesquisa interestadual e interinstitucional dos 

Grupos de Pesquisa dos cursos de Secretariado Executivo (SEC) da Universidade de Passo 

Fundo (UPF), no Rio Grande do Sul, e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(Unioeste), no Campus de Toledo. O objetivo da pesquisa é analisar as similaridades e 

diferenças entre discentes e docentes pertencentes aos cursos supramencionados no tocante 

às habilidades identificadas na teoria das Inteligências Múltiplas (IMs). Essa teoria nasceu 

em 1979, na Universidade de Harvard e foi desenvolvida e revisada por Gardner (1994, 

1995, 2011, entre outras). O estudo se justifica pelo seu caráter pedagógico, uma vez 

reconhecidas as diferentes inteligências, é possível redimensionar o processo de ensino-

aprendizagem nos cursos envolvidos. Quanto aos procedimentos metodológicos, adotou-se 

uma abordagem quantitativa-qualitativa. O principal instrumento de coleta de dados 

utilizado foi o questionário composto de perguntas fechadas. Entre os principais resultados, 

pode-se concluir que as inteligências mais desenvolvidas entre os acadêmicos de ambos os 

cursos são: interpessoal, intrapessoal e musical. Já em relação aos docentes, foram: 

linguística, interpessoal e intrapessoal. Entre as menos desenvolvidas, destacou-se a 

necessidade de trabalhar a inteligência lógico-matemática tanto para os docentes, quanto 

para os discentes.  

Palavras-chave: Inteligências Múltiplas. Ensino-aprendizagem. Secretariado Executivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em que aspectos somos inteligentes? Esta pergunta, sem dúvida, permeia a mente 

de muitas pessoas com relação a si mesmas e também com referência aos outros. Mensurar o 

quanto alguém é inteligente, ou não, é algo complexo. Que base se tem para chegar a tal 

definição? Nesse contexto, diversos estudos foram realizados no decorrer dos anos, incitando 

discussões sobre a definição de inteligência, entre eles, destacam-se as contribuições de 

Gardner (1994, 1995, 2011) e Armstrong (2001, 2009), os quais citam a pesquisa do 

psicólogo francês Alfred Binet, iniciada em 1904, que consistia em criar um tipo de teste que 

pudesse mensurar a inteligência das crianças francesas, visando dispensar uma “atenção 
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remediadora àquelas que estivessem em risco de fracassar na escola” (ARMSTRONG, 2009, 

p. 5). 

A referida pesquisa deu origem aos primeiros testes de inteligência, ainda que 

baseados em escores de QI (Quociente de Inteligência), e serviu de estímulo para novos 

estudos sobre o assunto, como foi o caso da Universidade de Harvard, no final da década de 

1970. O psicólogo Howard Gardner, juntamente com pesquisadores de Harvard, dedicou 

suas pesquisas para o estudo da inteligência, resultando, na década de 1980, na teoria das 

Inteligências Múltiplas (teoria das IMs). Esta teoria defendia a existência de oito tipos de 

inteligências, sendo elas: linguística, lógico-matemática, espacial, musical, cinestésico-

corporal, naturalista, intrapessoal e interpessoal.  

De acordo com Armstrong (2009), Gardner buscou ampliar, com a teoria das IMs, a 

análise da capacidade dos seres humanos para além das quantificações de QI, ou seja, 

demonstrar que a inteligência de uma pessoa não poderia se resumir somente a números, 

mas, considerar a capacidade dela em resolver problemas e criar produtos em determinados 

ambientes e cenários. Antunes (2005) acrescenta que essa nova visão sobre a inteligência, 

proposta por Gardner, permite observar que um indivíduo não possui apenas uma 

inteligência, mas um conjunto extremamente diversificado de diferentes inteligências, as 

quais, desde que estimuladas, alteram a concepção que o ser humano tem de si mesmo, de 

seus limites e possibilidades. 

Dessa forma, a inteligência adquire uma noção de pluralidade, na qual se percebe 

que cada pessoa é dotada de distintas forças cognitivas e, portanto, aprende de maneiras 

diferentes. Nessa perspectiva, estudos desta natureza se justificam, uma vez que a teoria das 

IMs pode contribuir na compreensão de como os alunos aprendem e, consequentemente, 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

Diante desse cenário, emergem algumas reflexões, como: no contexto acadêmico, 

nos cursos de graduação, como podem ser estimuladas essas inteligências? Como os 

professores observam as inteligências mais e menos desenvolvidas em seus alunos? Como os 

próprios professores podem se autoconhecer e identificar suas inteligências mais 

desenvolvidas e as que carecem de maior atenção? O que a identificação das inteligências 

pode proporcionar ao processo de ensino-aprendizagem? Para responder essas questões, 

muitos estudos vêm sendo realizados, entre eles, destacam-se os trabalhos de Walter et al. 

(2006, 2008), que investigaram a aplicação do modelo de Gardner no ambiente universitário 

brasileiro, através do Inventário de Inteligências Múltiplas (IIM), adaptado de Armstrong 

(2001), como instrumento de coleta de dados. 

Na área de Secretariado Executivo especificamente, cita-se o estudo de 

Wenningkamp et al. (2016). Esse estudo teve como objetivo identificar as inteligências 

múltiplas entre os acadêmicos e docentes do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus de Toledo, e então propor 

ações de ensino-aprendizagem para melhorar o desempenho acadêmico.  

Nessa perspectiva, esta pesquisa é resultado de um projeto de pesquisa comparativo 

e tem por objetivo analisar as similaridades e as diferenças entre discentes e docentes 

pertencentes aos cursos de Secretariado Executivo (SEC) da UPF e da Unioeste, no Campus 

de Toledo. Logo, a questão de pesquisa que se busca responder é: quais são as similaridades 

e diferenças entre as inteligências mais e menos desenvolvidas nos discentes e docentes dos 

cursos de SEC da UPF e da Unioeste? 

Ressalta-se que o ineditismo deste estudo recai sobre a comparação dos docentes e 

discentes de duas instituições no que tange às inteligências múltiplas em diferentes estados 
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da federação. O intuito é que este presente trabalho funcione como um teste piloto para um 

objetivo maior, qual seja o de mapear as inteligências múltiplas dos discentes e docentes do 

SEC em âmbito nacional comparando as suas possíveis similaridades e diferenças. Para 

tanto, iniciou-se um projeto de pesquisa institucionalizado na Unioeste em cooperação com a 

UPF. 

Diante do exposto, o presente artigo, apresenta inicialmente o referencial teórico 

deste estudo, o qual aborda cada uma das oito inteligências múltiplas, que serviu como base 

para a análise dos dados obtidos. Na sequência, apresentam-se os procedimentos 

metodológicos; resultados e discussões, onde são os expostos os dados obtidos e o que eles 

representam; e, por fim, expõem-se as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O princípio para os estudos sobre a inteligência relacionada aos processos de 

aprendizagem, sem dúvida, foi a pesquisa do psicólogo francês Alfred Binet, em 1904. A 

partir dessa pesquisa, segundo Armstrong (2009, p. 05), surgiram os primeiros testes de 

inteligência, assim como a noção de que a inteligência “poderia ser medida objetivamente e 

reduzida a um simples número” ou a um quociente de inteligência (QI). Em 1979, Howard 

Gardner, em conjunto com colegas que faziam parte do Grupo de Pesquisa Harvard Project 

Zero, desafiou esta crença, afirmando a existência de, pelo menos, sete inteligências, mais 

tarde, acrescentando “uma oitava, e discutindo a possibilidade de uma nona” 

(ARMSTRONG, 2009, p. 06). A esse conjunto de inteligências, Gardner (1995) chamou de 

inteligências múltiplas (IMs), sendo: linguística, lógico-matemática, espacial, musical, 

corporal-cinestésica, naturalista, intrapessoal e interpessoal28. 

Segundo Campbell, Campbell e Dickinson (2000, p. 21) a pesquisa de Gardner 

revelou uma definição pragmática renovadora do conceito de inteligência, ou seja, ao invés 

de ver o talento humano pontuado em um teste padronizado, o cientista definiu inteligência 

como a capacidade para resolver problemas na vida real, para gerar novos problemas a serem 

resolvidos e para fazer algo ou oferecer um serviço que é valorizado em sua própria cultura. 

Assim, Gardner ressaltou a natureza multicultural de sua teoria. 

 

2.1 AS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS DE GARDNER 

 

A primeira inteligência a ser descrita é a linguística, a qual, conforme Gardner 

(1994, p. 61), é a inteligência intelectual. Para Armstrong (2009) é a habilidade de expressar-

se tanto verbalmente quanto na escrita, de forma efetiva. Nessa inteligência, percebe-se a 

facilidade em escolher bem as palavras, tanto para influenciar pessoas como para informá-

las. De acordo com Antunes (2005, p. 16), a inteligência linguística é marcante em “poetas, 

escritores, advogados, atores, entre outros que fazem da palavra e das sentenças, verdadeiras 

peças com as quais edificam a beleza do falar”. 

A inteligência lógico-matemática, segundo Armstrong (2009), é a “capacidade de 

usar números efetivamente”. Esta inteligência prioriza as relações lógicas e as proposições 

                                                 
28 São apresentadas neste estudo somente as oito inteligências propostas por Gardner, tendo em vista que, a 

nona, ou seja, a inteligência existencial, não possuía um instrumento de coleta de dados já testado em vários 

países, como essas oito mencionadas neste artigo. Por essa razão, para efeitos de aplicação de sua teoria, optou-

se por utilizar apenas as oito descritas. 
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de causa e feito. Campbell, Campbell e Dickinson (2000, p. 22) acrescentam que a 

inteligência lógico-matemática possibilita “calcular, quantificar, considerar proposições e 

hipóteses e realizar operações matemáticas complexas”. Armstrong (2009, p. 06), cita que 

entre os diversos processos utilizados por essa inteligência, estão: “a categorização, a 

classificação, a inferência, a generalização, o cálculo e a testagem de hipóteses”. Entre os 

exemplos citados pelo autor das profissões que utilizam mais essa inteligência estão os 

cientistas, os matemáticos, os estatísticos e os programadores de computador. 

Por sua vez, a inteligência espacial é a capacidade de perceber o mundo visuo-

espacial e realizar transformações sobre essas percepções (ARMSTRONG, 2009). Segundo 

Antunes (2005, p. 17), essa inteligência está ligada à criatividade e à concepção, no plano 

espacial, sendo marcante em arquitetos, publicitários e inventores. O autor cita como 

manifestação autêntica da inteligência espacial, Oscar Niemayer e Frida Kahlo. Gardner 

(1995, p. 15) explica que esta inteligência tem relação com a “capacidade de formar um 

modelo mental de um mundo espacial e de ser capaz de manobrar e operar utilizando esse 

modelo”. 

No que se refere à inteligência musical, na visão de Antunes (2005, p. 18), está 

associada a “percepção do som não como um componente do ambiente, mas por sua unidade 

e linguagem”. Segundo o autor, essa inteligência se expressa na “capacidade em se produzir 

e apreciar ritmos, tons, timbres e identificar diferentes formas de expressividade na música 

ou nos sons em geral”. Armstrong (2009, p. 07) acrescenta que a inteligência “musical 

consiste na habilidade de perceber, discriminar, transformar e expressar formas musicais, 

presente nos aficionados por música, críticos musicais, compositores e músicos em geral”. 

Em relação à inteligência corporal-cinestésica, para Gardner (1995, p. 15) “é a 

capacidade de resolver problemas ou de elaborar produtos utilizando o corpo inteiro, ou 

partes do corpo”, como fazem os atletas, por exemplo. Na concepção de Armstrong (2009, p. 

07) essa inteligência inclui habilidades como “coordenação corporal, equilíbrio, destreza, 

força, flexibilidade e velocidade” e não está presente somente em atletas, mas em atores, 

mímicos ou dançarinos, por exemplo. 

Quanto à inteligência naturalista, segundo Campbell, Campbell e Dickinson (2000, 

p. 22), “consiste em observar padrões na natureza, identificando e classificando objetos e 

compreendendo os sistemas naturais e aqueles criados pelo homem”. Armstrong (2009, p. 

07) acrescenta “a sensibilidade a outros fenômenos naturais, como formação de nuvens, 

montanhas”. De maneira geral, é a “capacidade de realizar qualquer tipo de discriminação no 

campo da natureza, reconhecendo, respeitando e estudando outro tipo de vida que não só a 

humana” (NOGUEIRA, 2001, p. 34).  Para Antunes (2005, p. 19) a inteligência naturalista 

manifesta-se em diferentes níveis, citando figuras reconhecidas como Darwin, Laplace e 

Humbolt. 

No que concerne à inteligência intrapessoal, Gardner (1995, p. 15) afirma que é “a 

capacidade de formar um modelo acurado e verídico de si mesmo e de utilizar esse modelo 

para operar efetivamente na vida”. Os indivíduos que se destacam por essa inteligência 

possuem, conforme Armstrong (2009, p. 14) “consciência de seus estados de humor, 

intenções, motivações, temperamento e desejos”; e a “capacidade de autodisciplina, 

autoentendimento e autoestima”. 

A inteligência interpessoal, última inteligência a ser apresentada neste estudo, é 

entendida por Gardner (1995, p. 15) como “a capacidade de compreender outras pessoas”, de 

modo que se entenda como elas trabalham, o que as motiva. Conforme o autor, professores, 

políticos e vendedores são exemplos de profissionais com alto grau de inteligência 
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interpessoal. Antunes (2005, p. 20) recorre à empatia para explicar essa inteligência, pois 

estes indivíduos conseguem, por meio da empatia, compreender e interagir com os outros, 

percebendo as variações de humor e sua linguagem corporal. 

 

2.2 AS IMPLICAÇÕES DO ESTUDO DE GARDNER PARA O ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

As oito inteligências propostas por Gardner (1995), de acordo com Campbell, 

Campbell e Dickinson (2000, p. 22), proporcionam um quadro mais preciso das capacidades 

humanas, pois, ao contrário do que muitos testes-padrão de QI medem, a teoria das IMs 

oferece uma imagem expandida do que significa ser humano. Os autores acrescentam ainda 

que “cada inteligência contém várias subinteligências”. Como exemplo, citam a inteligência 

musical, ou seja, há subinteligências no domínio da música, as quais incluem executar, 

cantar, escrever partituras, reger, criticar e apreciar música. 

As características e definições dos diferentes tipos de inteligências envolvem, 

segundo Green et al. (2005), funções de cognição, de adaptação, de competência, de 

complexidade, de percepções, de assimilação e de compreensão. Isso remete justamente ao 

fato de que elas são interativas e podem ser utilizadas e trabalhadas concomitantemente em 

determinada situação ou comportamento. Ropelato et al. (2011, p. 215) acrescentam que “a 

teoria das IMs procura determinar qual inteligência se ajusta a determinada pessoa e o 

funcionamento cognitivo desta”. 

Nessa mesma linha, Armstrong (2009, p. 15-16) afirma que a teoria das IMs possui 

quatro pontos-chave. O primeiro refere-se ao fato de que “toda pessoa possui as oito 

inteligências”, ou seja, toda pessoa tem capacidades mais ou menos acentuadas em todas as 

inteligências. O segundo reforça que a “maioria das pessoas pode desenvolver cada 

inteligência num nível adequado de competência”, isso quer dizer que, embora uma pessoa 

possua deficiência numa determinada área, desde que receba estímulo e instrução 

apropriados, pode se desenvolver nesta área. O terceiro ponto reside no fato de que “as 

inteligências, geralmente, funcionam juntas de maneira complexa”, isto é, as inteligências 

interagem umas com as outras. Por fim, o quarto ponto-chave proposto por Armstrong 

(2009, p. 16) consiste na existência de “muitas maneiras de ser inteligente em cada 

categoria”, ou seja, não existe um conjunto padronizado de atributos que as pessoas precisam 

ter para serem consideradas inteligentes em uma área. Dessa forma, a teoria das IMs reforça 

a rica diversidade de formas para que as pessoas evidenciem seus talentos dentro de cada 

área. 

Desse modo, observa-se que um dos pressupostos básicos da teoria de Gardner é a 

necessidade de respeitar as diferenças dos indivíduos com relação à forma como aprendem, 

tirar proveito das diferenças ao invés de inibi-las, o que pode propiciar um espaço 

diferenciado e enriquecedor no processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse espaço diferenciado o professor passa a considerar as habilidades dos alunos 

nestas oito áreas. Fleetham (2006) corrobora que a partir do momento em que se consideram 

as habilidades e os talentos em oito áreas diferentes, o leque de opções e possibilidades do 

que é o processo ensino-aprendizagem aumenta consideravelmente. E, consequentemente 

“quando os indivíduos têm oportunidades de aprender através de seus potenciais, mudanças 

cognitivas inesperadas e positivas, emocionais, sociais e até físicas ocorrerão” 

(CAMPBELL; CAMPBELL; DICKINSON, 2000, p. 23). 
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Uma dessas mudanças é o aumento da autoestima do educando. Ao valorizar as 

diferentes habilidades e reconhecer talentos outros que os tradicionalmente valorizados pela 

academia, identificados em testes de QI, por exemplo, as IMs expandem o que é considerado 

sucesso, o que colabora para a autoestima e, consequentemente, a automotivação 

(FLEETHAM, 2006). A motivação, como amplamente divulgada nos estudos em educação, 

está entre um dos principais fatores para facilitar a aprendizagem. Boruchovitch (2008) 

destaca que o aluno motivado desenvolve habilidades, realiza mais tarefas e supera desafios. 

Armstrong (2009, p. 72) acredita que a teoria das IMs “oferece ao professor a 

oportunidade de desenvolver estratégias de ensino inovadoras”, ao mesmo tempo em que, 

permite observar que “não existe um conjunto de estratégias que funciona melhor para todos 

os alunos”. Antunes (2004, p. 33-35) acrescenta que os professores que trabalham em sala de 

aula com as IMs transformam a tradição do discurso, pela ação conjunta de explorar outros 

meios de informação; proporcionam experiências práticas, estimulando a expressão corporal; 

estabelecem múltiplas interações entre os alunos, permitindo maior reflexão; permitem 

momentos de autorreflexão, entre outras estratégias inovadoras que conduzem a uma 

aprendizagem significativa. 

Assim, pensar a sala de aula colocando em prática a utilização das IMs pode ter 

uma consequência essencial na mudança de mentalidade do educador e do educando, o que 

reflete necessariamente na maneira de ensinar, de aprender, de avaliar e ser avaliado 

(ARMSTRONG, 2009). 

Fleetham (2006, p. 11) complementa essa argumentação afirmando que as 

consequências dessa mudança tornam as IMs estreitamente relacionadas com o estilo de 

aprendizagem e as habilidades do pensamento. Os estilos de aprendizagem concernem às 

“maneiras diferentes que o aluno capta a informação”, já as habilidades de pensamento 

representam as maneiras diferentes que o aluno “processa, armazena e retém a informação”, 

enquanto que as inteligências múltiplas dizem respeito aos diferentes talentos e habilidades 

que um aprendiz utiliza na resolução de problemas. Para que estes três níveis possam ser 

trabalhados, é necessário, segundo Gardner (1995), identificar as inteligências mais 

presentes em cada indivíduo, bem como aquelas em que apresenta mais carência. 

Ao longo do tempo algumas críticas à teoria das IMs apareceram, o próprio Gardner 

(1994, p. 9) afirmou que “a noção das inteligências múltiplas dificilmente é um fato 

científico comprovado: ela é, no máximo, uma ideia que recentemente readquiriu o direito de 

ser discutida seriamente. [...] O que espero demonstrar é que ‘inteligências múltiplas’ é uma 

ideia cujo tempo chegou”. A principal linha de crítica era justamente esta, a falta de 

embasamento empírico para sustentar que as oito inteligências, são de fato inteligências. 

Visser, Ashtoon e Vernon (2006) argumentam que poderiam ser capacidades secundárias ou 

até terciárias do ser humano. Ao se deparar com essas críticas, Gardner (1994, p. 45-46), em 

linhas gerais, usa a neurociência para mostrar que cada uma das inteligências por ele citada 

tem um local de operação específico no cérebro. Mas admite que outras inteligências 

poderiam ser também descritas. Para o autor “torna-se necessário dizer, de uma vez por 

todas, que não há e jamais haverá uma lista única, irrefutável e universalmente aceita de 

inteligências humanas”. Porém, “há necessidade de uma melhor classificação de todas as 

competências intelectuais humanas da que temos agora”. 

Portanto, por meio da revisão de literatura apresentada, foi possível conhecer as oito 

inteligências múltiplas propostas por Gardner (1994), as quais servirão de base para este 

estudo. Em síntese, para utilizar as IMs no contexto de ensino-aprendizagem no ensino 

superior, é necessário, primeiramente, identificar os tipos de inteligência tanto entre os 
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docentes quanto entre os acadêmicos, para depois analisar as possibilidades para a sala de 

aula.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa descritivo-exploratória, de 

abordagem quantitativo-qualitativa, por meio de um estudo de caso duplo. No que se refere 

ao caráter descritivo da pesquisa, Godoy (2013) explica que esse tipo de pesquisa expõe e 

clarifica as características de determinado fenômeno visando a compreensão da realidade 

que o cerca. Segundo Yin (2005), as pesquisas exploratórias têm a função de entrar em 

contato com temas ainda pouco explorados. Quanto ao estudo de caso duplo ou múltiplo, 

conforme Yin (2005), é o tipo de estudo de caso ideal quando se quer cruzar os dados para 

encontrar semelhanças ou contrastes nos casos estudados. É estritamente o que ocorre com 

esta pesquisa, cujo objetivo é analisar as similaridades e as diferenças entre discentes e 

docentes pertencentes aos cursos supramencionados no tocante às habilidades identificadas 

na teoria das Inteligências Múltiplas (IMs). 

No que se refere ao instrumento de coleta de dados utilizado, foi um instrumento 

típico da abordagem quantitativa, um questionário fechado contendo 8029 assertivas (10 

sobre cada tipo de inteligência), traduzido e adaptado do questionário idealizado por 

Armstrong (2009), nomeado de Inventário de Inteligências Múltiplas (IIM). Quanto ao 

recorte temporal, considera-se um estudo de corte transversal, uma vez que foi coletado em 

um único ponto do tempo (HAIR et al., 2005). Os questionários foram aplicados no ano de 

2016, mais especificamente em abril na Unioeste e em novembro e dezembro na UPF. 

No que tange à população da pesquisa, essa envolveu os discentes e docentes dos 

cursos de Secretariado Executivo da UPF e da Unioeste. Em 2016, o total de alunos 

matriculados na Unioeste era de 140, enquanto que na UPF era de 38. Já em relação aos 

docentes, esse quantitativo foi de 12 em ambas as instituições. Foi demandado aos mesmos 

que escolhessem as assertivas com as quais mais se identificavam.  

Dos 140 alunos do curso da Unioeste foram obtidas 106 respostas, enquanto que 

dos 38 matriculados no da UPF, obteve-se 32 retornos. Esses números equivalem a uma taxa 

de retorno de 75% e 84,21%, respectivamente. Se considerar o exposto por Hair et al. 

(2005), essas taxas são boas. Em relação aos docentes, foram obtidas 10 respostas dos da 

Unioeste e 5 dos da UPF, o que representa 83% e 41,66%, respectivamente.  

Ressalva-se que como o curso da UPF na época da pesquisa tinha duração de três 

anos e meio e a pesquisa ocorreu em novembro e dezembro, não foi possível coletar dados 

da última turma. Por essa razão, foi necessário retirar da análise para fins comparativos 

também o quarto ano da Unioeste. Todavia, não houve prejuízo aos resultados, uma vez que 

a exclusão dessa série não alterou a ordem das inteligências mais ou menos desenvolvidas. 

Tendo em vista os dados coletados, procedeu-se a análise por meio da estatística 

descritiva, na qual se consideraram as médias aritméticas simples, tanto para a comparação 

entre os acadêmicos quanto para os docentes. Além desse tipo de análise, utilizou-se a 

pesquisa documental nos projetos políticos pedagógicos, os quais constam os ementários dos 

cursos e nas diretrizes curriculares, bem como nos planos de ensino das disciplinas 

                                                 
29 No caso da Unioeste foram aplicadas 81 assertivas, pois foi utilizado como base o modelo anterior de 

Armstrong (2001). No entanto, para a comparação não haverá nenhum comprometimento, pois, o cálculo foi 

feito por meio das médias entre as inteligências e não pelo número absoluto. 
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correspondentes, a fim de tecer considerações que possam auxiliar para a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem. Como reforça Yin (2005), é imprescindível utilizar, na 

análise de estudos de caso, outras fontes de evidências para aumentar a validade do estudo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção são apresentados os dados e as discussões sobre as similaridades e as 

diferenças entre discentes e docentes dos cursos de Secretariado Executivo da UPF e 

Unioeste no tocante às habilidades identificadas na teoria das Inteligências Múltiplas (IMs). 

Para tanto, em um primeiro momento são expostas as informações relativas às médias 

obtidas entre todas as turmas de acadêmicos dos dois cursos, distribuídas para os oito tipos 

de inteligências múltiplas. Posteriormente, as informações apresentadas são referentes a cada 

ano individualmente e, por fim, ao corpo docente de ambos os cursos. 

Na Figura 1, encontram-se as médias resultantes das turmas da UPF e da Unioeste 

para cada uma das inteligências estudadas. Pode-se observar que no caso da UPF as 

inteligências mais desenvolvidas foram: interpessoal (43,3%), intrapessoal (41,8%) e 

musical (39%), enquanto da Unioeste as mais desenvolvidas foram: musical (48,1%), 

intrapessoal (46,3%) e interpessoal (45,4%). A partir disso, é possível perceber que as três 

inteligências mais desenvolvidas entre os acadêmicos de ambos os cursos são as mesmas, 

quais sejam: interpessoal, intrapessoal e musical. Importante notar que para as duas 

instituições a inteligência intrapessoal figura como a segunda inteligência mais 

desenvolvida. O que se alterou foi a ordem das inteligências musical e interpessoal, pois 

enquanto na UPF a musical está em terceiro lugar, na Unioeste essa ocupa a primeira 

posição. 

 

Figura 1 – Relatório comparativo do IIM de todas as turmas de SEC – UPF X UNIOESTE 

 

Fonte: resultado da pesquisa. 

 

Quanto à inteligência interpessoal, as duas universidades apresentam intensidade 

similar, a UPF 43,3% e a Unioeste 45,4%; a intrapessoal também possui percentuais que 

estão próximos, sendo que na UPF o percentual foi de 41,8%, enquanto na Unioeste foi de 

46,3%. Todavia, em relação à inteligência musical, essa obteve diferença mais significativa 

entre os percentuais dos dois cursos: UPF com 39% e Unioeste com 48,1%. 

Com base nisso, pode-se dizer que os acadêmicos de Secretariado Executivo de 

ambas as instituições possuem como habilidades a interação com outras pessoas, a 

comunicação interpessoal e a empatia, caracterizando assim, a inteligência interpessoal. De 
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acordo com Antunes (2005), indivíduos com esse tipo de inteligência acentuada a expressam 

por meio da empatia ao perceberem o outro na sua linguagem corporal e verbal.  

Nesse sentido, ao se observar os Projetos Político-Pedagógicos dos dois cursos 

(UPF, 2015 e UNIOESTE, 2016) encontram-se diversas disciplinas que podem justificar o 

elevado índice de desenvolvimento da inteligência interpessoal, entre elas: Técnicas ou 

Práticas Secretariais, Gestão Secretarial e Psicologia Organizacional/Psicologia das Relações 

Interpessoais. Por exemplo, nas disciplinas de Gestão Secretarial e de Psicologia, diversas 

temáticas que constituem as suas ementas estão altamente ligadas às relações interpessoais, 

tais como: sensibilização e compreensão das relações humanas, dos processos 

sociais/grupais, negociação, resolução de conflitos, trabalho em equipe, habilidades de 

comunicação, administração das diferenças individuais e culturais. 

Em relação à inteligência intrapessoal, também bastante desenvolvida nos 

acadêmicos da UPF e Unioeste, Armstrong (2009) comenta que essa é ligada ao 

autoconhecimento, de maneira que o indivíduo consegue ter consciência do que o motiva e o 

desmotiva, bem como de sua capacidade de autocontrole e disciplina. Nesse sentido, as 

mesmas disciplinas acima mencionadas auxiliam para o desenvolvimento da inteligência 

intrapessoal ao abordar em seu ementário temáticas voltadas à inteligência emocional e 

análise das habilidades e carências dos acadêmicos, contribuindo assim para o seu 

autoconhecimento e autoestima. 

As inteligências interpessoal e intrapessoal configuram-se como competências e 

habilidades inerentes à formação do Secretário Executivo, o que se confirma no artigo 4º das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, onde consta que o profissional de Secretariado deve 

dominar “recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou inter-grupais” 

(BRASIL, 2005). Desse modo, percebe-se a relevância das inteligências interpessoal e 

intrapessoal na formação profissional do Secretário Executivo, visando a qualidade e 

produtividade dos serviços que prestará no âmbito laboral. 

Sobre elevado índice de desenvolvimento da inteligência musical que apareceu nos 

dois cursos, uma das possíveis justificativas para o desenvolvimento da mesma é a presença 

de disciplinas de línguas estrangeiras modernas, como inglês e espanhol. Nessas, a música é 

utilizada como recurso metodológico com o intuito de melhor fixar o vocabulário e 

interessar o acadêmico pelo conteúdo linguístico exposto. Antunes (2005, p. 26) confirma 

que diferentes línguas podem ser descobertas, em sala de aula, por meio de instrumentos 

musicais distintos.  

Cabe mencionar que questões relacionadas à música não são exploradas 

especificamente no ementário dos cursos da UPF e Unioeste. No entanto, a mesma precisa 

ser levada em consideração no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que é uma das 

formas que os alunos poderiam compreender e assimilar conteúdos importantes para sua 

formação pessoal e profissional. Ressalva-se que o intuito aqui não é sugerir que haja uma 

disciplina de música nos cursos de graduação em Secretariado, mas sim que atividades 

ligadas a ela sejam incorporadas nas metodologias de ensino das mais diversas disciplinas, 

não apenas nas de línguas estrangeiras modernas. 

Na visão de Armstrong (2009), os docentes podem tirar maior proveito da 

inteligência musical através da utilização de sons e melodias durante as aulas, tornando-as 

mais dinâmicas e interessantes aos acadêmicos. A utilização de músicas, ritmos e tons, 

quando possível, pode possibilitar um melhor aproveitamento por parte dos alunos, no que 

tange aos conhecimentos refletidos em sala de aula, especialmente, quando se observa que os 
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mesmos têm, entre suas inteligências mais desenvolvidas, a musical, podendo, portanto, 

utilizar-se desta para desenvolver as demais. 

Segundo a teoria das IMs, além de identificar as inteligências mais desenvolvidas é 

relevante identificar igualmente as menos desenvolvidas para que os docentes possam 

trabalhar também as oportunidades de crescimento de habilidades importantes para a 

formação pessoal e profissional. Nessa perspectiva, passa-se a discutir a inteligência com 

índice mais baixo em ambos os cursos. 

Nota-se que a inteligência lógico-matemática foi a menos desenvolvida tanto no 

curso da UPF quanto no da Unioeste, com índices de 25,4% e 33,6%, respectivamente. O 

que pode explicar, pelo menos em parte, esses percentuais mais baixos é o fato de que nos 

dois cursos há uma menor quantidade de disciplinas voltadas especificamente para 

conteúdos programáticos que envolvam cálculos, testes de hipóteses e raciocínio lógico. 

Entre essas disciplinas, podem ser citadas: Gestão Financeira, Estatística e Análise Contábil, 

sendo que algumas delas são ofertadas apenas no último ano do curso. 

Outro fator que pode justificar esses percentuais é o baixo desempenho dos alunos 

de forma geral na disciplina de Matemática no ensino fundamental e médio (BRASIL, 

2016), base da inteligência discutida. Diante disso, a responsabilidade de sanar essa 

deficiência muitas vezes recai sobre a formação acadêmica, uma vez que é nessa fase que o 

indivíduo geralmente inicia a formação e a preparação profissionais. Logo, se os índices que 

indicam o desenvolvimento da inteligência lógico-matemática são os mais baixos nos dois 

cursos de Secretariado Executivo ora analisados, isso é uma situação preocupante. 

Essa preocupação decorre de dois principais fatores. Primeiro, do lado do mercado 

de trabalho, este tem exigido do profissional de Secretariado Executivo uma destreza cada 

vez maior em relação às situações que envolvem a inteligência lógico-matemática. Ao 

ocupar postos cada vez mais táticos e estratégicos dentro das organizações, e sendo o elo 

entre os diferentes níveis hierárquicos de uma organização e também com o ambiente 

externo, este profissional tem a necessidade de compreender sobre crescimento econômico, 

análise financeira, controle de custos, relações de causa e efeito, enfim uma série de 

atividades ligadas à lógica e a matemática, a fim de contribuir com a solução de problemas. 

Em relação ao outro fator, do ponto de vista das Diretrizes Curriculares do Curso, a 

competência ou habilidade lógico-matemática já foi ressaltada como formação necessária 

para que o profissional seja um Secretário Executivo. O artigo 4º das DCNs menciona que é 

inerente a essa profissão a “utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com 

valores e estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situações 

organizacionais” (BRASIL, 2005). Logo, a preocupação com o desenvolvimento da 

inteligência em voga é real e precisa ser diminuída. 

Findada a análise comparativa entre os discentes dos cursos de Secretariado 

Executivo da UPF e da Unioeste, passa-se a comparar as médias das inteligências múltiplas 

dos docentes desses cursos, e também desses em comparação aos acadêmicos (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Relatório do IIM dos professores de SEC – UPF X UNIOESTE 

Inteligência 

Docentes Acadêmicos 

UPF (%) UNIOESTE (%) UPF (%) UNIOESTE (%) 

Linguística 70,0 61,0 35,4 44,3 

Interpessoal 66,0 60,0 43,3 45,4 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

274 

 

Intrapessoal 64,0 55,0 41,8 46,3 

Musical 52,0 39,0 39,0 48,1 

Espacial 44,0 44,0 30,4 42,1 

Corporal-cinestésica 40,0 51,0 35,5 41,8 

Lógico-matemática 36,0 38,0 25,4 33,6 

Naturalista 30,0 31,0 37,8 41,0 

Média das médias relativas das IMs 50,25 47,4 36,1 42,8 

Fonte: resultado da pesquisa. 

Observando o Quadro 1, tem-se primeiramente que os percentuais das médias das 

médias relativas das IMs dos docentes são superiores aos dos acadêmicos em ambos os 

cursos. Enquanto que as médias das médias dos professores da UPF e Unioeste são 50,25% e 

47,4%, respectivamente, as dos discentes são 36,1% e 42,8% nessa mesma ordem. Essa 

diferença pode ser mais visualizada, por exemplo, no caso da inteligência linguística, em que 

especificamente na situação da UPF, o percentual dos acadêmicos representa pouco mais da 

metade daquele dos docentes dessa instituição, ou seja, 35,4% versus 70%. No caso da 

Unioeste, também há uma diferença, porém menos acentuada. 

Entre as possíveis justificativas para essas disparidades, pode ser citada a própria 

exigência inerente à docência, isto é, é esperado do professor que esse desenvolva a 

expressão verbal e escrita a fim de cumprir seu papel no processo de ensino-aprendizagem. 

Outro aspecto pode ser a titulação que esses docentes possuem, uma vez que se tem no 

quadro das duas instituições ora estudadas, professores mestres, doutores e pós-doutores, o 

que demanda grande carga de leitura e habilidade maior com a escrita nas produções 

acadêmicas. 

Comparando especificamente os docentes da UPF com os da Unioeste, constata-se 

que as três inteligências mais desenvolvidas são exatamente as mesmas, quais sejam: 

linguística, interpessoal e intrapessoal. Da mesma forma, as menos desenvolvidas também 

são idênticas, a saber: lógico-matemática e naturalista. 

Nesse sentido, pode-se dizer que há semelhanças de perfil profissional entre os 

docentes de ambas as instituições, isso quer dizer professores com habilidades e 

competências (sejam elas técnicas ou comportamentais) mais voltadas às questões humanas, 

da escrita e da oralidade, e menos direcionadas a cálculos e às questões ambientais. 

Se acrescentar agora a relação entre as inteligências mais e menos desenvolvidas 

entre docentes e acadêmicos, tem-se um contexto com semelhanças e diferenças. No que 

tange às semelhanças, observa-se que as inteligências inter e intrapessoal estão na tríade das 

mais desenvolvidas tanto dos professores quanto dos acadêmicos. Isso pode advir de 

questões já comentadas sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula a fim de formar 

profissionais com essas características, bem como a própria formação dos docentes, já que a 

maioria dos questionados são Secretários Executivos. Logo, pode-se sugerir que o fato de os 

alunos as possuírem como as mais desenvolvidas pode também estar relacionado ao 

desenvolvimento das mesmas nos próprios docentes, ou seja, além de ministrarem 

disciplinas com conteúdos que fomentem o desenvolvimento das inteligências intra e 

interpessoais, por característica os docentes também as têm. 

Já no caso das inteligências menos desenvolvidas, a lógico-matemática aparece 

como a inteligência comum entre docentes e acadêmicos. Se para o caso dos alunos, 

possíveis explicações para isso já foram supracitadas, pode-se acrescentar agora o fato de 
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que os próprios docentes de Secretariado Executivo podem não estar auxiliando para o maior 

desenvolvimento dessa inteligência, justamente por também a terem menos desenvolvida. 

Observou-se também que a inteligência menos desenvolvida entre os docentes de 

ambas as instituições foi a naturalista, em contrapartida, para os acadêmicos da UPF ela está 

em quarto lugar entre as mais desenvolvidas e entre os acadêmicos da Unioeste, figura em 

segundo lugar em meio as menos desenvolvidas. Sugere-se, deste modo, que os professores 

possam desenvolver de forma mais intensa essa inteligência, propondo e participando de 

atividades em ambientes fora do contexto escolar, como exemplo, propor passeios ou visitas 

para observação, identificação e interação com objetos e espaços diferentes dos que 

frequenta no dia a dia. Assim, docentes e discentes estarão desenvolvendo esta inteligência. 

Em relação às diferenças na comparação entre as inteligências mais e menos 

desenvolvidas por docentes e acadêmicos, duas principais merecem destaque, são elas: a 

linguística e a musical. Enquanto que para os professores a linguística assume a primeira 

posição, para os discentes da UPF ela está em sexto lugar e para os da Unioeste está em 

quarto. Já a inteligência musical é a mais desenvolvida pelos acadêmicos da Unioeste e a 

terceira da UPF, ao passo que para os docentes da Unioeste ela assume a sexta posição e 

para os da UPF assume a quarta. 

Tendo em vista esse perfil de semelhanças e diferenças entre docentes e 

acadêmicos, é possível fazer algumas considerações sobre o processo de ensino-

aprendizagem. Isso porque, segundo a teoria das Inteligências Múltiplas é possível o 

desenvolvimento das mais diferentes inteligências e, também, porque, considerando o perfil 

profissional exigido do Secretariado Executivo, há lacunas que podem ser preenchidas a fim 

de melhorar o desempenho desses profissionais. 

Nesse sentido, especificamente sobre as inteligências intrapessoal e interpessoal, 

cabe ressaltar que o alto desenvolvimento das mesmas deve ser constantemente motivado e 

utilizado para deixar mais eficiente o processo de aprendizado. Isso pode ocorrer por meio 

de círculos de debates e seminários, por exemplo, ambos mediados pelo professor. Estudos 

de caso também são grandes estimuladores das inteligências inter e intrapessoal. Antunes 

(2005, p. 45) corrobora que “um professor estimulador das inteligências pessoais necessita 

sempre dispor de ‘casos’ para seu estudo e discussão em sala de aula”. Trabalhos em grupo, 

com estímulo à cooperação e envolvimento entre os alunos, também são grandes 

propulsores, uma vez que proporcionam uma aprendizagem cooperativa. Campbell, 

Campbell e Dickinson (2000, p. 154) entendem que a aprendizagem cooperativa, além de 

contribuir no desenvolvimento das inteligências pessoais, resulta em atitudes positivas em 

relação à aprendizagem, pois ela estimula a responsabilidade individual, ou seja, o sucesso 

do grupo depende da capacidade de cada membro em demonstrar o que aprendeu, ao mesmo 

tempo em que depende da interdependência positiva. Em outras palavras, o sucesso do grupo 

resulta da capacidade de cada membro trabalhar em conjunto para chegar aos resultados 

esperados. 

Além disso, Antunes (2005, p. 45) acredita que “é sempre interessante que o 

professor estabeleça novas perspectivas para temas discutidos e apreendidos e que os alunos 

sejam criadores dessas novas perspectivas”. Portanto, observa-se o papel do professor como 

mediador, orientador ou condutor dessas atividades que estimulam ainda mais o 

desenvolvimento das inteligências pessoais, extremamente relevantes na atuação profissional 

de um Secretário Executivo. 

No que concerne, de modo geral, à inteligência menos desenvolvida entre 

acadêmicos e docentes, ou seja, a lógico-matemática, como já mencionado, precisa ser 
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estimulada, devido especialmente à necessidade da mesma no perfil profissional do 

Secretário Executivo. O desafio do professor nesse contexto é inserir nas diferentes 

disciplinas que ministra, atividades que possibilitem cálculos, quantificações, especialmente, 

envoltos em temas que despertem interesse dos acadêmicos. Armstrong (2009, p. 77), 

concorda que assim, os alunos “poderão aprender que a matemática não está presente apenas 

na aula de matemática e sim na vida”. Outra forma de inserção da inteligência lógico-

matemática, segundo Armstrong (2009), consiste na adoção de classificações e 

categorizações como metodologias, ou seja, os professores podem trabalhar com exercícios 

de mapas conceituais ou sequenciamentos de informações, os quais possibilitam uma 

ordenação lógica de ideias, de assuntos e de atividades. Dessa maneira, o acadêmico 

organiza de forma lógica os conteúdos estudados, facilitando a compreensão dos mesmos e o 

aprendizado, não se configurando somente como uma simples memorização. 

Antunes (2005) acrescenta que a inteligência lógico-matemática pode ser explorada 

através do estímulo à procura de médias estatísticas no contexto do conteúdo estudado. Da 

mesma forma, ainda de acordo com Antunes (2005, p. 23), “muitas linguagens textuais que 

contenham dados ou informações numéricas permitem sua exploração através de inúmeros 

gráficos”. Assim, se observa que qualquer disciplina, que aparentemente não tenha nenhuma 

relação lógico-matemática, pode ser explorada para que seja compreendida e construída essa 

relação. 

Ainda sobre as metodologias de estímulo à inteligência lógico-matemática, 

Campbell, Campbell e Dickinson (2000, p. 54)) acrescentam que a lógica pode ser ensinada 

de várias formas, uma delas é por meio do método científico, uma maneira de pensar sobre 

os problemas e resolvê-los, envolvendo o uso da lógica. Conforme os autores, o método 

científico envolve: “Determinar o problema; Formular a hipótese ou a explicação; Observar 

e experimentar; Interpretar os dados; Extrair as conclusões”. Nesse processo, para os autores, 

o aluno, através do método científico, “tenta explicar os fenômenos examinando causa e 

efeito”. 

Assim, pode-se compreender que através do estímulo à pesquisa é possível 

desenvolver a inteligência lógico-matemática, visto que a experiência de pesquisar permite o 

exame de diferentes variáveis, na busca da resolução de um problema. Além disso, a 

pesquisa pode ser desenvolvida em qualquer disciplina e estimula o raciocínio científico dos 

envolvidos. Portanto, como forma de desenvolver a inteligência lógico-matemática, os 

docentes podem aplicar atividades que envolvam a pesquisa em âmbito de disciplina, ou 

mesmo em âmbito maior, estimulando a formação de grupos de pesquisa interdisciplinares. 

Nesse sentido, após análise dos dados obtidos nos dois cursos investigados, 

percebe-se que existem mais similaridades do que diferenças nas inteligências mais e menos 

desenvolvidas entre docentes e discentes, entre as instituições comparadas. Dessa forma, 

cabe aos professores, a partir dessas constatações, utilizarem-se dos dados para 

aperfeiçoarem ainda mais suas metodologias de ensino-aprendizagem. Além disso, os 

docentes podem, a partir dessa reflexão, estarem mais atentos à observação das inteligências 

mais desenvolvidas entre os alunos, em contextos menores, por exemplo, em cada aluno de 

uma classe. Os dados apresentados neste estudo revelam resultados gerais, obtidos em cada 

ano, de cada curso, mas, para, além disto, os professores podem realizar essa observação das 

inteligências entre os alunos de uma mesma turma, de forma mais localizada, visando assim, 

atingir a todos os alunos, respeitando as diferentes formas de aprender de cada um, tornando 

a aprendizagem mais significativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aprender para ensinar, essa deve ser a meta de um professor em toda sua trajetória 

docente, afinal, a aprendizagem é constante em nossas vidas, pois, nunca sabemos em 

demasia, ou melhor, sempre temos a aprender. Nesse contexto, o presente estudo teve como 

propósito analisar as similaridades e as diferenças entre discentes e docentes dos cursos de 

Secretariado Executivo da UPF e da Unioeste, no tocante às habilidades identificadas na 

teoria das Inteligências Múltiplas (IMs), visando, através do reconhecimento das diferentes 

inteligências, redimensionar o processo de ensino-aprendizagem nos cursos citados. 

Conforme o objetivo proposto, constatou-se que as similaridades entre os cursos 

analisados, no que tange às inteligências múltiplas, residem no fato de que as inteligências 

mais desenvolvidas em ambos, pelos seus acadêmicos, são: interpessoal, intrapessoal e 

musical. Já pelos seus docentes, são: linguística, interpessoal e intrapessoal. Tal resultado 

reforça que os dois cursos estão formando profissionais com habilidades de interação, 

comunicação interpessoal, empatia, autoconhecimento e autoestima, características das 

inteligências interpessoal e intrapessoal. Esse resultado confirma que os cursos estão 

cumprindo seu papel no que tange, em parte, às Diretrizes Curriculares Nacionais, que 

preveem o desenvolvimento de inteligências pessoais. 

A presença da inteligência musical entre as mais desenvolvidas pelos acadêmicos, 

reforça que a formação contempla o desenvolvimento dessa inteligência, representada, pelo 

que se observou, no ensino de línguas estrangeiras modernas, que é um diferencial do curso 

e um importante requisito no mercado de trabalho. Por outro lado, esse dado também impõe 

um desafio aos docentes, ou seja, como essa inteligência está na tríade das mais 

desenvolvidas pelos acadêmicos, podem ser adotadas, em quaisquer disciplinas, atividades 

que envolvam sons, melodias, tendo em vista aproveitar esse potencial para a aprendizagem 

de diferentes conteúdos. 

A inteligência linguística, em destaque entre as mais desenvolvidas pelos docentes, 

não expressa novidade, visto que, a docência exige essa inteligência, no sentido de o 

professor expressar-se de forma efetiva oralmente ou por escrito e utilizar-se disto para 

ensinar. 

Similaridades também são encontradas no que se refere à inteligência menos 

desenvolvida pelos acadêmicos dos cursos investigados, que é a inteligência lógico-

matemática. Acredita-se, a partir deste estudo, que tal fato se deve a oferta de poucas 

disciplinas específicas sobre cálculo e quantificações no currículo de ambos os cursos. Tal 

dado é ainda mais relevante quando se observa que entre os docentes, a inteligência lógico-

matemática é a segunda menos desenvolvida. Por isso, acredita-se que a mesma deva ser 

promovida, tendo uma atenção especial por parte dos docentes ao estruturarem suas 

estratégias didáticas, sendo necessário a eles também se reciclarem tendo em vista a suas 

próprias dificuldades. Neste quesito, sugere-se aos professores, a introdução de atividades 

que envolvam cálculo e raciocínio lógico nas diferentes disciplinas do currículo, além de 

incentivarem a pesquisa científica entre os alunos, seja em forma de trabalhos específicos 

das disciplinas ou grupos de pesquisa interdisciplinares. 

Em síntese, observa-se que existem mais similaridades do que diferenças entre os 

cursos investigados. Portanto, como sugestão para promover um incremento às inteligências 

menos desenvolvidas entre os alunos, os professores podem utilizar atividades que envolvam 

as inteligências mais desenvolvidas, como a interpessoal e intrapessoal. Isso pode ocorrer 

através de atividades em grupos, estudos de caso, por exemplo, que promovam reflexão e 
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interação entre os acadêmicos, mas que em seus objetivos específicos, instiguem os 

acadêmicos a analisar de forma lógica os problemas contidos naqueles casos. Esse exercício 

potencializa o desenvolvimento das inteligências mais desenvolvidas, como é o caso da inter 

e intrapessoal, mas, especialmente, proporciona um impulso para melhorar a inteligência 

menos desenvolvida, ou seja, a lógico-matemática. 

 Contudo, este estudo evidencia a importância de serem constantemente avaliados 

os processos de ensino-aprendizagem por parte dos docentes do ensino superior, visando 

uma aprendizagem mais efetiva e significativa. Para tanto, acredita-se que este estudo possa 

configurar-se como um projeto piloto para aplicação desta abordagem no âmbito nacional, 

investigando similaridades e diferenças entre cursos de Secretariado Executivo de todo o 

Brasil, através da estatística multivariada, possibilitando a construção de metodologias e 

práticas didáticas que contemplem as diferentes inteligências humanas. Assim, conclui-se 

que esta abordagem mostra a relevância e a aplicação dos estudos de Gardner (1994, 1995, 

2011) e Armstrong (2001, 2009), a qual através da investigação das inteligências mais e 

menos desenvolvidas pelos acadêmicos e docentes, possibilita conhecer melhores caminhos 

para o aproveitamento do ensino. 
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Resumo: Os cursos de graduação em Secretariado Executivo, nível bacharelado, estão 

desaparecendo no cômputo geral de cursos de graduação do Brasil? Estudos afirmam que 

sim. Dentro dessa perspectiva negativa, se teve a preocupação de investigar o cenário desses 

cursos na região Sul do Brasil. Tendo por base os relatórios sínteses dos cursos de 

Secretariado Executivo, nível bacharelado, dos ciclos avaliativos do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), constatou-se que: no primeiro ciclo, em 2006, 31 

cursos foram avaliados pelo exame na região. No ciclo de 2009 houve um decréscimo de 

26% seguido de 10% em 2012, se comparado ao ciclo de 2009 e de 18% se comparado ao 

ciclo de 2012. Ou seja, do ciclo avaliativo de 2006 ao ciclo de 2015, 42% a menos de cursos 

foram avaliados pelo ENADE. Desta constatação desencadeou-se o presente estudo, 

composto por duas etapas. As considerações iniciais da primeira etapa estão descritas neste 

artigo. Para tanto se utilizou da abordagem qualitativa a partir da premissa descritivo-

explicativa, tendo por fonte de dados secundários pesquisa bibliográfica e documental e, 

primários, por meio de questionários entregues às IES, participantes do último ciclo 

avaliativo do ENADE, no ano de 2015. O estudo apontou que o decréscimo do número de 

cursos ofertados na região Sul do país está relacionado a uma queda vertiginosa de 

ingressantes.  

Palavras Chave: Secretariado Executivo. Retração da oferta. Região Sul do Brasil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi levantar o número de cursos de graduação em 

Secretariado Executivo (SE), nível bacharelado, da região Sul do Brasil que participaram dos 

quatro ciclos avaliativos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), 

2006, 2009, 2012 e 2015 e verificar, junto as Instituições de Ensino Superior (IES) dos três 

Estados dessa região: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a atual situação de 

funcionamento destes cursos. 

Este objetivo surgiu diante da inquietação dos autores quando da leitura do artigo de 

Cielo, Schmidt e Wenningkamp (2014). Essas autoras buscaram compreender o cenário dos 
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cursos de graduação em Secretariado Executivo em nível de país e, constataram "[...] um 

significativo processo de retração na oferta de cursos de bacharelado na área" (op cit. p. 66). 

A pergunta que surgiu e que desencadeou o presente estudo foi: Como será que está este 

cenário na região Sul do país? Será que também houve retração na oferta? 

A partir destas dúvidas, buscaram-se por meio dos Relatórios Sínteses publicados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) as IES 

que participaram do exame, bem como os resultados obtidos por cada curso avaliado30. Estão 

disponibilizados no site do INEP os relatórios síntese dos ciclos avaliativos de 2006, 2009 e 

2012. Quanto ao ciclo de 2015 fora publicado, apenas, a planilha de conceitos obtidos dos 

cursos participantes. O relatório síntese ainda não estava disponível até o término deste 

estudo, junho de 2017. 

A opção de seleção das IES por meio do ENADE se deveu ao fato desse exame ser 

de caráter obrigatório no Brasil, consequentemente todas as IES do território nacional que se 

enquadram na regulamentação do Ministério da Educação/SINAES31, devem se inscrever 

para o ENADE, uma vez que, o conceito obtido pelo aluno é considerado componente de 

registro obrigatório em seu histórico escolar de graduação. Ainda cabe ressaltar que o 

desempenho da IES no ENADE é um dos fatores utilizado pelo MEC para autorizar o 

continuação dos cursos ofertados e reconhece-los perante a sociedade e público acadêmico.   

Também se levou em consideração que o ENADE, ao avaliar o desempenho dos 

estudantes em relação às competências, saberes, conteúdos curriculares e formação em geral 

adquiridos ao longo da graduação (RISTOFF; LIMANA, 2007) pode ser um indicador 

singular no processo de continuidade ou não da oferta de um curso. 

Cabe destacar que os resultados obtidos até o mês de junho do ano de 2017, 

compreenderam a primeira etapa do estudo. O objetivo dessa etapa era: a) identificar e 

contatar as coordenações de colegiado de curso das IES que participaram do ciclo avaliativo 

do ENADE de 2015; b) aplicar um questionário breve que abordasse a realidade didática 

pedagógica dos cursos e; c) verificar, por meio dos relatórios sínteses dos ciclos avaliativos 

de 2006, 2009, 2012 e 2015 quais IES participaram e quais deixaram de participar.  

Para as etapas posteriores, objetiva-se ainda, contatar as IES dos ciclos anteriores a 

2015 e verificar junto as Pró Reitorias de Graduação o motivo pelo encerramento e/ou 

suspensão do curso. 

Isto posto, este artigo está dividido em cinco partes, sendo esta introdução à 

primeira. A segunda parte apresenta um breve referencial teórico. A terceira parte relata os 

procedimentos metodológicos adotados, seguido da quarta parte que descreve os resultados e 

as discussões desencadeadas por esses resultados. Na quinta e última parte expõem-se as 

considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com a Sinopse Estatística da Educação Superior produzida e publicada 

pelo Inep, em outubro de 2016, referente ao ano de 2015, o Brasil possui 2.364 IES. Essas 

                                                 
30 Para acessar estes relatórios ver: http://portal.inep.gov.br/web/guest/ENADE/relatorio-sintese, buscando por 

curso e por ano de edição do ENADE. 
31 A Lei Federal nº 10.861/2004, a lei do SINAES, determina que “a avaliação do desempenho dos estudantes 

dos cursos de graduação será realizada mediante a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes – ENADE”. Esta Lei revogou o art. 3º da Lei Federal nº. 9.131/1995, que tratava de outro método 

de avaliação (INEP, 2017). 
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IES ofertam 33.501 cursos de graduação em todas as regiões brasileiras. Dessas há 298 IES 

públicas e 2070 privadas. Especificamente para a região Sul do país há 405 IES, das quais 35 

são públicas e 370 privadas (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDO E PESQUISA 

ANISIO TEIXEIRA – INEP, CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2015, 2016). 

Em termos de oferta do curso de SE, nível bacharelado, o censo apontou a 

existência de 82 cursos em nível nacional, sendo 24 ofertados por IES públicas e 58 por 

privadas. Esse montante de IES recebeu 7.069 matrículas no ano de 2015, das quais 3.400 

foram para as IES públicas e 3.669 para as privadas (INEP-CENSO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 2015, 2016). 

Quanto à região Sul do país, tem-se o quadro 1: 

 

Quadro 1 - Oferta dos cursos e de matriculados em SE, nível bacharelado, região Sul do Brasil - 2015. 

ESTADO Nº DE CURSOS Nº DE MATRÍCULAS 

 Total Pública Privada Total Pública Privada 

Paraná 16 09 07 1.627 890 737 

Santa Catarina 03 02 01 389 232 157 

Rio Grande do Sul 09 00 09 480 00 480 

TOTAL DA REGIÃO 

SUL 

28 11 17 2.496 1.122 1.374 

Fonte: adaptado de INEP-CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2015 (2016). 

 

Se considerado os dados do quadro 1 com o total de cursos ofertados no Brasil no 

ano de 2015, contata-se que a região Sul ofertou 34% dos cursos de SE do país e, 36% do 

total de matrículas efetivadas naquele ano.  

Se compararmos esses dados com os resultados da pesquisa feita por Cielo, Schmidt 

e Wenningkamp (2014)32 que localizaram, com base nos dados do MEC de 2013, 70 cursos 

participantes no terceiro ciclo avaliativo do Enade no ano de 2012 desses, 20 estavam 

localizados na região Sul do país. Desse resultado para o Censo de 2015, contata-se que, dos 

28 cursos em funcionamento, 18 participaram do quarto ciclo avaliativo do ENADE em 

201533.  

O resultado da pesquisa das autoras citadas no parágrafo acima gerou várias 

inquietações no corpo docente dos cursos de SE, cuja discussão permeou parte dos debates 

do V Enasec, realizado no ano de 2015. Essas discussões nos motivaram a checar a realidade 

de nossa própria região, a região Sul do Brasil, bem como, a busca por respostas acerca desta 

retração na oferta de cursos em nível regional. 

Anteriormente a data da pesquisa, já havia registros de publicações de estudos 

relacionados à preocupação com a qualidade do ensino ministrado, tanto em nível didático-

pedagógico quanto em estrutura física/laboratorial. Estudos feitos por: Maia e Moraes 

(2007); Faria e Reis (2008); Silva, Barros e Souza (2010); Barros, Silva e Lopes (2014) 

retrataram essa preocupação. 

Parte dos resultados das pesquisas acima descritas e outras desencadeadas a parir do 

ano de 2014 chegaram a conclusões semelhantes sobre o tema, quais sejam: a) o curso 

                                                 
32 Segundo as autoras, desde a autorização de funcionamento do primeiro curso no país, em 1970 na UFBA, 

existiram 130 cursos de graduação, nível bacharelado, em SE no Brasil.  
33 Para conhecer os critérios de participação de uma IES no ENADE, acessar: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior 
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superior de SE, por ser de nível bacharel, não está voltado para a prática da docência, o que 

se configura em um obstáculo para aqueles que desejam seguir na carreira docente (MAIA; 

MORAES, 2007; FARIA; REIS, 2008); b) Silva, Barros e Sousa (2010, p. 57),  destacaram 

que "[...] embora a experiência profissional seja importante para a transmissão de 

conhecimentos adquiridos na prática, é necessária a existência de educadores da área com  

domínio dos saberes pedagógicos  alinhados à vivência da profissão." e; c) a ausência de 

docentes diplomados em Secretariado nos cursos para a profissão pode promover um 

distanciamento nos discursos da prática pedagógica em relação às competências, habilidades 

e atitudes necessárias ao cotidiano secretarial, levando a um eventual esvaziamento nas 

matrículas e consequente fechamento dos cursos (SABINO; GONÇALVES, 2016). Outro 

fator responsável pela redução na oferta do curso, citado pelo autor anterior: 

 

[...] pode-se inferir que além dos cursos de bacharelado para o 

Secretariado estarem sob redução na oferta. [...] a formação tecnológica 

vem ocupando maior espaço no universo de cursos, com progressão mais 

rápida em relação aos cursos de maior duração. Por meio de [...] incentivo 

das políticas para o ensino superior em ambos os países, que por sua vez 

se incluem em uma nova lógica do circuito universitário, provinda das 

diversificações de ocupações no mercado de trabalho (SABINO; 

GONÇALVES, 2016, p.166). 

 

As perguntas que não querem calar são: Seriam as dificuldades técnico-

administrativas somadas ao desafio de sintonizar profissionais com formação em 

bacharelado em professores de nível superior, uma das causas da retração na oferta dos 

cursos? Essas dificuldades poderiam afastar o público discente, provocando desinteresse em 

continuar o curso? Ou seria a expansão dos cursos em nível de tecnologia a causa? 

  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia consiste em apresentar o passo a passo da execução de um projeto 

de estudo, descrevendo os métodos e as técnicas de pesquisa utilizada para captar e analisar 

os dados, propondo para o problema pesquisado (OLIVEIRA, 2007). 

Para o estudo da temática em questão, foi utilizada a abordagem qualitativa a partir 

da premissa descritivo-explicativa, tendo por fonte de dados secundários pesquisas 

bibliográficas e documentais e, primários, por meio de questionários entregues às IES 

participantes do último ciclo avaliativo do ENADE, no ano de 2015. 

Descritivo porque descreveu as características de determinado fenômeno, 

estabelecendo relações entre as variáveis deste fenômeno (GIL, 2008). Quanto à pesquisa 

explicativa, por utilizar o referencial teórico construído como base para a explicação do 

fenômeno pesquisado (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), a revisão bibliográfica é importante porque 

apresenta os dados já abordados por outros autores, salientando a contribuição e a relevância 

da pesquisa realizada. Também se fez uso de pesquisa documental (por meio dos relatórios-

sínteses disponibilizados pelo INEP para os ciclos avaliativos do ENADE de 2006, 2009 e 

2012. Quanto ao ciclo avaliativo de 2015 ressalta-se que até o mês de junho do corrente ano 

ainda não estava disponibilizado para consulta, assim, utilizou-se a planilha de conceitos 
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obtidos no ciclo que já está disponível no referido órgão de governo). Além do conceito 

ENADE também foram considerados o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice 

Geral de Curso (IGC)34. 

Após a etapa de levantamento dos dados dos cursos participantes nos 4 ciclos 

avaliativos, definiu-se que as IES alvo desta primeira etapa seriam as participantes do ciclo 

de 2015. Para tanto, destinou-se para essas IES um questionário que objetivou identificar 

alguns aspectos estruturais e didático-pedagógicos considerados importantes para o 

funcionamento do curso de SE35.  

Este questionário foi encaminhado para todas as coordenações de curso da região 

Sul do país que participaram do ciclo avaliativo de 2015. Para tanto foram utilizadas várias 

ferramentas de localização e de comunicação como: sites institucionais, telefone, redes 

sociais, e-mail e até mesmo o whatsapp. Esse processo ocorreu ao longo dos meses de abril e 

maio de 2017. Destaca-se que dos 18 cursos participantes do ENADE 2015, todos foram 

contatados por diversas vezes, contudo o êxito desses contatos foi, no mínimo, frustrante. 

Apenas nove IES responderam, ou seja, 50% do total contatado. 

Quanto à identificação das IES optou-se pela identificação numérica de 1 a 18, 

como forma de preservar a identidade das mesmas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira participação do curso de Bacharel em Secretariado Executivo no 

ENADE aconteceu no ano de 2006 e contou com a participação de 119 instituições de ensino 

superior espalhadas pelas cinco regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul. A região Sul do Brasil, composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul participou na primeira edição do ciclo avaliativo com 37 cursos. A figura 1 destaca os 

três estados da região Sul do Brasil, foco deste estudo. 

Figura 1 – Mapa do Brasil com destaque para os estados que compõem a região Sul do país.  

 

Fonte: Autores (2017). 

                                                 
34 O Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC) foram criados pela Portaria 

Normativa nº 40/2007, republicada em dezembro de 2010. Tanto o CPC quanto o IGC são identificados como 

Indicadores de Qualidade da Educação Superior. Mais detalhes acessar:  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-de-qualidade. 
35 Os parâmetros para estes aspectos tiveram por base a Diretriz Curricular nacional (DCN) para os cursos de 

SE (Resolução MEC 3/2005). 
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A partir dos relatórios síntese para os cursos de SE do ENADE, ciclos avaliativos 

de 2006, 2009 e 2012 e da planilha de conceitos das IES que participaram do ciclo de 2015, 

foi elaborado o quadro 2, apresentando todas as IES participantes, da região Sul do Brasil, 

nos quatro ciclos do ENADE: 2006, 2009, 2012 e 2015. Além do conceito ENADE, constam 

também CPC e o IGC36. 

Pode-se observa que no primeiro ano de avaliação de um total de 37 instituições 

avaliadas, 13 ficaram sem conceito, cinco alcançaram o conceito 3, 16 o conceito 4 e três 

alcançaram o conceito 5. Já no ano de 2009 participaram da avaliação 27 instituições as 

quais apenas uma ficou sem conceito, sete tiveram conceito 2, 14 atingiram o conceito 3, 

quatro o conceito 4 e, finalizando aquele ciclo avaliativo, uma o conceito 5. Em 2012 o 

número de instituição participantes do ENADE continuou decrescendo, 20 participaram da 

avaliação. Dessas uma ficou sem conceito, duas obtiveram conceito 2, 10 o conceito 3, 

quatro o conceito 4 e, três o conceito 5. O último ciclo avaliativo do ENADE ocorrido no 

ano de 2015 contou com a participação de 18 IES, dessas três ficaram sem conceito, duas 

obtiveram conceito 2, oito o conceito 3, quatro o conceito 4 e somente uma obteve conceito 

máximo 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Ressalta-se que no ciclo avaliativo de 2006 não havia o CPC e IGC. Os mesmos foram inclusos a partir do 

ciclo de 2009.  
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Quadro 2 – Conceitos obtidos pelas IES participantes nos ciclos avaliativos de ENADE:2006-2015. 

 

Fonte: Adaptado a partir dos relatórios síntese do curso de SE - ciclos avaliativos do ENADE: 2006, 2009 e 

2012 e planilha de conceitos do ciclo avaliativo de 2015. 

Observação: Como forma de preservar o nome das IES, utilizou-se a disposição 

numérica após tê-las ordenadas em ordem alfabética. 

Além da visualização dos conceitos do Enade obtidos (Quadro 2), contata-se que as 

IES de número de ordem: 2, 4, 5, 8, 11,18, 25, 29, 30 e 40 não obtiveram conceito, ou seja, 
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ficaram "SC"37 no primeiro ciclo avaliativo em 2006 e não participaram mais em nenhum 

dos demais ciclos. 

As IES de número de ordem: 1, 7, 10, 13, 20, 23, 27, 28 e 31 participaram somente 

dos ciclos avaliativos de 2006 e 2009, sendo que, praticamente todas decresceram no 

conceito obtido. Já as IES de número de ordem: 3, 12, 16, 17 tiveram participações 

intercaladas entre os ciclos avaliativos de 2006, 2009 e 2012.  

Assim, têm-se as IES de número de ordem: 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 32, 33, 34, 

35, 36, 37 e 38 as que participaram de todos os ciclos avaliativos do ENADE. E, as de 

número de ordem: 41, 42 e 43 que participaram somente do último ciclo. 

Independente do ciclo de participação, os conceitos obtidos ao longo das avaliações 

se mantiveram ao do ciclo anterior ou decresceu, fato que instiga estudos futuros quanto às 

causas de manutenção desses conceitos. 

Como forma de melhor apresentar a realidade do número de cursos de graduação, 

nível bacharelado, da região Sul do país, elaborou-se a figura 2. Nessa figura, por meio do 

mapa político dos estados que compões essa região, ficou fácil visualizar o decréscimo de 

cursos ofertados ao longo dos anos de 2006 a 2015.  

 

Figura 2 - Mapa político dos estados que compõem a região Sul do Brasil com destaque para os Municípios que 

ofertam o curso de graduação em SE, nível bacharelado - 2006-2015. 

ENADE 2006 

 

 

ENADE 2009 
 

 
 

                                                 
37 O Curso fica sem conceito Enade (SC) quando não reúne condições que possam estabelecer o cálculo do 

indicador. Como exemplo, pode-se citar os casos em que menos de dois estudantes concluintes selecionados 

participam da prova. Mais detalhes acessar:  

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/notas_tecnicas/2016/nota_tecnica_n32_2017_cgcqes_da

es_calculo_conceito_enade.pdf 
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ENADE 2012 
 

 

ENADE 2015 
 

 
      Municípios com IES públicas             Municípios com IES privadas            Municípios dom IES públicas/privadas  

 

Fonte: Os autores (2017). 

Entre as IES avaliadas no ENADE de 2006, 31 eram provenientes de IES privadas 

e, seis, públicas. Essas IES estavam agrupadas em: cinco Centros Universitários, 10 

Faculdades, um Instituto de Ensino e 21 Universidades. 

No ENADE de 2009 vinte e sete IES participaram desse total 19 eram privadas e 

oito públicas, estando agrupadas em três Centros Universitários, sete Faculdades e 17 

Universidades. Com relação ao ciclo avaliativo de 2006 constatou-se uma redução de quatro 

IES (13% do número de IES participantes), sendo essas privadas. Mas também houve o 

aumento de um curso em uma IES pública.  

Já no ENADE de 2012 obtiveram-se os seguintes dados: 20 IES foram avaliadas, 

sendo: 12 privadas e oito públicas, agrupadas em dois Centros Universitários, cinco 

Faculdades e 13 Universidades. Com estes números constata-se novo decréscimo de cursos 

ofertados, principalmente no que tange às IES privadas. Do ano de 2006 ao ano de 2012, 

houve uma redução de 36%. 

Na última edição, que ocorreu no ano de 2015, e correspondeu ao quarto ciclo 

avaliativo, 18 IES participaram. Dessas oito públicas e 10 privadas, agrupadas em dois 

Centros Universitários, duas Faculdades e 14 Universidades. Neste ciclo novo decréscimo 

ocorre. Com esse, tem-se 42% menos IES participantes se comparado com o primeiro ciclo 

que ocorreu no ano de 2006. Ou seja, em menos de uma década, 13 cursos de graduação, em 

nível de bacharelado, em SE deixaram de ser ofertado na região Sul do país. 

Entre as IES que deixaram de ofertar o curso o destaque vai para as privadas. Das 

31 particulares avaliadas em 2006 restaram 10 no ano de 2015, uma queda de 68%. Em 
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contrapartida das seis IES públicas avaliadas em 2006 houve um acréscimo de duas, 

totalizando oito no ciclo avaliativo de 2015, o que significou um aumento de 33,3%. 

De posse desses resultados deu-se início a etapa de contato junto às coordenações 

de curso de SE das IES que participaram do ciclo de 2015.  Nesta etapa o objetivo foi 

recolher o e-mail da coordenação para o envio do questionário. Esse questionário objetivou 

recolher dados e informações que representassem a realidade administrativa e didática 

pedagógica dos cursos. Das 18 IES que ofertavam o curso de Bacharel em Secretariado 

Executivo na região Sul do Brasil, apenas nove participaram da pesquisa na íntegra, 

preenchendo e devolvendo o questionário que lhes foi enviado. Das nove restantes, três 

comunicaram que não responderiam, pois estavam em processo de encerramento ou já 

haviam fechado o curso, uma transformou o curso em tecnólogo e as outras cinco ignoraram 

o contato. Já com o retorno de nove IES, nova numeração foi designada para a identificação 

das mesmas. 

Entre as perguntas do questionário se quis saber o ano de autorização de 

funcionamento do curso e, com essa informação, calcular a quanto tempo o curso está sendo 

ofertado. O gráfico 1 apresenta os resultados. 

 
Gráfico 1 – Tempo, em anos, que as IES ofertam o curso de SE. 

Fonte: Resultado da pesquisa (2017). 

 

Das IES privadas duas ofertam o curso de SE entre 16 a 20 anos e duas entre 21 e 

25 anos. A faixa etária de oferta das IES públicas ficou assim distribuída: uma oferta entre 

10 e 15 anos; duas está entre 16 e 20 anos, uma entre 21 e 25 anos e uma entre 26 e 31 anos. 

As próximas perguntas, 2, 3 e 4, indagaram se o curso possui departamento próprio 

ou se está jurisdicionado a outro; se o Projeto Político Pedagógico (PPP) está ajustado às 

DCNs de 2005 e; se possui colegiado de curso próprio. O gráfico 2 sumariza as respostas 

obtidas. 
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Gráfico 2 – possui departamento e colegiado de curso próprio e o PPP está ajustado às DCNs do curso 

Fonte: Resultado da pesquisa (2017). 
 

De acordo com a figura 2, das nove IES três possuem departamento próprio e seis 

estão jurisdicionadas a outro departamento (de administração ou de letras). Um dos fatores 

responsáveis por isto é a proximidade entre as disciplinas ofertadas. Por exemplo: para o 

departamento de letras em função das línguas estrangeiras. Outro aspecto identificado é que 

algumas IES são, administrativamente, divididas por institutos. 

Quanto à questão do Projeto Político Pedagógico (PPP) estar ajustado às DCNs de 

2005, apenas uma IES respondeu que está em processo de ajuste, as demais, oito IES 

informaram que estão ajustadas. Em termos de colegiado de curso próprio, seis informaram 

que o possuem e as demais, outras três informaram que não e que estão inseridos em outros 

colegiados de suas respectivas IES. 

Também se quis saber o número de profissionais Bacharéis em SE que ministram as 

disciplinas específicas do curso, bem como suas respectivas titulações acadêmicas 

(graduados, especialistas, mestres ou doutores). O gráfico 3 apresenta as respostas obtidas. 

Vinte e oito Bacharéis em SE são responsáveis pelas disciplinas específicas de formação do 

SE, desses um é pós-doutor, sete são doutores, 15 mestres e cinco especialistas.  

 

Gráfico 3 – Número e titulação acadêmica dos docentes das IES que são bacharéis em SE. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa (2017). 
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Importante também para a consolidação do ensino de graduação é a participação 

dos docentes da área em grupos e/ou projetos de pesquisa institucionalizados, bem como em 

projeto de extensão. Sete IES responderam que os docentes fazem parte de grupos de 

pesquisa e, duas informaram que não. Quanto a participação em projetos de extensão, cinco 

responderam que possuem esses projetos e, 4 afirmaram que não tem nenhum projeto de 

extensão em andamento (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Participação em grupo de pesquisa e se possui projeto de extensão. 

 

 

Fonte: Resultado da pesquisa (2017). 

 

Outro aspecto questionado estava relacionado ao resgate de conteúdos ministrados 

em sala de aula como etapa preparatória para o ENADE. Quatro das oito IES participantes 

afirmaram que realizam atividades com intuito de resgatar conteúdos para a realização da 

prova do ENADE. Entre essas atividades destacaram a realização de simulados, aplicações 

de provas dos ciclos anteriores além de discussões sobre as mesmas. 

Quanto aos aspectos políticos/organizacionais dos cursos foi questionado qual a 

formação acadêmica do coordenador do curso e quanto tempo atua nessa função. Em um 

cenário de nove IES participantes, cinco possuem como coordenador de curso profissionais 

graduados em Secretariado Executivo. No que tange ao tempo de atuação na função de 

coordenador cada IES possui critérios diferentes: algumas não possuem período estipulado 

para a função enquanto outras participam de um rodízio que ocorre a um tempo pré-

determinado. Algumas delas elegem o coordenador de curso dentre os professores do 

colegiado, por meio de eleições cujos votantes são os próprios docentes do colegiado e o 

corpo discente regulamente matriculado. 

Também se quis saber quais os desafios encontrados no cotidiano da função de 

coordenador de curso.  As principais dificuldades citadas foram:  

a) a escassez de material bibliográfico e de produções científicas motivadoras 

voltadas para a área; 

b) coordenar um curso que está "a sombra" de um tecnólogo, no caso das IES 

privadas; 

c) a dificuldade de alocação do profissional, uma vez que este possui habilidades 

demandadas também pelos cursos de administração e de letras; 
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d) a distância entre a realidade do profissional (professor) com a área de atuação 

do profissional formado em Secretariado Executivo; 

e) instigar o envolvimento dos discentes em questões que vão além das 

atividades técnicas da profissão. 

Diante destas dificuldades levantou-se o questionamento de que se em algum 

momento as instituições cogitaram transformar o curso em tecnólogo, e qual seria a razão 

para este pensamento. Das nove instituições participantes apenas duas afirmaram já terem 

cogitado a mudança do curso de bacharel para tecnólogo, impulsionadas pela falta de 

estudantes, ou baixa procura de interessados em fazer o vestibular para um curso em nível de 

bacharelado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi levantar o número de cursos de graduação em 

Secretariado Executivo (SE), nível bacharelado, da região Sul do Brasil que participaram dos 

quatro ciclos avaliativos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), 

2006, 2009, 2012 e 2015 e verificar, junto as Instituições de Ensino Superior (IES) dos três 

Estados dessa região: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a atual situação de 

funcionamento destes cursos. 

Até o mês de junho do corrente ano foram cumpridas as primeiras etapas do estudo. 

Entre os resultados obtidos, constatou-se que na região Sul do Brasil também houve a 

diminuição da oferta do número de cursos de graduação, nível bacharelado, em SE. Em 

2006, primeiro ciclo avaliativo do ENADE, haviam 31 cursos avaliados. Esse número 

decresceu 42% no quarto ciclo, em 2015. Ou seja, em 2015, 13 cursos de graduação 

deixaram de fazer parte do ENADE, os quais podem, inclusive, ter encerrado suas 

atividades. 

Com o retorno dos questionários enviados às coordenações de cursos já 

identificadas, obtiveram-se, em linhas gerais, respostas que coadunam com outras pesquisas 

realizadas sobre a temática de retração da oferta de cursos e que foram citadas ao longo deste 

texto: a) a maioria dos cursos ofertados está no mercado de 15 a 30 anos, contudo, 34% deles 

não possuem departamento próprio e, consequentemente, colegiado de curso próprio. Esse 

percentual não pode ser ignorado, uma vez que, pode contribuir para a minimização do curso 

como relataram alguns coordenadores.  

Outra resposta que nos causou surpresa e que pode ser usada como objeto para 

futuras pesquisas é o fato de ainda existir colegiados de cursos que não ajustaram seu PPP às 

DCNs. Qual seria a causa deste atraso? Como se portaram os acadêmicos, em termos de 

conteúdo, ao realizar os exames do ENADE? 

Mas houve retornos positivos, como o quantitativo de docentes bacharéis em SE 

que ministram disciplinas específicas de formação do curso. Num total de nove IES 

respondentes se teve vinte e oito docentes nesta categoria, desses um pós-doutor, sete 

doutores e 15 mestres. Esses números são muito importantes para a consolidação da pesquisa 

na área e, com ela, a desmistificação de estereótipos e de escassez de referências empíricas 

que visam fomentar a qualidade, as competências e as habilidades dos discentes e dos 

próprios cursos, por exemplo.  
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Sumarizando as considerações finais, os resultados obtidos nos levam a crer que o 

decréscimo do número de cursos ofertados na região Sul do país, não tem, em um primeiro 

momento, relação com a implantação de cursos de tecnologia na área, mas sim a uma queda 

vertiginosa de ingressantes. Essa queda pode ter origem na diminuição ou exclusão de 

receitas por parte da direção da IES em investir no curso, tanto em infraestrutura 

administrativa, departamentos e colegiados de cursos próprios, quanto laboratorial 

(secretarial, de idiomas e de informática) e de acervo bibliográfico. A otimização do corpo 

docente em ministrar disciplinas em outros cursos, realidade para a maioria das IES privadas 

também pode estar contribuindo para este cenário. 

Isto posto, a equipe sente-se motivada para dar continuidade ao estudo, 

aprofundando a investigação quanto as causas da retração da oferta de cursos, bem como, a 

cessação de cursos e/ou interrupção. Para que se possa dar continuidade a investigação a 

pesquisa de campo será estendida para as demais IES que fizeram parte de algum dos ciclos 

avaliativos do Enade e que não constam mais neste indicador do MEC. 
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Resumo: A formação de docentes bacharéis na atuação no ensino superior é permeada por 

desafios pedagógicos nas mais diversas áreas do conhecimento, dentre elas, na área de 

secretariado executivo. Ocorre que o docente se caracteriza como perito em seu campo de 

conhecimento específico, porém, por vezes não domina a área pedagógica e educacional, 

devido a sua formação de bacharel. Frente às lacunas existentes na formação desses 

professores, este estudo possui o objetivo de compreender os desafios enfrentados pelos 

profissionais bacharéis em secretariado executivo que atuam como docentes no ensino 

superior nas IES públicas do Brasil. A justificativa de realização dessa pesquisa ampara-se 

inicialmente devido a existência de poucos estudos que investigam a preparação didático-

pedagógica dos docentes bacharéis que atuam nos cursos de secretariado executivo. Dessa 

forma, a coleta de dados se deu por meio de questionários aplicados aos docentes dos cursos 

de Secretariado das IES públicas do Brasil e também, por meio de análises nas grades 

curriculares das disciplinas. Como principais resultados obtidos, pode-se destacar que os 

respondentes apontam para a necessidade de desenvolvimento de competências e preparo 

para a atividade dos bacharéis docentes, por meio de capacitações didático-pedagógicas, que 

auxiliem no processo de ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: Formação docente. Bacharel docente. Secretariado Executivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A formação de docentes para o ensino superior é tema investigado por diversos 

autores, que abordam a necessidade e relevância de uma maior atenção à didática utilizada 

em sala de aula, principalmente no que se refere aos docentes portadores de diplomas de 

bacharelado.  Nesse contexto, as Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, com o 

passar dos anos, vêm se empenhando na busca de melhorar a qualificação acadêmica de seus 

docentes, no que tange às titulações de mestrado e doutorado. Tal fator pode estar atrelado à 

determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9394/96, que define que no 

ensino superior, ao menos um terço do corpo docente deve possuir titulação acadêmica de 

mestrado e/ou doutorado. 

Contudo, com relação à temática, diversos autores (BORDENAVE; PEREIRA, 

1977; RONCA; ESCOBAR, 1984; ABREU; MASETTO, 1997; ARANTES; GEBRAN, 

2013) alertam para uma lacuna existente na formação dos professores de ensino superior, 

qual seja, a de que o docente se caracteriza como perito em seu campo de conhecimento 

específico, porém, por vezes não domina a área pedagógica e educacional. 
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Ressalta-se que os cursos de bacharelado dispõem de um corpo docente, que em sua 

maioria, são compostos por profissionais bacharéis em suas áreas de conhecimento. No 

entanto, tendo em vista sua formação, esses profissionais não receberam capacitação 

pedagógica para exercer a docência. Ocorre que, segundo Gonçalves e Gasparin (2013), no 

desenvolvimento das aulas, em muitos casos, tais profissionais baseiam sua prática 

educacional nos modelos de seus mestres quando do período da graduação. 

O processo formativo dos profissionais que atuam na docência no ensino superior 

deve ser compreendido não apenas em seu campo específico de formação, mas também na 

área didático-pedagógica, porque esse docente assume responsabilidade significativa na 

formação e na educação profissional dos discentes (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005). 

Assim, espera-se por parte do professor, um aprimoramento nas técnicas e práticas 

pedagógicas para transmissão de seu conhecimento, de modo que proporcione uma formação 

crítico-profissional aos alunos. 

A ação docente nas IES, por vezes, não perpassa por um processo de formação 

pedagógica. Assim, no que se refere ao desempenho do docente no nível superior, Abreu e 

Masetto (1997, p.1) afirmam que “é comum existir uma lacuna: o professor se caracteriza 

como um especialista no seu campo de conhecimentos; este é, inclusive, o critério para sua 

seleção e contratação; porém, não necessariamente este professor domina a área 

pedagógica”. 

Ainda, Rozendo et al (1999, p. 16) citam que: 

A educação superior, que temos hoje é aquela que, de maneira geral, 

prioriza as práticas pedagógicas que pouco contribuem para o 

desenvolvimento de uma sociedade de sujeitos sociais construtores de sua 

própria história. Pelo contrário, a concepção predominante é a de uma 

educação para o ajustamento, a adaptação às normas e padrões de 

comportamento considerados “adequados”, em que aos educandos é 

imposta uma condição de passividade e subordinação à autoridade do 

educador. 

Arantes e Gebran (2013) corroboram com tal entendimento, ao afirmarem que 

existe uma lacuna no que tange à formação pedagógica exigida ao docente de ensino 

superior. Para as autoras, essa limitação pode interferir no processo de ensino-aprendizagem 

dos discentes. Complementando a ideia, Rozendo et al (1999) afirmam que existe um 

pressuposto que permeia entre as instituições de que para ser um professor bastaria apenas 

conhecer bem o assunto ou dispor dos conhecimentos acerca de sua área de atuação. Nesse 

cenário, a formação didática não é encarada como muito necessária, visto que os alunos, por 

estudarem no nível superior de ensino, já deveriam ter maturidade para compreender os 

conteúdos por si só. 

Contudo, na visão dos alunos a prática desse pressuposto não é totalmente válida. 

Ao avaliarem os docentes, esses discentes apontam falhas, principalmente no que se refere à 

didática de ensino, aulas demasiadamente expositivas e ainda, a pouca participação em sala 

(ROZENDO et al., 1999). Ou seja, no ensino superior é frequente os alunos ressaltarem as 

competências técnicas dos professores, porém, contudo, criticarem sua didática de ensino 

(ARANTES; GEBRAN, 2013). 

Cada professor, segundo Arantes e Gebran (2013), possui conhecimentos oriundos 

de sua formação, construção e desenvolvimento profissional e, esses saberes, influenciam 
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diretamente em sua prática pedagógica. Nesse sentido, é importante compreender a trajetória 

de formação dos profissionais bacharéis, que atuam na docência no ensino superior.  

(...) as práticas pedagógicas, realizadas em seu interior, são reflexo da 

sociedade e nela se refletem, espelhando a complexidade da dinâmica 

social e da interação humana. Conhecer tais práticas e desvelá-las é 

fundamental para a tomada de consciência, e decisivo para que sejam 

efetuadas ações no sentido de sua superação (ROZENDO et al, 1999, p. 

16). 

Em resumo, a docência no ensino superior exige competências, que não se limitam 

apenas ao exercício da profissão e aos diplomas de bacharel, mestrado ou doutorado, mas 

também, ao desenvolvimento de habilidades próprias dos professores (MASETTO, 1998). 

Vale ressaltar assim, que a formação técnica na área de atuação do docente é 

fundamental para efetivar a transmissão do conhecimento aos alunos. Contudo, a preparação 

proporcionada pelos cursos de bacharelado, dificilmente contemplam em seus projetos 

político-pedagógicos (PPPs), uma formação didática voltada para o ensino. Tal fator faz com 

que os profissionais careçam de habilidades didáticas, necessárias para mediar a relação 

ensino-aprendizagem e de maior interação entre teoria e prática (GONÇALVES; 

GASPARIN, 2013). Esse cenário, também é encontrado nos cursos de bacharelado em 

secretariado executivo do Brasil. 

No que se refere ao curso de secretariado executivo, por se tratar de uma graduação 

que forma bacharéis, o ensino volta-se para a atuação prática do profissional nas 

organizações. Segundo Barros, Silva e Lopes (2014), a matriz curricular desses cursos, 

tampouco suas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), preparam os profissionais para 

atuação na docência do ensino superior. 

A partir dessa realidade, é importante investigar quais processos didático-

pedagógicos são necessários para que os docentes universitários possam desenvolver sua 

função com maior segurança na ação de ensino e aprendizagem, permitindo maior 

envolvimento do aluno no processo de apropriação do conhecimento. 

Nesse contexto, a problemática que motiva a realização dessa pesquisa ampara-se 

no fato de compreender de que maneira ocorre a formação para a docência dos bacharéis que 

atuam nos cursos de bacharelado em secretariado executivo da região Sul do Brasil. Assim, a 

questão norteadora do estudo busca investigar: quais os fundamentos didático-pedagógicos 

embasam a formação docente dos bacharéis em secretariado executivo, para atuação no 

ensino superior? E ainda, quais são os principais desafios enfrentados por esse profissional 

para a atuação docente? 

Motivados por essa discussão, esse estudo tem como objetivo central compreender 

os desafios enfrentados pelos profissionais bacharéis em secretariado executivo que atuam 

como docentes no ensino superior nas IES públicas do Brasil. Para atingir tal objetivo, 

estabeleceu-se os seguintes objetivos específicos: a) identificar a qualificação didático-

pedagógica dos docentes vinculados aos cursos de bacharelado em secretariado executivo, 

das instituições de ensino superior públicas do Brasil; b) analisar as grades curriculares dos 

cursos de bacharelado em secretariado executivo de instituições públicas do Brasil; c) 

compreender os desafios enfrentados pelos docentes, na atuação no ensino superior.  

A profissão de secretariado executivo passou por significativas evoluções ao longo 

dos anos. Tais mudanças culminaram no aumento da demanda por cursos superiores na área 

e, consequentemente, na necessidade de formação de professores capacitados com 
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preparação pedagógica. Dessa forma, considerando a existência de poucos estudos que 

investigam a preparação didático-pedagógica dos docentes bacharéis que atuam nos cursos 

de secretariado executivo; e considerando ainda a necessidade de investigar o que as IES 

oferecem aos bacharéis como preparação para a docência neste nível de ensino, justifica-se a 

realização de uma pesquisa que busque identificar a formação desses professores, quais 

fundamentos didático-pedagógicos auxiliam na sua atuação no ensino superior e ainda, os 

principais desafios enfrentados na docência. 

Nessa perspectiva, acredita-se que estudos dessa natureza possam contribuir no 

sentido de compreender o cenário da formação do profissional bacharel e sua atuação na 

docência, aspecto este fundamental para delineamentos da ação docente. Por fim, é 

fundamental uma compreensão acerca das práticas pedagógicas realizadas nos cursos de 

bacharelado, visto que essas refletem fortemente na formação dos profissionais. Conhecer e 

desvelar tais práticas é fundamental e decisivo para resolução das lacunas existentes no 

ensino. 

Compreende-se assim, que essa pesquisa possa contribuir para um permear 

reflexões acerca dos desafios enfrentados pelos docentes da área, no que se refere à 

formação pedagógica para a docência. Ademais, a investigação vem diretamente ao encontro 

com a temática do V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo, que remete à 

pesquisa e formação acadêmica em Secretariado: continuidades, descontinuidades, 

perspectivas e desafios, uma vez que busca contribuições para a formação de Secretários 

Executivos, somando-se com o debate acerca das dificuldades e atribuições enfrentadas 

pelos profissionais docentes investigados.  

Para explanar os resultados obtidos, esse estudo está estruturado em quatro seções, 

além dessa introdução. Inicialmente tecem-se considerações teóricas acerca da docência no 

ensino superior e da docência nos cursos de Secretariado Executivo. Em seguida, 

apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados, seguidos da seção de resultados da 

pesquisa. Por fim, são traçadas as considerações finais obtidas com a realização do estudo. 

 

2 FORMAÇÃO PARA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

O ensino superior vem se intensificando de forma significativa no Brasil. Em trinta 

anos houve um aumento de 180% no surgimento de instituições de ensino, sendo que no ano 

de 1984 haviam 847 IES estabelecidas, já em 2014, o número subiu para 2.368 (INEP, 2000; 

2014). Tal intensificação é decorrente, grande parte, do processo de reestruturação e 

expansão das IES, principalmente a partir da implementação de um conjunto de medidas 

provisórias, leis e decretos estabelecidos pelo governo federal (LIMA, 2012). 

Juntamente com a intensificação das IES, também os cursos de nível superior 

passaram por notória evolução. Dentre as principais, destaca-se a expansão dos cursos de 

graduação e, com estes, a necessidade de contratação de corpo docente para atuação no 

ensino. 

No que se refere à docência no ensino superior, não existe legislação específica que 

habilite a prática de ensino aos professores, contudo, de acordo com o Artigo 66, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação: “A preparação para o exercício do magistério superior far-

se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado” 

(BRASIL, 1996). Contudo, a LDB não traz informações acerca do pré-requisito para 

ingresso, formação ou promoção na carreira do docente nessa modalidade de ensino.  
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Esse fator faz com que os professores do ensino superior, de acordo com 

Vasconcelos (1996) e Arantes e Gebran (2013) direcionem o foco de sua formação ao 

desenvolvimento de pesquisas, tornando-se mestres e doutores pesquisadores, que não 

necessariamente possuam foco na docência. A docência por parte desses profissionais, 

segundo Vasconcelos (1996, p. 3) é “muitas vezes exercida por excelentes pesquisadores, 

mas com sérias deficiências enquanto professores”, o que gera lacunas no ensino superior, a 

serem compreendidas. 

No que tange ao grau de formação, dados do Inep (2014) demonstram o que 

afirmam Arantes e Gebran (2013), sobre os docentes atuantes na educação superior, os quais 

buscam cada vez mais, aperfeiçoamento por meio da realização de mestrado e doutorado, 

conforme pode ser visualizado na Figura 1: 

Figura 1 - Participação percentual de funções docentes na educação superior, segundo o grau de formação e 

categoria administrativa (2003 – 2014). 

 

Fonte: INEP (2014). 

 

Analisando a Figura 1, ao longo de dez anos, percebe-se uma curva ascendente de 

crescimento para formação de docentes mestres e doutores, tanto na rede pública, quanto na 

rede particular de ensino. Sendo que na rede pública, o percentual de mestres em 2003, que 

era de 27,3 passou para 28,8% em 2014 e de doutores, de 39,5 em 2003 para 55,8% em 

2014. Na rede particular, de 39,3% de mestres em 2003, passou-se para 47% em 2014 e com 

relação aos doutores, o percentual de 11,8 em 2003, passou para 19,8 em 2014. Por sua vez, 

apresentou-se uma curva decrescente de especialistas, o que confirma a tendência de 

crescimento de professores pesquisadores. 

Contudo, há que se questionar se de fato esses docentes buscam as capacitações de 

mestrado e doutorado visando à pesquisa e o ingresso nas IES, ou se a procuram objetivando 

uma melhoria em sua prática pedagógica para o exercício da docência, quando nos casos da 

graduação em bacharelado. 

Em muitas situações, Gonçalves e Gasparin (2013), afirmam que os profissionais 

docentes bacharéis, baseiam suas práticas educacionais nos modelos obtidos no decorrer de 

sua formação. Entretanto, os cursos de bacharelado dificilmente trazem em seus PPPs uma 

formação didática voltada ao ensino, fazendo com que habilidades didáticas se tornem um 

gargalo no momento de mensurar a interação teoria e prática e a relação de ensino-

aprendizagem (GONÇALVES; GASPARIN, 2013). 
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Nesse sentido, não basta apenas que o docente apresente domínio do conteúdo, 

além disso, ele deve contribuir para com uma situação de aprendizagem dos discentes. Sobre 

o tema, Pimentel (1993, p. 85), afirma que os professores possuem domínio do que ensinam, 

contudo, nem todos “têm o conhecimento da produção do conhecimento e poucos têm o 

conhecimento claro e consciente do que é ensinar”. 

Destarte, é mister afirmar que o exercício docente exige sim, competências 

específicas do profissional, no entanto, Masetto (1998) afirma que as habilidades do docente 

não devem se restringir ao diploma de bacharelado, mestrado ou doutorado, mas sim, devem 

ser dotadas de características próprias de cada um, voltadas ao ensino. 

Tal cenário apresentado, conduz ao entendimento de que a expansão dos cursos de 

nível superior e da prática docente, de modo geral, possa ter ocorrido nas mais diversas áreas 

do conhecimento. Motivado por essas discussões, faz-se importante investigar o cenário dos 

cursos de bacharelado em secretariado executivo, área essa, que ao longo dos anos apresenta 

notória evolução, principalmente no que se refere à participação na pesquisa. 

 

2.1 ATUAÇÃO DOCENTE DO BACHAREL EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

A profissão de secretariado executivo apresentou considerável ascensão a partir de 

1980, com a regulamentação da atuação profissional, por meio da lei nº 7.377/85, 

complementada pela lei nº 9.621/96, que descrevem as atribuições da profissão. Além disso, 

outras conquistas podem ser citadas, como o enquadramento sindical, obtido em 1987; a 

criação da Federação Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC), em 1988; e a 

publicação do código de ética profissional, em 1989. 

No ano de 2005, foram instituídas as DCN para os cursos de graduação em 

secretariado executivo e, a partir de então, as IES tiveram acesso a uma indicação clara 

acerca dos componentes curriculares exigidos para a formação profissional dos bacharéis. 

Destaca-se que as DCN para esse curso, buscam moldar a formação de um profissional 

capaz de cumprir, além das rotinas secretariais, atividades como a organização de eventos, 

etiqueta profissional, arquivística e compreensão das mudanças organizacionais (BISCOLI; 

CIELO, 2004; BRASIL, 2005). 

Assim, os cursos de bacharelado em secretariado executivo, passaram a desenvolver 

um trabalho de forma integrada, que objetiva atingir visibilidade e respeitabilidade frente às 

organizações, atendendo as demandas do mercado. Ou seja, as DCN para os cursos de 

bacharelado em secretariado executivo, determinam a formação de profissionais aptos à 

atuação prática nas organizações, conforme a Resolução nº 3, de 23 de junho de 2005: 

Art. 3º O curso de graduação em Secretariado Executivo deve ensejar, 

como perfil desejado do formando, capacitação e aptidão para 

compreender as questões que envolvam sólidos domínios científicos, 

acadêmicos, tecnológicos e estratégicos, específicos de seu campo de 

atuação, assegurando eficaz desempenho de múltiplas funções de 

acordo com as especificidades de cada organização (...) 

Parágrafo único. O bacharel em Secretariado Executivo deve apresentar 

sólida formação geral e humanística (...) bem como capaz para atuar nos 

níveis de comportamento microorganizacional, mesoorganizacional e 

macroorganizacional (BRASIL, 2005, grifo nosso). 
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Isso posto, pode-se afirmar que as DCN não estabelecem diretrizes para a atuação 

do profissional bacharel em secretariado executivo, na docência no ensino superior. Ou seja, 

os profissionais bacharéis são preparados durante a graduação para atuação direta nas 

organizações. 

Como ocorre em outras áreas do conhecimento, os docentes de secretariado 

executivo fundamentam seus conhecimentos para o ensino na experiência da prática 

profissional e nos cursos de pós-graduação que realizam (BARROS; SILVA; LOPES, 2014). 

Para tanto, é primordial que se busque aperfeiçoamento acerca dos conhecimentos 

pedagógicos, para se estabelecer uma relação entre ensino-aprendizado entre docentes e 

alunos. 

Compreende-se assim, que a formação pedagógica de docentes que atuam no ensino 

superior nos cursos de bacharelado em secretariado executivo, não ocorre apenas por meio 

do planejamento proposto pelas DCN, tendo em vista essa formação técnica. Nesse cenário, 

o profissional que atua em disciplinas específicas da área, apenas com a formação de 

graduação, pode enfrentar desafios no que tange ao preparo didático-pedagógico para o 

ensino, conforme também afirmaram Barros, Silva e Lopes (2014). 

Nesse contexto, paralelamente aos aspectos profissionais, merece destaque uma 

maior compreensão acerca da atuação dos bacharéis em secretariado executivo, na docência 

no ensino superior. De que maneira esses profissionais capacitam-se para a atuação docente? 

Como ocorre em outras áreas do conhecimento, acredita-se que esses docentes, busquem 

aperfeiçoar seus conhecimentos para a prática didático-pedagógica, por meio da realização 

de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu e que, de acordo com Barros, Silva e Lopes 

(2014) fundamentam seus conhecimentos para o ensino na experiência da prática 

profissional. Para tanto, é primordial que se busque aperfeiçoamento acerca dos 

conhecimentos pedagógicos, para se estabelecer uma relação entre ensino-aprendizado entre 

docentes e alunos. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa propôs-se a investigar os cursos presenciais de bacharelado em 

Secretariado Executivo, ofertados pelas IES públicas do Brasil. Destaca-se que o curso 

investigado, ao nível de bacharelado, está distribuído em todas as regiões do país (e-MEC, 

2017). Dessa forma, a partir do conhecimento acerca do campo de estudo, essa investigação 

foi desenvolvida inicialmente por meio de pesquisa bibliográfica, na qual se buscou 

estabelecer um constructo teórico para auxiliar no entendimento acerca da formação de 

bacharelado em Secretariado Executivo. Na sequência, buscou-se analisar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de bacharelado em Secretariado Executivo e 

considerar se estas, preparam o profissional para atuação na docência. 

Além disso, para a identificação dos cursos de bacharelado presenciais em 

Secretariado Executivo no Brasil, utilizou-se os dados da plataforma eMEC38, na qual se 

aplicou os seguintes critérios: Consulta avançada > Busca por cursos de graduação > Curso: 

“Secretariado” > Gratuidade do curso: sim > Modalidade presencial > Grau bacharelado > 

Situação em atividade, os demais campos foram deixados em branco. A partir dos critérios 

de busca aplicados foram identificados 18 cursos com a situação “em atividade”, sendo que 

                                                 
38 Base de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior e cursos de 

graduação do Sistema Federal de Ensino. 
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para este estudo, foram considerados 16 cursos (Quadro 1), tendo em vista que 2 deles 

correspondiam ao mesmo, ofertado em campus distintos. Por meio dos dados coletados, foi 

possível identificar também a localização dos cursos por unidades de federação do país. 

Na sequência, realizou-se uma pesquisa documental, que objetivou analisar os PPPs 

dos cursos de bacharelado em secretariado executivo da região Sul do país, visando 

identificar a existência de disciplinas específicas39 da área. No que tange a abordagem 

utilizada, para alcançar os objetivos propostos este estudo fez uso, tanto para a análise 

quanto para a coleta de dados, principalmente, da abordagem qualitativa. De acordo com 

Richardson (2008) a pesquisa qualitativa é uma forma adequada para entender a natureza de 

um fenômeno social. Além disso, tal abordagem é utilizada em situações complexas ou 

particulares, tais como análise de atitudes ou motivações, utilizando-se particularmente das 

técnicas de observação e entrevista.  

Quanto aos fins, trata-se de um estudo descritivo, uma vez que, de acordo com Gil 

(1999), essas pesquisas possuem o objetivo principal de descrever as características de 

determinados fenômenos, ou relações entre variáveis, por meio da aplicação de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. Assim, os sujeitos da pesquisa (docentes dos cursos de 

bacharelado em secretariado executivo do das IES públicas do Brasil) foram investigados 

por meio de um questionário de pesquisa, com questões previamente estabelecidas. 

O instrumento de pesquisa foi composto por 17 questões, abertas e fechadas, que 

buscaram investigar o perfil dos docentes, formação e dados acerca da atuação profissional 

dos mesmos. Foi enviado por meio eletrônico (ferramenta Google Docs) aos endereços de e-

mails de 74 professores bacharéis em Secretariado Executivo, das 16 IES públicas do país, 

dos quais, obteve-se 35 respostas, ou seja, 47% dos sujeitos. Destaca-se que as informações 

referentes ao quantitativo de docentes, bem como o contato de cada um, foram obtidas 

diretamente com os cursos nas instituições investigadas. 

No que tange à análise dos dados coletados, está ocorreu por meio da análise 

descritiva e de conteúdo propostas por Gil (1999) e Richardson (2008). Assim, acredita-se 

que o complemento das duas análises foi fundamental para avaliar o fenômeno em questão.  

Nesse sentido, a análise dos dados foi realizada pelo cruzamento da revisão de literatura, 

com as informações obtidas por meio dos questionários aplicados.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Atualmente os cursos de bacharelado em Secretariado Executivo no Brasil, 

registrados como em atividade, compreendem um total de 94 cursos. Desse total, 16 são 

ofertados por instituições de públicas de ensino superior (e-MEC 2017). As instituições estão 

identificadas no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Instituições públicas de ensino superior que ofertam o curso de secretariado. 

Instituições Federais Instituições Estaduais 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso (IFMT) 
Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

                                                 
39 Compreendeu-se como disciplina específica da área, àquelas que apenas são ofertadas em cursos de 

graduação em Secretariado Executivo.  
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Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
Universidade Estadual do Centro Oeste 

(UNICENTRO) 

Universidade Federal de Roraima (UFRR) 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

Quanto a localização geográfica, esses cursos estão distribuídos em todas as regiões 

do país, conforme representado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Distribuição dos cursos de Secretariado Executivo de IES públicas, por UF e região do Brasil. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Conforme pode-se visualizar na Figura 2, a distribuição dos cursos por região do 

país ocorre na seguinte proporção: região norte com 19%, Nordeste com 31%, Centro-Oeste 

com 6%, Sudeste com 6% e por fim, região sul com 38% (e-MEC, 2017).  Essa oferta do 

curso de Secretariado Executivo em IES públicas, nas distintas regiões geográficas é 

resultado das demandas do mercado de trabalho, aliada a políticas públicas de expansão do 

ensino superior público, a exemplo do Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). Criado no início dos anos de 2000, essa política 

objetivava ampliar o acesso e a permanência na educação superior nas distintas áreas do 

conhecimento (REUNI, 2017). 

Posterior a identificação dos cursos, e com o intuito de atingir o objetivo delineado 

para o presente estudo, analisou-se as grades curriculares dos 16 cursos de bacharelado em 

Secretariado Executivo ofertados por IES públicas, a fim de identificar disciplinas que, a 
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priori, deveriam ser ministradas por profissionais com formação específica em Secretariado 

Executivo, a exemplo das disciplinas de Técnicas Secretariais, Gestão Secretarial e 

Fundamentos do Secretariado Executivo.  

A primeira constatação foi de que a totalidade dos cursos apresentam em suas 

matrizes curriculares disciplinas cuja nomenclatura remete a necessidade de docentes com 

formação em Secretariado. Até porque, para ajustar-se ao que estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de graduação em Secretariado Executivo, os Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP) em sua organização curricular, devem ofertar conteúdo específicos, 

contemplando estudos referentes as técnicas e a gestão secretarial (BRASIL, 2005). 

A análise das grades curriculares possibilitou a identificação das disciplinas mais 

frequentes nos cursos de Secretariado Executivo. Os resultados podem ser visualizados no 

Gráfico 1:  

 

Gráfico 1 - Disciplinas específicas que constam com maior frequência nos PPPs. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

Os dados apresentados no Gráfico 1 apontam que as disciplinas de Estágio 

Supervisionado, Técnicas e Gestão Secretarial são as que aparecem com maior frequência 

nos cursos investigados.  Além dessas, os cursos também contemplam em seus PPPs, uma 

série de outras disciplinas, com nomenclaturas díspares, porém que remetem a 

obrigatoriedade de serem ministradas por profissionais da área de secretariado, a exemplo 

de: Teoria Geral do Conhecimento em Secretariado; Fundamentos do Secretariado 

Executivo; Pesquisa Aplicada em Secretariado; entre outras. 

Entretanto, se tais conhecimentos carecem de ser ministrados por profissionais da 

área, e como por excelência, o curso de Secretariado Executivo forma bacharéis e 

tecnólogos, a preocupação com a formação pedagógica do corpo docente parece estar 

distante da agenda de discussão desses colegiados. Conforme Gonçalves e Gasparin (2013), 

os cursos em nível bacharelado, dificilmente abordam a formação didática para o ensino. 

Porém, cabe destacar que em um dos cursos analisados contatou-se a oferta de uma 

disciplina voltada a formação docente, denominada de “Didática em Secretariado”. A 

ofertada dessa disciplina é de cunho optativo aos alunos e denota uma preocupação do curso 

em capacitar também profissionais para ocupar as vagas existentes na docência no ensino 

superior.  
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Dada a natureza dos cursos de Secretariado e da composição das grades 

curriculares, identificou-se, uma lacuna com relação a formação pedagógica dos bacharéis 

em Secretariado para a atuação docente. O que pode, entretanto, ser suprida a partir de 

capacitação pedagógica. Cabe destacar que, uma das formas para capacitar os professores 

para atuarem na docência no ensino superior é através dos cursos de pós-graduação lato e 

stricto sensu, conforme também afirmam Gonçalves e Gasparin (2013) e Barros, Silva e 

Lopes (2014).  

É interessante notar que, embora a pós-graduação stricto sensu (mestrados e 

doutorados acadêmicos) seja considerada o lócus responsável por essa formação de docentes 

para atuar profissional no ensino superior, não há nesses cursos a obrigatoriedade de oferta 

de disciplinas voltadas a essa formação, a exemplo de disciplina de Docência no Ensino 

Superior.  O que ocorre, na maior parte dos programas é o estágio docente, entretanto, de 

caráter obrigatório apenas àqueles alunos que forem contemplados com bolsa de auxílio da 

Capes. Em relação ao estágio docente, este se desenvolvido sem conhecimentos de didáticas 

e metodologias de ensino aplicadas ao ensino superior, muitas vezes se torna inócuo e pouco 

auxilia no exercício da docência. Assim sendo, “programas de pós-graduação, tendem a 

priorizar a condução de pesquisas, perpetuando a crença de que para ser docente basta o 

domínio do conteúdo e no caso do ensino superior, ser um bom pesquisador” (RIVAS; 

CONTE; AGUILAR, 2007, p.2)   

Todavia, se há obrigatoriedade de formação em Secretariado Executivo para ser 

docente das disciplinas de específica do curso, se nos cursos de bacharelado não há oferta de 

disciplinas de cunho didático-pedagógico e, se na pós-graduação stricto sensu essa 

obrigatoriedade fica restrita à bolsista, pode-se inferir que, há indícios de que a busca pela 

formação pedagógica dos docentes para atuarem nessas graduações passa a ser uma 

incumbência deles próprios.  

Nesse aspecto Pimenta e Anastasiou (2005) afirmam que o processo formativo 

desses profissionais deve ser compreendido pela área didático-pedagógica de formação, além 

da graduação, tendo em vista que estes assumem significativa responsabilidade na formação 

e educação dos estudantes. 

A segunda etapa desse estudo foi desenvolvida por meio da aplicação de 

questionários as 16 IES em questão. Ressalta-se que apenas não responderam à pesquisa 

docentes das IES: IFMT e UNIFAP. Inicialmente buscou-se identificar se os profissionais 

investigados procuram se aprofundar em conhecimentos voltados à área pedagógica. Nesse 

contexto, infere-se que 91,4 % dos respondentes afirma já ter cursado alguma capacitação, 

visando aperfeiçoar seus conhecimentos na área didática. As principais apontadas 

apresentam-se no Gráfico 2: 
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Gráfico 2 – Disciplinas e/ou cursos voltados a área pedagógica, realizados pelos docentes. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

Nesse sentido, é fundamental que esses docentes busquem aperfeiçoamento 

constante acerca dos conhecimentos pedagógicos, buscando estabelecer uma relação de 

ensino-aprendizado entre docentes e alunos.  

Para além desses estudos, cumpre-se relatar a formação desses profissionais. Dos 35 

docentes investigados, todos possuem graduação em secretariado executivo e desses, 6 

possuem também um curso superior de licenciatura (educação física, letras, esquema I, 

licenciatura em administração). Por sua vez, 8 possuem especialização voltada ao 

ensino/educação, nas áreas: avaliação do ensino e aprendizagem; gestão de educação; 

docência no ensino superior; educação de jovens e adultos; educação e supervisão 

educacional; metodologia do ensino superior. 

No que se refere à pós-graduação em nível de mestrado, dos 31 professores que 

possuem o título, apenas 1 cursou um programa voltado à área de educação, sendo que o 

restante das formações variou entre as áreas letras, linguística ou estudos da linguagem (5), 

administração (10 mestres e 2 mestrandos), e 11 em diferentes áreas. Já a nível de doutorado, 

identificou-se que, dos 13 professores que assinalaram essa questão, 2 possuem 

doutoramento voltado à área de educação, e o restante, desenvolveram seus estudos em 

programas de administração (8) e desenvolvimento regional (3). Além desses, outros 5 

professores estão com doutorado em andamento, sendo um na área de educação e o restante 

nas áreas de: administração; estudos linguísticos; desenvolvimento regional e agronegócios; 

e justiça administrativa. 

Já no que tange aos desafios enfrentados pelos docentes para atuação no ensino 

superior, há que se ressaltar que grande parte desses profissionais ingressou na docência 

visto que sempre tiveram o desejo de serem professores. Conforme demonstra-se no Gráfico 

3: 
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Gráfico 3 – Razões de ingresso na carreira universitária. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

Além das razões pontuadas no gráfico, os respondentes afirmaram que ingressaram 

na atuação docente visando obter frequentemente novos aprendizados; buscando o 

desenvolvimento de competências; pelo desejo de estudar mais e até mesmo, por vocação. 

Para além disso, compreendeu-se necessário entender de que forma esses profissionais 

visualizam os conhecimentos pedagógicos. Os resultados obtidos podem ser acompanhados 

no Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 – Visão dos docentes acerca dos conhecimentos pedagógicos. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

É importante ressaltar que grande parte dos investigados apontou que sente falta de 

apoio didático-pedagógico para o desenvolvimento de suas atividades docentes. Tal 

resultado vem ao encontro do que afirmam Gonçalves e Gasparin (2013), de que os 

bacharéis docentes sentem falta de apoio e/ou preparo para atuação pedagógica na área. 

Contudo, há que se destacar que 8 professores afirmam que tais conhecimentos não sejam 

fundamentais para sua área de atuação.  
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Além das visões expostas no Gráfico 4, os docentes teceram outras considerações 

com relação aos conhecimentos pedagógicos, dentre as quais acreditam ser basilares, 

independente da área de formação e ainda, afirmam que são aprendidos com a prática e que 

possibilitam maior compreensão no processo de ensino aprendizagem. Um dos respondentes 

cita ainda a necessidade de haver uma disciplina optativa de metodologia didática voltada ao 

ensino em secretariado, nos cursos de ensino superior.  

Cabe destacar a resposta de um dos docentes, que afirmou:  

Ainda existem limitações para que os profissionais de secretariado, bem 

como qualquer formado em bacharelado que queira seguir caminho na 

docência, seja inserido de forma completa na docência. Por não possuir 

conteúdos muitas vezes voltados para a licenciatura esse professor tem 

dificuldades para transmitir os conteúdos em sala de aula. Mas o que é 

verificado que os professores da área estão procurando aperfeiçoamento 

nas áreas de educação para suprir essa necessidade que nosso curso 

apresenta (DOCENTE 17). 

Nesse sentido, afirma-se que existem limitações no desempenho didático-

pedagógico da docência no secretariado, contudo os professores que percebem tal 

necessidade, buscam se aperfeiçoar seja por meio de capacitações, ou em programas de pós-

graduação lato e stricto sensu.  

Ademais, os docentes foram investigados também, no que se refere a sua opinião 

sobre quais os principais fatores limitantes para o desempenho da docência no ensino 

superior, conforme demonstrado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Fatores limitantes para o desempenho da docência no ensino superior. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

Conforme afirmam Barros, Silva e Lopes (2014), os docentes podem enfrentar 

desafios no que se refere ao preparo didático-pedagógico para o ensino. Tal afirmação foi 

constatada nesse estudo, uma vez que o principal desafio apontado pelos docentes para o 
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desempenho no ensino superior (Gráfico 6), encontra-se na falta de preparo pedagógico. 

Além dessas dificuldades, as mais frequentes apontadas foram a falta de programas de 

incentivo e valorização da atividade docente, seguidos da sobrecarga de trabalho 

Além das respostas elencadas no Gráfico 6, alguns apontaram como fatores 

limitantes: falta de interesse na prática docente; pouco interesse de aprendizagem pelos 

alunos; sucateamento das IES e; precariedades dos recursos para formação inovadora e 

crítica. 

No que se refere à satisfação em relação à docência, 91,4% dos docentes, afirmam-

se motivados para a atuação. De acordo com estes, tal fator está atrelado, principalmente aos 

fatores: novos desafios; gostar do que faz; valorização profissional; orgulho e motivação 

acerca do desempenho dos profissionais formados; aprendizado advindos do ensino; sonho e 

realização pessoal, profissional, acadêmica e científica; fazer a diferença na vida das pessoas 

e da sociedade; ausência de rotina para exercer atividades de ensino; limitações de inserção 

no mercado de trabalho. 

Na opinião de um docente: 

Ser docente é desafiador e compensador. Fazer parte da qualificação 

acadêmica de alguém nos remete a uma responsabilidade ímpar, pois 

passamos a fazer parte da vida desse alguém e, o retorno desse trabalho é 

muito gratificante. Realmente gosto do que faço, assim, procuro estar 

sempre atualizada e preparada para os desafios que cercam esta profissão 

(DOCENTE 10). 

Outro docente afirma que “A sala de aula é um laboratório vivo, um lócus de 

observação privilegiado do processo de aprendizagem, cuja via é de mão dupla” (DOCENTE 

26). Contudo, há que se destacar que 5,7% dos respondentes afirmam-se pouco motivados, e 

2,9% afirma-se desmotivado. Acredita-se que a justificativa para a desmotivação ampara-se 

nos fatos, no relato desses docentes: fatores de natureza política; problemas de infraestrutura; 

falta de empenho dos alunos e; problemas de gestão administrativa da IES. 

Um dos docentes ainda citou a existência de lacunas no aprendizado de conteúdos 

básicos dos alunos ingressantes, conforme segue:  

As lacunas na aprendizagem de conteúdos básicos, como leitura e escrita, 

que se apresentam nos estudantes saídos do ensino médio, dificultam o 

processo de ensino. Isso implica nas estratégias pedagógicas a serem 

adotadas pelos docentes, tendo em vista que a própria compreensão da 

prática e dos objetivos do ensino resta prejudicada junto aos alunos. 

Aliado a isso, há a desmotivação por parte do alunado em ampliar 

conhecimentos, seja por meio do aprofundamento nos tópicos trabalhados 

em aula ou pela busca de saberes extracurriculares, para além da sala de 

aula (DOCENTE 16). 

Assim, cumpre destacar que além dos fatores já relatados, a docência é permeada 

por desafios no que tange à educação prévia dos acadêmicos. Questão essa, que pode ser 

melhor explorada em estudos futuros. 

Em última análise, os docentes foram investigados acerca de quais sugestões teriam 

para que a atuação do professor universitário possa ser mais satisfatória, do ponto de vista 

pedagógico. As principais respostas obtidas remetem à: mudança na forma de avaliação dos 

docentes e discentes; diminuição de burocracias administrativas; profissionalização e 

capacitação pedagógica constante dos docentes; utilização de tecnologias como recursos 
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didáticos; tempo para capacitação na carga horária de trabalho; bolsas de estágio para 

acadêmicos auxiliarem docentes em atividades pedagógicas; oferta de disciplina na 

graduação voltada à docência; diminuição na sobrecarga de trabalho; apoio e 

acompanhamento pedagógico da IES; melhoria em infraestrutura; incentivos à projetos de 

pesquisa e extensão; melhorias na gestão universitária; trabalhar mais a prática com os 

alunos. Outro ponto colocado pelos respondentes remete ao fato da característica dos alunos, 

que advindos do ensino médio, apresentam dificuldades de ensino e leitura, portanto, seria 

necessário o desenvolvimento de revisões de conteúdos básicos do ensino médio. 

Ademais, conforme afirma um dos docentes: 

O processo pedagógico é dinâmico e o perfil dos acadêmicos também, 

assim, é imprescindível que o docente se atualize com frequência de 

atuais processos didáticos, principalmente aqueles cuja formação tenha 

sido na área do bacharelado, pois para esses o desafio é ainda maior. 

Dessa forma sugiro que a IES promova, no mínimo, uma vez por ano, 

capacitações de curta duração como forma de inserir esses docentes no 

universo didático pedagógico (DOCENTE 10, grifo nosso). 

Cabe ressaltar ainda, que dois professores citaram a necessidade de utilização de um 

laboratório de práticas secretariais como apoio às atividades práticas, que possibilitem um 

ambiente mais dinâmico. Nesse cenário, conforme já afirmava Masetto (1998), as 

habilidades dos docentes voltadas ao ensino devem, além do desenvolvimento de 

capacitações e formações para a docência, ser características de cada professor. 

Por fim, destaca-se que é fundamental que o profissional bacharel aprofunde seus 

conhecimentos relacionados ao preparo didático-pedagógico, como forma de garantir uma 

maior qualidade no processo ensino-aprendizagem dos discentes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo formativo dos profissionais que atuam na docência no ensino superior 

deve ser compreendido não apenas em seu campo específico de formação, mas também na 

área didático-pedagógica, visto que esses docentes assumes responsabilidades significativas 

na formação e na educação profissional dos discentes.   

A ação docente nas IES contudo, por vezes, não perpassa por um processo de 

formação pedagógica. Assim, no que se refere ao desempenho do docente no nível superior, 

Abreu e Masetto (1997, p.1) afirmam que “é comum existir uma lacuna: o professor se 

caracteriza como um especialista no seu campo de conhecimentos; este é, inclusive, o 

critério para sua seleção e contratação; porém, não necessariamente este professor domina a 

área pedagógica”. 

No que se refere ao curso de Secretariado Executivo, por se tratar de uma graduação 

que forma bacharéis, as lacunas em relação a formação pedagógica ficam evidentes. A 

priori, não é objetivo desses cursos, de acordo com as DCN da área, formar profissionais 

para atuarem na docência. Assim, as grades curriculares de Secretariado Executivo 

privilegiam um conjunto de saberes necessários ao desempenho da profissão de secretariado 

em ambientes empresariais. Para àqueles que optarem pela docência no ensino superior, 

muitas vezes, a capacitação na área pedagógica assume menor importância do que o 

conhecimento técnico. Ademais, para aqueles que buscam pela capacitação pedagógica em 
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programas stricto sensu, nem sempre tingem ao objetivo, uma vez que parte desses 

programas enfatizam mais a produção científica do que a prática pedagógica. 

Entretanto, a formação do professor universitário de Secretariado Executivo, área 

ainda em busca de consolidação em termos de pós-graduação stricto sensu, não pode 

prescindir de uma formação em pesquisa, porém esta deve estar em consonância com 

conhecimentos didáticos-pedagógicos continuados e ajustados ao aperfeiçoamento de sua 

ação como profissionais. 

Nesse contexto, paralelamente aos aspectos profissionais, como agenda de 

pesquisas futuras, merece destaque uma maior compreensão acerca da atuação dos bacharéis 

em secretariado executivo na docência no ensino superior também em instituições de ensino 

privado do Brasil, de forma a estabelecer um panorama do cenário geral da docência em 

secretariado. Ainda, cabe ressaltar a necessidade de investigações futuras acerca da 

percepção dos acadêmicos no que tange ao ensino-aprendizagem em sala de aula. 
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Resumo: A partir do processo de internacionalização do ensino superior, entende-se que 

haverá maior possibilidade de cooperação entre os países, o que fortalecerá a graduação na 

formação de cidadãos globais, somando-se às iniciativas de verticalização da área de 

Secretariado Executivo (SE). Sendo assim, este estudo teve como objetivo geral investigar 

os cursos de SE localizados nos países sul-americanos, com vistas a conhecer quais seriam 

suas nomenclaturas e suas ofertas em nível de formação. Como objetivo específico buscou-

se identificar um curso que se assemelhasse à graduação em Secretariado Executivo do 

Brasil para a realização de um estudo comparativo entre as matrizes curriculares de ambos 

os cursos. Para tanto, explanou-se sobre conceitos de internacionalização do ensino superior, 

bem como sobre a internacionalização de currículos (em especial as teorias de Jane Knight). 

Trata-se de um estudo de caso comparativo, apoiado no método exploratório-descritivo e na 

técnica de coleta de dados secundários. Os resultados apontaram que apenas o Equador 

oferta cursos de SE em nível superior em termos próximos aos do Brasil. A comparação 

entre matrizes curriculares revelou muitas semelhanças entre as disciplinas na área 

secretarial. Por outro lado, as disciplinas da área administrativa e comunicação 

demonstraram menores semelhanças. 

Palavras-chave: Internacionalização do Ensino Superior. Matriz Curricular. Secretariado 

Executivo 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A internacionalização no ensino superior envolve a inserção de fatores 

internacionais, globais e interculturais nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

representando um meio para diferentes ganhos institucionais. O fator internacional refere-se, 

estritamente, ao estabelecimento de relacionamentos entre nações, culturas e países, tendo 

em vista as demandas que a globalização provoca no processo de internacionalização; o fator 

intercultural abrange a administração de aspectos da diversidade cultural presentes nessas 

relações; e o fator global revela a estratégia para alcançar os objetivos no país-alvo 

(KNIGHT, 2008).  

Dentre as principais ações que são colocadas em prática na internacionalização do 

ensino superior destacam-se: mobilidade acadêmica (docente e discente), publicações em 

periódicos editados no exterior, projetos de pesquisa em conjunto com docentes estrangeiros, 

participação de docentes em grupos de pesquisa no país-alvo (CAPES, 2017). Além dessas 

atividades citadas, acrescenta-se a internacionalização “em casa” (at home), que permite 
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integrar os currículos com base no contexto global, em que se inclui a mobilidade virtual e o 

conhecimento das temáticas presentes nas matrizes dos cursos, o que pressupõe integração 

de competências dos docentes e técnicos na internacionalização de currículos (BEELEN, 

2015). Como ressaltam Knight (2012), Leask, Hunter e Rumbley (2014) e Leal e Moraes 

(2017) a internacionalização do currículo é um fator essencial e estratégico das agendas de 

internacionalização das organizações governamentais. 

De acordo com Hudzik (2011), os fatores que impulsionam o processo de 

internacionalização do ensino superior estão relacionados, principalmente, ao aumento das 

condições de uma instituição de ensino se internacionalizar sem necessidade de realizar 

atividades que exijam deslocamento físico aos países-alvo, como, por exemplo, a docência 

on-line. Nesse sentido, se torna fundamental que as instituições de ensino fortaleçam suas 

ações frente à internacionalização, de forma a ampliar as oportunidades de colaboração entre 

instituições de ensino, ao mesmo tempo em que permite maior capacidade de estas 

atenderem a padrões de excelência internacionais. 

Ressalta-se que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) 

avalia o fator internacionalização na dimensão do plano institucional, portanto, passa a ser 

um processo relevante para que uma instituição de ensino alcance bons resultados 

continuamente (ARAÚJO et al., 2016).  

No caso dos cursos de pós-graduação, o fator internacionalização também se revela 

indispensável no processo de avaliação. A Capes (2017) sugere que algumas ações sejam 

empreendidas não apenas no âmbito dos programas, mas, também, no âmbito institucional. 

Algumas dessas ações são: oferta de disciplinas em língua estrangeira; calendários escolares 

que permitam maior flexibilidade para intercâmbio acadêmico, dentre outras possibilidades. 

Nessa perspectiva, tendo em consideração a característica bilíngue dos cursos de 

Secretariado Executivo no Brasil e as iniciativas de verticalização dessa área, é necessário 

compreender quais são as possibilidades de internacionalização para esse curso e, mais 

especificamente, para o curso de Secretariado Executivo da Unioeste. Dessa forma, para 

iniciar a reflexão sobre essa temática, tem-se um objetivo geral e um específico. O objetivo 

geral é identificar os países sul-americanos que ofertam cursos que se assemelham à matriz 

curricular de formação do profissional de SE. Quanto ao objetivo específico, pretende-se 

realizar um estudo de caso comparativo entre o Curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e um dos cursos sul-americanos com 

caracterísitcas mais semelhantes ao da Unioeste para, assim, avaliar as oportunidades de 

internacionalização.  

A delimitação deste estudo em abranger apenas países da América do Sul está 

relacionada com as teorias de internacionalização que consideram a “distância psíquica” 

como um fator preponderante quando uma organização decide ingressar no mercado 

internacional. Ou seja, por extensão, os países mais próximos à organização de interesse 

seriam seus prováveis destinos para o estabelecimento de relações internacionais (LOPES, 

2015).  

Este estudo se justifica por possibilitar maiores oportunidades de parcerias 

internacionais aos cursos de SE na medida em que encontram cursos no exterior que se 

assemelham aos cursos brasileiros. Ademais, ao visualizar a possibilidade de cooperações, 

ampliam-se as reflexões sobre a estruturação do curso de Secretariado Executivo no Brasil 

em face à comparação internacional de matrizes curriculares, quanto às temáticas e à carga 

horária. Para isso, a internacionalização do currículo é uma das medidas que necessita ser 

adotada para que essas oportunidades possam ser aproveitadas. 
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Entre as várias possibilidades de Cursos de Secretariado Executivo no Brasil, 

escolheu-se o da Unioeste, principalmente pelo fato de ser um dos cursos no Brasil que 

possui uma quantidade significativa de professores graduados em SE e com título de 

doutorado, o que colabora para a consolidação da cientificidade da área, necessária à 

verticalização dos cursos de SE (MAÇANEIRO; KÜHL, 2013). Dessa forma, ao fortalecer o 

processo de internacionalização, ampliam-se as oportunidades de verticalização do curso de 

SE, uma vez que os órgãos de fomento, entre eles a Capes, avaliam a internacionalização nos 

processos de qualificação dos programas stricto sensu. 

Quanto à organização deste artigo, além desta introdução, apresenta-se o referencial 

teórico sobre o conceito e as abordagens de internacionalização do ensino superior, assim 

como uma reflexão sobre a internacionalização de currículos. Na sequência, constam os 

procedimentos metodológicos e os resultados da pesquisa coletados por meio de dados 

secundários. Por fim, apresentam-se as considerações finais e as perspectivas futuras rumo à 

internacionalização dos Cursos de Secretariado Executivo. 

 

2 INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: PRINCIPAIS CONCEITOS 

 

A internacionalização é um termo antigo às universidades, pois desde a Idade 

Média (séculos V-XV) estudantes e professores se deslocavam em busca dos centros de 

ensino de excelência. A expansão desse processo ocorre no período entre a 2ª Guerra 

Mundial e o fim da “guerra fria” (Século XX), com o fortalecimento da Comunidade 

Europeia, a ascensão do Japão como potência econômica mundial e o acentuado processo de 

globalização (DE WIT, 2002; LIMA; AVRICHIR; CONTEL, 2011). 

  No final do século XX e início do século XXI, o conceito de internacionalização 

passou a ser revisitado por diferentes pesquisadores que realizaram estudos em instituições 

do ensino superior, situadas na Europa, nos EUA e na América Latina. Destacam-se Knight 

(1994, 2004, 2008, 2012) e De Wit (2011) . 

Para Knight (1994, p. 3), pesquisadora canadense, que vem estudando o tema desde 

o início da década de 1990, o conceito de internacionalização do ensino superior significa o 

“[...] processo de integração de uma dimensão internacional ao ensino, pesquisa e outras 

atividades prestadas por uma instituição de ensino”. Essa autora salienta que a percepção 

sobre internacionalização no ensino superior sofre mudanças impulsionadas, principalmente 

pelos seguintes fatores: desenvolvimento de novas relações internacionais e consórcios; 

crescimento contínuo do número de estudantes, professores e pesquisadores em programas 

de mobilidade; aumento do interesse na inserção de conteúdo internacional e multicultural 

no currículo; novas políticas em âmbitos nacional e regional, direcionadas ao incentivo da 

educação internacional; entre outros.  

O processo de internacionalização nas instituições de ensino superior (IEs) 

brasileiras envolve diferentes atividades, não se concentrando somente na mobilidade 

acadêmica. De fato, quando se fala em mobilidade acadêmica, a internacionalização não é 

um termo novo às universidades; no entanto, ao passar dos anos precisou atender às 

demandas da globalização. Segundo Paige (2005), a internacionalização antecede à 

globalização no âmbito das universidades, representando termos distintos. Enquanto a 

globalização se relaciona a fatores que afetam o mundo como um todo, a internacionalização 

exerce influência diretamente nas organizações e instituições.  

A internacionalização deve ser concebida como um processo que ocorre nos níveis 

nacional, setorial e institucional, buscando integrar fatores de natureza internacional, 
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intercultural e global às políticas e aos programas que garantam sustentabilidade e 

centralidade na definição da missão e dos valores da instituição (KNIGHT, 2004).  

Outro conceito é apresentado por Altbach, Reisberg e Rumbley (2009), em um 

relatório preparado para o Congresso Mundial da Unesco sobre Educação Superior, 

realizado em 2009, em que a internacionalização é definida como a variedade de políticas e 

de programas que as universidades e os governantes operacionalizam em resposta à 

globalização. Alguns exemplos dessas práticas são: envio de estudantes para estudar no 

exterior, a criação de um campus no exterior ou alguma parceria internacional.  

Para além da mobilidade, a educação internacional está crescendo em importância 

no ensino superior, motivada principalmente pelas atividades domésticas associadas à 

integração de competências interculturais e multiculturais e às atividades institucionais, sem 

a necessidade de sair do país. Essa dimensão está relacionada ao conceito de 

internacionalização “em casa”.  

[...] a internationalisation at home é a integração intencional de fatores 

internacionais e interculturais no currículo formal e informal que alcance 

todos os alunos, dentro de ambientes de aprendizagem domésticos. Para 

tanto, o conceito de internacionalização abrange a inclusão de tipos 

alternativos de mobilidade, como é o caso da mobilidade virtual; 

integração de competências dos docentes e técnicos na internacionalização 

de currículos e; avaliação dos resultados da aprendizagem de 

discentes/docentes nessas atividades (BEELEN, 2015, p.13). 

Nessa perspectiva, a internacionalização é concebida como um processo abrangente 

que envolve o comprometimento tanto de discentes/docentes quanto de funcionários técnico-

administrativos da universidade (KNIGHT, 1994, 2004, 2008; DE WIT, 2002; BEELEN, 

2015). 

 

2.1  INTERNACIONALIZAÇÃO: TEORIAS APLICADAS AO ENSINO SUPERIOR 

 

Os primeiros estudiosos de internacionalização do ensino superior foram Hans De 

Wit e Jane Knight, com publicações iniciadas entre os anos de 1994 e 1997, abrangendo 

Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Em geral, suas abordagens visualizam a 

internacionalização como um ciclo contínuo, constituído de diferentes etapas, que integrarão 

dimensões internacionais ao sistema de ensino superior. Para tanto, foram definidas quatro 

abordagens que poderão dar suporte às instituições de ensino superior no estabelecimento de 

estratégias de internacionalização, conforme o Quadro 1: 

 

Quadro 1- Diferentes abordagens sobre internacionalização do ensino superior 

Abordagem Descrição 

Abordagem do processo ou estratégia A internacionalização é realizada por meio da 

integração da dimensão internacional às principais 

atividades e políticas da instituição (ensino, pesquisa e 

extensão). Alguns termos que caracterizam esse 

processo são: inspirar, integrar, incorporar e permear. 

Abordagem baseada em atividades A internacionalização é caracterizada por tipos de 

atividades específicos como, por exemplo, currículo, 

intercâmbio de estudantes e cooperação técnica.  

Abordagem baseada em competências A internacionalização é caracteriza pela valorização da 
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dimensão humana em relação ao desenvolvimento de 

novas habilidades, atitudes e aquisição de conhecimento 

por parte dos estudantes, corpo docente e de técnicos.  

Abordagem  cultural (ethos approach) A internacionalização é definida de acordo com 

propósitos específicos relacionados aos resultados 

esperados. Além disso, se caracteriza pelo 

desenvolvimento de uma cultura organizacional 

(valores, normas, crenças) que valoriza e dá suporte às 

iniciativas interculturais e internacionais. 

Fonte: as autoras com base em De Wit (2002); Knight (2004) 

Ressalta-se que essas abordagens não são mutuamente exclusivas. Sendo assim, a 

presença de uma liderança que conceba um modelo de internacionalização se torna 

importante para que seja possível atender às particularidades de cada instituição de ensino 

superior quanto as atividades relacionadas ao processo. 

Os modelos de internacionalização do ensino superior podem ser concebidos sob à 

luz de teorias da internacionalização que explicam o comportamento das empresas ao 

escolher um país-alvo (VIGORENA, 2017). Uma das teorias sobre a internacionalização de 

empresas é a que preconiza o conceito de “distância psíquica”. Embora na década de 1960 já 

houvesse menção desse termo (LOPES, 2015), foi na década de 1970, por meio dos artigos 

de autores da Escola de UppSala (Johanson e Vahnle, especialmente) que esse conceito 

ganhou corpo e foi disseminado. 

Uma das principais teses desses autores era que ao buscar a internacionalização, as 

empresas preferiam inicialmente estabelecer negócios entre países nos quais houvessem 

menor distância psíquica para gradualmente, conforme adquiriam conhecimento irem 

aumentando a relação com países de maior distância psíquica (JOHANSON; 

WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977, 2013). Ou seja, os gestores 

das empresas de determinado país procuram negociar com países em que percebem menos 

diferenças linguísticas, culturais, de estrutura governamental e de desenvolvimento 

industrial. 

Como pode ser observado, a teoria da distância psíquica foi elaborada e teve 

inspiração nas teorias de internacionalização de empresas. No entanto, embora ainda pouco 

frequente na literatura (BORGES; AMAL, 2016), pode-se também pensar essa dinâmica em 

relação à internacionalização nas IEs. Por extensão, supõe-se que a internacionalização nas 

IEs pode acontecer inicialmente com países que tenham menor distância psíquica com o 

Brasil. Nesse caso, países que tivessem o mesmo idioma ou idioma bastante similar, fossem 

mais próximos geograficamente, e mais próximos em relação à sua cultura, ou seja, países 

em que se compartilhassem valores, crenças e costumes. 

Dessa forma, ao se relacionar países que cumprissem os requisitos supracitados e, 

por conseguinte, serem considerados de menor distância psíquica, entendeu-se que os países 

da América do Sul seriam ideais para se iniciar o processo de internacionalização nas IEs do 

Brasil. Isso se deve ao fato de que, além da menor distância geográfica, a semelhança entre 

as línguas portuguesa e espanhola, ambas oriundas da mesma origem do latim vulgar 

(ILARI, 2006), facilitam o processo de implantação da internacionalização, seja “em casa” 

ou via mobilidade acadêmica tradicional, com exceção do Suriname e das Guianas que 

tiveram um processo de colonização bastante diverso dos outros países da América do Sul, 

tendo como línguas oficiais o holandês, o francês e o inglês. 
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2.2 A INTERNACIONALIZAÇÃO DE CURRÍCULOS 

 

Moreira e Candau (2007) afirmam que a palavra currículo deriva dos diversos 

modos como a educação é concebida historicamente à luz das mais diversas teorias. De 

maneira geral, os entendimentos sobre o que é currículo são: 

 a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; b) as experiências 

escolares de aprendizagem a serem vividas pelos alunos; c) os planos 

pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais; 

d) os objetivos a serem alcançados por meio de processo de ensino; e) os 

processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos 

procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização 

(MOREIRA; CANDAU, 2007, p.18). 

Tendo em conta a importância do currículo na formação do aluno, é fundamental 

que o desenho curricular seja constantemente revisado com vistas a acompanhar as 

mudanças sociais e culturais que influenciam esse processo, demandadas, principalmente, 

pela globalização e disseminação dos meios de comunicação e informação. Uma dessas 

exigências é a internacionalização dos currículos. Conforme Beelen (2015), a  

internacionalização do currículo é uma atividade contemplada na internacionalização “em 

casa”, a qual preconiza que se utilizem os meios de comunicação e informação, tornando 

possível a interação a distância, tais como as ferramentas Skype ou vídeo conferência.  Isso 

significa a possibilidade de se planejar um currículo mais flexível à mobilidade acadêmica, 

ao mesmo tempo que permita inserir elementos globais, internacionais e interculturais na 

formação dos alunos como um todo. Algumas recomendações apresentadas por esse autor 

sobre o planejamento de ações estratégicas relacionadas à internacionalização “em casa” são: 
a) a implementação necessita de uma abordagem sistemática, a fim de romper com alguns 

conceitos existentes sobre os processos de ensino e aprendizagem; 

b) a internacionalização do currículo poderá exigir novos tipos de liderança e de gestão do 

processo de internacionalização; 

c) elaboração de estratégias para aumentar o envolvimento dos docentes no processo de 

internacionalização; 

d) há necessidade de avaliar até que ponto as universidades e os programas, em particular, têm 

articulado as competências exigidas no currículo com as exigências da prática profissional, 

pois somente com essas informações será possível incluir a dimensão internacional; 

e) a competência em línguas estrangeiras, principalmente o inglês, deve ser um objetivo 

instituticional de alcance aos discentes, docentes e técnicos.  

Com isso, é possível perceber a amplitude dos desafios que necessitam ser 

superados à internacionalização do currículo. Segundo Moreira e Silva (1994), o  currículo é 

um campo de criação cultural e simbólica, espaço para a formação de significado e 

significação. Nele, os contéudos são confrontados como em um campo de batalha, pois são 

de natureza conflitante e ambígua. Não existe uma cultura universal mais fundamentada para 

ser transmitida, senão, o conhecimento a ser compartilhado e negociado. Nessa tendência, o 

currículo que atenda a essas ambições, principalmente as das chamadas universidades de 

países de periferia, seria aquele configurado como um espaço de produção cultural, em que 

os recursos existentes funcionam como matéria-prima da invenção, recreação, especialmente 

de contestação e transgressão. Nesse sentido, o curso de Secretariado Executivo no Brasil 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

319 

 

deve obter conhecimento sobre como o curso é concebido no exterior, buscando ampliar as 

possibilidades de inserção de fatores globais, internacionais e interculturais na concepção da 

matriz curricular. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo é qualitativo, de natureza descritivo-exploratória e é orientado pela 

estratégia do estudo comparativo. Segundo Yin (2005), nos estudos comparativos os casos 

são vistos como configurações ou combinação de características. Neste estudo, a escolha dos 

casos ocorreu justamente pela compatibilidade de características.  

A coleta de dados foi realizada por meio de fontes secundárias e ocorreu durante os 

meses de maio e junho de 2017, com o objetivo de identificar, junto às universidades de 

países sul-americanos, cursos de graduação que motivassem a mobilidade acadêmica de 

estudantes do Curso de Secretariado Executivo no Brasil. Para tanto, por meio 

das websites das universidades investigadas, primeiramente buscou-se verificar cursos 

superiores que possuíssem a mesma nomenclatura “Secretariado Ejecutivo”, equivalência 

em relação à titulação de bacharelado, com duração proporcional de quatro anos, bem como 

matriz curricular semelhante ou equivalente.  

Os países-alvo desta pesquisa incluíram: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru, Venezuela e Uruguai. As Guianas e o Suriname não foram inclusos 

nesta pesquisa por não se adequarem na teoria da distância psíquica, como visto no 

referencial teórico. Em uma segunda fase, investigaram-se cursos técnicos e tecnológicos 

devido às especificidades apresentadas por eles nesses países, consideradas relevantes para 

complementar as análises empreendidas.  

Para atingir o objetivo específico, após a identificação dos cursos por meio da 

pesquisa documental, procedeu-se à tradução e à análise sistemática da matriz curricular do 

curso estrangeiro com mais possibilidade de internacionalização, conforme a teoria 

apresentada. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa, realizada junto a diversas IEs da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru, Venezuela e Uruguai quanto à existência de cursos de Secretariado 

Executivo, nível superior, teve como objetivo analisar a composição da matriz curricular 

para avaliação de possibilidades de mobilidade acadêmica. Este seria um passo inicial, para 

mais adiante, se ampliarem as atividades de internacionalização em parceria com o curso de 

SE da Unioeste. É importante esclarecer que os cursos técnicos também foram registrados 

nesta investigação, pois nos países citados os alunos têm a opção de seguir estudando por 

mais um ou dois anos e, assim, obterem o nível superior.  Isso é possível, pois esses países 

adotam o sistema de créditos acadêmicos que permite o aproveitamento de conteúdos em 

todos os níveis de estudo.  De acordo com Restrepo (2005), o sistema de créditos 

acadêmicos permite maior sequencialidade e mobilidade entre os distintos níveis da 

educação superior e entre diferentes IEs, facilitando assim o reconhecimento de saberes e a 

equivalência de títulos. 

A unidade de créditos utilizada pelas universidades no mundo todo é um sistema 

variável que pode estar relacionada a diferentes parâmetros, tais como as horas de aulas 

atendidas, carga horária de trabalho independente, ou mesmo o desempenho acadêmico 
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apresentado. Entender como um sistema de créditos funciona é fundamental, pois por meio 

desse dado é possível avaliar e medir a trajetória acadêmica de um estudante, dando-lhe a 

oportunidade de transferir seus créditos para o aproveitamento de estudos entre diferentes 

cursos e universidades.  

Nos países pesquisados (Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, 

Peru, Uruguai e Venezuela), um crédito acadêmico equivale a 48 horas de trabalho, nelas se 

incluem todas as atividades exigidas do estudante para que se alcance as metas de 

aprendizado. Ou seja, dentro dessa carga horária estão as aulas presenciais com o 

acompanhamento docente e as demais horas despendidas e necessárias para seu estudo 

complementar, prática e preparação para exames. 

De forma geral, em cursos mais tradicionais, uma unidade de crédito implica uma 

aula atendida e outras duas horas de estudos autônomas. Embora haja uma unidade de 

medida para o crédito, as horas de trabalho de um estudante estarão submetidas ao número 

de semanas do período letivo, que está também ligada às características e à natureza do 

curso. Suponha-se que um semestre possua 16 semanas, portanto um crédito (48/16) 

resultará em três horas semanais de dedicação por parte do aluno, dais quais, uma será 

presencial e duas de trabalho independente (RESTREPO, 2005). 

A seguir, o Quadro 2 apresenta os cursos de SE encontrados em cada um dos países 

selecionados, apontando seus respectivos níveis de estudo e nomenclaturas. Cabe salientar 

que as designações “Tecnicatura”, “Tecnología” e “Técnico Universitario/Superior” 

referem-se a cursos de nível médio, de acordo com resoluções específicas do Ministério da 

Educação dos países investigados (RESTREPO, 2005). 

 

Quadro 2- Cursos de Secretariado Executivo nos países sul-americanos selecionados 

Países Ensino Superior  Técnicos e* tecnológicos 

Argentina Não encontrado Tecnicatura Universitaria en Secretariado Ejecutivo 

Tecnicatura en Secretariado Administrativo 

Tecnicatura Universitario en Ceremonial, Protocolo y Organización 

Bolívia Não encontrado Não encontrado 

Colômbia Não encontrado Tecnología en Asistencia Gerencial 

Tecnología en Organización de Eventos  

Tecnología en Secretariado Bilingüe 

Técnico en Secretariado y Gestión Documental 

Chile Não encontrado Técnico Universitario en Relaciones Publicas y Producción de 

Eventos 

Técnico de Nivel Superior en Organización y Producción de 

Eventos 

Secretariado Ejecutivo 

Equador Secretariado Ejecutivo   

Secretariado Ejecutivo 

Bilingüe - Universidad 

Laica Eloy Alfaro de 

Manabí 

Secretariado Ejecutivo 

Gerencial – 

Universidad de 

Cotopaxi 

Tecnología en Asistencia Directiva 

Tecnología en Secretariado Ejecutivo 

Carrera Técnica de Secretariado Bilingüe  

Carrera Tecnológica en Secretariado Ejecutivo Español 

Secretariado Ejecutivo Computadorizado 

Tecnología en Secretariado Ejecutiva con Mención en Asistente de 

Gerencia 

Paraguai Não encontrado Não encontrado 

Peru Não encontrado Técnico en Secretariado Ejecutivo Computadorizado 

Técnico en Secretariado Ejecutivo 
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Uruguai Não encontrado Tecnicatura en Secretariado Ejecutivo 

Tecnicatura en Asistente Ejecutivo 

Venezuela Não encontrado Técnico Superior Universitario en Secretariado Ejecutivo 

Técnico Superior en Secretaría 

Técnico Superior en Secretariado Administrativo 

Técnico Superior en Gerencia de Oficinas 

Técnico Superior en Tecnología Administrativa 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

*Os cursos técnicos e tecnológicos foram agrupados porque em alguns países os 

cursos tecnológicos não são considerados de nível superior. Podem ser cursos pré-

universitários, visando posterior aproveitamento de créditos cursados por parte de alunos que 

queiram estudar cursos de bacharelado ou licenciatura.  

De acordo com o Quadro 2, constata-se que, na maioria dos países sul-americanos 

investigados, o curso de SE é ofertado predominantemente nos níveis tecnológico e técnico. 

Ressalta-se que esses cursos representam um ponto de partida para que um estudante inicie 

sua formação profissional em SE e depois consiga seguir estudando se quiser obter 

bacharelado ou licenciatura em outras áreas, devido às vantagens oferecidas pelo 

aproveitamento de créditos. Ou seja, há possibilidade de validar alguns créditos obtidos em 

cursos de nível médio, dependendo da compatibilidade com área escolhida pelo aluno no 

ensino superior.  

 Apenas no Equador foram localizados cursos de SE, em nível superior, que 

outorgam o título de bacharelado. Um deles é ofertado por uma universidade privada 

“Universidad de Cotopaxi”, localizada na cidade de Latacunga (capital de do Estado de 

Cotopaxi). O outro curso é ofertado por uma universidade pública “Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí” (Uleam), na cidade de Manta (Estado de Manabí), umas das cinco 

principais cidades do país.  

Cabe salientar que um resultado inesperado foi descoberto: foi encontrado um curso 

de graduação com conteúdos muito próximos à matriz curricular do Secretariado Executivo, 

mas com nomenclatura distinta. É o curso de Engenharia Comercial, ofertado no Chile em 

diferentes instituições de ensino.  

Com o intuito de prosseguir com o objetivo específico de realizar um estudo 

comparativo de casos, quanto às matrizes curriculares, optou-se por comparar o curso da 

Uleam “Secretariado Ejecutivo/Secretariado Ejecutivo Bilingüe” com o curso de 

Secretariado Executivo da Unioeste. A justificativa inicial deu-se devido ao fato do curso da 

Uleam receber a nomenclatura “Secretariado Ejecutivo”, equivalente à nomenclatura do 

curso que é ofertado no Brasil. Além disso, a comparação entre essas matrizes curriculares é 

pertinente tendo em vista que ambos os cursos são públicos e possuem ao menos trinta anos 

de funcionamento. 

 

4.1 COMPARAÇÃO DE MATRIZES CURRICULARES: BRASIL X EQUADOR 

 

O curso de SE da “Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí” (Uleam) foi criado, 

em 1975, de natureza pública, com o principal objetivo de estimular as atividades 

econômicas do setor, entregando ao mercado de trabalho secretários executivos com 

formação técnica de três anos.  No entanto, o perfil do secretário executivo foi remodelado 

através da Faculdade de Ciência da Educação, no período de 1980 a 1981, acrescentando-lhe 

mais dois anos de estudos. Os estudantes concluintes do terceiro, quarto e quinto ano, 
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recebiam os títulos de Secretario Executivo, Professor de Ensino Médio e Licenciado em 

Ciências da Educação com especialidade na área secretarial, respectivamente (ULEAM, 

2017). 

Já no ano de 1985, considerado a criação do Curso de fato, a formatação do curso é 

revista e retoma-se a modalidade inicial, ou seja, o título de Secretariado Executivo, com 

duração de três anos, aderindo-se à Faculdade de Ciências Administrativas, área afim e razão 

de sua criação. O currículo do curso foi reconhecido em 1986. 

No ano de 1990, foi apresentando um projeto que aumentasse os estudos para mais 

dois anos, a fim de transformá-lo em um curso superior, conferindo o título de Bacharelado 

(Licenciado, termo usado em espanhol) em Secretariado Executivo totalizando cinco anos de 

estudo. Porém, em 1998, por disposições legais, a formação é reduzida para quatro anos. No 

período letivo de 2000 a 2001 houve uma reforma acadêmica e novas disciplinas foram 

incorporadas seguindo as tendências do mercado de trabalho. 

A partir do ano de 2004 é criada a graduação em Secretariado Ejecutivo Bilingüe, 

sanando uma demanda do setor por um profissional que fosse capaz de atender às empresas 

no mais amplo âmbito, comunicando-se de forma eficiente nos idiomas: espanhol e inglês. 

Dessa forma, ambos os cursos, Secretariado Ejecutivo e Secretariado Ejecutivo Bilingüe são 

ofertados de forma independente, pois há uma matriz curricular distinta para cada curso. As 

disciplinas são semestrais e a conclusão do curso ocorre em 8 semestres (quatro anos), 

outorgando ao estudante o grau de “Licenciado en Secretariado Ejecutivo” ou “Licenciado 

en Secretariado Ejecutivo Bilingüe”, o que equivale no Brasil ao grau de bacharelado. 

Quanto ao curso de Secretariado Executivo da Unioeste, a sua concepção ocorreu 

na década de 1980, de natureza pública, na cidade de Toledo/PR - Brasil. Com o crescente 

surgimento de empresas comunitárias na cidade de Toledo- PR, uma nova demanda por 

profissionais que suprissem as exigências e necessidades desse setor, impulsionou a criação 

do curso em 1986 e a oferta de vestibular em 1987. Assim, o curso comemora em 2017, 

trinta anos de existência (UNIOESTE, 2017). 

O foco inicial do curso concentrava-se na oferta de disciplinas da área de 

comunicação, pois o curso estava vinculado à Faculdade de Ciências Humanas. No entanto, 

atendendo às mudanças na própria concepção das IEs e às novas demandas do mercado de 

trabalho, a matriz curricular foi alterada ao longo dos anos e o perfil do futuro profissional 

também adquiriu novos contornos. Assim, em 2005, a ênfase do curso se voltou para as 

áreas secretariais, comunicacionais e administrativas e a matriz curricular foi alterada na 

época. 

O curso é anual, mas houve, em 2016, uma outra alteração na matriz curricular de 

forma que as disciplinas atendessem às demandas pela formação de um profissional com 

competências globais e interculturais para atuar em contextos diversos. Ressalta-se que no 

momento de sua implantação, em 2017, poucas disciplinas foram semestralizadas e a grande 

maioria ainda é ofertada anualmente. A formação regular do estudante se conclui em quatro 

anos, conferindo-lhe o título de Bacharel em Secretariado Executivo (UNIOESTE, 2016). 

 Após explicadas algumas características dos cursos investigados, será realizada a 

comparação entre as matrizes curriculares, por áreas de oferta. A divisão de áreas foi 

definida de acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso de SE da Unioeste. Para 

tanto, o agrupamento das disciplinas do curso da Uleam foi realizado com base nessa 

separação, visando facilitar a comparação entre as matrizes curriculares. Para iniciar essa 

etapa, apresenta-se o Quadro 3, concentrando-se nas disciplinas da área de Administração, 

quanto às temáticas e carga horária. Salienta-se que a carga horária do Equador é dada em 
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créditos. Desse modo, converteu-se em horas para tornar-se mais fácil a visualização. A 

principal justificativa para isso é a diferença na contagem de horas-aula no Brasil em relação 

ao Sistema de Créditos Acadêmicos adotado pelas instituições dos países investigados. 

 

Quadro 3 – Comparativo da matriz curricular do Secretariado Executivo: Área Administração– Brasil x 

Equador  

Disciplina área Administração 

 Unioeste-Brasil 

Disciplina área Administração 

  Uleam - Equador 

Administração de Empresas (136h); 

Princípios da Administração (68h); 

Contabilidade (68h) 

Matemática Financeira (68h) 

Marketing (68h); 

Administração de Recursos Humanos (68h); 

Direito Organizacional (68h); 

Economia de Empresas (68h); 

Estratégia Empresarial (68h); 

Empreendedorismo (68h) 

 

 

Administração (128h)  

Contabilidade Básica (64h)  

Contabilidade Computadorizada (128h) 

Matemática Financeira (128h) 

Matemática Básica (64h) 

Marketing (128h/192h)  

Gestão de Projetos (128h) 

Desenvolvimento Humano (64h/128h) 

*Direito do trabalho (128h) 

*Qualidade Total (128h) 

*Projeto de Marketing (64h) 

*Comércio Exterior (128h) 

*Cultura Organizacional (128h) 

**Cultura e ambiente (128h) 

**Gestão de Pessoas (192h) 

**Economy to Trade (128h); - ministrada em inglês 

**International Trade (192h); - ministrada em inglês 

Estatística (128h/64h);  

*Tributação (192h) 

Fonte: elaborado pelas autoras (2017), com base em UNIOESTE (2016) e ULEAM (2017) 

*Disciplinas ministradas exclusivamente no Curso de Secretariado Ejecutivo. 

** Disciplinas ministradas exclusivamente no Curso de Secretariado Ejecutivo Bilingüe 

 

O Quadro 3 mostra que as temáticas das disciplinas do curso de SE da Unioeste, no 

tocante à área de administração, são amplamente contempladas na matriz do curso da Uleam, 

com exceção da disciplina de empreendedorismo. Verifica-se ainda a ausência da disciplina 

de economia na matriz da Uleam. 

Por outro lado, verifica-se que a disciplina de Comércio Exterior não consta na 

matriz do curso da Unioeste. Ao total são três disciplinas relacionadas ao comércio exterior, 

sendo que duas são ministradas em inglês e exclusivamente pertencentes ao curso de 

Secretariado Ejecutivo Bilingüe da Uleam. Outras disciplinas não contempladas na matriz 

do curso da Unioeste são: gestão de projetos; matemática básica; estatística e tributação.  

Cabe ressaltar que as disciplinas da Uleam: desenvolvimento humano; qualidade 

total; cultura organizacional; cultura e ambiente e; gestão de pessoas, embora não 

representem disciplinas específicas na Unioeste, estão contempladas nos conteúdos das 

disciplinas de administração e administração de recursos humanos. 

Observa-se também que analisar a carga horária das disciplinas e compará-las 

torna-se um processo complexo, devido às características do sistema de créditos adotado 

pela Uleam, que prevê duas horas de trabalho complementares por parte do aluno para cada 

hora presencial com o docente. Dessa forma, quando isolada a quantidade de horas em sala 
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da disciplina de Matemática Financeira do curso da Unioeste, por exemplo, as 68h 

administradas presencialmente são superiores às 128h da Uleam, pois nesta matriz 

aproximadamente 46 horas seriam presenciais e as outras 82h relacionadas ao trabalho 

independente dos alunos. 

Na sequência, o Quadro 4 apresenta o comparativo da matriz curricular do SE da 

Unioeste: Área Secretarial – Brasil x Equador. 

 

Quadro 4 - Comparativo da matriz curricular do Secretariado Executivo: Área Secretarial– Brasil x Equador  

Disciplina área Secretarial 

Unioeste - Brasil 

Disciplina área Secretarial  

Uleam -  Equador 

Assessoria e Consultoria Empresarial 

(136h); 

Técnicas de Secretariado Executivo (68h); 

Comunicação Organizacional I e II (136h); 

Ética Profissional e Responsabilidade 

Socioambiental (68h) 

Gestão Secretarial (136h);  

Fundamentos de Secretariado Executivo 

(68h); 

Gestão de Eventos (68 h) 

Gestão de Documentos (68h) 

Recursos Tecnológicos Aplicados ao 

Secretariado Executivo (68h) 

 

 

 

 

 

Técnicas de Secretariado (128h); 

Ética Profissional (128h/64h); 

Estudos de Gênero (128h) 

Ecologia (64h) 

Comportamento Secretarial (128h); 

*Etiqueta e Protocolo (128h) 

* Administração de documentos (128h); 

**Events Organization (64h); - ministrada em inglês 

Gestão de dados básicos (128h); 

Gestão de dados relacionais - SQP (128h); 

Informática Básica (128h/64h);  

Informática Intermediária (128h) 

Informática Avançada (128h); 

Sistemas de informação intermediários (128h); 

Sistemas de informação avançados (128h);  

Sistema de Arquivo (128h) 

Procedimento Parlamentar (64h/128h);  

Workshops de Rotinas de Escritório (128h)  

Fonte: elaborado pelas autoras (2017), com base em UNIOESTE (2016) e ULEAM (2017) 

*Disciplinas ministradas exclusivamente no Curso de Secretariado Ejecutivo. 

** Disciplinas ministradas exclusivamente no Curso de Secretariado Ejecutivo Bilingüe 

 

Na área secretarial, de forma geral, há disciplinas compatíveis entre a matriz 

curricular do curso da Unioeste e a matriz da Uleam. No entanto, o curso da Uleam se 

diferencia na oferta de uma disciplina, cujo conteúdo trata sobre eventos, ministrada na 

língua inglesa, assim como na oferta de disciplinas relacionadas à informática básica e 

avançada, a sistemas de informações e à gestão de banco de dados, representando uma 

significativa carga horária de disciplinas relacionadas às tecnologias da informação e 

comunicação (TICS). Outra diferenciação da Uleam é contemplar uma disciplina específica 

para tratar sobre Gênero. 

Verifica-se que a disciplina de Assessoria e Consultoria Empresarial é ofertada 

apenas pelo curso da Unioeste. Outra temática que se diferencia nesse curso é a Gestão 

Secretarial. Esse resultado pode sinalizar que o curso da Unioeste visualiza a área da 

assessoria e consultoria como um mercado em potencial para a atuação do profissional de 

Secretariado Executivo. 

O último quadro apresenta o comparativo da matriz curricular do SE da Unioeste: 

Área Comunicação– Brasil versus Equador. 
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Quadro 5- Comparativo matriz curricular Secretariado Executivo: Área Comunicação– Brasil x Equador  

Disciplina área Comunicação 

Unioeste - Brasil 

Disciplina área Comunicação 

Uleam - Equador 

Língua Portuguesa I (136h); 

Língua Inglesa I e II (272h) 

Língua Espanhola I e II (272h) 

Inglês para Negócios I e II (136h) 

Espanhol para Negócios I e II (136h) 

 

*Expressão oral e escrita (192h) 

Redação Básica (128h); 

Redação intermediária (128h); 

Redação Comercial (128h); 

*Redação Oficial (128h); 

**Ortografia (128h); 

*Ortografia e estrutura gramatical (192h);   

Relações Públicas (96h/128h); 

Basic English (128h/192h);  

Advanced English (192h/128h); 

Business English (192h) 

 Fundamental English (192h/128h); 

Lower Intermediate English (128h/192h); Upper 

Intermediate English (128h); 

Intermediate Business English (128h); Advanced 

Business English (192h); **Effective Writing 

(128h); 

**Writing to Composing; 

**Strategic Reading (128h); **Translation 

Techniques (128h);  **Effective Reading (128h); 

**Translation Application (128h); **Advanced 

Reading (128h)  

 

Fonte: elaborado pelas autoras (2017), com base em UNIOESTE (2016) e ULEAM (2017) 

*Disciplinas ministradas exclusivamente no Curso de Secretariado Ejecutivo. 

** Disciplinas ministradas exclusivamente no Curso de Secretariado Ejecutivo Bilingüe 

 

Quanto às disciplinas de línguas, verifica-se que a Uleam possui maior subdivisão 

de temáticas relacionadas à língua materna como, por exemplo, expressão oral e escrita; 

redação básica; redação intermediária; redação oficial; ortografia; ortografia e estrutura 

gramatical. Ao passo que, o curso da Unioeste oferta apenas uma disciplina relacionada 

especificamente à Língua Portuguesa e duas mais relacionadas à comunicação na empresa 

(Comunicação Empresarial I e II).  

As disciplinas de língua estrangeira na Uleam concentram-se apenas na língua 

inglesa enquanto na Unioeste há oferta da língua inglesa e espanhola. Por outro lado, 

verifica-se que a língua inglesa na Uleam abrange disciplinas específicas de técnicas de 

tradução, não contempladas no curso da Unioeste dessa forma. 

Finalmente, cabe salientar algumas disciplinas que não foram contempladas nas 

tabelas, pois estão relacionadas à metodologia científica e aos requisitos para conclusão do 

curso. No caso do curso do SE da Unioeste contemplam-se: Iniciação ao conhecimento 

científico (68h); Metodologia de Pesquisa (68h); Estágio Supervisionado (272h) e Trabalho 

de Conclusão de curso (204h).  Já no curso de SE de Manabí são as seguintes disciplinas: 

Metodologia de Pesquisa (128h); Introdução à Investigação Científica (128h); Redação 

Científica (128h); Desenho teórico de Investigação Científica (128h) e Desenvolvimento de 

trabalho final de curso (128h). 
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Em geral, as disciplinas relacionadas à metodologia científica estão bastante 

próximas na comparação entre os cursos. No entanto, quanto aos requisitos para conclusão 

da carreira, constata-se que o estágio supervisionado não está contemplado no curso de SE 

da Uleam.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo ganha relevância ao permitir uma reflexão sobre as possibilidades de 

internacionalização dos cursos de SE do Brasil, em especial, o da Unioeste, com instituições 

de ensino de países mais próximos ao Brasil. E, concomitantemente, amplia o conhecimento 

epistemológico nessa área (considerado em construção), contribuindo para as pesquisas que 

almejam o processo de verticalização da área de SE.  

Durante a análise dos dados chamou à atenção que apenas o Equador oferece cursos 

de SE com titulação de bacharelado. Esse achado revela certa limitação para a 

internacionalização do curso de SE na América do Sul, principalmente com relação às 

atividades de mobilidade acadêmica.  

Outro aspecto evidenciado, quando da comparação entre as matrizes curriculares, é 

a especificidade das disciplinas do curso da Uleam em comparação à matriz do curso da 

Unioeste, possivelmente porque são ofertadas na modalidade semestral. Constatou-se que 

algumas disciplinas da matriz do curso da Uleam representam conteúdos tratados em 

disciplinas anuais na matriz da Unioeste, como é o caso daquelas relacionadas à área de 

administração e língua estrangeira.  

A matriz curricular da Uelam se diferencia por contemplar amplamente disciplinas 

relacionadas à tecnologia da informação e comunicação, além de outras que envolvem 

matemática e estatística. Já a matriz da Unioeste traz como diferencial principal as 

disciplinas de empreendedorismo e assessoria e consultoria empresarial. 

Sabe-se que a América Latina não possui uma longa tradição de mobilidade 

acadêmica entre si, possivelmente porque considera-se prioritariamente os centros de ensino 

de excelência em países desenvolvidos. Destaca-se que a Organizational for Economic Co-

Operation and Development – OECD (2017) tem contribuído na busca de novos indicadores 

que reflitam melhor os processos de desenvolvimento dos países da América Latina e 

Caribe, com vistas a criar novas ferramentas de cooperação e alianças internacionais. Nesse 

sentido, ressalta-se que dentre as principais políticas públicas para a América Latina e 

Caribe, estão: a melhoria da educação e o desenvolvimento de competências; o fomento ao 

financiamento e maior integração entre as cadeias globais de valor. 

Nessa direção, verificou-se que algumas políticas de educação na América Latina, 

onde se incluem os países sul-americanos investigados, destinaram-se à realização de 

mudanças na concepção do processo de aprendizagem dos alunos nos níveis médio e 

superior. Uma dessas políticas refere-se ao Sistema de Créditos Acadêmicos, amplamente 

adotado pelos países investigados. Esta constatação aponta que as IEs desses países estão 

mais alinhadas entre si e com IEs na Europa, quanto à utilização de créditos. Da mesma 

forma, de acordo com Restrepo (2005), na Comunidade Europeia, o programa Erasmus 

buscou a unificação dos créditos acadêmicos para reconhecimento do trabalho acadêmico 

dos alunos e o aumento da mobilidade acadêmica dos estudantes, culminando na criação do 

sistema “European Community Course Credit Transfer System” (ICTS). 

Segundo Montero (2006), o sistema de créditos acadêmicos permite aos estudantes 

contar com maior flexibilidade no processo de formação. Isso é possível porque são 
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definidas dinâmicas pedagógicas da trajetória de formação acadêmica em associação com o 

professor, para que a distribuição de períodos de dedicação acadêmica ocorra de acordo com 

ritmos, velocidades, intensidades e sequências de aprendizagem. Dessa maneira, esse 

sistema fomenta a autonomia dos estudantes em função do trabalho independente, 

permitindo um processo de aprendizagem flexível e aberto em relação aos mecanismos de 

mobilidade e pluralidade acadêmica.  

Como a possibilidade de mudanças na atual concepção do processo de ensino-

aprendizagem no Brasil, em função de créditos acadêmicos, é complexa, resta apenas buscar 

adaptação quando o assunto é a mobilidade acadêmica. Sendo assim, sugere-se que os cursos 

que almejam à internacionalização atentem para a avaliação da compatibilidade entre as 

matrizes curriculares. Com isso, os estudantes interessados em realizar mobilidade 

acadêmica na Uleam poderão se planejar com vistas a um melhor aproveitamento das 

disciplinas cursadas no período de permanência no exterior. 

 Ressalta-se que alguns desafios se apresentam no desenvolvimento das atividades 

de internacionalização. O primeiro é a urgente semestralização total do curso, visando maior 

flexibilidade em adaptações curriculares nos casos de mobilidade acadêmica de natureza 

interinstitucional e internacional.  

O segundo desafio é que docentes e discentes obtenham conhecimento razoável das 

línguas dos países parceiros. O terceiro é a internacionalização de um currículo que não sirva 

apenas à mobilidade acadêmica, mas, também permita aqueles alunos que não tenham 

oportunidade de ir ao estrangeiro que aprendam competências globais, internacionais e 

interculturais. Isso é possível, por meio de um currículo delineado para esse fim.  

Ressalta-se que esse movimento de buscar a inserção de fatores globais, 

internacionais e interculturais na pesquisa, ensino e extensão é internacionalizar “em casa”. 

Isso parece ser viável aos cursos de graduação em SE que são minoria na América do Sul e, 

portanto, deverão buscar cooperações com países mais distantes. Para isso, sugere-se mapear 

todos os cursos de graduação em SE existentes no mundo. 

Como limitação do estudo, ressalta-se a impossibilidade de aprofundar a pesquisa 

sobre cada conteúdo das disciplinas. Sendo assim, é que se faz outra sugestão de estudos 

futuros. Ou seja, compreender de forma mais aprofundada esses conteúdos contemplados na 

matriz curricular do curso da Uleam, visando facilitar as equivalências entre os cursos. Além 

disso, pode-se avaliar novas ideias quanto ao delineamento da matriz curricular do SE da 

Unioeste, resguardando-se as especificidades nacionais/locais. 
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Resumo: O estudo objetiva, em linhas gerais, analisar o cenário dos cursos de graduação em 

Secretariado Executivo no país, de pós-graduação lato sensu na área e da qualificação dos 

docentes graduados em Secretariado Executivo, lançando um olhar sobre as perspectivas de 

criação de pós-graduação stricto sensu na área. Isso porque, embora o curso exista no Brasil 

há praticamente meio século, ainda não há oferta de programas stricto sensu em 

Secretariado, formação essencial para o desenvolvimento e consolidação da área. A fim de 

atingir ao objetivo proposto, fez-se uma explanação acerca da evolução da profissão de 

Secretariado, abordando aspectos como perfil, atribuições e principais avanços na área, 

aliada a uma discussão sobre a educação superior e a pós-graduação no Brasil. A pesquisa é 

considerada um estudo qualitativo, descritivo e interpretativo, realizado por meio de 

pesquisa documental. Constatou-se com o estudo que a redução das ofertas dos cursos de 

Secretariado Executivo, juntamente com o baixo número de egressos em especializações e a 

atrasada obtenção de titulação mestre/doutor dos docentes de Secretariado Executivo são 

fatores que influenciam o tardio desenvolvimento de um curso stricto sensu na área. 

Palavras-chave: Pós-graduação stricto sensu. Secretariado Executivo. Educação superior. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A história da pós-graduação no Brasil, enquanto atividade regulamentada, é um 

fenômeno recente, iniciado na segunda metade do século XX. Entretanto, nas últimas 

décadas, após um processo de legitimação interna, a pós-graduação cresceu em quantidade 

de programas e se desenvolveu significativamente, obtendo a cada ano resultados 

satisfatórios tanto em avaliações internas, quanto em rankings mundiais. Hoje, o país conta 

com 6.471 cursos de mestrado e doutorado em funcionamento e ocupa a 23ª posição no 

ranking global de qualidade científica (CAPES, 2017). 

A esse exponencial crescimento credita-se, entre outros fatores, ao processo de 

avaliação realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e às ações de apoio a pesquisa realizadas pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Entretanto, para além das ações da 

CAPES e CNPq, autores como Moritz, Moritz e Melo (2011) destacam como fator 

preponderante ao desenvolvimento e consolidação da pós-graduação, a existência de 

financiamento à pesquisa por meio de fundos competitivos, criados pelas agências de 

fomento nacionais e internacionais. 
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Paralelo aos aspectos supracitados, o crescimento das pós-graduações no país 

também pode ser creditado à compreensão, por parte da sociedade e das instituições, da 

importância da geração e difusão do conhecimento para o crescimento econômico e 

desenvolvimento social. Assim sendo, a busca pela qualificação de pesquisadores, docentes 

e profissionais para propiciarem tal desenvolvimento torna-se peça fundamental no processo 

de expansão e consolidação das pós-graduações (MORITZ; MORITZ; MELO, 2011). 

Entretanto, a importância da capacitação e formação acadêmica dos indivíduos no 

Brasil é fato recente, comparativamente ao contexto mundial. O próprio ensino superior no 

Brasil teve sua origem tardia, com a primeira instituição de ensino superior criada no início 

do século XIX. Ademais, desenvolveu-se de forma lenta, era elitizado e objetivava apenas 

assegurar aos formados a ocupação de vagas privilegiadas no mercado de trabalho e 

prestígio social. Situação que perdurou até a década de 30 do século XX, quando então, o 

ensino superior brasileiro passou a ser organizado de forma mais sistemática, a partir da 

fundação da Universidade de São Paulo em 1934 (MARTINS, 2002). 

Somente nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, o Brasil 

expandiu e intensificou seu sistema de educação superior. Dados disponíveis no e-MEC 

(2017) apontam que, no início dos anos 2000, o Brasil possuía 1.180 Instituições de Ensino 

Superior (IES) e hoje, o país possui 2.832 IES. Em relação ao quantitativo de alunos, de 

2000 a 2015, por exemplo, o número de alunos na educação superior passou de 2,6 para 8 

milhões, o que representa um exponencial crescimento na oferta de educação superior em 

menos de duas décadas. 

No entanto, observa-se que esse crescimento do ensino superior no país não ocorreu 

de forma simétrica em todas as áreas do conhecimento, principalmente quando se trata da 

pós-graduação stricto sensu. Muito embora a oferta dessa modalidade de cursos seja superior 

a 6.000 no país, ainda existem formações que não dispõem dessa qualificação. Um exemplo 

a citar é o caso do curso de graduação em Secretariado Executivo. Criado em 1969 e 

dispondo de 161 cursos entre bacharelados e tecnólogos cadastrados como em 

funcionamento nas distintas regiões geográficas do Brasil (e-MEC, 2017), a área de 

Secretariado ainda não dispõe de pós-graduação em stricto sensu, formação essencial para o 

desenvolvimento e consolidação da área. Conforme afirma Ribeiro (1980), a pós-graduação 

é o fato mais positivo da história da educação superior no Brasil e é também a que tem que 

ser levada a sério, pois consiste em um elemento essencial para o progresso e o 

desenvolvimento da nação. Portanto não há como se falar em avanços nas áreas do 

conhecimento, desenvolvimento científico e tecnológico, crescimento social e econômico, 

sem pensar em capacitação de recursos humanos por meio da pós-graduação stricto sensu. 

Isso leva a compreensão de que, faz-se necessário analisar os motivos que 

impossibilitaram à área de Secretariado de acompanhar a expansão e o desenvolvimento dos 

demais cursos de ensino superior do país em relação à pós-graduação. Assim sendo, este 

estudo tem o intuito de compreender o cenário da evolução dos cursos de graduação em 

Secretariado Executivo no país e, consequentemente, lançar um olhar sobre as perspectivas 

da pós-graduação stricto sensu na área de Secretariado Executivo. Para tanto, parte-se de um 

tripé analítico composto pela oferta de cursos de graduação em Secretariado Executivo, 

oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na área secretarial e formação de docentes 

graduados em Secretariado Executivo, por considerar que essa tríade pode impactar no fato 

de, até o momento, não existir no Brasil cursos de pós-graduação stricto sensu na área de 

Secretariado Executivo.  
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Para este fim, o estudo está embasado à guisa da literatura da área em Secretariado, 

abordando tanto temas relacionados a perfil e atribuições, quanto a estudos mais recentes 

que versam sobre a pesquisa e desenvolvimento da área, tendo como principais referências 

os seguintes autores: Bíscoli e Cielo (2004); Cielo, Schmidt e Wenningkamp (2014); 

Oliveira e Durante (2016) e demais autores relevantes da área. Faz-se também necessário, 

para atingir o objetivo proposto, buscar elementos teóricos junto à temática do 

desenvolvimento da pós-graduação no país, utilizando-se de autores, a exemplo de Oliveira 

(1995); Moritz, Moritz e Melo (2011); Velloso (2014), entre outros. 

Para atingir o objetivo desta pesquisa, esse estudo está subdivido em cinco 

capítulos. Apresenta, além desse primeiro capítulo introdutório, um segundo capítulo 

expondo os referenciais teóricos que embasaram esta pesquisa. O terceiro capítulo exibe os 

procedimentos metodológicos utilizados para atingir o propósito deste estudo; o quarto 

capítulo destina-se a retratar os resultados obtidos e as discussões acerca dos mesmos. O 

quinto e último capítulo deste estudo aborda as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTO EVOLUTIVO DA GRADUAÇÃO À PÓS-GRADUAÇÃO NO 

BRASIL 

 

O sistema educacional brasileiro, ao longo dos anos, tem passado por mudanças e 

evoluções. Uma das mais significativas ocorreu a partir da promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei n°9.394/96), que regulamenta todo o sistema 

educacional brasileiro, estabelecendo os princípios da educação no país. Dentre as mudanças 

implementadas pela LDB tem–se a instituição de apenas dois níveis de educação escolar: o 

da Educação Básica composta por educação infantil, ensino fundamental e médio; e a 

Educação Superior (BRASIL, 2005). 

De acordo com a LDB, a Educação Básica é composta pela educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio, e objetiva desenvolver o educando, assegurando uma 

formação indispensável para o exercício da cidadania, condições de progredir 

profissionalmente e dar continuidade a seus estudos; a Educação Superior visa 

fundamentalmente estimular e promover o conhecimento cultural, científico e técnico, 

formando profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, com condições de se inserirem 

nos setores profissionais, participando do desenvolvimento da sociedade brasileira. A 

educação superior é ministrada em Instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, 

compreendendo variados graus de abrangência ou especialização conforme apontado na Lei 

n°9.394/96. 

A educação superior é o último grau de educação no país e subdivide-se em cursos 

de graduação e pós-graduação. A pós-graduação, por sua vez, é composta por cursos lato e 

stricto sensu. Os cursos lato sensu, segundo o MEC (2017a), são de especialização que 

fornecem certificados, podem ser cursados apenas por pessoas que possuam diploma de 

nível superior e devem ter no mínimo 360 horas-aula. Já os cursos considerados pelo MEC 

(2017b, p. 1) como stricto sensu são aqueles que “compreendem programas de mestrado e 

doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que 

atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos [...]”. E o 

curso de pós-graduação stricto sensu confere ao seu concluinte um diploma. 
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No Brasil, a educação superior foi permeada por um processo de intensificação de 

oferta de instituições e cursos de ensino superior a partir dos anos 2000. Em 2005 existiam 

2.047 cursos de graduação em funcionamento no país, já em 2015 o Brasil dispunha da 

oferta de 33.501 cursos de graduação distribuídos entre bacharelados (19.254 cursos), 

licenciaturas (7.629 cursos) e tecnólogos (6.618 cursos) (INEP, 2016). Essa intensificação é 

decorrente, em grande parte, de um processo político de reestruturação e expansão das 

universidades brasileiras, particularmente no período de 2003 a 2010, momento em que o 

governo federal implementou um conjunto de medidas provisórias, leis e decretos indicando 

esta reformulação (LIMA, 2012). 

Dentre as regulamentações implementadas na última década, destacam-se: a) Lei n. 

10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); 

b) Lei n. 11.096/2005, que institui o Programa Universidade para Todos (ProUni); c) 

Decreto 5.800/2006, que trata da regulamentação do Ensino a Distância (EAD); d) Decreto 

6095/2007, que estabelece diretrizes para a constituição dos Institutos Federais de Educação, 

e) Decreto 6096/2007, que estabelece a criação do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni (BRASIL, 2004; 2005; 

2006; 2007a, 2007b). 

Esse conjunto de legislações aliadas à abertura para a criação de instituições 

privadas de ensino superior possibilitaram, não apenas a expansão das vagas em cursos de 

graduação, como também fomentaram a criação e desenvolvimento de programas de pós-

graduação nas mais diferentes áreas do conhecimento. 

Em relação a pós-graduação stricto sensu, os dados são igualmente expressivos, 

isso porque a pós-graduação brasileira stricto sensu, embora tendo um início relativamente 

tardio, com a criação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) em 1951, como entidade vinculada ao Ministério da Educação, cujo objetivo 

primordial é de executar a política nacional de pós-graduação, dispõem atualmente de 6.471 

cursos de mestrado e doutorado em funcionamento no país. Destes, 2.205 doutorados e 4.266 

mestrados. Em relação ao quantitativo de alunos formados em 2014, o país dispunha de um 

estoque de 445.562 profissionais com titulação de mestrado e de 177.053 de doutorado no 

país (CAPES, 2017). 

Em uma análise histórica da pós-graduação no país, convém destacar que os cursos 

de pós-graduação no Brasil iniciaram suas ofertas na década de 1930, com a proposta 

desenvolvida por Campos, nomeada de Estatuto das Universidades Brasileiras e que 

reformulou o ensino superior, iniciando a diferenciação entre os cursos de graduação e os de 

especialização e aperfeiçoamento, porém essa oportunidade de ingressar em um desses 

cursos era reservada somente a um grupo seleto de discentes que seriam consagrados 

futuramente como docentes das universidades onde realizavam seus cursos de pós-graduação 

(OLIVEIRA, 1995; MORITZ; MORITZ; MELO, 2011). 

A primeira vez que o termo pós-graduação foi utilizado de maneira formal no país 

foi em 1946, em um artigo do Estatuto da Universidade do Brasil (OLIVEIRA, 1995; 

VELLOSO, 2014). Segundo Moritz, Moritz e Melo (2011) foram docentes estrangeiros, 

atraídos dos Estados Unidos da América, pelas universidades pioneiras no Brasil, que 

iniciaram o primeiro esquema de pós-graduação, como exemplo a Universidade Federal de 

Viçosa que recebeu docentes estrangeiros em 1962 (OLIVEIRA, 1995). Fator esse que pode 

ser visto como uma consequência da tardia oferta dos cursos de graduação no país. 

Essa influência americana perdurou, afinal Moritz, Moritz e Melo (2011) explanam 

que em 1950 os países realizaram alianças entre IES que permitiram a transmissão de 
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conhecimentos por meio de intercâmbios e mediante essa influência, em 1965, o Governo 

Federal adotou medidas do modelo norte-americano para estabelecer as metodologias da 

pós- graduação brasileira, fator esse que pode ser comprovado com o Parecer 997/65 do 

Conselho Federal de Educação, o que fez com que a mesma se tornasse reconhecida como 

um novo nível de educação, superior ao bacharelado. Porém a regulamentação dessa 

modalidade de ensino ocorreu em 1968, após a reforma universitária (MORITZ; MORITZ; 

MELO, 2011). 

No ano de 1998, novas mudanças aconteceram no sistema educacional brasileiro, 

implantando a distinção entre os cursos mestrado acadêmico e mestrado profissional, medida 

essa que também contribuiu para a expansão da pós-graduação stricto sensu no país 

(NEGRET, 2008).  A tabela 1, mostra a evolução da oferta de cursos de pós-graduação no 

Brasil. 

 

Tabela 1 -  Evolução na oferta de cursos de Pós-graduação stricto sensu no país (2007 a 2017). 

Modalidade dos cursos de pós-graduação Ano de 2007 Ano de 2017 

Mestrado acadêmico 2.061 3.495 

Mestrado profissional 156 771 

Doutorado  1.177 2.205 

Total de cursos 3.394 6.471 

Fonte: CAPES (2017). 

 

Os dados da Tabela 1 permitem inferir que em apenas uma década a oferta de curso 

evoluiu de forma exponencial, na proporção média de 90% no período. Entretanto, o maior 

crescimento deu-se em relação aos mestrados profissionais (MP) (394%). Esse acelerado 

crescimento dos MP é justificado por Negret (2008) em função da diversidade temática 

desses programas, muitas vezes de caráter multidisciplinar, facilitando o atendimento de 

demandas ambientais, socioeconômicos e político-institucionais. 

O crescimento da pós-graduação, independentemente da modalidade, é um fator 

positivo para o desenvolvimento do país. De acordo com Cirani, Campanario e Silva (2015, 

p.174) a pós-graduação influencia a produção científica e tecnológica, bem como possibilita 

melhores perspectivas para o crescimento regional. Para os autores, “quanto mais cursos de 

pós-graduação, desde que implantados com qualidade, maior será a produção de 

conhecimento e seu efeito no desenvolvimento local”. 

Ademais, são incontestáveis a importância, o papel multiplicador e a positiva 

influência dos programas de pós-graduação para a concretização e desenvolvimento das 

áreas. Nesse contexto reitera-se a necessária criação de curso de pós-graduação nas mais 

distintas áreas de formação superior, a exemplo do Secretariado Executivo, pois é por meio 

dessa forma de capacitação que são formados os docentes-pesquisadores, figura central no 

processo evolutivo e no desenvolvimento das áreas de conhecimento, pois como afirma 

Amadio (1999) sem pesquisa não há pós-graduação e os caminhos induzem a falência da 

graduação.   

 

2.2 PANORAMA DOS CURSOS DE SECRETARIADO EXECUTIVO NO BRASIL 

 

A formação em nível de graduação em Secretariado no Brasil num contexto 

histórico é fato recente. Data de 1969 a criação do primeiro curso de bacharelado em 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

335 

 

Secretariado no país, ofertado pela Universidade Federal da Bahia. Daquela época até os dias 

atuais, a profissão de Secretariado, bem como os cursos de graduação na área apresentaram 

considerável evolução. 

Em relação à profissão, um dos marcos evolutivos pode ser creditado à 

regulamentação da atuação profissional, por meio da lei nº 7.377/85, complementada pela lei 

nº 9.621/96, nas quais são descritas as atribuições da profissão. Além disso, outras 

conquistas podem ser citadas, como o enquadramento sindical, obtido em 1987; a criação da 

Federação Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC), em 1988; e a publicação do 

código de ética profissional, em 1989. Paralelo a isso, o perfil do profissional também 

evoluiu. De executor de tarefas, o profissional passou a desempenhar papel fundamental em 

diferentes áreas nas organizações. Tais mudanças foram decorrentes também das novas 

exigências do mercado de trabalho, do desenvolvimento de tecnologias de informação e 

comunicação, da inovação nos processos produtivos, dentre outros (BISCOLI; CIELO, 

2004; CIELO, SCHMIDT; WEMNNINGKAMP, 2014; OLIVEIRA; DURANTE, 2016). 

Também merece ser creditado a uma análise evolutiva da profissão, a instituição, 

em 2005, das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de Secretariado 

Executivo. Tais diretrizes estabelecem novas competências aos profissionais, ensejando, 

entre outros aspectos, que os secretários executivos tenham como traço do perfil 

profissional, capacidade e aptidão necessárias à compreensão de questões concernentes à 

gestão organizacional, atuando de forma proativa a fim de alcançar os objetivos 

organizacionais e pessoais. Além disso, as DCNs estabelecem que o profissional detenha 

conhecimentos técnicos, científicos e estratégicos, relativos ao campo de atuação, 

assegurando desempenho de suas funções, de forma reflexiva, crítica e analítica (BRASIL, 

2005). 

Quanto à oferta de cursos de graduação, o Secretariado acompanhou a expansão do 

ensino superior brasileiro, com significativa abertura de novos cursos no final dos anos de 

1990 e início de 2000. De 1969 até os dias atuais, dados do e-MEC (2017) apontam o 

registro de 209 cursos de Secretariado no Brasil, nas modalidades de bacharelado e 

tecnólogo, ofertados de forma presencial e a distância. Entretanto, o mesmo relatório aponta 

para um total de 46 cursos em processo de extinção ou já extintos, o que denota um 

significativo decréscimo na oferta dos cursos. 

Para além dos aspectos já abordados em relação aos cursos de Secretariado no 

Brasil, outro aspecto que merece destaque diz respeito à inclusão da pesquisa nas agendas de 

discussões sobre a área e oferta de curso de pós-graduação lato sensu na área. De acordo 

com Maçaneiro e Kuhl (2013); Oliveira e Durante (2016) a construção científica no 

Secretariado encontra-se em fase elementar. Isso porque os grupos de pesquisa, eventos de 

natureza técnico- científico, periódicos especializados na área e demais bibliografias 

abordando a pesquisa no Secretariado é fato que remonta, de modo geral, a um período 

inferior a uma década. Entretanto, mesmo sendo fato recente, o movimento em prol de maior 

cientificismo na área vem ganhando força e injetando um novo dinamismo na área. 

Pelo exposto, entende-se que o caminho natural de expansão do curso de 

Secretariado perpassa pela verticalização de suas atividades e que as estruturas básicas para 

essa verticalização estão sendo construídas, mesmo que de forma ainda incipientes, a partir 

de ações de fomento à pesquisa e estruturação dos cursos. Entretanto, a verticalização requer 

também a capacitação de profissionais secretários executivos, dotados de titulação de 

doutorado e com atividades científicas condizentes à proposição e/ou inserção de programas 

de mestrado na área, é nessa seara que o presente estudo se delimita. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos de um estudo são determinantes para o 

desempenho da pesquisa. Estes permitirão ao pesquisador produzir seus estudos dentro de 

uma racionalidade objetiva e adequada à realidade de seu contexto (GIL, 2002). Assim, em 

relação ao tipo de estudo dessa proposta, pode-se classificá-lo como sendo qualitativo e 

predominantemente descritivo e interpretativo, cujas suposições baseiam-se na ideia de que a 

realidade social não existe em um sentido concreto, mas que é produto da subjetividade e das 

experiências dos indivíduos e das organizações (TRIVIÑOS, 2006). 

Sobre essa discussão, Triviños (2006, p.110) afirma que “[...] o estudo descritivo 

pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade”. Para Gil 

(2002), a pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, ou ainda de estabelecimento de relações entre 

variáveis.  

Os objetos de investigação deste estudo são os cursos de Bacharelado em 

Secretariado Executivo no Brasil e a existência de profissionais docentes e pesquisadores 

formados na área com titulação ajustada à proposição de programas stricto sensu. Para tanto, 

os principais procedimentos de investigação ocorreram a partir de dados e relatórios do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC e a partir de buscas nos currículos cadastrados na 

plataforma Lattes. Além disso, utilizou-se informações sobre os cursos de pós-graduação 

stricto sensu constantes na CAPES, o que a caracteriza como uma pesquisa documental. 

Em relação ao perfil dos docentes, pretende-se realizar pesquisas nos currículos dos 

docentes de Secretariado Executivo, cadastrados na plataforma Lattes, a fim de identificar 

aspectos inerentes a qualificação docente e potencialidades para o desenvolvimento de 

cursos de pós-graduação stricto sensu na área. 

Como subsídio para o desenvolvimento de conjecturas à criação de cursos de pós-

graduação stricto sensu na área, estudos sobre o contexto de criação e desenvolvimento dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu, no Brasil, com base nos dados da CAPES, CNPq 

também foram realizados. 

Em relação ao perfil dos docentes, realizaram-se pesquisas nos currículos dos 

docentes de Secretariado Executivo cadastrados na plataforma Lattes, no mês de maio de 

2017, a fim de identificar aspectos inerentes à qualificação docente e potencialidades para o 

desenvolvimento de cursos de pós-graduação stricto sensu na área. Na referida plataforma na 

aba “Buscar Currículo Lattes (Busca Simples)” foram pesquisados os tópicos, Buscar por: 

Assunto; Assunto: Secretariado Executivo; Nas bases: Doutores e Demais pesquisadores; 

Nacionalidade: Brasileira e Estrangeira e País de nacionalidade: Todos. Posteriormente 

verificou-se nos perfis dos currículos cadastrados quais eram graduados em Secretariado 

Executivo, quais eram as profissões dos graduados e quais eram as titulações dos referidos 

perfis. 

No que se refere aos cursos de graduação em Secretariado Executivo, realizou-se 

pesquisa na plataforma on-line do Ministério da Educação, o e-MEC, em maio de 2017, por 

meio da aba “Consulta Avançada”. Na referida aba pesquisaram-se os tópicos, Buscar por: 

Curso de Graduação; Curso: Secretariado Executivo; Modalidade: Presencial e 

posteriormente Modalidade: a Distância; Grau: Bacharelado e posteriormente Grau: 

Tecnólogo; Situação: Ativo e posteriormente as Situações: Em extinção e Desativado.  
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Posterior à coleta de dados sobre a oferta de cursos e a qualificação dos 

profissionais de Secretariado no Brasil, optou-se também por investigar a presença de cursos 

de formação lato sensu na área, utilizando-se igualmente, das informações constantes no e-

MEC.  Para tanto, usou-se como metodologia de pesquisa na referida plataforma a “Consulta 

Avançada”. Nessa aba, “Consulta Avançada”, foram pesquisados os tópicos, Buscar por: 

Curso de Especialização; Curso: Assessoria Executiva; e posteriormente Curso: 

Secretariado; Situação: Ativo; e posteriormente como Situação: Desativado. 

No que tange a análise de dados, a estatística descritiva foi a forma mais utilizada. 

Para tanto, os dados coletados foram trabalhados e apresentados em gráficos e em tabelas, 

com o objetivo de compreender o cenário evolutivo dos cursos de Secretariado Executivo e 

da formação dos profissionais da área, analisou-se os principais indicadores desta base de 

dados e por consequência elaborou-se proposições de novos estudos e pesquisas.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente, faz-se necessário mencionar que as pesquisas realizadas acerca da 

oferta de cursos superiores de Secretariado Executivo no país apresentam dados díspares em 

relação ao quantitativo de cursos.  Destarte, no estudo, utilizou-se os dados disponíveis no e-

MEC, a partir do parâmetro de busca da aba “consulta avançada”.  

Os cursos de Secretariado Executivo no Brasil, nas suas distintas modalidades, 

apresentaram avanços significativos em relação à oferta ao longo de sua trajetória.  De 

acordo com dados do e-MEC (2017) há registros de 209 cursos no país sendo: 123 

bacharelados, 85 tecnólogos e 1 (um) curso sequencial. Quanto a forma de oferta, 192 são 

presenciais e 17 cursos a distância.  Os dados apontam também que do total de registros, 43 

cursos estão em processo de extinção e 4 (quatro) já foram extintos, o que denota nítida 

redução na oferta de curso ao longo dos anos.  

Considerando os objetivos desse estudo, optou-se por identificar o quantitativo de 

curso de bacharelados ofertados na modalidade presencial, por considerar que estes, em tese, 

apresentariam maiores condições de ofertar uma pós-graduação stricto sensu. Identificou-se 

então, um total de 94 cursos de bacharelado em Secretariado na modalidade presencial em 

atividade atualmente. Estes cursos estão distribuídos em instituições de ensino de todo o 

país, com exceção aos estados do Rondônia e Tocantins nos quais não há oferta do curso. A 

Figura 1 representa a distribuição desses, por estado e região. 
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Figura 1 – Distribuição dos cursos de bacharelado em Secretariado Executivo por Unidades da Federação do 

Brasil e percentual por região. 

 

       Fonte: elaborado pelas autoras (2017). 

 

Verifica-se pela Figura 1 que três estados da Federação possuem 50% desses cursos 

presenciais, sendo eles São Paulo com 26 cursos, Paraná com 12 cursos e o Distrito Federal 

com 9 cursos. É importante enfatizar que a predominância de cursos nas regiões Sudeste e 

Sul pode ser justificada pela maior concentração de empresas e consequentemente vagas de 

trabalho aos profissionais de Secretariado Executivo nessas regiões.   

Para além da distribuição espacial desses cursos, a redução de oferta deve ser objeto 

de investigação. Do total de cursos em extinção ou extintos, 26 são de bacharelado e 17 

tecnólogos, o que aponta para um certo equilíbrio em relação ao fechamento dos cursos por 

modalidade. Entretanto, se analisado sob o prisma da natureza jurídica da IES, constatou-se 

que do montante de cursos extintos ou em extinção, apenas 1 (um) era ofertado em 

instituição pública. Tal constatação remete a ideia de que problemas econômicos podem 

estar vinculados às possíveis causas da retração na oferta de Secretariado.  

Ademais, embora o sistema e-MEC aponte para a existência de 94 cursos em 

funcionamento, apenas 62 participaram do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) em 2015 (INEP, 2016), o que se pressupõem, considerando a obrigatoriedade da 

participação no exame, que os índices relativos a reduções da oferta desse tipo de formação 

podem ser ainda mais preocupantes. Autores como Cielo, Schmidt e Wenningkamp, em 

estudos realizados em 2014, já apontavam para a problemática, afirmando que “os cursos de 

graduação em Secretariado Executivo vêm enfrentando um significativo processo de redução 

no quantitativo de turmas em funcionamento, o que pode significar a consequente 

paralisação de suas atividades” (CIELO; SCHMIDT; WENNINGKAMP, 2014, p. 60).   

No atual contexto, um possível cenário para criação de cursos de mestrado para a 

área de Secretariado, a retração na oferta de cursos pode impactar negativamente. Isso 
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porque reduz-se a quantidade de profissionais formados, enfraquecendo a área de forma 

global, e por consequência torna-se um empecilho ao interesse das IES, especialmente as 

privadas, em investir em ações de fomento a criação de stricto sensu para área, a exemplo de 

pesquisas e capacitação docente.  

Paralelamente ao quantitativo de oferta de cursos de graduação, investigou-se 

também, a presença da pós-graduação lato sensu em Secretariado Executivo, haja vista que a 

presença desse tipo de formação pode ser considerada embrionária à formação stricto sensu, 

por possibilitar, além da formação profissional, o desenvolvimento de pesquisas e estudos 

técnico-científicos na área.  

Os resultados obtidos na busca em relação aos cursos de pós-graduações na área, 

podem ser visualizados no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Ofertas dos cursos de especialização em Assessoria Executiva e 

Secretariado.

Fonte: e-MEC (2017). 

Observa-se no Gráfico 1 que a oferta de cursos na modalidade de Assessoria 

Executiva é algo recente, uma vez que o primeiro registro desses cursos no e-MEC (2017) 

datam de 2013. Ademais, constatou-se que do total de cursos cadastrados no sistema e-MEC, 

12 cursos de especialização estão registrados sob a designação de Assessoria Executiva, 

nome comumente utilizado para as pós-graduações em Secretariado, por se tratar de área de 

atuação do profissional já reconhecida pelo mercado e pelas próprias DCNs de Secretariado 

(BRASIL, 2005) e 34 cursos cadastrados como Secretariado, sendo que 13 deles estão 

cadastrados como cursos de especialização a distância e os outros 21 presenciais. Os cursos 

registrados como Secretariado totalizam 8.395 vagas, uma diferença de 159% se comparado 

aos cursos de Assessoria. Esses cursos de especialização em Secretariado galgaram um total 

de 1.247 alunos ao longo dos anos. 

Observa-se ainda, a partir do Gráfico 1, retração na oferta dos cursos de pós-

graduação lato sensu em Assessoria Executiva, fato este que acompanha, de certo modo, o 

comportamento da graduação, também em curva decrescente. Quanto a forma de oferta dos 

cursos de Assessoria Executiva, do total de cursos, oito são presenciais e quatro a distância e 

juntos ofertam 3.235 vagas anuais. Porém mesmo ofertando mais de 3 mil vagas, formaram 

apenas 462 alunos, número relativamente baixo considerando a oferta de vagas desses cursos 
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de especialização. Em análise oposta, ponderando apenas o número de alunos formados por 

curso, esse total é positivo uma vez que, em média, cada curso formou 38,5 alunos.   

 Em relação ao número de alunos formados nas especializações, aspectos relativos 

ao mercado econômico em recessão e a grande oferta de cursos dessa natureza, podem 

justificar o quantitativo de alunos formados, em média 38,5 alunos por curso. Outra 

informação obtida na plataforma é que não se apresenta nenhum curso de especialização em 

Assessoria Executiva como desativado. 

Todavia, para que essa pesquisa pudesse oferecer informações abrangentes sobre as 

pós-graduações lato sensu em Secretariado Executivo no Brasil, verificou-se a necessidade 

de pesquisar os cursos de especialização registrados na plataforma do e-MEC como 

Secretariado, para tanto os pesquisadores efetuaram a busca na referida plataforma com a 

seguinte metodologia: “Consulta Avançada”. Nessa aba, “Consulta Avançada”, foram 

pesquisados os tópicos, Buscar por: Curso de Especialização; Curso: Secretariado; Situação: 

Ativo e posteriormente Situação: Desativado. 

Observa-se que os cursos de especialização em Secretariado têm aumentado com o 

passar dos anos. Em uma análise evolutiva, pode-se observar que, passado apenas um 

semestre do ano vigente, este já dispõe do mesmo quantitativo de oferta de curso que o ano 

de 2016, o que induz a dizer que no presente ano (2017) poderá ser superior aos demais.   

Merece atenção na análise dos cursos de pós-graduação lato sensu, que das 34 IES 

cadastradas na plataforma do e-MEC como ofertantes de curso de especialização em 

Secretariado, somente 15 deles possuem registros de egressos na referida plataforma. 

Contudo vale apresentar que 38,17% desses egressos estão registrados em uma única IES. 

No que tange aos cursos desativados, a plataforma apresentou quatro, que totalizavam 1.250 

vagas e que formaram 120 especialistas na área secretarial.  

Em relação a localização geográfica, observou-se que três estados da Federação se 

destacam na oferta desses cursos de especialização em Secretariado, sendo eles, Minas 

Gerais com oito cursos, Paraná com oito cursos e São Paulo com nove cursos. Pode-se 

verificar a partir dos dados coletados que os estados do Paraná e São Paulo estão presentes 

entre os mais influentes na formação da área secretarial tanto na graduação como na pós-

graduação lato sensu. 

Os dados mostram que as oportunidades de especialização na área secretarial são 

vastas, porém têm gerado resultados relativamente baixos, se considerado o número de vagas 

ofertadas e a quantidade de egressos que as pós-graduações têm registrados na plataforma do 

e-MEC. Entretanto, embora em pequena quantidade, concentradas em sua grande maioria 

em três unidades federativas e formando um baixo número de profissionais, são iniciativas 

importantes para o fomento do crescimento da área e para a possibilidade de verticalização 

dos cursos de graduação para a pós-graduação stricto sensu. 

Outro aspecto que merece destaque nessa análise, a fim de identificar os gargalos à 

criação de programas de mestrado em Secretariado Executivo, diz respeito à qualificação dos 

profissionais formados na área. Se por um lado, dados do MEC (2017) demonstram que de 

2003 a 2016, o número de professores doutores no quadro das universidades aumentou 

189%, passando de 20.711 em 2003, para 59.658 docentes da carreira do magistério superior 

com doutorado, na área de Secretariado os dados não acompanham esse crescimento.  

Essa conferência sobre a formação acadêmica dos docentes em Secretariado foi 

realizada por meio da plataforma de busca de currículos Lattes do CNPq, com a pesquisa por 

assunto, sendo esse Secretariado Executivo, nos meses de maio e junho de 2017 e apresentou 

mais de 10 mil currículos cadastrados. 
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Observou-se nessa pesquisa que 154 currículos eram cadastrados como docentes. 

Tais titulações podem ser observadas no Gráfico 2.  

Gráfico 2 – Titulação dos docentes que atuam nos cursos de Secretariado no Brasil 
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Fonte: elaborado pelas autoras (2017). 

 

Observa-se no Gráfico 2 que do total de currículos cadastrados como docentes de 

Secretariado Executivo, 45% é composta por docentes graduados e especialistas, o que 

remete, como análise inicial, a reflexões sobre a capacitação dos docentes. Talvez esses 

dados podem ser justificados pela inexistência de pós-graduações stricto sensu na área, o que 

pode desmotivar os profissionais na busca pela capacitação em outros programas distintos 

aos da formação na graduação. Ou, podem revelar que ainda, em muitos casos, os docentes e 

pesquisadores da área preocupam-se em atender as demandas do mercado de trabalho em 

detrimento a trilhar o caminho da cientificidade, da pesquisa e de formação em níveis de 

mestrado e principalmente doutorado. 

 Entretanto, merece destaque o quantitativo de doutores identificados na pesquisa: 

23 doutores; 2 pós-doutores; e 2 doutores que atualmente (2017) não atuam na docência. 

Embora o número não seja tão expressivo, aponta para um cenário de evolução na 

capacitação dos docentes da área, uma vez que estudos de Maçaneiro e Kuhl (2013) 

identificaram que à época, apenas 3,3% eram doutores. Igualmente, considerando as 

perspectivas para a proposição de cursos de pós-graduação stricto sensu em Secretariado, os 

resultados são animadores e induzem a inferir que em um curto espaço de tempo, essa 

poderá ser uma lacuna sanada, no que se refere ao quantitativo de profissionais com titulação 

ajustada à proposição de mestrado na área.  

Todavia, não se pode negligenciar que a CAPES (2017) estabelece, para a criação 

de programas stricto sensu, critérios que perpassam a titulação, a exemplo de linhas de 

pesquisa consolidadas, publicações em quantidade e qualidade satisfatórias. De todo modo, a 

titulação representa aspecto basilar ao crescimento e consolidação da área.  

No intuito de lançar um olhar mais aprofundado na relação entre a capacitação 

docente e proposição de programas stricto sensu, teve-se a preocupação de investigar o ano 

da obtenção da titulação de doutor dos profissionais de Secretariado Executivo, conforme 

demonstra o Gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Ano de obtenção da titulação de doutorado. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Constata-se pelo Gráfico 3 que os maiores números de titulações de doutores 

graduados em Secretariado acorreram em 2015 com 8 ocorrências, seguido do ano de 2017 

também com 8 titulações, muito embora, na presente pesquisa, a investigação refere-se 

apenas ao primeiro semestre de 2017. Os dados apresentados denotam um crescimento 

vertiginoso em relação à qualificação docente nos últimos anos, uma vez que 62,96%, 

obtiveram a titulação de doutor nos últimos três anos. Em contrapartida, observa-se também 

a tardia qualificação dos docentes graduados em Secretariado, uma vez que se identificou a 

primeira titulação de um doutor, graduado em Secretariado, no ano de 2006, ou seja, pouco 

mais de uma década.  

Essa tardia qualificação dos docentes graduados em Secretariado remete novamente 

a pressuposição de que a falta de programas stricto sensu na área pode ser um dos prováveis 

motivos da tardia busca pela qualificação. Por outro lado, há de se considerar que a 

capacitação docente é condição sine qua non ao desenvolvimento pessoal, profissional e para 

a melhoria da qualidade dos cursos de graduação. Ademais, a formação de doutores é 

condição essencial ao fomento e consolidação de pesquisas consubstanciadas para as áreas. 

Assim sendo, os dados apresentados induzem a compreensão de que o tardio 

despertar dos docentes graduados em Secretariado pela qualificação profissional, 

especificamente em nível de doutorado, pode ter impacto decisivo no fato de que, até os dias 

atuais, inexistam programas de pós-graduação stricto sensu em Secretariado. Paralelo a isso, 

ou, como consequência disso, há retração na oferta de cursos de graduação em Secretariado 

e pouca oferta de cursos lato sensu na área.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos verificou-se uma evolução no quantitativo de instituições que 

auxiliam na produção e disseminação do conhecimento no país, inclui-se nesse quadro as 

instituições que ofertam os cursos de pós-graduação, esses, responsáveis pela organizada 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

343 

 

atividade de produção específica do conhecimento cientifico. Marcos como a reforma 

universitária que introduziu a pós-graduação no país e a criação das instituições responsáveis 

pelo apoio e financiamento das pesquisas e pesquisadores foram primordiais para que a pós-

graduação obtivesse esse avanço. 

Verificou-se que apesar da área secretarial possuir um número representativo de 

cursos espalhados por todas as regiões do país e esses cursos disponibilizarem um número 

expressivo de vagas, o fechamento desses cursos apresenta-se como uma constante, fator que 

merece um entendimento e esclarecimento mais aprofundado. Porém, para o trabalho, esses 

dados induzem à compreensão de que a redução da oferta de cursos de Secretariado 

Executivo pode ter exercido influência no fato de que até o presente momento (2017) se 

desconheça registros de cursos de mestrado na área de Secretariado junto a CAPES,  haja 

vista que a redução do total de graduados, aliado ao desinteresse dos jovens em buscar essa 

formação, pode impactar negativamente nas decisões das IES em investir em verticalização 

na área, quer seja por meio de pós-graduação lato ou stricto sensu. 

Em relação à pós-graduação lato sensu, observou-se aumento expressivo na oferta 

desses cursos na área de Secretariado, tanto de forma presencial quanto a distância. Todavia, 

igualmente constatou-se baixa procura por esses cursos e por consequência, formação de 

números relativamente baixos de egressos. Se por um lado esses resultados induzem a 

existência de potenciais problemas em relação a área, por outro, a expressiva oferta de 

cursos, nas mais variadas áreas correlatas ao Secretariado pode, perfeitamente, justificar essa 

situação de baixa procura pelos cursos lato sensu em Secretariado.  

Entendeu-se com as informações apresentadas que a formação acadêmica dos 

docentes é fundamental para a evolução dos cursos de pós-graduação stricto sensu, 

afirmando a necessidade da investigação desses dados para a consecução dos objetivos dessa 

pesquisa, pois para que uma proposta de criação de curso de pós-graduação stricto senso seja 

formulada, deve seguir critérios básicos estabelecidos pelo Conselho Técnico-Científico da 

Educação Superior e também critérios e parâmetros impostos por área pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Segundo essa coordenação um 

desses critérios e parâmetros é a “comprovação de que o grupo proponente possui 

competência e qualificação acadêmica, didática, técnica e/ou científica vinculadas ao 

objetivo da proposta” (BRASIL, 2015, P. 14).  

A tríplice investigação para galgar os resultados deste estudo, perpassou pela 

titulação dos docentes atuantes e formados em Secretariado Executivo e observou-se que os 

mesmos apresentam uma titulação tardia e em número ainda reduzido de doutores, esses 

necessários para o desenvolvimento de um curso de pós-graduação stricto sensu na área 

secretarial. Ademais, significativa parcela possui apenas a graduação ou detém o título de 

especialista.  Contudo, faz-se imprescindível apontar para um cenário positivo em relação ao 

aumento no número de doutores com graduação em Secretariado no último triênio, 

propiciando um encurtamento de distâncias rumo a pós-graduação stricto sensu. 

Partindo da consideração de que os cursos de mestrado e doutorado constituem um 

lugar privilegiado de produção do conhecimento, dada a centralidade que a pesquisa 

científica deve nesses cursos assumir, acredita-se que a área de Secretariado Executivo 

obterá ganhos significativos em relação a um maior reconhecimento da academia e da 

sociedade de forma geral, a partir da criação de cursos stricto sensu.  

Por fim, infere-se que o moroso processo evolutivo da graduação a pós-graduação 

stricto sensu em Secretariado perpassa pelo tripé analítico apresentado por este estudo, 

porém não são os únicos percalços enfrentados pela área quando se trata da proposição de 
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programas de pós-graduação stricto sensu para o Secretariado. Assim sendo, ressalta-se a 

necessidade de aprofundar a pesquisa para que outros possíveis fatores possam ser 

investigados no intuito de suprir essa deficiência da área. 
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Resumo: Com o advento da Modernidade as organizações tornaram-se o cerne da vida 

social e com elas o interesse pelas práticas ocupacionais, como o secretariado executivo. São 

diversas as possibilidades de pesquisas capazes de explicar fenômenos que envolvem as 

práticas ocupacionais. Deste modo justifica-se compreender em profundidade as premissas 

ontológicas e epistemológicas que fundamentam teorias e consequentemente metodologias 

para que sejam evitados equívocos na realização de pesquisas científicas, em especial em 

novas áreas acadêmicas como a do secretariado. O objetivo deste artigo foi compreender e 

ampliar a perspectiva de estudo da prática de secretariado a partir da dimensão cultural na 

perspectiva do construcionismo social. Para isso recorreu-se à revisão sistemática de 

literatura, em publicações internacionais de alto impacto que versam sobre estudos culturais 

fundamentados no construcionismo. A análise final possibilitou indicar significados culturais 

na prática de secretariado e caminhos para ampliar pesquisas dessa natureza de modo 

coerente com a perspectiva proposta. 

Palavras-chave: Secretariado. Dimensão cultural. Construcionismo social. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto da pesquisa em secretariado tem sido debatido entre os pesquisadores da 

área de forma mais contundente desde 2010 (DURANTE et al., 2012). Desde a criação do 

Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo – ENASEC, pesquisadores se 

colocam em questionamento sobre os prováveis caminhos para o reconhecimento do 

secretariado na academia. Muitos esforços foram empreendidos como a criação de 

periódicos científicos e a qualificação dos pesquisadores no nível de mestrado e doutorado 

(ABPSEC, 2017).É relevante perceber este processo como um momento importante para o 

pensar ontológico e epistemológico como direcionadores da pesquisa séria, coerente e de 

qualidade.  

Estudos sobre as pesquisas que vem sendo realizadas na área de secretariado e 

publicadas nos periódicos e eventos específicos da área denotam que são muitas as frentes 

teóricas utilizadas para os estudos, evidenciando a interdisciplinaridade da área (ZUIN; 

FINDLAY, 2014; DURANTE; PONTES, 2015), no entanto com pouca reflexão sobre a 

consistência metodológica e a validade das contribuições para o campo  

Após alguns anos de construções coletivas no contexto da pesquisa de secretariado 

muitos avanços já foram concretizados. Com a aprendizagem e especialização dos 

pesquisadores o estudo da prática de secretariado pode ser enriquecido com uma visão mais 

filosófica e coerente entre o pensar e o conhecer a realidade do secretariado. Deste modo, 

acredita-se que a inserção das pesquisas desta prática poderão apresentar reflexões mais 

amplas que possam contribuir para outras áreas do saber, facilitando sua inserção em 
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periódicos de outras áreas, tornando-as reconhecidas no cenário acadêmico de pesquisa 

científica. 

Este artigo se propõe a uma reflexão sobre as premissas fundamentais da 

perspectiva construcionista social (GERGEN, 2010; 2015; GHERARDI, 2012; 2015) como 

uma epistemologia que proporciona a apreensão do conhecimento na prática de secretariado. 

Nesta abordagem, a dimensão cultural é percebida como uma das norteadoras nos estudos da 

prática entre outras como: a linguagem e o discurso, a história, a corporeidade e as emoções 

(RECKWITZ, 2002; GERGEN, 2010, 2015; WEBER; DACIN, 2011). Assim, dada a 

amplitude das possibilidades de construção do conhecimento prático, neste artigo a reflexão 

tomará a direção dos estudos culturais, buscando localizar o modo como esta dimensão vem 

sendo estudada na perspectiva construcionista social. 

A contribuição que se propõe aos estudos do secretariado é destacar uma maneira 

de compreender esta prática a partir da dimensão cultural como construção social da 

realidade. Para tanto, o estudo resgata as principais premissas e pressupostos teóricos dos 

estudos culturais nesta perspectiva epistemológica _ o construcionismo social. Com base 

nestes pressupostos apresenta-se brevemente alguns significados culturais possibilitados ao 

contexto da prática de secretariado.  

Assim, o objetivo inicial foi colocado em debate como uma proposta de estudo 

científico que não seja contraditória e que possa adequadamente contribuir para o avanço da 

pesquisa em secretariado. Este contexto de estudo resultou na seguinte questão de pesquisa 

que será norteadora para o trabalho: qual a importância da perspectiva construcionista social 

no estudo cultural da prática de secretariado? 

 

2 A RELEVÂNCIA DOS ESTUDOS CULTURAIS NA COMPREENSÃO DA 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 

Compreender as condições culturais de existência humana, especialmente a partir 

do século XVII, foi a preocupação das correntes de estudos antropológicos e sociólogos 

(LARAIA, 2000; CUCHE, 2002; SMIRCICH, 1983; WEBER; DACIN, 2011). Muitas 

abordagens distintas foram utilizadas neste tipo de pesquisa a fim de entender o modo de 

organização da vida em sociedade, as diferenças entre grupos sociais, os seus modos de 

entender a realidade e de viver em grupo, resolvendo seus dilemas, acomodando seus 

objetivos, institucionalizando seus modos de ser e fazer, mantendo sua existência, entre 

outros aspectos da vida em sociedade. Estas e muitas outras questões dedicavam-se aos 

aspectos culturais que pudessem dar conta de explicar a construção, reprodução e 

transformação social.  

Deste modo, os aspectos culturais tornam-se referência para os estudos 

organizacionais, especialmente ao considerar as formas organizacionais como modo de 

organização da sociedade. No decorrer da história das organizações, muitos aspectos 

conduziram as pesquisas neste campo, e a dimensão cultural tornou-se cada vez mais 

relevante para as explicações, de várias naturezas, como entender o comportamento das 

pessoas nas organizações, no ambiente onde estiveram inseridas as pessoas e as 

organizações, ou como relevantes na análise de mudanças sociais e organizacionais 

(HATCH, CUNLIFE, 2006).  

Decorre disso que as práticas ocupacionais passaram a ser tomadas como um modo 

de organização social (RECKWITZ, 2002; GHERARDI, 2012, 2015; GHEARDI; STRATI, 

2014). Ou seja, as pessoas constroem sua realidade coletivamente no contexto das suas 
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realizações práticas, que no contexto moderno estão amplamente relacionadas com suas 

ocupações profissionais. Assim, concepções como gênero, família, maternidade, carreira, 

sucesso, ética e outros significados são relativos, ou mais que isso, são relacionais 

(GHERARDI, 2012; RECKWITZ, 2002). Isso quer dizer que a realidade não é a mesma 

para todos os grupos ocupacionais ou para as comunidades de práticas.  

Cada contexto constitui significados específicos com base nas relações que 

estabelecem na sua história contextual. Por isso pesquisar uma prática demanda uma 

epistemologia que consiga apreender essa construção. Entre as dimensões relacionais que 

possibilitam a construção da realidade está a dimensão cultural como uma possibilidade de 

explicar o modo como os significados são construídos no contexto da prática (WAGNER, 

1979; COHEN, 2006; GERGEN, 2015). Mas na perspectiva construcionista social esta 

dimensão precisa ser analisada na conexão com outras igualmente importantes como a 

materialidade, a subjetividade, a corporeiradade e o discurso. Por isso é importante 

compreender as premissas do construcionismo social antes de iniciar uma reflexão sobre a 

prática. 

 

2.1 INQUIETAÇÕES DE NATUREZA ONTOLÓGICA E EPISTEMOLÓGICA 

 

O modo como o pesquisador estuda realidade depende de como ele pensa a 

realidade, sua base ontológica e epistemológica. Tanto o campo de estudos organizacionais, 

como o campo da pesquisa em geral, comporta várias visões de mundo que sugerem ou 

conduzem os estudos para caminhos distintos. De acordo com sua visão de sociedade e de 

realidade os pesquisadores direcionam seus estudos, tendo por base uma filosofia da ciência 

voltada a uma visão objetiva ou subjetiva.  

Segundo Burrel e Borgan (1979, p. 8), “usamos o termo ‘positivista’ para 

caracterizar epistemologias que buscam explicar e predizer o que acontece no mundo social, 

pela procura de regularidades e relações causais entre seus elementos constituintes”. Por 

outro lado, o subjetivismo representa a visão de realidade como produto da consciência 

individual, subjetiva. Por um lado o olhar positivista irá conduzir a uma visão de sociedade 

como algo que é externo ao indivíduo, algo dado, determinado pelo ambiente, ou, no outro 

extremo, como algo cuja construção se estabelece na relação com o indivíduo.  

Este debate também remete à visão sobre a natureza humana no contexto deste 

ambiente. A visão determinista “que vê o homem e suas atividades como sendo 

completamente determinadas pela situação ou pelo ambiente em que ele se situa. No outro 

extremo identificamos a visão voluntarista do homem completamente autônomo e possuidor 

de livre arbítrio” (BURREL; MORGAN, 1979, p. 9). Essas bases de compreensão da 

realidade e da sociedade levam o pesquisador a uma busca de conhecimento sobre a 

realidade que se pauta na perspectiva objetiva ou subjetiva, com seus desdobramentos, os 

quais se pautam em paradigmas distintos, inclusive no debate e contribuições teóricas sobre 

a dimensão cultural no contexto das organizações (HATCH; CUNLIFE, 2006; SCHERER, 

2005; MARTIN, 2001). 

Deste modo os estudos culturais e os estudos organizacionais tomaram diferentes 

direções (SMIRSICH, 1983; WEBBER; DACIN, 2011; MARTIN, 2001; SCHERER, 2005; 

BURREL; MORGAN, 1979). É relevante destacar que a dimensão cultural permanece no 

conjunto de mediações explicativas da realidade social, mas é percebida e analisada de 

formas diversas conforme as opções ontológicas e epistemológicas dos pesquisadores.  
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E, partindo deste ponto, as escolhas quanto à abordagem de estudo levantam outras 

questões: em que medida a dimensão cultural está no entorno ou ao lado de outras dimensões 

que explicam o contexto da realidade organizacional e das práticas organizacionais? Quais 

as outras dimensões, que aliadas à cultural são referências ao modo de organização das 

pessoas no seu cotidiano? Qual a unidade central de análise que parece explicar a ação 

cotidiana dos sujeitos no contexto das organizações? A ação é o aspecto mais relevante que 

se pretende compreender na construção social da realidade? Quais discussões sobre agência 

e intencionalidade dos sujeitos na sua coletividade possibilitam compreender processos de 

mudança ou manutenção da prática neste contexto? Uma possibilidade de resposta a estas 

inquietações se assenta nos fundamentos do construcionismo social. 

 

2.2 FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS E EPISTEMOLÓGICOS DO 

CONSTRUCIONISMO SOCIAL 

 

Embora existam diferentes posturas ontológicas na visão construcionista, todas 

partem do pressuposto de que o mundo funciona a partir da interação social e da linguagem 

(SCHWANDT, 2006). Utilizando este modo de entendimento da realidade é possível, 

segundo Bjorkeng, Clegg e Pitsis (2009, p. 145), “explicar outros fenômenos sociais como 

conhecimento, significado, ciência, poder, linguagem, mundos de vida, instituições e papéis, 

estruturas e sistemas”.    

Assim, a ordem social é o fator determinante para o posicionamento ontológico 

sobre o ser e o mundo, do qual decorrem também as perspectivas epistemológicas, ou seja, o 

modo como se conhece este mundo. Por isso, localizar a ordem ou o modo de organização, a 

partir desta perspectiva, é o que permite compreender esta complexa realidade.  

A postura construcionista concebe uma ordem que revela a natureza das relações na 

sociedade e, no caso da abordagem das teorias da prática, uma ordem que se localiza no 

fazer prático mediado (GHERARDI, 2012; RECKWITZ, 2002). Neste sentido, Reckwitz 

(2002) afirma que dimensões mediadoras da construção social estão centradas na prática, 

entre elas mente, corpo, estrutura social, linguagem e a própria noção de ordem. 

Para o construcionismo social, a primazia está nas relações que possibilitam a 

produção e sustentação do conhecimento, a partir de processos sociais de significação que 

acontecem pela negociação, comunicação e coexistência entre conflito e consenso, tornando 

os significados duráveis no tempo (GERGEN, 2010, 2015; GHERARDI, 2015).  

Quando se fala de significados construídos socialmente abre-se um leque para a 

pesquisa sobre o processo de construção desses significados. Um processo que destaca as 

relações contextuais que possibilitam a discussão, a negociação e a legitimação de 

conhecimentos práticos significados. Deste modo são as relações que a priori proporcionam 

a interligação entre conhecimento e ação como um processo contínuo de produção e 

reprodução de sentido. Um processo que constitui e possibilita aos sujeitos sociais um modo 

de explicar e descrever o mundo. Assim como sustenta determinadas maneiras de nele viver 

e agir.  

De fato, “a partir da perspectiva construcionista, são as relações, e não os 

indivíduos, que constituem a base da sociedade” (GERGEN, 2010, p. 40). Neste sentido a 

realidade acontece por meio de um processo em que os sujeitos situam-se histórica, 

geográfica, cultural, discursiva e materialmente, o que envolve negociação e (re)confirmação 

constante de significados.   
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Este cenário condiz com outros dois pressupostos do construcionismo social. Um 

deles é a especificidade cultural e histórica das formas de se conhecer o mundo, e o outro é a 

valorização de uma postura crítica e reflexiva sobre os aspectos percebidos a respeito da 

realidade (RASERA; JAPUR, 2005; GHERARDI, 2014). Assim, questionar as 

interpretações do sujeito pesquisado, as condições em que as relações são estabelecidas é 

uma missão do pesquisador construcionista, porque esta reflexão permite que ele fique 

atento às diferentes vozes presentes no processo de construção do conhecimento, assumindo 

que a dissonância é um componente da realidade (GERGEN, 2010).  

Neste sentido que se podem perceber as práticas sociais a partir da compreensão da 

realidade situada na história e na construção cultural de grupos sociais, como os grupos do 

contexto da prática de secretariado executivo. Assim, para entender a reprodução de 

qualquer concepção pertinente a esta prática social, pode-se partir do estudo cultural, pois 

conhecendo o processo de construção dos significados culturais, por exemplo, sobre gênero, 

empoderamento, resiliência ou confiança que orientam um modo de ser e de fazer o 

secretariado executivo, pode-se compreender porque razões essas concepções reproduzem 

modos de ser e de fazer desde os escribas e/ou transformam concepções da mesma natureza 

em contextos diversos ou ao longo da história. Trata-se de uma busca abrangente nos fatores 

históricos e contingentes como a subjetividade na interpretação e no envolvimento com a 

construção de relações e significados práticos além das possíveis conexões relacionais que 

diferem para cada contexto e interferem no modo de ser, de fazer, de sentir e de agir. 

Observa-se que o significado se projeta como um importante conectivo dessa 

construção, pois significativamente, versões particulares da realidade social levam a formas 

particulares de ação que se distanciam das outras. E, embora indivíduos construam 

significados para si, o fazem mediante outros indivíduos, por isso a realidade é social e 

coletiva, portanto cultural (COHEN, 2006; WAGNER, 1979).  

Este também é o argumento de Berger e Luckmann (2011) que mostram que a 

sociedade é um produto humano, assim como o homem é um produto social, num 

movimento de recursividade constitutiva. Por um lado, o sujeito é gerado num mundo 

socialmente e historicamente constituído, o que confere sentido a partir de uma socialização 

primária no mundo por meio de instituições já legitimadas. Mas, ao longo da sua 

participação no mundo social, o sujeito é introduzido numa segunda fase de socialização 

quando começa a tomar consciência da sua atuação na sociedade, conhecendo, percebendo, 

classificando os papéis sociais com os quais se depara.  

Deste modo, as experiências se incorporam em um acervo comum de 

conhecimentos, possibilitando a sedimentação e legitimação de concepções sociais sobre a 

realidade. Esse processo é possibilitado pelo uso de sinais (linguagem, estórias, ações 

ritualísticas e objetivos simbólicos) que conduzem uma experiência compartilhada, de modo 

que se configuram em tradição, que são modos de transmissão dos conhecimentos de 

práticas institucionalizadas e significados compartilhados. Por isso, intersubjetivamente, os 

sujeitos legitimam significados e ações na medida em que justificam e explicam seu modo 

de perceber, classificar, escolher e agir no mundo social.  

Para Giddens (2007), essa organização aparente do mundo da vida são modos de 

orientação que, no nível da prática, respondem às questões existenciais, que são tanto 

emocionais quanto cognitivas, por isso são relevantes para a sensação de segurança 

ontológica. O autor mostra que acreditar e se confortar com um quadro cultural que ofereça 

interpretações simbólicas que satisfaçam as ansiedades existenciais ultrapassa o aspecto 

cognitivo. É preciso ter confiança, esperança e coragem para que haja um comprometimento 
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cognitivo-emocional com essa “coerência da vida cotidiana”. Esse comprometimento 

cognitivo-emocional permite a construção da referência espaço-temporal que localiza as 

pessoas no contexto relacional. 

Com isso, pode-se dizer queo lugar que situa a construção de identidade, segundo 

Giddens (apud HALL, 2006, p. 72), “é específico, concreto, conhecido, familiar, delimitado, 

é o ponto das práticas sociais específicas que nos moldaram e nos formaram e com as quais 

nossas identidades estão estreitamente ligadas”.  Percebe-se com essas premissas que 

conhecendo o processo de construção dos significados culturais de uma prática, é possível 

compreender as explicações para a realidade vivida em cada contexto situado. Realidade 

com a qual os sujeitos se identificam como praticantes e a partir da qual organizam seu 

cotidiano como um modo de ser e de fazer. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho pressupõe compreender e ampliar a perspectiva de estudo da prática 

de secretariado a partir do construcionismo social. Para tanto uma revisão sistemática da 

literatura foi realizada com base em critérios pré-determinados e evidências científicas 

consistentes, tendo como fim colaborar com a escolha de estudos e/ou possibilidades 

analíticas e metodológicas para o desenvolvimento da questão de pesquisa levantada 

(SCHÜTZ; SANT'ANA; SANTOS, 2011). 

A pesquisa caracteriza-se ainda como uma pesquisa exploratória (GIL, 2008) uma 

vez que se pretende explorar com base na revisão bibliográfica e no que diz respeito aos 

procedimentos técnicos de elaboração e análise de dados, para propor as premissas de uma 

corrente epistemológica e sugerir metodologias adequadas a este tipo de estudo de reflexões 

sobre a prática de secretariado executivo. 

O método de revisão sistemática, de acordo com De-La-Torre-Ugarte-Guanilo, 

Takahashi e Bertolozzi (2011, p. 1261) é "uma metodologia rigorosa proposta para: 

identificar os estudos sobre um tema em questão, aplicando métodos explícitos e 

sistematizados de busca; avaliar a qualidade e validade desses estudos, assim como sua 

aplicabilidade".  Ou seja, trata-se de uma investigação fundamentada em uma questão 

específica, onde se busca identificar, analisar e sintetizar importantes evidências disponíveis 

no campo (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

Para esta revisão, utilizaram-se os passos estruturados conforme destacado por 

Saur-Amaral (2010) com relação a: (1) elaboração da pergunta de pesquisa; (2) busca na 

literatura; (3) seleção dos artigos; (4) extração dos dados; (5) avaliação da qualidade 

metodológica; (6) síntese dos dados; (7) avaliação da qualidade das evidências; e (8) redação 

e publicação dos resultados. 

Ainda segundo Saur-Amaral (2010) o processo de revisão sistemática da literatura, 

deve esclarecer ainda no delineamento metodológico como foram coletados, apurados e 

sintetizados todos os dados de tal forma que as conclusões e contribuições dos estudos sejam 

cientificamente consistentes.  Dessa forma, é ilustrada na Figura 1, a matriz metodológica 

com a síntese de todos os passos seguidos para a construção deste trabalho.  
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FIGURA 1 – MATRIZ / RESUMO DAS ETAPAS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaborado pelos autores (2017). 

Conforme é evidenciado na Figura 1, esta revisão sistemática foi estruturada por 

uma base teórica sobre Construcionismo Social e Dimensão Cultural, que serviram de 

fundamento para a definição da questão de pesquisa e também para a condução da análise 

dos dados. A coleta de dados foi realizada por meio de um mapeamento da literatura 

internacional em bases de dados científicas e tendo como o filtro - journals de alto impacto. 

As definições operacionais para a pesquisa consideraram os termos de “cultur*” e “social 

construct*” visando abranger o maior número de trabalhos. Já a definição temporal desta 

pesquisa considerou o intervalo de 10 anos, entre 2005 e 2015 o que resultou em um total de 

378 trabalhos. Após a análise preliminar de todos os artigos, ao final foram selecionados 39 

estudos que demonstraram potenciais contribuições e reflexões para a revisão desta literatura 

e proposição dos resultados a serem discutidos no próximo tópico.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CONSTRUÇÃO SOCIAL E A DIMENSÃO CULTURAL NOS ESTUDOS 

CONTEMPORÂNEOS 

 

Diante do contexto social moderno em que as organizações representam um modo 

de organizar a vida em sociedade, o olhar das pesquisas sociais está crescentemente centrado 

nas condições de realização dos fazeres organizacionais. Este interesse pode ser percebido 

em especial nos estudos culturais. 
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No entanto, no contexto de estudos organizacionais a dimensão cultural se destaca a 

partir de uma visão objetivista de crescimento e desenvolvimento que envolve o mundo 

corporativo. Esta lógica racional tem direcionado muitos estudos culturais como recurso para 

a gestão, que possibilita ampliar estratégias de desempenho e qualidade, adequar operações a 

novos modelos de gestão e a novos conceitos, como os de sustentabilidade social e inovação. 

Diferente das abordagens construcionistas as análises deterministas centram o poder de ação 

na figura de alguns dirigentes capazes de manipular todos os recursos como estratégia, 

cultura e as pessoas no interior de estruturas organizacionais.  

Na opinião de Weber e Dacin (2011) a maioria dos trabalhos culturais no campo de 

estudos organizacionais ainda utiliza uma concepção instrumental da cultura, mesmo quando 

os argumentos resgatam concepções mais amplas como agência e mudança. Conforme é 

ilustrado na Figura 2, esta realidade também pode ser observada na revisão empreendida 

neste trabalho, onde os pressupostos teóricos do construcionismo social e da dimensão 

cultural são tratados sob diferentes enfoques e para diferentes áreas. 

FIGURA 2 –NUVEM DE PALAVRAS-CHAVES PROVENIENTES DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

FONTE: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Mesmo assim, a perspectiva construcionista social tem penetrado os estudos 

organizacionais e culturais, especialmente quando se analisa alguns dos termos mencionados 

na figura 2 como relações, aprendizagem, identidade, construção, comunidades, discurso, 

pos modernismo. Weber e Dacin (2011) demonstram que tem crescido o interesse pela 

“pesquisa cultural que examina cada vez mais como os indivíduos e as organizações acessam 

e implantam diversos materiais culturais, e qual o papel de terceiros e das audiências 

públicas no jogo das práticas culturais” (WEBER; DACIN, 2011, p. 289).  

Este quadro de pressupostos indica, na visão Weber e Dacin (2011), dois caminhos 

futuros de pesquisa: a referência cultural na construção de sentido e a relação da cultura com 

a mudança social e organizacional. Decorrentes desse novo olhar sobre os fenômenos 

sociais, as discussões sobre cultura passaram a incorporar novas terminologias relacionadas 

a concepção de mudança, admitindo instabilidade, dissonância, agência. Com isso deixando 

de lado o uso de elementos estruturais que direcionam a uma cultura estável.  
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Por meio da análise dos estudos levantados nesta revisão, pode-se notar que muitos 

dos trabalhos não correspondem e não aprofundam a discussão em torno dos pressupostos da 

perspectiva construcionista (FRANKS, 2014; ZANDER; ZANDER, 2010; FURMAN; 

COLLINS, 2005). Alguns artigos não mencionam uma postura epistemológica, outros 

argumentam em favor de outras posturas como o evolucionismo, o estruturalismo e o 

funcionalismo (FRANKS, 2014; ZANDER; ZANDER, 2010), distanciando-se da reflexão 

construcionista pretendida. Esta diversidade reforça as indicações da pesquisa de Weber e 

Dacin (2011), que argumentam que o campo de estudos organizacionais tem levantado 

estudos culturais nas mais diversas bases, entre as quais o construcionismo social vem 

tomando cada vez mais espaço.   

Outros autores destacaram a dimensão cultural como relevante na compreensão da 

realidade das comunidades estudadas, mostrando diversas formas de como a cultura pode ser 

estudada, apontando críticas e lacunas nos estudos já empreendidos por outros pesquisadores 

(GERGEN, 2015; LAUERMAN, 2010; COHEN, 2006). Weber e Dacin (2011) mostram que 

os estudos culturais têm conseguido explicações relevantes na compreensão dos fenômenos 

organizacionais, independentemente da tradição filosófica por trás dos estudos. Entretanto, 

apontamentos críticos dos autores apresentam algumas lacunas nos estudos culturais que 

ainda podem direcionar novas pesquisas.  

Neste sentido, não serão citados todos os trabalhos nesta seção, dada a pouca 

contribuição ou repetição de muitos dos argumentos de vários trabalhos analisados. 

Entretanto, identificaram-se diversos trabalhos que merecem destaque pela abordagem e 

reflexão, e que mostram um caminho cada vez mais promissor na utilização das abordagens 

construcionistas. Especialmente aqueles que levam aos pressupostos deste estudo, que 

incluem: a análise relacional como essência da compreensão dos fenômenos sociais; a 

análise crítica sobre as forças de poder nas relações sociais; a dimensão emocional com 

poder de agência sobre a construção do conhecimento social; e a mudança como um 

processo de constante transformação das relações e conhecimento social (GERGEN, 2010; 

RASERA; JAPUR, 2005).  

Ainda com relação aos artigos publicados no período da busca desta revisão, 

destacam-se os trabalhos de Kenneth Gergen e de Laurie Cohen quetem servido de 

referência a muitos outros estudos construcionistas. Os argumentos de Gergen (2015) 

enfatizam a história desse movimento e as justificativas para os pressupostos de base 

construcionista social. Laurie Cohen (2006), utilizando Kenneth Gergene principalmente 

Vivien Burr,também fundamenta a abordagem cultural como construção social, como 

apresentado na seção 2.2 deste artigo.  

Também Scarso (2013) analisa a realidade social a partir das categorias conceituais 

natureza e cultura, ecologia e simbolismo, ponderando que uma perspectiva construcionista 

rompe com dicotomias extremadas. Por um lado, a natureza foi considerada o aspecto mais 

importante na determinação das formas culturais e sociais, vendo a cultura como um 

processo de adaptação ao ambiente. Por outro lado, a natureza e o ambiente são percebidos 

como parte da construção do “caleidoscópio da mente simbólica”, mas “nesta perspectiva, se 

mediações simbólicas não são tidas em conta, a nossa compreensão das culturas humanas 

fracassará inevitavelmente” (SCARSO, 2013, p. 92). 

A constituição cultural e simbólica vinculada às influências naturais, como 

demonstra este autor, é apropriada até mesmo nas discussões sobre gênero, que num 

primeiro olhar podem referir-se a condições biológicas naturais de homem e mulher, macho 
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e fêmea. E por outro lado demonstra que gênero é melhor compreendido se considerar a 

relação mútua das dimensões culturais, simbólicas e naturais e biológicas.  

Franks (2014), Calabrese e Cohen (2013), e também Chang (2010) usam uma visão 

construcionista do conhecimento mas deslocam o centro analítico dos seus trabalhos para 

perspectivas distintas que contrariam alguns pressupostos construcionistas. Chang (2010) 

mostra como a cultura apoia, questiona e transforma o conhecimento. Mas nos seus 

objetivos, que são explorados ao longo do trabalho, aponta as funções da cultura com um 

aspecto um tanto estruturalista.  

A questão abordada por Franks (2014) diz respeito à ligação entre a possível 

sociabilidade da mente e formas de construção: social e cultural. Assim, a construção social 

remete à ideia de uma realidade situada enquanto a construção cultural remete a construções 

mais amplas. O objetivo do autor é compreender como a mente do sujeito se constitui. Para 

tanto, ele sugere que todas as qualidades da mente, incluindo a sociabilidade, são 

contingentes, o que leva a consideração de que as capacidades mentais podem simplesmente 

não ter sociabilidade, pois são construções situadas que podem não ocorrer em casos de 

desajuste social. Por outro lado, “a construção cultural contorna esse paradoxo, fazendo da 

sociabilidade em geral uma parte intrínseca da mente (como um resultado da sua ligação à 

terra evolutiva)” (p. 419).  

De todo modo, o autor resgata perspectivas evolutivas da psicologia social para 

tratar do que ele aponta como paradoxo da construção social: se por um lado a construção é 

específica e contingente, por outro lado, pode impedir a sociabilidade. Mas, ao argumentar 

que a resposta a este paradoxo está numa explicação evolucionista, Franks (2014) toma uma 

direção funcionalista, analisando a função da construção cultural e social na constituição da 

mente. 

Fazendo isso o autor acaba assumindo que a mente é o fator a priori que explica a 

realidade, enquanto que para as posturas relacionais (onde se firma o construcionismo social) 

não há prioridade da mente sobre o social ou cultural, nem vice-versa. Além do que a 

perspectiva construcionista social também não é convergente com a abordagem evolutiva, 

posto que a realidade é percebida como em constante transformação, e não evolução no 

sentido de “melhorar” ou “aprimorar” estágios anteriores.  

Um estudo sobre a construção social foi empreendido por Calabrese e Erik Cohen 

(2013) para sugerir que existe a possibilidade de intervenção em um grupo de dependência 

de drogas a fim de colocar seus integrantes numa condição mais consciente sobre o que os 

conduziu a sua realidade de dependência. Os autores usam o termo cultura para se referir ao 

sentido do contexto construído nas relações cotidianas, o que influencia a conduta diária e as 

suas experiências de vida, utilizando-se de uma abordagem teórica construcionista. Mas, 

como a proposta do trabalho é transformar uma realidade por meio da pesquisa-ação, os 

autores associam a cultura a termos como experiências positivas e negativas, motivação e 

estímulo.  

No caso deste estudo, a pesquisa mostra tender a um caráter mais intervencionista e 

determinista, quando, por exemplo, refere-se ao resultado esperado com o trabalho: “poderia 

ajudar na transformação de um ambiente de trabalho disfuncional e contribuir para a criação 

de uma auto-sustentável e saudável evolução da cultura organizacional positiva na UDC” 

(CALABRESE; COHEN, 2013, p. 4,grifo nosso).  

Por outro lado um artigo que demonstra coerência entre epistemologia e 

metodologia é o de Lozano (2006), que questiona as perspectivas deterministas do estudo 

cultural e propõe “que a organização e o significado da sexualidade masculina depende o 
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contexto em que homens e mulheres interagem” (p.155). Deste modo o autor discute a 

sexualidade, prazer e a masculinidade dentro do casamento a partir do significado particular 

construído de acordo com o contexto criado nas relações.  

Outro exemplo pertinente do uso de metodologias pautadas no construcionismo 

social nas práticas cotidianas é apresentado por Furman e Collins (2005). Estes autores 

apresentam um quadro teórico do construcionismo social como uma proposta da perspectiva 

cultural e cognitiva como complementares na compreensão social da realidade. A partir 

dessa visão, os autores justificam a aprendizagem de práticas sociais como a dos 

trabalhadores que atuam na negociação em situações de crise, como policiais que são 

acionados para ocorrências domiciliares ou em repartições públicas para negociar com 

cidadãos em crise que estejam colocando a vida de outras pessoas em risco.  

Percebe-se que nos estudos de caso apresentados por Furman e Collins (2005) a 

intenção é não interferir na construção da realidade dos sujeitos nem dos negociadores, 

apenas orientar os negociadores para que acessem e compreendam a realidade do sujeito em 

crise. Com isso, os autores reforçam a recusa a modelos estereotipados de “culturas” a que 

esses sujeitos possam pertencer.  

Wood (2013), e também Oliver, Flamez e McNichols (2011) desenvolvem 

argumentos que conciliam a perspectiva pós-moderna e a construcionista social. O trabalho 

de Wood (2013) surpreende em vários aspectos. Um deles é a relação constitutiva da mente 

por meio da construção social e cultural de forma muito coerente com a ideia de romper 

dicotomias. Outra importante construção desenvolvida pelo autor é a relação bem 

fundamentada e detalhadamente pontuada das perspectivas em análise. Segue-se ainda a 

propriedade com que este autor retoma os pontos de convergência destas abordagens na 

construção da dimensão cultural. Esta introdução de uma sensibilidade crítica e da dimensão 

emocional nos estudos construcionistas é uma tendência assumida nos trabalhos de Gherardi 

(2012a, 2012b), e que também foi sugerida por Gergen (2010, 2013).    

O objetivo de Wood (2013) é comentar o livro de Liah Greenfeld, intitulado Mind, 

Modernity, Madness: The Impact of Culture on Human Experience, o qual analisa a loucura 

como um reflexo da experiência humana na modernidade – que impõe limitações de ordem 

social. No tocante à concepção cultural, Greenfeld desenvolve argumentos para mostrar que 

a cultura atribui significado. Por isso o autor defende a ideia de que a loucura não é somente 

“socialmente construída”, ela é culturalmente determinada. Cultura e mente, como Greenfeld 

(apud WOOD, 2003, p. 356) aponta, "não são simplesmente intimamente relacionadas. Elas 

são o mesmo processo que ocorre em dois níveis”.   

Oliver, Flamez e McNichols (2011) remetem sua análise à atuação dos profissionais 

de aconselhamento e terapia psicológica, contrapondo outras abordagens profissionais. Estes 

autores discorrem sobre os principais pressupostos das duas abordagens (construcionista e 

pós-moderna) e as colocam como eficazes para esta atividade profissional. Seus argumentos 

mostram que estas abordagens desafiam os modelos normativos de culturas dominantes, e 

também respeitam o contexto de vida das pessoas e seus problemas, centrando-se no 

significado ao invés de na causa e efeito. 

Já o enfoque do artigo de Lähdesmäki (2013) é a análise da dinâmica discursiva 

como agente na construção social da realidade. A abordagem construcionista de Lähdesmäki 

(2013) é conduzida na direção da constituição de movimentos sociais, reforçando seu viés 

crítico. Com isso o autor mostra a existência de contestações diante de um cenário 

historicamente construído em favor de forças de poder, mostrando no estudo empírico como 

surgem projetos que diferem das expectativas dos poderosos. Já a cultura é apresentada por 
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este autor numa visão mais estruturalista enfatizando, por exemplo, aspectos como 

subculturas e contracultura. Sua análise leva ao desvelamento das forças políticas e massas 

midiáticas na indicação do conteúdo abordado nos projetos culturais que concorrem ao 

evento estudado. Mas, por outro lado, Lähdesmäki (2013) demonstra que os contra discursos 

ativistas não só produzem críticas e resistência, como também alternativas culturais que se 

visualizam na criação de espaços e produtos.   

Uma importante contribuição para a pesquisa construcionista social foi verificada 

no estudo de Laurie Cohen (2006). Esta autora apresenta a análise de histórias de vida como 

instrumentos para análise de carreiras, indicando este método para compreender a construção 

social dos significados (culturais) sobre o que é carreira. Sua explanação é muito clara e bem 

fundamentada no tocante aos principais pressupostos construcionistas sociais, relacionando-

os a uma coerente concepção cultural, aliada a um estudo empírico construído com 

metodologia igualmente condizente com seus pressupostos na medida em que analisa 

aspectos que correspondem a produção, reprodução ou transformação de significados 

construídos socialmente.  

Destaca-se novamente que não foram comentados todos os trabalhos nesta análise 

pelo fato de pouca contribuição aos objetivos deste artigo que foi compreender o modo como 

as publicações recentes construíram os argumentos culturais construcionistas. Entretanto, o 

conteúdo de todos os trabalhos analisados foi considerado para as proposições realizadas ao 

final por este trabalho.  

 

4.2 SIGNIFICADOS CULTURAIS NA HISTÓRIA DA PRÁTICA DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO  

 

Como mostram grande parte dos estudos apresentados os significados culturais 

ancoram-se nas construções históricas e sociais de um contexto prático. Nesta seção buscou-

se delinear algumas contribuições da história da prática de secretariado executivo na 

construção de significados culturais de referência. Percebendo-os na perspectiva de 

reprodução e transformação social.  

Significados tornam a prática reconhecida pelos praticantes e pela sociedade. Pode-

se dizer que a prática de secretariado é reconhecida pelo significado de confiança (BISCOLI, 

2017), sempre vinculando a posição deste praticante à assessoria de pessoas de alta 

responsabilidade (SABINO; ROCHA, 2004). Esta relação confere certo status pela posição 

ocupada e também um grau de poder, não apenas pela posição ocupada, mas pelo que esta 

posição significa: acesso a informações, espaços e pessoas que outros não tem, pela 

responsabilidade de representação de autoridade e de intermediação relacional, uma vez que 

os secretários podem ser o “elo” que liga os altos cargos aos demais funcionários da 

organização. Esse poder atribuído ao secretário também se vincula ao estigma que a 

ocupação traz consigo desde os primórdios da sua existência: uma prática ocupada em sua 

grande maioria por mulheres (BISCOLI; DURANTE; BULGACOV, 2015), e que portanto, 

ocupa umguetofeminino (BRUSCHINI, 2007). Trata-se de algo denominado por muitos 

pesquisadores como estigmas da profissão pelo fato de ocultar desvalorização e diminuição 

da mulher nas relações de gênero, o que configura o fenômeno “teto de vidro” (BRUNI; 

GHERARDI; POGGIO, 2004). 

Por outro lado, o potencial resolutivo pode ser encarado como um singificado que 

acompanha de confiança e também está relacionado ao “peso” que o gênero feminino traz. A 

discriminação social da mulher no contexto das organizações ainda é visível, no entanto, 
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algo da história da mulher no ambiente de trabalho, em especial à secretária, também atribui 

a ela um significado simbólico de alguém que atende às necessidades das pessoas na 

organização, como fazia quando era dona de casa, preocupa-se com as pessoas, soluciona 

qualquer situação de dificuldade, torna-se uma referência às pessoas que tem acesso a ela 

(BRUSCHINI, 2007; TRUSS et al., 2013; BISCOLI, 2017). Estas características, embora 

vinculadas normalmente à segregação feminina, também direcionam um poder à secretária 

no contexto das organizações.  

Simbolicamente a mulher entrou para atividades ocupacionais inferiores às dos 

homens, mas além da discriminação feminina, é possível perceber em alguns estudos 

(TRUSS et al., 2013; BISCOLI, 2017)que as secretárias sentem-se saisfeitas com suas 

ocupações. Pode-se instigar alguma relação desta satisfação ao poder que a atividade dispõe 

de “‘anjo da guarda’, ‘braço direito do chefe’, ‘salvadora da pátria’, ‘cartão de visita’, 

‘escudo’” (BISCOLI, 2017, p. 185). 

De certo modo os significados culturais que a história do secretariado retrata pode 

ser ampliado a cada leitura, instigando novas percepções a partir de propostas teóricas 

distintas. O que se espera com a perspectiva construcionista é que as investigações sejam 

situadas espaço-temporalmente, trazendo a subjetividade de cada contexto para exposição de 

explicações, motivações e justificativas que demonstrem até que ponto estes significados 

reproduzem ou transformam estigmas, posicionamentos, percepções e atuações na realidade 

social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se com este artigo apresentar uma reflexão sobre a possibilidade de 

pesquisa na prática de secretariado, tomando-a a partir dos estudos culturais de base 

construcionista social. Uma perspectiva que busca compreender a prática social como um 

modo de “organizar” a realidade, constituindo sentido sobre o conhecimento prático. 

Nesta construção de sentido a história retoma seu lugar explicativo, oferecendo 

referência ao contexto de construção dos motivos, das justificativas para as ações, revelando 

as relações que configuraram um contexto de construção social. Como contribuições 

essenciais ao estudo cultural identificaram-se possibilidades de compreender o caráter 

constitutivo de uma realidade historicamente construída, negociada, e que se mantém 

legítima como fonte de referência social graças ao sentido coletivo que se refaz a cada ação e 

a cada prática social reproduzida. Ou seja, a transformação torna-se alvo das análises 

culturais sob a premissa da existência de divergências convivendo num mesmo contexto 

cultural legitimado.   

Por isso, sugerimos que a perspectiva construcionista social oferece uma base 

epistemológica ampla que possibilita compreender aprática de secretariado executivo a partir 

do estudo dos significados culturais. Ressalta-se ainda que estudos dessa natureza devem 

preocupar-se com a convergência de pressupostos na escolha de teorias e metodologias que 

sejam coerentes com a base teórica utilizada.  

Também foi possível demonstrar com o esta revisão sistemática de literatura que é 

crescente o interesse e as publicações em discutir pressupostos, metodologias e 

possibilidades analíticas com de base construcionista em estudos culturais.Como sugerem 

Weber e Dacin (2011), outros caminhos poderão levar os estudos organizacionais a atingir 

novos patamares, localizando o contexto do sentido coletivo e questionando os 

reducionismos das abordagens administrativas (WEBER; DACIN, 2011). 
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Observou-se na análise da literatura publicada que muitos trabalhos culturais são 

consistentes com a postura epistemológica construcionista, demonstrando coerência 

metodológica e contribuições empíricas. Mas, por outro lado, diante da diversidade de 

abordagens acadêmicas, também há muitos estudos culturais com direcionamentos 

deterministas que se utilizam de argumentos construcionistas, o que torna suas análises 

distorcidas epistemologicamente.  

Uma limitação de estudo que deve ser ressaltada neste tipo de trabalho de revisão é 

a dificuldade de conceber termos de busca que contemplem a totalidade das intenções de 

pesquisa. Por outro lado, mesmo correndo o risco de não contemplar todos os estudos 

importantes neste tipo de pesquisa bibliográfica, considera-se válida qualquer iniciativa de 

buscar e analisar teorias, constructos, metodologias e abordagens empíricas, pois estas são 

balizadoras para a apresentação de um novo estudo. Estudo este que visa apresentar com um 

novo olhar temas tão relevantes já estudados e ampliados no contexto acadêmico de 

produção científica.  

Por fim também foi possível resgatar alguns significados culturais na história do 

secretariado que permitem conhecer esta prática no contexto social, embora, pela limitação 

de espaço não tenha sido possível apresentar as relações que possibilitaram estas 

construções. E ainda, para confirmação de que os significados apresentados a partir da 

história social são condizentes com as realidades situadas, é preciso investigar mais 

detalhadamente cada contexto de pesquisa, pois uma das premissas do construcionismo 

social é que a realidade é um contínuo processo de transformar, que se constitui a cada ação, 

a cada realização em condições situadas no espaço e no tempo.  

¹ Nota de agradecimento: À Fundação Araucária e à CAPES pelos recursos 

disponibilizados pela Chamada Pública nº 13/2014 do Programa de Apoio a Capacitação 

Docente das Instituições Públicas de Ensino Superior do Paraná, Doutorado (Acordo 

Capes/FA). 
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Resumo: Não existe curso stricto sensu em Secretariado nem no Brasil e nem no exterior, 

mas mesmo assim o Secretariado é discutido em programas de pós-graduação. Por isso, 

objetiva-se neste estudo identificar como o Secretariado é abordado em teses e dissertações 

produzidas em cursos de pós-graduação stricto sensu brasileiros, por meio de panorama dos 

programas, temáticas e características metodológicas. O panorama aqui proposto é pertinente 

para detectar o estado do conhecimento em secretariado e como a identidade científica está 

se estabelecendo. Trata-se de um estudo bibliométrico descritivo com abordagem 

predominantemente qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio da pesquisa 

bibliográfica, mediante a disposição do conteúdo das teses e dissertações encontradas em 

bases de dados secundárias de consulta pública. A abordagem teórica vale-se de estudos 

sobre a trajetória da pós-graduação no Brasil e sobre a pesquisa científica. Os achados 

indicam que a discussão do Secretariado no nível stricto sensu vem ganhando força desde os 

anos 2000, mediante o estabelecimento de problemáticas de pesquisa comuns a outras áreas 

do saber e num processo colaborativo. Mesmo não sendo programas em Secretariado, os 

estudos têm permitido a ampliação dos conhecimentos e a evolução científica da área. 

Palavras-chave: Produção Científica. Pesquisa em Secretariado. Pós-graduação stricto 

sensu. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pós-graduação encontra-se consolidada no Brasil e seu sucesso é reconhecido. 

Num curto espaço de tempo desenvolveu-se uma cultura de produção de conhecimento no 

país (BALBACHEVSKY, 2005, SILVA, 2010). A pós-graduação stricto sensu, última etapa 

da educação formal, tem como base e missão a pesquisa, a fim de criar conhecimento para 

responder as necessidades do mercado e da sociedade. É considerada, portanto, a maior 

produtora de conhecimento novo, capaz de gerar e impulsionar a inovação (GAZZOLA, 

FENATI, 2010).  

No Brasil, o reconhecimento e avaliação dos programas de pós-graduação são 

realizados pelo Ministério da Educação (MEC), através da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), e pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Para 

ilustrar, o ano de 1965 é considerado um marco na história da pós-graduação, ano da 

primeira regulamentação, ocasião em que também foram classificados 27 cursos no nível de 

mestrado e 11 no de doutorado, totalizando 38 no país. Atualmente, são 4.381 programas de 

pós-graduação recomendados e reconhecidos pela Capes, compreendendo 6.471 cursos, 

sendo 3.495 de mestrado acadêmico, 771 de mestrado profissional e 2.205 cursos de 

doutorado (CAPES, 2017).  
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Apesar dessa trajetória de sucesso da pós-graduação stricto sensu brasileira, ela 

inexiste no Secretariado Executivo, visto não haver curso nem de mestrado nem de 

doutorado, tanto no Brasil quanto no exterior. Os secretários executivos que continuam a 

formação em programas stricto sensu o fazem em outras áreas do conhecimento e 

geralmente voltam suas pesquisas para a área do curso por exigência até mesmo dos órgãos 

reguladores como a Capes (MAÇANEIRO, KUHN, 2013, DURANTE et al., 2016). Tal 

situação gera prejuízos para o secretariado pois os esforços de pesquisa são canalizados para 

outras áreas e não para o desenvolvimento da profissão (PICCOLI et al., 2016). O prejuízo é 

sobretudo pelas pesquisas da pós-graduação stricto sensu serem as principais geradoras de 

conhecimento novo e por isso com potencial para provocar mudanças na profissão.  

Mesmo assim, verifica-se o desenvolvimento de estudos no âmbito de mestrados e 

doutorados nacionais de diversas áreas que abordam direta ou indiretamente o secretariado 

em teses e dissertações. A pesquisa de Souza, Galindo e Martins (2015) levantou cinco teses 

e 20 dissertações que possuem o secretariado como objeto de pesquisa. De maneira similar, 

estudo de Sabino (2017) levantou a existência de 53 trabalhos, sendo seis teses e 47 

dissertações produzidas no período entre 1989 e 2015.  

Diante dessa realidade, surge o seguinte questionamento: de que forma o 

secretariado é abordado em teses e dissertações produzidas em cursos de pós-graduação 

stricto sensu brasileiros? Objetiva-se neste artigo, portanto, apresentar um panorama das 

teses e dissertações que abordam o secretariado produzidas nos cursos de pós-graduação 

stricto sensu brasileiros. Para tanto, definiram os seguintes objetivos específicos: i) levantar 

as teses e dissertações produzidas no Brasil que abordam o Secretariado; ii) identificar os 

programas de pós-graduação stricto sensu em que o Secretariado é investigado; iii) 

identificar as temáticas que são abordadas nos referidos estudos e; iv) verificar as 

características metodológicas dos estudos. 

O panorama aqui proposto é pertinente para detectar o estado do conhecimento em 

secretariado e como a identidade científica está se estabelecendo. Além disso, é pertinente 

porque havendo teses e dissertações produzidas, evidencia-se uma demanda pela criação de 

curso de pós-graduação stricto sensu específico da área, bem como o estabelecimento 

enquanto área de conhecimento, ideia corroborada por diversos autores (NONATO 

JÚNIOR, 2009, DURANTE, 2012; MAÇANEIRO, 2012; MARTINS et al., 2012; 

NASCIMENTO, 2012; PICCOLI et al., 2016). 

O texto segue com a revisão da literatura, que aborda a pós-graduação no Brasil e a 

produção do conhecimento. Na sequência, descrevem-se os procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa, depois a apresentação e análise dos resultados; e, por fim, as 

considerações finais e as referências.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO: A PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL E A PRODUÇÃO 

DE CONHECIMENTO 

 

A pós-graduação stricto sensu é, antes de tudo, um sistema de cursos instituído para 

favorecer a pesquisa científica e o treinamento avançado. Atualmente, os cursos são de 

mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado. Dá-se o nome de Programa de Pós-

Graduação quando este congrega mais de um curso na mesma área do conhecimento 

(CAPES, 2017).  

O curso de mestrado culmina com a produção de uma dissertação enquanto o 

doutorado com a produção de uma tese. Ambas são consideradas monografias, 
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diferenciando-se pela profundidade. A tese é o nível mais aprofundado e também se 

caracteriza pela originalidade. A palavra monografia vem do grego monos (um) e graphein 

(descrever), por isso, significa descrição completa de um tema específico (RAUBER et al., 

2008). 

O objetivo da pós-graduação stricto sensu “é proporcionar ao estudante 

aprofundamento do saber que lhe permita alcançar elevado padrão de competência científica 

ou técnico-profissional, impossível de se adquirir no âmbito da graduação” (CAPES, 2017). 

Para além destes interesses práticos imediatos, a pós-graduação tem por finalidade oferecer 

as condições necessárias para a realização da livre investigação científica, visando a geração 

de novos conhecimentos para garantir o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento 

e emancipação humana e social (CAPES, 2017). A pós-graduação stricto sensu tem, 

portanto, o compromisso com a pesquisa de alto impacto social.  

Os programas de pós-graduação estão sob a gerência da Capes, que foi criada em 11 

de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o nome de Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Estabelecida no início do segundo governo 

Vargas, cuja palavra de ordem era desenvolvimento e independência. Desde então, a Capes 

vem implementando políticas visando à expansão e consolidação da pós-graduação stricto 

sensu no Brasil. As políticas, metas e trabalho da Capes são estruturados por plano, 

intitulado Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG). O primeiro plano, do total de cinco, 

teve vigência entre 1975-1979 e surgiu da necessidade de planejar e organizar a expansão 

dos cursos. Os planos foram fundamentais no estabelecimento de políticas e metas que 

permitiram o desenvolvimento consistente da pós-graduação no país (CAPES, 2017).  

Os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG), em suas edições, 

constituíram-se em elementos essenciais na construção, desenvolvimento 

conceitual e enquadramento da pós-graduação no país. Entendida como 

subsistema do conjunto do sistema educacional, a pós-graduação foi 

contemplada nos diferentes Planos Nacionais por uma direção macro-

política com a realização de diagnósticos e estabelecimento de metas e de 

ações, articulada por amplo sistema de financiamento governamental de 

ciência, tecnologia e meio ambiente (BRASIL, 2012, p. 19). 

Antes dos planos nacionais, a pós-graduação era de pequena dimensão e encontrada 

em algumas universidades; as iniciativas eram isoladas e de pouco impacto. O primeiro 

modelo institucional de pós-graduação foi trazido ao Brasil por professores estrangeiros que 

vieram ao país em missões acadêmicas, com o apoio de governos europeus, e por exilados. 

O treinamento que esses professores ofereciam ao alunado era informal e centrado na 

elaboração da tese (BALBACHEVSKY, 2005).  

Apenas em 1965, sob a égide do regime militar, o CNE regulamentou essas 

experiências, reconhecendo como um nível de ensino, por meio do Parecer nº 977, que ficou 

conhecido como Parecer Sucupira. O maior avanço, no entanto, ocorreu no início dos anos 

1970 quando a pós-graduação passou a integrar as políticas de apoio ao desenvolvimento 

científico e tecnológico. O governo buscou articular o desenvolvimento científico com uma 

estratégia mais ampla de desenvolvimento econômico do país (BALBACHEVSKY, 2005).  

As ações seguiram com projeto de capacitação de pesquisadores brasileiros no 

exterior que no retorno trouxeram conteúdo acadêmico para a pós-graduação brasileira. 

Outra ação efetiva foi o estabelecimento de um fundo de suporte ao desenvolvimento 

tecnológico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES). O fundo foi 
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institucionalizado e nos anos seguintes se transformou no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Depois, em 1976, implementaram-se os 

primeiros processos de avaliação dos cursos, estabelecendo padrão de qualidade, que com as 

experiências se tornaram cada vez mais complexos e efetivos. Com essas ações e num 

processo dinâmico, a pós-graduação brasileira alcançou rápida expansão qualitativa e 

quantitativa (BALBACHEVSKY, 2005).  

Martins (2000), entre outros autores, também reconhecem que a pós-graduação se 

desenvolveu de forma planejada e orientada pelos PNPG, paralelamente aos investimentos 

sistemáticos dos órgãos de fomento nacionais e internacionais. Nas palavras do autor: “a 

expansão da pós-graduação foi o resultado de uma política indutiva orientada e conduzida 

pelo poder central” (MARTINS, 2000, 55). 

Silva igualmente destaca o sucesso do sistema implementado, destacando que “num 

período relativamente curto, em país de escassa tradição universitária, conseguiu-se criar um 

ambiente acadêmico, estabelecer um leque abrangente de programas de boa qualidade e 

consolidar uma cultura de produção de conhecimento” (SILVA, 2010, p. 193-194). 

O PNPG em vigor (2011-2020) refere como uma das metas a formação de recursos 

humanos para o desenvolvimento do país e estabelece que tal formação deve voltar-se para 

diversos segmentos, dentre eles destacam-se dois segmentos que são demandas concretas do 

Secretariado Executivo: formação de pessoal para o ensino superior e aperfeiçoamento de 

profissões (OLIVERIA, SIQUEIRA, 2010, p. 32). 

Atualmente as atividades da Capes são agrupadas em cinco principais linhas de 

ação: “avaliação da pós-graduação stricto sensu, acesso e divulgação da produção científica, 

investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior, promoção da 

cooperação científica internacional e, indução e fomento da formação inicial continuada de 

professores para a educação básica” (CAPES, 2017). 

A avaliação dos programas é tida como atividade essencial da Capes para assegurar 

e manter a qualidade da pós-graduação no país. O sistema de avaliação compreende dois 

processos: a) avaliação das propostas de cursos novos e b) avaliação periódica dos cursos em 

andamento. Tal avaliação é feita por áreas, no total de 49 vigentes em 2017, mas seguem a 

mesma sistemática e quesitos básicos (CAPES, 2017). Deste modo, a criação de um novo 

curso somente é possível submetendo a proposta a Capes e obtendo a aprovação, caminho 

esse a ser percorrido pelo Secretariado para ingressar na pós-graduação stricto sensu.  

A submissão da proposta de novo curso deve ocorrer em uma das 49 áreas, que 

estão agrupadas em nove grandes áreas (Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da 

Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Multidisciplinar, Ciências Humanas, 

Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes).  

A escolha da área recai na identidade do curso proponente. A respeito da identidade 

científica do secretariado, alguns estudos apontam caminhos como de Nonato Júnior (2009), 

Sabino e Marcheli (2009), Nascimento (2012) e Durante e Pontes (2015). Pode-se dizer que 

a identidade científica do secretariado encontra-se em desenvolvimento e a existência de 

curso de mestrado em secretariado, canalizando o potencial de pesquisa para a profissão, 

contribuiria para o seu estabelecimento.  

A criação de curso de mestrado em secretariado é uma demanda da comunidade 

secretarial, cujos prejuízos da não existência foram apontados entre outros autores por 

Piccoli et al. (2016): profissionais com formação continuada em outras áreas, pesquisas em 

outras áreas, publicações em outras áreas, falta de professores com formação específica em 
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Secretariado, cursos de graduação coordenados por professores de outras áreas, não 

reconhecimento como área de conhecimento.  

A criação de curso de mestrado em secretariado, por fim, atenderia a meta do Plano 

Nacional de Pós-Graduação de formação de professores para o ensino superior na área e o 

aperfeiçoamento da profissão de modo geral. Também atenderia os objetivos do Sistema 

Nacional de Pós-Graduação (SNPG) que visa à formação de docentes em todos os níveis de 

ensino, a formação de recursos humanos mais qualificados para o mercado de trabalho e o 

fortalecimento das bases científica, tecnológica e de inovação (CAPES, 2017).  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com intuito de apresentar um panorama das teses e dissertações que abordam o 

secretariado produzidas nos cursos de pós-graduação stricto sensu brasileiros, realizou-se 

este estudo denominado “estado da arte” ou “estado do conhecimento”, definido como de 

caráter bibliográfico e que busca mapear e discutir uma certa produção acadêmica em 

diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 

sendo destacados e como é elaborada essa produção em determinado período (FERREIRA, 

2002). Também pode ser delineado como bibliométrico, método que mede índices de 

produção e disseminação do conhecimento, de modo a quantificar os processos de 

comunicação escrita e identificar suas características (ARAÚJO, 2006; FERREIRA, 2010). 

Quanto a sua natureza, esta pesquisa possui abordagem predominantemente 

qualitativa, pois objetiva-se obter um panorama profundo, intenso e holístico do contexto de 

estudo, buscando entender fenômenos dentro de seus contextos específicos (GRAY, 2012), 

utilizando-se da interpretação baseada nos significados dos dados e frequentemente 

envolvendo o uso de uma lente teórica (CRESWELL, 2010). Quanto aos fins, é descritiva, já 

que se tem o propósito de especificar características importantes do fenômeno analisado – as 

teses e dissertações – de modo a descrever como é e como se manifesta (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013). 

A coleta de dados foi realizada em bases de dados de consulta pública, a saber: 

banco de teses e dissertações da Capes (http://bancodeteses.capes.gov.br/) e biblioteca digital 

brasileira de teses e dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) (http://bdtd.ibict.br/). A consulta foi feita utilizando o termo 

“secretariado” em qualquer parte do texto (título, palavras-chave, resumo, corpo do texto). 

No banco de teses da Capes, os resultados trouxeram 128 trabalhos e na biblioteca do IBICT, 

77, totalizando 205 resultados. A consulta foi finalizada no dia 04 de junho de 2017. Parte 

dos textos consta em ambas as bases, por isso foi necessário excluir os repetidos. Os demais 

foram capturados e realizada a primeira leitura visando identificar se tratavam do 

secretariado.  

Nesta primeira leitura alguns textos foram eliminados porque tratavam de outros 

assuntos e o secretariado era citado apenas como uma informação secundária. A título de 

exemplo, a dissertação intitulada “Avaliação da aprendizagem de pessoas com deficiência no 

ensino superior: concepções de alunos, professores e coordenadores da FEAAC-UFC” 

retornou nos resultados desta pesquisa porque o curso de Secretariado Executivo faz parte da 

FEAAC-UFC. Outro exemplo para justificar a eliminação de vários textos que abordam 

questões políticas e governamentais é a dissertação “A tensão entre direito e política no 

cenário internacional: uma análise crítica e estrutural do conselho de segurança das Nações 

http://bdtd.ibict.br/
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Unidas na atualidade”. Neste caso, o secretariado é citado como um cargo/função do 

governo.  

Com a leitura e análise dos textos, permaneceram na pesquisa 58 textos que 

discutem o secretariado direta ou indiretamente, sendo 50 dissertações e oito teses, 

compreendendo o período 1988 a 2016. Não foi localizado o texto completo de 10 produções 

por isso a identificação de algumas informações destes ficou prejudicada. O próximo passo 

foi a análise aprofundada dos 58 textos. Nesta fase foram coletadas informações como título, 

ano, autor, IES, programa, palavras-chave, linhas de pesquisa, áreas de concentração, 

objetivo e procedimentos metodológicos, que foram dispostas em planilha do excel para 

auxiliar a análise dos resultados. Outra informação que se julgou importante para os 

objetivos do estudo, foi a área de graduação dos autores. Neste caso, recorreu-se aos 

currículos lattes, no entanto, não foi localizada a informação de oito autores. Na análise das 

temáticas e procedimentos metodológicos utilizou-se a técnica de análise de conteúdo e 

inferência dos pesquisadores.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Interessante analisar a distribuição dos 58 textos (teses e dissertações) no decorrer 

do tempo, entre o período 1988, que foi a primeira dissertação encontrada, a 2016 (Gráfico 

1). Observa-se que em alguns anos não houve nenhuma produção textual, enquanto em 

outros anos houve a produção de seis textos. Nos primeiros onze anos (1988-1998) foram 

produzidos apenas dois estudos. Os anos 2000 também iniciaram de forma tímida, porém, a 

partir de 1999, nenhum ano ficou sem produção. Os dados evidenciam que a preocupação 

com a pesquisa em secretariado realmente é algo recente, comparando com o início da pós-

graduação stricto sensu no país, que data de meados de 1965. Por outro lado, mesmo não 

existindo pós-graduação stricto sensu em secretariado, a profissão tem atraído interesse de 

pesquisadores em produzir conhecimento neste campo. 

  
Gráfico 1 – Evolução anual das teses e dissertações que abordam Secretariado 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Para melhor visualização, no quadro 1 são apresentadas as dissertações e teses 

produzidas em Secretariado, com respectivo ano e autoria. 
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Quadro 1 – Dissertações e teses que abordam o Secretariado 

DISSERTAÇÕES 

 
TÍTULO ANO AUTOR 

  

Interações diádicas transculturais: implicações para o 

planejamento do componente oral de um curso universitário de 

secretariado bilíngue 

1989 
Astrid Nilsson 

Sgarbieri 

  

A formação da secretária executiva bilíngue e sua relação com o 

mercado de trabalho 1995 

Tanja Viviana 

Vandresen 

Willerding 

  
Uma proposta de educação a distância para o 
curso técnico de secretariado 

1999 Edite Sant'Ana Belli 

  

O impacto das mudanças organizacionais na profissão de 

secretário e a contribuição do estágio supervisionado em sua 

formação 

2000 Eliane Wamser 

  
De que maneira as novas tecnologias comunicacionais vem 

mudando a imagem da secretária executiva nas organizações 
2001 

Solange Ferrari de 

Lima 

  
Domínio de língua portuguesa para profissional de secretariado 

executivo e a contemporaneidade 
2002 Antônio Dalpicol 

  
Para um glossário bilíngue (português-inglês) de termos da área 

de secretariado 
2002 

Leonilde Favoreto de 

Mello 

  
O inglês no mercado de trabalho do secretário executivo 

bilíngue: uma análise de necessidades 
2002 Márcia Mathias Pinto 

  

A relação entre a mentoria e o nível de comprometimento 

organizacional dos secretários filiados ao Sindicato das 

Secretárias e Secretários do Estado de Pernambuco 

2003 
Simone Dias de 

Azevedo 

  
A prática pedagógica no desenvolvimento do estágio 

supervisionado no curso de secretariado executivo 
2003 Kátia Maria Biesek 

  
Concepções e contradições na formação do tecnólogo 

2003 
Luciana Novaes 

Russi 

  
A questão da competência intercultural na formação do 

profissional em secretariado bilíngue 
2004 

Silma Carneiro 

Pompeu 

  

Mulheres em contextos empresariais representadas nas revistas 

secretária executiva e mulher executiva: uma análise léxico-

gramatical e visual 

2005 Maura Bernardon 

  
A information literacy na formação do neo-secretário executivo: 

um estudo de caso da graduação em secretariado/UFBA 
2005 

Ana Cristina Muniz 

Décia 

  
O poder de influência do profissional de secretariado no 

processo decisório das organizações 
2006 Ivone Maria Bruno 

  
A profissão de secretário executivo no brasil: políticas para 

formação e emprego 
2006 

Rosimere Ferraz 

Sabino 

  Secretariado executivo: uma perspectiva histórica da profissão 2006 Karine Freitas Souza 

  

Competências individuais demandadas pela profissional de 

secretariado: um estudo do grupo de melhorias das secretárias da 

Vallourec & Mannesmann do Brasil S/A 

2006 
Maria Alice de 

Moura 

  
Projeto interdisciplinar na educação profissional: contribuição ao 

seu estudo 
2006 

Rita Teresa Lopes 

Lovato 

  
Educação profissional: análise dos efeitos de um curso técnico 

em secretariado na vida laboral dos egressos 
2007 

Fernanda de Queiroz 

Barroso 

  

A língua materna em sala de aula de língua estrangeira: o recurso 

da alternância de código na fala de uma professora e o 

desenvolvimento da interlíngua de alunos em um curso de 

secretariado executivo 

2007 Aline Cantarotti 

  
Aparência física, estereótipos e inserção profissional: um estudo 

sobre a profissão de secretário executivo segundo a percepção 
2007 

Altair dos Santos 

Paim 
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das estudantes de secretariado 

  

O uso das mídias no ensino de língua estrangeira: concepções e 

métodos utilizados por professores dos cursos de graduação em 

letras e secretariado executivo 

2007 
Raquel Silvano 

Almeida 

  

Concepções e status da leitura em inglês em cursos universitários 

em Maceió – cursos do setor terciário: análise de sistemas e 

secretariado executivo. 

2008 
Tânia Maria Marques 

Coutinho 

  
A representação da secretária no cinema 

2008 
Antonio Pires 

Carvalho 

  
Processos de categorização na seleção de secretárias executivas: 

a fala-em-interação de uma “gatekeeper” 
2008 

Tatiana Afonso de 

Barros 

  A subjetividade na construção do secretariado executivo 2008 Cathia Petroni 

  
A construção da identidade do ser profissional secretário na 

região do grande abc 
2009 Rosana de Almeida 

  

A constituição de sujeitos e sentidos em contexto de ensino-

aprendizagem de Língua Inglesa e seus reflexos na 

profissionalização 

2009 
Relma Lúcia Passos 

de Castro Mudo 

  
A (re)construção da identidade profissional de secretária: um 

estudo de estórias de vida 
2010 

Fabiane Lucena 

Cavalcante 

  

Uma experiência de ensino de francês língua estrangeira no 

contexto do profissional de secretariado: francês com objetivos 

específicos? 

2010 
Emili Barcellos 

Martins 

  

Línguas em contato, preconceitos e ensino, um estudo de caso: 

representação de línguas estrangeiras e indígenas na formação do 

profissional de secretariado executivo em Roraima 
2011 

Luzileide Correia 

Lima 

  
Políticas de educação profissional: a evasão do curso de 

secretariado do programa e-tec Brasil no Paraná 
2011 

Marinez Menoncin 

Pacheco 

  
Ética profissional do secretário executivo e sua relação com a 

ética de João Calvino: uma aproximação 
2011 

Jamili Paulo Kury 

dos Reis 

  

Organização da informação nas secretarias dos setores de 

conhecimento da UNICENTRO: uma proposta de fluxo de 

tratamento e recuperação da informação 

2011 
Daniela do Amaral 

Oliveira Gardin 

  
A atuação do secretário executivo no setor público: o caso da 

Universidade Federal do Ceará 
2011 

Francisca Daniele 

Ferreira 

  
Trabalho e família: um estudo da interação de papéis com 

secretários executivos 
2012 

Kadma Lanúbia da 

Silva Maia 

  
Imagens e imaginários da profissão de secretariado na revista 

excelência 
2012 

Ana Carolina 

Goncalves Reis 

  

Condições de trabalho do profissional de secretariado executivo 

no setor público: um estudo de caso na Universidade Federal do 

Ceará 

2012 
Valdênia Ferreira 

Pinheiro 

  A gestão secretarial na perspectiva da ética discursiva 2013 Rosely Dias da Silva 

  
Perfil e realidade laboral do secretário executivo no contexto das 

universidades públicas federais brasileiras 
2014 

Eliana Ramos de 

Sousa 

  
Trajetórias profissionais na docência do curso de secretariado 

executivo: narrativas de professores 
2014 

Caroline de Fatima 

Matiello Vaz 

  
Competências secretariais requeridas pela Universidade Federal 

de Santa Catarina 
2014 

Fernanda Geremias 

Leal 

  
ESP e gênero textual: uma proposta de trabalho na área de 

secretariado 
2014 

Fatima Regina Silva 

Santos 

  
Ensino de espanhol como língua estrangeira para fins 

profissionais: desafios na escola de administração da UFBA 
2014 

Luana Ferreira 

Rodrigues 

  
Competências do secretariado executivo na gestão de projetos 

socioambientais sob a perspectiva do gerente de projetos 2015 
Maria do Carmo 

Assis Todorov 
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Mercado de trabalho e empregabilidade sob a lógica do capital: 

representações sociais do secretário executivo no amapá (1998-

2011) 

2015 
Marilia Gabriela 

Silva Lobato 

  
Competências individuais: secretários executivos das 

universidades federais de São Paulo 
2015 

Crysthian Grayce 

Raviani 

  
Secret@riado executivo: uma investigação do uso das 

ferramentas tecnológicas na formação acadêmica 
2016 

Maria da Conceição 

Oliveira 

  
Competências dos profissionais de secretariado de empresas 

nacionais, nacionais internacionalizadas e estrangeiras no Brasil 
2016 

Walkiria Aparecida 

Gomes de Almeida 

TESES 

  TÍTULO ANO AUTOR 

1 
Os manuais de correspondências comerciais (1950-2000): uma 

interpretação à luz da historiografia linguística 
2007 Marilena Zanon 

2 
Formação do profissional secretário executivo na UFC: currículo, 

competência e cidadania 
2010 

Márcia Nogueira 

Brandão 

3 
O secretário executivo com gatekeeper da informação 

2011 
Cláudia Borges Lima 

Albernaz 

4 

Francês com objetivos específicos para o curso 

de secretariado executivo: é possível uma aprendizagem recíproca 

de saberes profissionais e de linguagem? 

2012 Fábio Lucas Pierini 

5 
A língua inglesa e a atividade secretarial no ambiente corporativo: 

uma proposta de ensino de inglês com corpora 
2014 

Jose Roberto 

Lourenço 

6 
A formação tecnológica a distância para docentes de um curso 

técnico em secretariado, sob a perspectiva da complexidade 
2015 

Keyla Christina 

Almeida Portela 

7 

O uso da conjunção “e” em textos produzidos por acadêmicos do 

curso de bacharelado em secretariado executivo bilíngue: fatores de 

argumentação 

2015 
Benedito José 

Calixto 

8 
A avaliação de aprendizagem de francês língua estrangeira no 

secretariado: representação, sentido e significado 
2016 

Emili Barcellos 

Martins Santos 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Observa-se que os títulos das dissertações/teses já expressam o Secretariado, 

evidenciando que o objeto da investigação e o conhecimento produzido interessam ao 

Secretariado. O programa em que o estudo foi desenvolvido merece ser analisado, pois 

indica as áreas que estão dialogando com o Secretariado. A esse respeito, no quadro 2 consta 

o nome dos cursos e quantidade de estudos.  

 

Quadro 2: Programas de Pós-Graduação com dissertações/teses em Secretariado  

Programa de Pós-Graduação Quant Programa de Pós-Graduação Quant 

Administração 10 Estudos da linguagem 1 

Educação 10 Estudos linguísticos 1 

Letras 4 Gestão da informação 1 

Estudos linguísticos, literários e 

tradutológicos em francês 

3 Gestão de políticas e organizações públicas 1 

Linguística 3 Letras e linguística 1 

Ciência da Informação 2 Letras neolatinas 1 

Comunicação 2 Letras/inglês e literatura correspondente 1 

Desenvolvimento regional e urbano 2 Língua portuguesa 1 

Língua e cultura 2 Metodologias para o ensino de linguagens 

e suas tecnologias 

1 

Linguística aplicada e estudos da 2 Psicologia 1 
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linguagem 

Políticas públicas e gestão da educação 

superior 

2 Psicologia educacional 1 

Ciências da religião 1 Sociologia e direito 1 

Educação, administração e comunicação 1 Tecnologia 1 

Engenharia de produção 1 Total geral 58 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

É notável o predomínio dos cursos de Administração, Educação, Letras e 

Linguística, evidenciando que as referidas áreas colaboram significativamente com a 

evolução do conhecimento em Secretariado, assim como o Secretariado contribui com essas 

áreas por meio do estudo de fenômenos comuns. Importante registrar que nenhum programa 

possui linha de pesquisa direcionada ao Secretariado. 

Essa situação pode ser justificada pelo Secretariado ter relação direta com essas 

áreas na graduação, visto que as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

bacharelados em Secretariado Executivo estabelecem o ensino de conteúdos básicos e 

específicos que abrangem conhecimentos dessas áreas (BRASIL, 2005). Da mesma forma, o 

trabalho secretarial exige domínio de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades 

dessas áreas, como de gestão, línguas estrangeiras e materna, comunicação, redação de 

textos, entre outros. 

Resultado semelhante foi obtido com a revisão dos artigos publicados por dois 

periódicos de Secretariado, a revista de Gestão e Secretariado (Gesec) e Revista Expectativa, 

em que se identificou que boa parte da produção dialoga com essas áreas do conhecimento 

(DURANTE, PONTES, 2015; DURANTE et al, 2016).  

A diversidade de programas em que o conhecimento em secretariado está sendo 

discutido ratifica a característica interdisciplinar presente na área, fato já defendido por 

pesquisadores como Sabino e Marchelli (2009) e Nascimento (2012).  

Ainda acerca dos programas, é pertinente analisar as IES de origem e respectiva 

localização geográfica. As produções foram realizadas no âmbito de 38 diferentes IES, e a 

maioria tem apenas uma produção. A quantidade maior registrada foi seis estudos na PUC-

SP, seguida da UFC, UFBA e UFSC com quatro produções cada. As 38 IES estão 

localizadas em 14 estados da federação, o que significa que vários estados encontram-se 

descobertos. O estado de São Paulo reúne 15 produções, seguido do Paraná com cinco. 

Nestes dois estados também se concentram o maior número de cursos de graduação em 

Secretariado Executivo do país, sendo São Paulo com 21,4% e Paraná com 17,1% do total de 

cursos ofertados no território nacional (CIELO, SCHMIDT, WENNINGKAMP, 2014).  

Em termos de regiões do país, todas estão representadas, no entanto, as regiões 

norte e centro-oeste com apenas uma produção cada. A região sudeste concentra quase 50% 

do total das produções, com 28 teses/dissertações. Esta região, que tem característica 

econômica diferenciada do restante do país, também é a que mais emprega profissionais de 

secretariado (BISCOLI, DURANTE, BULGACOV, 2016). A região sul e nordeste tem 15 e 

13 produções, respectivamente. Outra observação a registrar é que 27 estudos foram 

realizados em IES privadas e 31 em públicas, ou seja, existe certo equilíbrio entre IES 

pública e privada.  

Outra análise que merece ser feita para ajudar a entender o conhecimento em 

secretariado e sua interação com demais áreas é das temáticas que são abordadas nas teses e 
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dissertações. Como já explicitado, os 58 trabalhos abordam o secretariado; em alguns textos, 

o Secretariado é tratado como objetivo principal e em outros, no entanto, a discussão é 

transversal como no ensino de idiomas estrangeiros, correspondência comercial e docência. 

Sabino já identificou essa perspectiva: “Observou-se que as pesquisas sobre o campo do 

Secretariado se adensam como lócus para a compreensão sobre o processo de ensino e da 

aprendizagem em idiomas” (SABINO, 2017, p. 36).  

Com a leitura detalhada do material foi possível apreender as temáticas em 

discussão e agrupá-las em torno de quatro áreas, conforme quadro 3. Ao lado da temática, é 

informada a quantidade de vezes que ela se repete.  

 

Quadro 3: Temáticas das dissertações e teses que abordam o Secretariado 

Secretariado  Letras e Linguística  Educação  Administração  

Atuação profissional – 3 

Competências 

profissionais-5 

Ética profissional - 1 

Gestão secretarial - 1 

Identidade profissional - 

2 

Mercado de trabalho - 1 

Perfil profissional - 3 

Profissão - 2 

Representação social da 

profissão – 3 

Correspondência 

comercial-1 

Ensino aprendizagem 

língua inglesa – 1 

Ensino aprendizagem 

língua francesa - 3  

Leitura em inglês – 1 

Língua materna - 4 

Línguas estrangeiras – 1 

Língua inglesa – 3 

Método ensino língua 

estrangeira – 3 

Docência – 1 

Educação - 3 

Formação - 8 

Formação docente - 1 

Formação e mercado de 

trabalho - 2 

 

 

Conflito de papéis - 1 

Gestão da informação - 

2 

Processo decisório - 1 

Tecnologia da 

comunicação - 1 

 

Total: 21 Total: 17 Total: 15 Total: 5 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Ficam em evidencias as temáticas de secretariado, que mesmo em programas stricto 

sensu de outras áreas tem espaço para discussão. As temáticas vêm comprovar a interação 

que o secretariado faz com outros campos do saber. Neste processo recebe contribuições de 

várias áreas, ficando em evidencia neste estudo Letras, Linguística, Educação e 

Administração. Ao mesmo tempo, o Secretariado contribui com o desenvolvimento dessas 

áreas, mediante problematização e compreensão de fenômenos que interessam a ambos. O 

secretariado se constitui num locus de pesquisa e seus conceitos profissionais e práticas de 

trabalho ajudam outras áreas a compreenderem seus objetos de investigação. Necessário 

registrar que mesmo os estudos agrupados em Letras, Linguística, Educação e 

Administração utilizaram como aporte teórico também o conhecimento da profissão 

secretarial, sua história e desenvolvimento profissional e científico.   

Ainda a respeito da interação com outras áreas, buscou-se saber a origem, em 

termos de formação em nível de graduação, dos autores das 58 dissertações e teses, ou seja, 

se são graduados em Secretariado ou não. A esse respeito, a tabela 1 demonstra que 48% dos 

autores são graduados em Secretariado enquanto ou outros 52% não, destacando-se 26% que 

são graduados em Letras. Esse fato comprova que o Secretariado se constitui num campo de 

investigação que interessa também a pesquisadores de outras áreas.  
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Tabela 1: Graduação dos autores das dissertações e teses 

Graduação Quantidade Graduação Quantidade 

Secretariado Executivo 28 Administração 1 

Letras 15 Direito 1 

Lattes não consta 

graduação 

4 Arte 1 

Lattes não encontrado 4 Gestão Pública 1 

Psicologia 2 Pedagogia 1 

Total Geral: 58 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

O conhecimento produzido na pós-graduação stricto sensu, por seu caráter 

aprofundado, principalmente a nível de doutorado, segue linhas de pensamento ancoradas 

em concepções filosóficas, a saber, a ontologia (forma de entender como as coisas são), que 

determina a epistemologia (forma como se entende que o conhecimento é gerado) e ambas, 

por sua vez, definem o tipo de pesquisa a ser realizada e os métodos de investigação e as 

técnicas de coleta e análise de dados empregados (SACCOL, 2009). A Tabela 2 apresenta o 

tipo de pesquisa das dissertações e teses produzidas no âmbito do Secretariado. 

 

Tabela 2: Tipo de pesquisa 

Tipo de pesquisa Frequência % 

Qualitativa 44 75,9 

Quantitativa 7 12,1 

Quali-quantitativa 3 5,2 

Não identificado 4 6,9 

Total 58 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É observado que a maioria dos trabalhos tem abordagem qualitativa, 

correspondendo a mais de 80%, se somadas as pesquisas qualitativa e quali-quantitativa. 

Esse resultado confirma o fato de as dissertações e teses terem sido produzidos em 

programas de pós-graduação das Ciências Sociais e Humanas, áreas em que há 

predominância de pesquisa qualitativa (CRESWELL, 2010).  

Tal resultado corrobora resultados de estudos anteriores (DURANTE; PONTES, 

2015; DURANTE et al., 2016), que também evidenciaram a predominância da abordagem 

qualitativa nas pesquisas em Secretariado, levando a crer que o conhecimento secretarial é 

construído em um nível de realidade não quantificável. Em relação à classificação da 

pesquisa, dispõe-se da Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Classificação da pesquisa 

Classificação Frequência % 

Descritiva 38 65,5 

Exploratória 7 12,1 

Descritiva e 

exploratória 

6 10,3 
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Não identificada 7 12,1 

Total 58 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se que mais de 75% das dissertações e teses são classificadas como 

descritivas, divergindo dos resultados encontrados na análise dos artigos publicados nas 

revistas GeSec e Expectativa, em que ficou evidente a realização de pesquisas exploratórias 

(DURANTE; PONTES, 2015; DURANTE et al., 2016). A pouca evidência de pesquisas em 

estágio exploratório do conhecimento na pós-graduação stricto sensu confirma o fato de as 

investigações serem mais aprofundadas, tendo na pesquisa descritiva a possibilidade de se 

analisar como é e como se manifesta determinado fenômeno (SAMPIERI; COLADO; 

LÚCIO, 2013). No tocante aos métodos de pesquisa, a Tabela 4 apresenta os achados. 

 

Tabela 4 – Método de pesquisa 

Método Frequência % 

Estudo de caso 19 32,8 

Bibliográfico 8 13,8 

Levantamento/Survey 6 10,3 

História oral/história de 

vida 

4 6,9 

Documental 2 3,4 

Etnografia 1 1,7 

Fenomenologia 1 1,7 

Filmografia 1 1,7 

Não identificado 16 27,6 

Total  58 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se diversidade nas escolhas metodológicas dos pesquisadores na pós-

graduação stricto sensu, mediante a identificação de oito diferentes métodos de investigação, 

em que mais de 50% são estratégias de pesquisa de campo. Este resultado corrobora os 

achados de Durante e Pontes (2015), que verificaram que mais de 40% das pesquisas em 

Secretariado publicadas na GeSec valem-se de procedimento empírico. Na Expectativa, 

porém, os resultados divergem, pois na maioria dos artigos que informou o método de 

pesquisa empregado, há preferência pelos ensaios teóricos (DURANTE et al., 2016). 

O estudo de caso, comumente utilizado em pesquisas de natureza qualitativa, foi o 

método mais adotado, com mais de 30% de frequência. Segundo Yin (2005), o estudo de 

caso é definido como uma estratégia de investigação empírica que analisa um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. Na leitura das teses e dissertações 

identificou-se que os casos investigados, em sua maioria, correspondem a cursos de 

Secretariado (fenômeno) em instituições de ensino (contexto). 

Em relação à coleta de dados, apresenta-se na Tabela 5. Por haver, em alguns casos, 

a combinação dos procedimentos, técnicas e instrumentos de coleta e para melhor 

visualização, os resultados são dispostos em relação ao total de textos, 58, logo, a soma dos 

percentuais ultrapassa 100%. A mesma perspectiva foi adotada também na disposição das 

técnicas de análise de dados (Tabela 6). 
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Tabela 5 – Coleta de dados 

Coleta Frequência % 

Questionário 28 48,3 

Entrevista 23 39,7 

Bibliográfica 8 13,8 

Observação 6 10,3 

Documental 5 8,6 

Grupo focal 1 1,7 

Não identificado 7 12,1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O questionário e a entrevista são os instrumentos mais utilizados, presente em 88% 

dos estudos, corroborando com os resultados dos estudos anteriores (DURANTE; PONTES, 

2015; DURANTE et al., 2016). Em relação à análise de dados, registra-se que nas pesquisas 

quantitativas, as técnicas ficam mais evidentes, enquanto nas qualitativas, houve dificuldade 

de se identificar a técnica empregada, o que prejudicou a análise.  

 

Tabela 6 – Análise dos dados 

Análise Frequência % Análise % 

Análise de conteúdo 10 17,2 Análise fílmica 1,7 

Estatística descritiva 9 15,5 Análise historiográfica 1,7 

Análise do discurso 4 6,9 Análise temática 1,7 

Análise da conversa 2 3,4 Correlação 1,7 

Análise de variância 

(ANOVA) 

2 3,4 Modelagem de 

Equações Estruturais 

1,7 

Análise documental 1 1,7 Não identificada 48,3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De modo geral, ao se analisar a estruturação metodológica das teses e dissertações 

produzidas no âmbito do secretariado, vislumbram-se características ontológicas e 

epistemológicas desse conhecimento presentes no interpretativismo/construtivismo, 

fortemente relacionado a pesquisas de natureza qualitativa (SACCOL, 2009). De igual 

forma, a recorrência das pesquisas descritivas, do estudo de caso e das diversas técnicas de 

coleta e análise de dados, ilustra a interação entre pesquisador e objeto, aspecto presente 

nessa corrente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de até o momento não existir curso stricto sensu em Secretariado, o 

Secretariado vem sendo abordado em teses e dissertações de programas de outras áreas, em 

maior proporção nos programas de Administração, Educação, Letras e Linguística. O 

levantamento de 50 dissertações e oito teses que investigam problemáticas do Secretariado 

como objetivo principal ou como transversal demonstra aceitação por parte dos outros 

campos do saber e, ao mesmo tempo, abertura para esse universo de pesquisa. 
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As temáticas discutidas nos estudos encontram-se na essência do Secretariado, quer 

seja as questões relativas à profissão: mercado de trabalho, perfil e identidade profissional, 

quer seja as temáticas que discutem a educação ou formação em Secretariado, ou a aquisição 

e aplicação da língua materna e estrangeira ou ainda as da Administração. A produção 

científica em secretariado tem apontado o forte diálogo com essas áreas do conhecimento 

como consequência de um processo intrínseco, já que o trabalho do secretário executivo é na 

área administrativa, na assessoria aos processos gerenciais. Na mesma proporção o 

envolvimento com a comunicação e informação caracteriza o trabalho do secretário, seja 

comunicação pessoal ou escrita, seja na língua materna ou estrangeira, por isso as temáticas 

de pesquisa também envolvem a letras e a linguística. A interação com a Educação é natural 

pelo Secretariado ser uma formação acadêmica demandando pesquisa nesse campo. Assim, 

as problemáticas de pesquisa surgem desse contexto e interessam a ambas as partes, uma 

complementando a outra, constituindo um processo interdisciplinar.  

A interação com outras áreas é reforçada pela formação, em nível de graduação, dos 

autores. Quase metade dos textos é de autoria de graduados em secretariado, possivelmente 

num esforço de propor discussões que interessam ao programa e ao mesmo tempo contribua 

com a evolução do Secretariado. A outra metade, com graduação em outras áreas, mesmo 

assim voltou o estudo para o Secretariado. Essa situação leva a refletir em inúmeras 

pesquisas já desenvolvidas por secretários executivos em programas stricto sensu sem 

qualquer relação com o Secretariado, se é por interesse do programa ou do pesquisador. 

Seria a falta de curso stricto sensu em secretariado o único empecilho para pesquisar 

Secretariado?  

Concluiu-se, portanto, que a discussão do Secretariado no nível stricto sensu é 

recente, seu início data de 1989, mas vem ganhando força desde os anos 2000, mediante o 

estabelecimento de problemáticas de pesquisa comuns a outras áreas do saber e num 

processo colaborativo. Desde modo, a pós-graduação stricto sensu, mesmo não sendo em 

Secretariado tem permitido a ampliação dos conhecimentos e evolução científica da área. A 

criação de curso stricto sensu em Secretariado, no entanto, intensificaria a evolução e 

possibilitaria canalizar os esforços em torno pesquisa de alto impacto social que levassem o 

Secretariado ser reconhecido como uma área do conhecimento.  

Considera-se que os objetivos delineados foram alcançados mediante o 

mapeamento das dissertações e teses, identificação dos programas, das temáticas e das 

características metodológicas de cada produção. Os textos podem ser ainda explorados em 

termos de escolhas paradigmáticas e epistemológicas. Além disso, surgiu o interesse em 

melhor conhecer o perfil dos autores, especialmente os que não são graduados em 

secretariado a fim de identificar motivos da escolha de pesquisa, ficando como sugestão de 

futuros estudos.  
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Resumo: O Grupo de Pesquisa em Secretariado Executivo Bilingue da Unioeste - GPSEB 

busca contribuir com a área secretarial, desenvolvendo uma proposta de programa stricto 

sensu. Para tanto é fundamental que haja estreita relação entre as produções científicas dos 

pesquisadores e as linhas de pesquisa do grupo. Assim, este estudo tem como objetivo 

analisar a compatibilidade existente entre as produções científicas dos membros 

pesquisadores e as linhas de pesquisa do GPSEB no quadriênio (2013-2016). Este estudo é 

importante para o referido grupo, dada a possibilidade de ajustes e realinhamentos nas 

produções desenvolvidas. Para alcançar o objetivo, o referencial teórico discorre sobre o 

cenário da produção científica secretarial no Brasil e ainda sobre aspectos fundamentais para 

a abertura de programas stricto sensu, a partir da análise da Capes. Em termos 

metodológicos, realizou-se uma pesquisa de cunho descritivo, com abordagem 

predominantemente qualitativa. O objeto de análise foram as produções científicas dos 

pesquisadores do GPSEB no período de 2013-2016, a partir de busca nos currículos lattes 

dos pesquisadores. Os principais resultados apontam que os pesquisadores apresentam 

possibilidades para ofertar um programa de mestrado, contudo, aspectos importantes 

necessitam ser realinhados. Dentre eles, especial atenção deve ser dada a uma maior 

quantidade de publicações em periódicos e também na área específica de secretariado.  

Palavras-chave: Secretariado executivo. Grupo de pesquisa. Linhas de pesquisa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução de uma profissão ou de uma área de conhecimento possui estreita 

relação com o seu desenvolvimento científico. Isto, porque de acordo Durante (2012), uma 

profissão é potencializada pela pesquisa, a partir da compreensão e questionamentos da sua 

realidade e das suas implicações na sociedade. Também Bíscoli e Bilert (2013) corroboram 

afirmando que a pesquisa contribui para a evolução de uma área, pois por meio dela é 

possível desvendar a profissão e o que a cerca, como as possibilidades de atuação, as 

dificuldades e as alternativas do cotidiano profissional. Inclusive, para Cantarotti (2016), o 

pensamento crítico e a reflexão sobre a formação e tudo o que a envolve é parte constituinte 

dessa formação. 

Neste sentido, os pesquisadores da área de Secretariado no Brasil têm se 

preocupado, nos últimos anos, com o processo de delimitação, acúmulo e consolidação do 

conhecimento científico na área, enfim, com a evolução da cientificidade do Secretariado 

Executivo. Área esta que inicialmente se preocupou com as questões mais técnicas da 
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profissão, neste momento sente a necessidade e busca se consolidar em termos científicos. 

Assim, desde 2010 percebem-se significativos avanços no percurso da pesquisa secretarial 

(melhoria na titulação dos docentes e pesquisadores, incremento quantitativo e qualitativo da 

produção científica, aumento do número de grupos de pesquisa, oficialização de uma 

associação brasileira de pesquisa, entre outros).  

Sabe-se também que apesar dos avanços, há ainda diversas lacunas a serem 

preenchidas, dentre elas a criação de programas de pós-graduação stricto sensu voltados para 

a formação do profissional de Secretariado Executivo. Diversos docentes e pesquisadores da 

área, em recentes discussões em torno do fortalecimento do Secretariado Executivo no país, 

têm apontado a necessidade e urgência da criação de programas stricto sensu (BISCOLI, 

2012; DURANTE, 2012; SCHMIDT; CIELO; SANCHES, 2012; PICCOLI et al., 2016; 

PONTES, DURANTE, 2016). Esses programas seriam essenciais para amenizar a lacuna 

relativa à formação dos egressos e ainda, dos docentes que atuam nos cursos de Secretariado 

Executivo do país. A área em questão necessita de docentes com formação continuada em 

sua própria formação de graduação. Isto é entendido como essencial e urgente para a 

consolidação da área, como afirmam diferentes pesquisadores no país (ANDRADE; 

SOARES, 2016; BRITO; BARROS, 2016). Ou seja, essa formação stricto sensu entende-se 

como fundamental para auxiliar o Secretariado em sua trajetória de “se fazer e se estabelecer 

como ciência”.  

É dentro dessa perspectiva que o Colegiado de Secretariado Executivo da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste (alicerçado nas discussões iniciadas no 

Grupo de Pesquisa em Secretariado Executivo Bilingue da Unioeste - GPSEB) busca 

contribuir, a partir da construção de uma proposta de programa stricto sensu na área. O 

GPSEB, primeiro grupo de pesquisa em Secretariado Executivo certificado pelo CNPq, 

desde 2002 desenvolve estudos referentes a variáveis e indicadores relativos ao secretariado 

executivo bilingue, sendo que as atividades desenvolvidas pelo grupo têm como finalidade 

estimular as linhas de pesquisas dos docentes do referido curso e promover a capacitação dos 

acadêmicos na investigação de questões relativas a área secretarial. Ressalta-se que o 

GPSEB tem fundamental importância na idealização e formatação da proposta do programa 

stricto sensu, uma vez que o grupo realiza contínuas discussões em torno da temática e da 

consolidação das linhas de pesquisa dos docentes. 

Contudo, neste contexto de proposição de abertura de programa stricto sensu surgiu 

uma lacuna a ser melhor compreendida. Para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – Capes (agência nacional de desenvolvimento do sistema de pós-

graduação no Brasil), um dos quesitos de avaliação é o ajuste entre as linhas de pesquisa 

propostas e a produção científica dos docentes. Ou seja, um dos elementos a serem 

observados pela Capes no momento da avaliação de uma nova proposta de programa 

(mestrado ou doutorado) é a compatibilidade do corpo docente em relação as linhas de 

pesquisa (CAPES, 2016). Isto, pois “a produção docente é um critério para avaliar o 

alinhamento entre o perfil do corpo docente e a proposta” e “a produção intelectual deve 

guardar estreita relação com a proposta e as linhas de pesquisa” (CAPES, 2016, p.6). 

Assim, este estudo possui a seguinte questão norteadora: Os pesquisadores do 

GPSEB têm conseguido desenvolver suas produções dentro do escopo das linhas de pesquisa 

do referido grupo? Isto, pois tal alinhamento será considerado no momento de submissão de 

proposta para programa stricto sensu. Ou seja, este estudo tem como objetivo analisar a 

compatibilidade existente entre as produções científicas dos membros pesquisadores e as 

linhas de pesquisa do GPSEB no quadriênio (2013-2016). Salienta-se que no período em 
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análise o GPSEB apresentou as seguintes linhas de pesquisa: Assessoria e gestão 

organizacional; Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização; Gestão Socioambiental 

nas organizações e Língua Estrangeira Moderna (CNPq, 2017), de forma que se busca então 

analisar até que ponto essas linhas de estudo foram objeto de exploração e estudo dos 

pesquisadores do GPSEB. 
Este estudo torna-se importante para o referido grupo, dada a possibilidade de 

ajustes e realinhamentos nas produções desenvolvidas, considerando a proposição de um 

futuro stricto sensu. O título do estudo remete ao seguinte pensamento: Há necessidade de 

mudanças na produção científica do Secretariado Executivo rumo a formação stricto sensu? 

A expressão latina utilizada“Mutatis Mutandis”, que significa “mudando o que precisa ser 

mudado”, conduz a reflexão de que para alcançar a formação de mestrado, ainda inexistente 

no país, possivelmente algumas barreiras precisam ser quebradas, bem como, algumas 

mudanças e adequações necessitem ser realizadas. 

Apesar de se tratar de um estudo sobre o GPSEB, as considerações e análises aqui 

realizadas, podem contribuir também para outros cursos, pesquisadores e grupos de 

pesquisa, tendo em vista a conclusão consensual de vários pesquisadores, a exemplo de 

Oliveira e Durante (2016) e Piccoli et al. (2016) sobre a necessidade de programas stricto 

sensu em Secretariado Executivo no Brasil. Além disso, este estudo pretende contribuir com 

a temática do V ENASEC, evento que possui como tema central a pesquisa e a formação 

acadêmica em Secretariado, sendo que discussões sobre a formação continuada em nível 

stricto sensu apresentam potencial de contribuição. 

Para atingir o objetivo proposto, o presente estudo está estruturado em cinco partes 

centrais. Além desta introdução, na segunda parte considerações acerca da pesquisa no 

Secretariado Executivo e de elementos de Avaliação da CAPES para criação de programas 

stricto sensu são apresentadas. Na terceira parte a metodologia aqui adotada é explicitada. A 

quarta parte apresenta os principais resultados encontrados. As conclusões e as sugestões 

para pesquisas futuras compõem a quinta parte. Por fim, as referências encerram este estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PESQUISA EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

A pesquisa em secretariado vem demonstrando significativos avanços, motivados 

por diversos fatores que vem delineando a história da construção do conhecimento na área, 

dentre eles destacam-se: disseminação de pesquisas e discussões em eventos de caráter 

regional e nacional; publicações em periódicos de acesso livre ranqueados pela CAPES; 

criação da Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado (ABPSEC); publicação de 

livros que tecem considerações acerca da pesquisa em secretariado; capacitação dos docentes 

em cursos de pós-graduação stricto sensu; envolvimento dos discentes no desenvolvimento 

de estudos relativos ao secretariado; surgimento e fortalecimento dos grupos de pesquisa; 

redes de produção coletiva entre pesquisadores; dentre outros. 

Ademais, Martins e Zanon (2013) afirmam que um grande motivador da pesquisa 

ocorreu quando no ano de 2008, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) abriu chamada pública para consultar a sociedade acerca da 

continuidade da formação superior em secretariado, tendo em vista à escassez de produções 

científicas nesse campo. A partir desse momento, docentes e pesquisadores assumiram o 

compromisso de divulgar seus estudos publicamente. 
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Nesse aspecto, é primordial o fomento da pesquisa no ensino superior, visto que 

neste espaço acontece a formação dos futuros profissionais. Cabe mencionar ainda, que as 

instituições de ensino superior se constituem em porta-vozes da pesquisa, visto que 

disseminam as contribuições dos pesquisadores para a sociedade e à ciência (SANCHES; 

SCHMIDT; DIAS, 2017).  

De acordo com Müller e Sanches (2013, p. 19) “a pesquisa é vista pelos órgãos 

direcionadores da educação nacional como elemento fundamental na formação de 

profissionais nas mais variadas áreas do saber”. Contudo, somente gerará avanços se for 

capaz de transformar um indivíduo socialmente, conforme afirma Fávero (2012, p. 15) “uma 

pesquisa apenas se justifica se for capaz de produzir processos educativos nos envolvidos 

(...) a pesquisa somente produzirá avanços se for capaz de realizar uma catarse nos 

envolvidos”. Nesse sentido, o autor afirma que a pesquisa deve se tornar um auxílio na busca 

do entendimento de problemas contribuindo para o processo do conhecimento (FÁVERO, 

2012) e pode apresentar soluções acompanhadas de ações concretas, atuando como 

propulsora da promoção do campo profissional (SCHMIDT; SANCHES, 2011). 

Destarte, para que ocorra a evolução de uma área é necessário o desenvolvimento 

de pesquisas científicas relevantes, reconhecidas pela sociedade e bem estruturadas 

(BÍSCOLI, 2012; DURANTE et. al., 2016). Corroborando com tais afirmações, Nascimento 

(2012, p. 112) cita que “para que uma área seja reconhecida institucionalmente, no Brasil, é 

necessário que a investigação científica dessa área se desenvolva (...) com vasta produção 

acadêmico-científica”.  

Todavia, a área de secretariado não é reconhecida como área do conhecimento no 

CNPq, fato que conforme Maçaneiro (2011, p. 9) é agravante, visto que gera “dificuldades 

acadêmicas, relacionadas com os fins de ensino, pesquisa e aplicação prática dos 

conhecimentos”. 

Ressalta-se também que a falta de programas de pós-graduação stricto sensu na área 

de secretariado, consiste em fator inibidor às produções científicas nesse campo, tendo em 

vista que os profissionais que desejam ingressar nesses programas, devem fazê-lo em áreas 

afetas à sua formação (DURANTE, 2012). A inexistência desses programas na área, 

conforme Piccoli et. al. (2016), traz prejuízos a mesma.  

Ocorre que, ao ingressar em cursos de mestrado e doutorado, os profissionais de 

secretariado executivo voltam suas pesquisas às áreas e linhas de pesquisa do programa que 

estão cursando, direcionando assim, um olhar para pesquisas que por vezes, não se 

relacionam ao secretariado (DURANTE, 2012; BÍSCOLI; BILERT, 2013; PICCOLI et. al., 

2016). 

Ainda, Piccoli et. al. (2016, p. 113) citam que: 

(...)o fato de o Secretariado não ser reconhecido como uma área do 

conhecimento, possuir poucos grupos de pesquisa, docentes e 

coordenadores dos cursos superiores com pós-graduações stricto sensu em 

outras áreas forma um ciclo que agrava a situação do Secretariado no 

âmbito acadêmico e contribui para a inexistência de um curso stricto 

sensu na área (...). 

Nesse aspecto, Piccoli et. al. (2016) afirmam que a pós-graduação consiste em um 

dos caminhos principais para inserção de produções científicas. Dito isso, se este consiste em 

meio eficiente de construção do conhecimento, não estaria a área de secretariado 

demandando programas stricto sensu específicos para a formação de seus profissionais?  
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Nesse cenário, Oliveira e Durante (2016, p. 75) alertam para o fato de que “a 

constituição de uma cultura voltada para a pesquisa no Secretariado depende do maior 

envolvimento de todos os atores (...)” abarcados no processo. Para além dessas colocações, 

Sanches, Schmidt e Dias (2017) afirmam que é fundamental o desenvolvimento de linhas de 

pesquisa que possam contribuir na elaboração de pesquisas voltadas especificamente para o 

secretariado. 

Assim, acredita-se que o desenvolvimento de investigações direcionadas à área, 

juntamente com a estruturação de linhas de pesquisa e com o envolvimento dos docentes e 

pesquisadores, possam levar ao surgimento de cursos de pós-graduação em nível stricto 

sensu, na área e à consolidação da pesquisa em secretariado. 

 

2.2 A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO BRASIL - RELAÇÃO ENTRE 

PRODUÇÃO E LINHAS DE PESQUISA 

 

A pós-graduação stricto sensu possui um papel preponderante no que tange ao 

desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país, além de servir como base para 

formação de recursos humanos aptos a atuar em diferentes setores da sociedade.  Nos 

últimos anos, a pós-graduação stricto sensu tem passado por notável expansão tanto em 

relação a oferta de cursos, quanto em relação a abrangência no tocante às áreas do 

conhecimento (BIFANO, 2009).  

Formalmente instituída em meados dos anos 1960, dez anos depois, o número de 

cursos na pós-graduação brasileira já caminhava para um milhar. Atualmente, existem, de 

acordo com a CAPES (2017), 6.471 cursos de mestrado e doutorado em funcionamento no 

país. Destes, 2.205 doutorados e 4.266 mestrados. Em relação ao quantitativo de alunos 

formados, em 1996, por exemplo, 10.482 alunos obtiveram o título de mestre e 2.854 de 

doutor. Já em 2014 esse número passou para 50.206 mestres e 16.729 doutores, gerando um 

estoque de 445.562 profissionais com titulação de mestrado e de 177.053 de doutorado no 

país. Em termos comparativos, ainda o Brasil está distante de demais países do mundo em 

relação à taxa de indivíduos com doutorado (7,6 por cada 100 mil habitantes). Na Eslovênia, 

por exemplo, o país que mais detém doutores percentualmente ao total da população, possui 

56,6 doutores por grupo de 100 mil habitantes (DAHER, 2016). 

Apesar disso, é fato que a pós-graduação no Brasil avançou muito nas últimas 

décadas, principalmente ao se criar oportunidades para doutoramento no país, possibilitando 

uma expressiva formação de pesquisadores e professores universitários que impulsionaram a 

geração de novos programas stricto sensu (CRUZ, 2010). Entretanto, esse avanço e 

desenvolvimento não ocorreram de forma homogênea em todas as regiões do país, 

concentrando-se em grandes centros, a exemplo de Brasília com 16,7 doutores para cada 100 

mil habitantes no período compreendido entre 1996 a 2014; Rio Grande do Sul com uma 

proporção média de 14,1; São Paulo 13,9; Rio de Janeiro 13,1. Por outro lado, em estados 

como Acre e Roraima, não há presença de doutores no período da pesquisa e em estados 

como Piauí, Tocantins, Amapá, Maranhão e Rondônia a proporção é inferior a um doutor 

para cada grupo de100 mil habitantes (DAHER, 2016). 

Essas disparidades em relação ao quantitativo de doutores por estados, remete a 

discussões sobre a necessidade de políticas de fomento visando a equidade da oferta de pós-

graduação stricto sensu nas distintas unidades federativas, principalmente àquelas menos 

favorecidas com esse tipo de qualificação, muito embora, atualmente todos os estados do -

país contam com programas stricto sensu, ainda que de maneira desproporcional. Cirani, 
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Campanario e Silva (2015) em análise sobre as divergências regionais em relação ao 

desenvolvimento e expansão das pós-graduações no Brasil afirma que o país ainda necessita 

de uma política mais descentralizada quanto a esse tipo de qualificação profissional, 

possibilitando que indivíduos de regiões menos desenvolvidas também tenham acesso à pós-

graduação stricto sensu. 

Para além das disparidades regionais da oferta de pós-graduação, outro aspecto que 

merece atenção diz respeito ao crescimento diferenciado das diversas grandes áreas do 

conhecimento. Ao longo da história da pós-graduação stricto sensu no país, as áreas de 

Humanas, Saúde e Agrárias, entre outras, congregavam a maior parte da oferta de cursos. 

Hoje a área multidisciplinar é responsável pela oferta de 445 cursos stricto sensu, 

distanciando-se da segunda maior área (Ciências Agrária), que oferta 370 cursos (CAPES, 

2017). 

 Essa mudança de cenário vem ao encontro com o proposto no Plano Nacional de 

Pós-Graduação (PNPG) decênio 2011-2020, que sugere a criação de programas centrados 

em torno de novas formações, atendendo a demanda por formação em áreas não 

contempladas nos programas existentes. Isso porque, embora a oferta de cursos stricto sensu 

seja superior a 6.000, ainda existem formações de ensino superior que não dispõem de 

programas stricto sensu, a exemplo do Secretariado Executivo, que, apesar de formar 

bacharéis a praticamente meio século, ainda não verticalizou suas atividades.  

Entretanto, a criação de programas de pós-graduação stricto sensu, demanda, além 

de políticas educacionais, de estruturação das próprias áreas do conhecimento. De acordo 

com Borges e Casado (2009) anterior à proposição de curso de stricto sensu, faz-se 

necessário que as instituições elaborem uma agenda de pesquisa que priorize problemas 

considerados prioritários e relevantes para a comunidade científica, estabelecendo 

claramente as linhas de pesquisa para a área.   

Menandro (2003) corrobora Borges e Casado (2009) ao afirmar que: 

Linhas de pesquisa são um conceito largamente utilizado em curriculum 

vitae, em descrição de grupos de pesquisas, na especificação da 

abrangência de Programas de Pós-Graduação, em documentos oficiais de 

agências de fomento, destacado como elemento importante a ser 

considerado no âmbito da avaliação dos Programas de Pós-Graduação e 

que precisa ser considerado pelos formuladores de novas propostas de 

novos cursos de pós-graduação (MENANDRO, 2003, p. 01). 

A CAPES, fundação pública, criada para subsidiar o Ministério da Educação na 

formulação de políticas públicas para a pós-graduação, bem como para coordenar e avaliar 

os cursos deste nível considera as linhas de pesquisa como um dos fatores de impacto para a 

avaliação dos programas (CAPES, 2017). No caso dos programas stricto sensu em 

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, por exemplo, a 

CAPES estabelece que “as linhas de pesquisa precisam expressar a especificidade de 

produção de conhecimento da respectiva área de concentração, representando um recorte 

específico e bem delimitado da área de concentração” (CAPES, 2016, p. 09).  Para a área 

supracitada, as linhas de pesquisa fazem parte do rol de itens de maior peso nas avaliações 

dos programas, considerando como item de avaliação, entre outros aspectos, se os projetos 

desenvolvidos pelos docentes integrantes do corpo docente do curso apresentam coerência 

com as linhas de pesquisa, bem como, a distribuição dos projetos pelas distintas linhas de 

pesquisa dos programas. 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

385 

 

Além disso, autores como Menandro (2003) e Borges e Casado (2009) chamam a 

atenção também para a atuação dos pesquisadores em linhas distintas de pesquisa. Para eles, 

a atuação em temáticas diferentes pode prejudicar os processos de análises para a abertura e 

avaliação de programas já existentes, além de dificultar o desempenho do pesquisador que, 

se dedicando apenas a uma temática, poderá publicar em maior quantidade e, por 

consequência, maior qualidade.  “Quando o pesquisador permanece na pesquisa da mesma 

questão por longo tempo, sua produção é mais consistente” (BORGES; CASADO, p. 131, 

2009). 

Especificamente no caso do Secretariado Executivo, a investigação científica tem 

sido objeto de estudos recentes publicados principalmente em anais de eventos científicos da 

área, a exemplo do Encontro Nacional de Estudantes de Secretariado Executivo – ENESEC, 

Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo - ENASEC e revistas indexadas 

especializadas na área. Tais estudos, contudo, só apareceram, com mais nitidez, na literatura 

da área, a partir do final da primeira década dos anos 2000, ganhando maior visibilidade nos 

últimos anos com a criação de uma associação nacional de pesquisadores, surgimento e 

fortalecimento de grupos de pesquisa, publicações de livros e artigos com reflexões sobre a 

construção do conhecimento em secretariado (NASCIMENTO; FIALHO, 2016; SANCHES 

et al., 2016). 

Todavia, esses avanços na área, embora incipientes estão em consonância com o 

que preconiza Carneiro e Lourenço (2003), sobre as vantagens da pesquisa científica. Para 

eles, a pesquisa científica é o melhor caminho para conduzir uma área científica rumo a pós-

graduação stricto sensu. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa é caracterizada como um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 

sobre a compatibilidade existente entre as produções científicas dos membros pesquisadores 

e as linhas de pesquisa do GPSEB no quadriênio (2013-2016). Pesquisas descritivas, 

segundo Gil (2010), possuem por objetivo a descrição de determinada população ou 

fenômeno. Já as pesquisas qualitativas, conforme Richardson (2011, p. 79), são definidas 

como “a busca por uma compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais dos fenômenos”. Logo, o enfoque desses estudos é a análise profunda de 

particularidades de situações não tendo o intuito de mensurar ou generalizar. Neste artigo, o 

cunho descritivo e qualitativo é justificado por estudar aspectos específicos da produção 

científica dos integrantes do GPSEB, de maneira a descrever a relação existente entre os 

trabalhos realizados pelos membros pesquisadores e as linhas de pesquisa do referido grupo. 

No que tange à população do estudo, essa é composta especificamente por todos os 

membros incluídos na categoria de pesquisadores do GPSEB, totalizando 20 integrantes. 

Assim, não foram incluídos na análise os estudantes, os técnicos e os colaboradores 

estrangeiros. Justifica-se essa escolha pelo fato de que os pesquisadores são os principais 

contribuintes com a docência em Secretariado Executivo e, consequentemente, com o 

possível desenvolvimento de cursos stricto sensu na área. Isso não significa que as pesquisas 

realizadas pelos demais membros são menos importantes ou menos significativas para a 

construção de conhecimento na área secretarial, apenas que para o recorte deste artigo, cujo 

olhar é em direção ao stricto sensu, os pesquisadores por sua maior relação com a docência, 

apresentam relação mais direta. 
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Em relação a coleta de dados, essa foi realizada seguindo dois passos, ambos tendo 

como base os currículos dos membros pesquisadores do GPSEB, certificados na Plataforma 

Lattes – Diretório dos Grupos de Pesquisa – CNPq. É importante ressaltar que todos os 

currículos Lattes foram observados no período de 23 a 27 de junho de 2017, de forma que 

qualquer atualização feita posteriormente não foi possível ser considerada. 

O primeiro momento da coleta de dados buscou verificar e quantificar os seguintes 

indicadores de cada um dos 20 pesquisadores (todos observados no quadriênio 2013-2016):  

a) área da graduação; 

b) última titulação; 

c) projetos de pesquisa; 

d) artigos completos publicados em periódicos; 

e) livros publicados; 

f) capítulos de livros publicados; 

g) trabalhos completos publicados em anais de congressos;  

h) resumos expandidos publicados em anais de congressos; 

i) resumos publicados em anais de congressos.  

Cabe apontar que, para este estudo, o quantitativo e a análise das categorias 

“resumos expandidos publicados em anais de congressos” e “resumos publicados em anais 

de congressos” foram realizados conjuntamente, de maneira que o indicador foi nomeado 

apenas como “resumos publicados em anais de congressos”. Dessa forma, foi analisado um 

total de oito aspectos. A justificativa para a determinação dessas categorias de análise é que 

essas produções são as que mais pontuam na CAPES quando se refere à análise e avaliação 

de projetos para a criação de novos cursos stricto sensu.  

Num segundo momento, verificou-se a compatibilidade existente entre as 

produções científicas dos pesquisadores e as linhas de pesquisa existentes no grupo. Nesse 

sentido, conforme já exposto, as linhas de pesquisa do GPSEB são: Assessoria e Gestão 

Organizacional; Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização; Gestão Socioambiental 

nas organizações e Língua Estrangeira Moderna (CNPq, 2017). Cientes dessas linhas de 

pesquisa e com posse do quantitativo resultante das oito categorias de análise, buscou-se 

informações para relacionar a produção científica com as linhas de pesquisa. 

Para tanto, foram lidos os títulos de todas as produções (conforme as categorias 

apontadas) de cada um dos 20 pesquisadores, buscando identificar: a) se havia relação do 

estudo com alguma das linhas de pesquisa do GPSEB; b) se o Secretariado/área secretarial, 

em específico, era foco do estudo. Para indicar se o trabalho era compatível ou não com 

alguma linha de pesquisa do GPSEB utilizou-se a análise de conteúdo. Já para indicar se a 

pesquisa tinha como foco o Secretariado, observou-se a presença de palavras específicas que 

remetessem a essa área, tais como: secretariado, secretariado executivo, secretarial, 

secretário (a), secretariais. 

Com posse dos dados coletados, as discussões e análises foram realizadas de forma 

descritiva, com o auxílio do software Excel para a geração de gráficos e quadros que 

facilitassem a compreensão.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente apresentam-se dados relativos a área de formação, o grau de titulação e 

a quantidade de publicações (por categoria de análise) dos membros pesquisadores do 

GPSEB. Assim, do total de 20 pesquisadores do GPSEB, 14 possuem graduação em 
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Secretariado Executivo, cinco em Letras e um deles em Administração. Já no que se refere à 

última titulação dos mesmos, tem-se um pós-doutor, oito doutores, sete mestres, um 

especialista e três graduados.  

Neste sentido, observa-se compatibilidade entre a formação dos pesquisadores com 

as linhas de pesquisa do grupo. Isto, pois as três áreas de formação estão em consonância 

com as linhas mestras do Secretariado Executivo no Brasil, e num segundo momento, em 

consonância também com os objetivos do grupo de pesquisa em análise. Cabe destacar que 

embora, há presença de pesquisadores nas três linhas, a maior quantidade de pesquisadores 

com formação em secretariado é um aspecto positivo, dada a especificidade do grupo, que 

busca desenvolver pesquisas em secretariado, a fim de contribuir com o desenvolvimento da 

área. Outro aspecto que também contribui com o quantitativo e a qualidade das pesquisas 

desenvolvidas pelo GPSEB se refere a titulação dos pesquisadores, composta por 45% de 

doutores e pós-doutores, além de 35% de pesquisadores com título de mestrado. 

Em relação ao quantitativo de produções dos membros pesquisadores, é importante 

ressaltar que todos os trabalhos científicos foram analisados individualmente, de forma que 

as pesquisas realizadas em conjunto podem pontuar para mais de um pesquisador, sendo 

incluído no total de publicações. Para tanto, a quantidade de trabalhos científicos dos 

integrantes pesquisadores do GPSEB no quadriênio 2013-2016 é apresentada no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Produção científica dos pesquisadores do GPSEB no quadriênio 2013-2016 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Uma primeira análise permite inferir que o grupo produziu ao longo do quadriênio 

370 trabalhos, sendo predominantes as produções em trabalhos completos e resumos 

publicados (67%) em Anais de eventos. Tal resultado pode ser atrelado ao fato de eventos 

científicos serem veículos com maior facilidade e celeridade de publicação, se comparados a 

outros, como por exemplo, periódicos, capítulos e livros. Vale destacar ainda, que essas 

publicações demonstram a efetiva participação dos membros do GPSEB em eventos 

científicos, contribuindo dessa forma, com o avanço da área secretarial e também de áreas 

afins. 

Por outro lado, dada a importância que a CAPES atribui às publicações em 

periódicos, cabe um olhar dos pesquisadores para esta forma de divulgação das pesquisas, 

uma vez que no período em análise estas representaram somente 22% do total de 
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publicações. Neste sentido, seria importante que os pesquisadores após as apresentações em 

eventos científicos, aprimorassem seus estudos e os submetessem também para periódicos.  

Por fim, outra reflexão possível diz respeito a publicação de livros. Considerando 

que o GPSEB atua desde o ano de 2002 e atualmente congrega pesquisadores com elevada 

qualificação, seria desejável a sistematização das linhas de estudo do grupo, a partir de 

publicação de livros, aspecto ainda pouco explorado pelo grupo. 

Na sequência, visando atingir o propósito central do estudo desenvolveram-se 

análises relativas a compatibilidade das produções científicas dos pesquisadores com as 

linhas de pesquisa do GPSEB. Especificamente, neste momento cada uma das 370 

publicações foi analisada, com o intuito de investigar se estão ajustadas com uma ou mais 

linhas de pesquisa do grupo. Isto pois os dados demonstraram que um mesmo trabalho, 

independentemente da forma de publicação, pode estar ligado a mais de uma das linhas de 

pesquisa.  

Ademais, lembra-se que neste primeiro momento não se observou se os trabalhos 

tinham ou não relação específica com o Secretariado Executivo, apenas se o estudo era 

compatível com alguma das linhas de pesquisa do grupo. Assim, a distribuição das 

publicações por linha de pesquisa pode ser observada no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Quantitativo da produção científica relacionada com as linhas de pesquisa 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Primeiramente, observou-se no período em análise produções científicas nas quatro 

linhas do grupo. Este resultado é um fator importante, dada a intenção dos pesquisadores em 

tela sobre a proposição de um programa stricto sensu para a área, uma vez que para a Capes 

(2016), as linhas de pesquisa fazem parte do rol de itens de maior peso nas avaliações dos 

programas. 

Cabe destacar que dentre as linhas, a de maior destaque é a de Assessoria e Gestão 

Organizacional, na qual foram computadas 190 publicações. Isto pode ser reflexo da 

formação dos pesquisadores, que em sua maioria são graduados na área de secretariado. 

Mediante tal resultado, a concepção de uma proposta stricto sensu possui maior 

compatibilidade com a área de Assessoria e Gestão Organizacional. 
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Outra linha de pesquisa que também pode ser contemplada numa proposta stricto 

sensu é a de Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização, dado o quantitativo de 

publicações e a proximidade destas temáticas com a essência da formação em Secretariado.  

Além de verificar a existência de trabalhos que possuem relação com as linhas de 

pesquisa, observou-se também quais foram os meios de publicação desses estudos, conforme 

demonstrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Produção científica relacionada às linhas de pesquisa e subdividida por categoria  

Linhas de pesquisa 
Projetos 

Pesquisa 

Artigos 

em 

Periódico 

Livro 
Capítulo 

de livro 

Trabalho Completo 

em Anais 

Resumos 

em Anais 

Assessoria e gestão 

organizacional 
14 39 1 3 96 37 

Empreendedorismo, 

Inovação e 

Internacionalização 

2 15 0 3 24 12 

Gestão Socioambiental 

nas organizações 
9 11 0 1 17 6 

Língua Estrangeira 

Moderna 
1 5 0 1 10 11 

Total 
26 70 1 8 147 66 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Em relação as duas possíveis linhas de pesquisa para a proposta stricto sensu 

(Assessoria e Gestão Organizacional e Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização), 

faz-se necessário uma maior convergência de esforços dos pesquisadores no sentido de 

alinharem suas produções para publicações em periódicos e livros. Até o momento, as 

produções concentram-se em Anais de eventos. Trata-se de um aspecto importante a ser 

observado e alterado ao longo do tempo. 

Além disso, cabe destacar o quantitativo de projetos de pesquisa compatíveis com 

as duas linhas de pesquisa em discussão, fator este positivo para o stricto sensu, uma vez que 

projetos de pesquisa também são elementos avaliados e computados pela CAPES (2016), 

quando da proposição de novos programas no país. 

Na sequência, os dados coletados permitiram analisar se para além da 

compatibilidade com as linhas de pesquisa, os estudos possuem relação com a essência do 

grupo de pesquisa, qual seja, discussões sobre temáticas relativas ao Secretariado Executivo. 

Neste sentido, do total das publicações analisadas, apenas 38 delas não apresentaram 

compatibilidade nem com as linhas de pesquisa, tampouco com a área secretarial, aspecto 

considerado positivo para o grupo numa primeira análise.  

Num segundo momento, analisou-se a compatibilidade das produções 

especificamente para com o Secretariado Executivo. Para tanto, foi observado se nos títulos 

das produções haviam palavras específicas da área secretarial, de acordo com o exposto nos 

procedimentos metodológicos. Os resultados podem ser visualizados no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Estudos relacionados às linhas de pesquisa do GPSEB e ao Secretariado Executivo 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Considerando a intenção de um programa stricto sensu no Secretariado Executivo, 

os resultados demonstram a necessidade de realinhamento das publicações, uma vez que 

apenas 30% delas versa diretamente sobre a área. Essa necessidade de reestruturação se 

aplica para todas as linhas do GPSEB, especialmente para aquelas com maior potencial de 

proposição do programa. 

O cenário apresentado no Gráfico 3 pode ser reflexo da inexistência de programas 

stricto sensu na área no país (Durante, 2016), o que demanda dos pesquisadores uma 

qualificação em mestrados e doutorados distintos de sua área de formação de graduação 

(Piccoli et al, 2016), nos quais eles sentem a necessidade de publicar. Outros ainda atuam 

enquanto docentes em programas stricto sensu vinculados a outras áreas, e portanto, 

desenvolvem suas pesquisas nestes universos. Contudo, para Menandro (2003) e Borges e 

Casado (2009), a atuação de pesquisadores em linhas distintas de pesquisa não é positivo 

para os processos de abertura e avaliação de programas, além de dificultar o desempenho do 

pesquisador que, se dedicando apenas a uma temática, poderá publicar em maior quantidade 

e, por consequência, maior qualidade.   

Dessa forma, por um lado, percebe-se a necessidade do realinhamento das 

pesquisas, mas por outro, sabe-se também das dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores 

em questão, dada a diversidade das suas qualificações stricto sensu. Assim, acredita-se que o 

realinhamento será possível, porém não num curto espaço de tempo. Inclusive, a 

possibilidade da abertura de um programa stricto sensu será fator chave para que um maior 

ajustamento das publicações ocorra no futuro.  

Por fim, os resultados permitiram uma última análise para o presente estudo. 

Identificaram-se muitos trabalhos com foco de estudo no Secretariado Executivo, mas sem 

relação com nenhuma das quatro linhas de pesquisa existentes atualmente no GPSEB. 

Nesses casos, buscou-se saber quais temáticas e possíveis linhas novas de pesquisa estavam 

sendo abordadas. O Gráfico 4 apresenta esses resultados.   



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

391 

 

 

 

Gráfico 4 – Pesquisas voltadas ao secretariado e não contempladas nas linhas de pesquisa do GPSEB 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Conforme pode ser visualizado, um significativo número de publicações (77) 

conduz ao entendimento sobre a possibilidade ou até mesmo, sobre a necessidade da 

construção de duas novas linhas de investigação no grupo, quais sejam: Pesquisa e Formação 

em Secretariado Executivo. Ambas as temáticas voltam seu olhar para a construção 

epistemológica e sobre a essência da formação do profissional de secretariado.   

Acredita-se que esse resultado seja reflexo da preocupação dos pesquisadores em 

tela, que em consonância com os demais pesquisadores da área do Secretariado Executivo no 

Brasil, desde meados de 2010 preocupam-se, de forma nítida e massivamente com a 

consolidação da profissão, a partir da pesquisa. Um exemplo concreto é a própria temática 

do V Enasec “Pesquisa e formação acadêmica em Secretariado: continuidades, 

descontinuidades, perspectivas e desafios”. Deste modo, os pesquisadores do GPSEB 

preocupados em contribuir com o cenário nacional da área, também estão voltando esforços 

para estes temas. 

Neste sentido, tem-se então uma lacuna a ser discutida e repensada no grupo em 

questão, demonstrando a necessidade de outro possível realinhamento. Pode-se considerar 

que as duas temáticas aqui apresentadas tem sido foco de investigação no grupo, uma vez 

que apresentam mais publicações do que outras três linhas de pesquisa (Empreendedorismo, 

Inovação e Internacionalização; Gestão Socioambiental nas organizações; Língua 

Estrangeira Moderna) atualmente existentes no grupo. 

De modo geral, ao longo deste estudo foram apresentadas algumas considerações 

acerca de temáticas e linhas de pesquisa existentes no GPSEB, tema este que se torna 

relevante na atual conjuntura, dado: o interesse do grupo na proposição de um programa 

stricto sensu; a importância da compatibilidade das linhas e temáticas com as produções 

científicas dos pesquisadores em função da CAPES; e por fim, o consenso da comunidade 

científica do Secretariado no Brasil sobre a necessidade e urgência da abertura de programas 

de mestrado na área. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo aqui apresentado lança um olhar para a produção científica da área 

secretarial rumo a formação stricto sensu. Sabe-se que as colocações aqui inferidas são 

baseadas no caso do GPSEB, mas entende-se também, que podem conduzir importantes 

reflexões para outros pesquisadores, grupos, centros e universidades.  

O título do estudo remete a reflexão de que para alcançar a esperada formação 

stricto sensu, algumas mudanças e adequações podem se fazer necessárias. No caso do 

GPSEB, entende-se que os pesquisadores apresentam possibilidades concretas para ofertar 

um programa de mestrado, uma vez que possuem uma longa trajetória de estudos no referido 

grupo, apresentam um corpo docente qualificado para tal, bem como desenvolveram um 

número significativo de pesquisas e publicações no último quadriênio. Contudo, o Mutatis 

Mutandis conduziu a reflexões específicas, indicando aspectos importantes para serem 

discutidos e talvez alterados. Dentre eles, especial atenção deve ser dada a uma maior 

quantidade de publicações voltadas especificamente para o Secretariado Executivo. Também 

são necessárias mais produções em periódicos e livros, além da necessidade de repensar 

sobre a manutenção ou não de algumas linhas de pesquisa que possuem reduzidas produções 

no grupo. Além disso, destaca-se que os pesquisadores vêm produzindo estudos voltados 

para a pesquisa e a formação em Secretariado Executivo, temáticas estas não contempladas 

enquanto linhas de pesquisa no grupo. Tais ajustes são fundamentais, dada a importância que 

a CAPES estabelece para a questão da compatibilidade existente entre as produções 

científicas e as linhas de pesquisa. 

Há que se considerar ainda que este estudo não teve o propósito de fornecer 

considerações precisas e finais para tais reflexões, mas sim, de lançar um olhar sobre um 

aspecto importante para o grupo de pesquisa em questão, e que parece ser de interesse da 

comunidade científica secretarial como um todo.  

Assim, acredita-se que as questões aqui abordadas possam subsidiar a composição 

de uma agenda de pesquisas futuras, talvez mais concreta, com vistas ao acompanhamento 

da produção científica dos grupos de pesquisa e dos pesquisadores da área de Secretariado 

no Brasil, que anseiam pela abertura da formação stricto sensu. 
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Resumo: A produção monográfica é um meio de inserir o aluno na pesquisa científica e 

contribuir com o desenvolvimento da área. A problemática da pesquisa consiste em: que 

significados são atribuídos pelos estudantes de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) à elaboração da monografia e quais dificuldades são encontradas 

durante o processo? Essa investigação se justifica pela inexistência de pesquisas que tratem 

das percepções dos alunos sobre o tema e é importante conhecer tais percepções, 

especialmente nesta fase em que o secretariado busca o fortalecimento da pesquisa. O 

objetivo geral consiste em compreender o significado e as dificuldades vivenciadas durante a 

elaboração do trabalho monográfico. A pesquisa é qualitativa e descritiva. A técnica de 

coleta de dados empregada foi questionário e os resultados foram tratados por meio da 

análise de conteúdo. A abordagem teórica contempla estudos da Educação que discutem 

formação acadêmica e estudos sobre pesquisa em Secretariado. Concluiu-se que o trabalho 

monográfico possui significado positivo e de satisfação aos estudantes, ocasionando o 

desenvolvimento intelectual e pessoal, sendo também motivo de realização e enriquecimento 

para a área. Os sujeitos também apontaram dificuldades de ordem pessoal e institucional, 

mas essas não comprometem o processo e podem ser solucionadas.  

Palavras-chave: Pesquisa. Formação acadêmica. Monografia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A importância da pesquisa e da produção científica durante a formação acadêmica é 

um assunto debatido e defendido por estudiosos de diferentes áreas do conhecimento, por 

contribuir de forma significativa na formação crítica do aluno, desenvolver habilidade de 

questionamento, identificação de problemas, além de ser uma oportunidade de teorizar a 

prática profissional (SEVERINO, 2007). Pedro Demo (2011, p. 78) assegura que “sem 

pesquisa, não há vida acadêmica, a menos que a reduzamos a uma tática incolor de repasse 

copiado”. 

Têm-se no ensino superior, sobretudo no âmbito das Universidades, a missão da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Severino (2007, p. 24) explica a relação 

entre os três eixos, sendo a pesquisa responsável por fomentar o ensino e a extensão de 

forma que “só se aprende, só se ensina, pesquisando; só se presta serviço à comunidade, se 

tais serviços nascerem e se nutrirem da pesquisa”.  

A monografia é considerada um dos meios de inclusão do aluno no mundo da 

pesquisa durante a graduação. Oliveira e Durante (2016) defendem que a monografia é uma 

forma de introduzir o aluno de Secretariado Executivo no universo da pesquisa e se faz 

importante até mesmo para o fortalecimento da profissão e da formação acadêmica. 

mailto:danielagiareta@gmail.com


  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

396 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos Bacharelados em 

Secretariado Executivo determinam os conteúdos que, obrigatoriamente, devem fazer parte 

da integralização curricular e deixa aberta a possibilidade de o curso incluir outros conteúdos 

para atender características regionais. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é 

componente optativo pelas DCNs, ficando a cargo de cada Instituição de Ensino Superior 

(IES) a escolha de contemplar ou não na integralização curricular (BRASIL, 2005). Esse fato 

demonstra que a pesquisa científica não é tratada com prioridade na formação acadêmica de 

secretariado e sinaliza a falta de uma cultura voltada para a pesquisa.  

A deficiência em pesquisa levou o secretariado a passar por uma consulta pública 

do Ministério da Educação (MEC), em 2009, sob questionamento da continuidade do curso 

de bacharelado em secretariado devido à pouca contribuição científica na área (ABPSEC, 

2016). Desde então, observa-se uma movimentação na área em prol da pesquisa, com o 

aumento e qualificação da produção científica, criação de periódicos e eventos acadêmicos, 

criação de grupos de pesquisa e criação de uma associação de pesquisadores, a Associação 

Brasileira de Pesquisa em Secretariado (ABPSEC) (DURANTE; PEREIRA, 2016). 

No curso bacharelado em Secretariado Executivo, da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), em funcionamento desde 1995, a Monografia é um componente obrigatório 

para a sua conclusão. Os estudantes no último semestre do curso, podendo iniciar antes, 

mediante matrícula, realizam a atividade de Monografia sob a orientação de um professor e, 

ao final do semestre, submetem a apreciação de uma banca examinadora. Essa experiência 

possibilita ao estudante à iniciação a pesquisa durante a graduação, gerando benefícios aos 

estudantes, à formação, ao curso e à profissão. Por outro lado, nem sempre os alunos 

percebem esses benefícios. 

Diante disso, surgiu o questionamento que deflagrou a pesquisa: Que significados 

são atribuídos pelos estudantes à elaboração da monografia e quais as dificuldades são 

encontradas durante o processo? Assim, o objetivo geral do estudo é compreender o 

significado e as dificuldades vivenciadas durante a elaboração do trabalho monográfico, na 

visão dos ex-alunos do curso de bacharelado em Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará. Como objetivos específicos, definiram-se: a) identificar os estudantes que 

defenderam suas monografias no período de 2013.2 a 2016.1; b) entender o significado 

atribuído pelo estudante ao trabalho monográfico; c) levantar as dificuldades encontradas 

pelos estudantes na elaboração da monografia; d) conhecer, a partir do entendimento dos 

egressos, soluções para as dificuldades. 

Essa investigação se justifica pela inexistência de pesquisas no Secretariado 

Executivo que tratem das percepções dos alunos sobre a produção monográfica e é 

importante conhecer tais percepções, especialmente nesta fase em que o secretariado busca o 

fortalecimento da pesquisa. Além disso, como o estudo visa identificar as dificuldades e 

possíveis soluções, tem-se a expectativa de aprimorar a elaboração das monografias no 

âmbito do curso, o que poderá repercutir na maior qualidade dos trabalhos. Ainda, é 

relevante a informação de que esses questionamentos já foram levantados em outras áreas do 

conhecimento como na Administração (MERG, 2012) e na Enfermagem (FREITAS, 2012). 

O texto segue com a fundamentação teórica, abordando o curso de Secretariado 

Executivo em termos de formação acadêmica e pesquisa. Também revisa a literatura sobre 

trabalho monográfico. Posteriormente, são apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados para o desenvolvimento do estudo e caracterizado o curso da UFC. Na quarta parte 

tem-se a apresentação e análise dos dados finalizando com as considerações finais e 

referências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: FORMAÇÃO ACADÊMICA, PESQUISA EM 

SECRETARIADO E TRABALHO MONOGRÁFICO 

 

A fim de acompanhar o desenvolvimento da profissão de Secretariado Executivo e 

responder às exigências de qualificação profissional do mercado de trabalho, foi instituída a 

formação acadêmica em Secretariado (BIANCHI; ALVARENGA; BIANCHI, 2003). No 

Brasil, o primeiro curso de Bacharelado em Secretariado Executivo foi criado em 1969, em 

Salvador, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), mas somente na década de 1990 se 

expandiu em nível nacional, tornando-se presente nas várias instituições de ensino superior 

(CIELO, SCHMIDT, WENNING, 2014). 

A formação em Secretariado Executivo atualmente é regida pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), Resolução nº 3, instituída em 23 de junho de 2005. As 

DCNs vieram atender as novas exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

de 1996, em que o currículo passa a ser mais flexível, bem como, evita grande diversidade 

que possa interferir negativamente em possíveis transferências de estudantes de uma 

Instituição para a outra, de forma que esses deem continuidade aos seus estudos sem 

dificuldades (SOUZA, 1997).  

Os cursos de Secretariado Executivo, segundo as DCNs, devem ser organizados 

com disciplinas variadas de modo a formar um profissional multidisciplinar, preparado para 

enfrentar as variáveis do mercado. São exigidos 1) conteúdos básicos relacionados com as 

ciências sociais, jurídicas, econômicas e da comunicação e informação; 2) conteúdos 

específicos de secretariado, incluindo as técnicas de trabalho e ética, bem como de 

administração, psicologia, língua portuguesa e estrangeira; e 3) conteúdos teórico-práticos 

como estágio supervisionado e atividades complementares (BRASIL, 2005).  

Um fator que interessa a esta pesquisa é que as DCNs facultam a produção do TCC 

para a integralização curricular deixando a cargo de cada instituição de ensino a decisão de 

contemplar ou não na estrutura curricular. 

Art. 10. O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um componente 

curricular opcional da instituição que, se for adotado, poderá ser 

desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de iniciação 

científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e 

de formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em 

regulamento próprio (BRASIL, 2005, p. 4). 

O desenvolvimento do trabalho monográfico é uma das formas do desenvolvimento 

de pesquisa científica durante a formação acadêmica. Oliveira (1999, p. 236) compreende 

que “Monografia significa abordagem de um único assunto, ou problema, sob tratamento 

metodológico de investigação”. E traz como característica essencial “a forma de estudo de 

um tema (unicidade) delimitado, uma atualidade e originalidade acompanhada de uma 

contribuição importante para a ampliação do conhecimento específico” (OLIVEIRA, 1999, 

p.236).  

Severino (2007, p. 202), ao discorrer sobre o TCC, relata que “para grande maioria, 

ele representa a primeira experiência de realização de uma pesquisa. Como vivência de 

produção de conhecimento, contribui significativamente para uma boa aprendizagem”. 

Acrescenta: “além de eventual contribuição de seus conteúdos, executar esses trabalhos é 

praticar a pesquisa, iniciar-se à vida científica e vivenciar a forma privilegiada de aprender” 

(SEVERINO, 2007, p. 26) 
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Para Lima (2008), a produção monográfica ao término de uma graduação, confere 

ao estudante o atingimento do grau de maturidade quanto ao que foi estudado. “A 

monografia, no contexto da formação acadêmica, representa o ápice de uma pirâmide em 

cuja base estão o método e as práticas de estudos eficazes” (LIMA, 2008, p. 11). O autor 

(2008) sugere que a produção monográfica na formação acadêmica remete a uma transição 

do aluno reprodutor para aquele que de fato, produz e pesquisa.  

Deste modo, o fato da monografia ser facultativo na graduação em Secretariado 

Executivo pode resultar em deficiência na formação acadêmica. Demo (2011) igualmente 

defende que o ensino deve ocorrer por meio da pesquisa para quebrar o paradigma de ensino 

como repasse de conhecimento. Para Oliveira e Durante (2016, p.71), “a exigência do 

trabalho monográfico é uma forma, não única, de o aluno envolver-se efetivamente com 

pesquisa durante a graduação e aprofundar conteúdos específicos de Secretariado”. Além 

disso, “os estudos contribuiriam para o incremento da pesquisa e da área, além de fortalecer 

a formação acadêmica do aluno” (OLIVEIRA; DURANTE; 2016, p.71). 

Faz-se relevante a informação sobre a ocorrência de outros modelos de TCC, além 

da monografia, que são considerados por instituições como obrigatórios para a conclusão do 

curso, sendo alguns deles a produção de artigos, papers ou relatórios de estágios. Em 

levantamento realizado por Oliveira e Durante (2016) sobre a presença de disciplinas ligadas 

à pesquisa nos cursos de secretariado no país, ficou registrado que há diversidade quanto as 

atividades de pesquisa estabelecidas como obrigatórias na integralização curricular desses 

cursos, confirmando a presença de outras modalidades. O referido estudo abrangeu 56 cursos 

e destes a obrigatoriedade do TCC ou da monografia foi identificada em 25, ou seja, quase 

50%, sendo considerado um número positivo pelas autoras.  

Tendo as IES a função de produzir conhecimento, não há como questionar a 

importância da pesquisa não só para a universidade, mas para a sociedade que está em 

constante atualização e tornando-se cada vez mais informativa. As Instituições de Ensino 

Superior além de incentivarem seus alunos a incluírem-se no mundo da pesquisa, devem 

também, apresentar esses resultados a sociedade de forma a agregar valor a todo o universo 

onde o homem se insere (MARQUES, 2006).  

Diante do exposto sobre a importância da pesquisa na vida acadêmica, ainda há 

elementos que se configuram como empecilhos durante essa produção. Algumas 

dificuldades foram apontadas por Merg (2012) como, a falta de tempo do orientador para 

com o orientando e a limitação de literatura sobre o tema. Em contrapartida, o autor também 

observou em seu estudo que a conclusão do TCC contribuiu com o desenvolvimento da 

maturidade dos estudantes, representando conquista e realização para os sujeitos de sua 

pesquisa. Já Freitas (2012), que investigou a percepção dos discentes sobre as dificuldades 

na produção do trabalho acadêmico com um grupo de acadêmicos inscritos na oficina de 

metodologia da pesquisa, teve como resultado de sua pesquisa que a maior preocupação na 

produção monográfica foi a aplicação das normas. 

Fica claro, diante do registrado, de que a produção monográfica se faz necessária 

para a introdução do aluno no ambiente de pesquisa elevando-o a gerador de conhecimento, 

bem como para o cumprimento da função da universidade de produção do saber e 

apresentação de resultados para a sociedade. A monografia pode torna-se um marco na vida 

estudantil do aluno. É o momento onde deixa de ser um reprodutor do conhecimento 

recebido e passa a contribuir como produtor de conhecimento.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa possui abordagem qualitativa visto que tem a pretensão de compreender 

o significado e as dificuldades no processo da produção monográfica. De acordo com 

Prodanovi e Freitas (2013, p. 70) a pesquisa qualitativa “considera que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”. Esta pesquisa 

classifica-se também como descritiva, já que descreve comportamentos, sentimentos e 

experiências dos sujeitos (GIL, 2002). 

Quanto ao método, inicialmente foi realizada a revisão da literatura. Nessa fase 

buscaram-se estudos da área da Educação que discutem a importância da pesquisa na 

formação acadêmica. Num segundo momento, foi realizado um levantamento de dados, que 

enquanto método estuda fenômenos que ocorrem naturalmente em uma determinada 

população e a coleta é realizada diretamente com os sujeitos. De acordo com Gil (2002) essa 

técnica mostra-se bastante útil para a análise de opiniões e atitudes o que reflete ao objetivo 

desta pesquisa pois trata-se de buscar resultados qualitativos através das descrições das 

opiniões e sentimentos dos sujeitos.  

Quanto aos sujeitos da pesquisa, compreende os egressos do curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará porque esse público já cumpriu o requisito da 

elaboração e aprovação da monografia por isso podem informar suas percepções acerca do 

processo. Até o momento desta pesquisa, o curso possuía 541 egressos. Diante da 

impossibilidade de estudar toda a população ou seu universo, reduziu-se a análise a uma 

amostra deste universo. Prodanovi e Freitas (2013, p.97) afirmam que “de modo geral, as 

pesquisas sociais abrangem um universo de elementos tão grande que se torna impossível 

considerá-lo em sua totalidade. Por essa razão, nas pesquisas sociais, é muito frequente 

trabalhar com uma amostra”. Assim, optou-se por delimitar a pesquisa aos egressos que 

concluíram o curso no período 2013.2 a 2016.1, no total de 56 sujeitos, que são os recém-

formados e, por terem realizado a monografia mais recentemente se pressupõe que ainda 

possuem em mente as experiências, sentimentos e dificuldades gerados pelo processo.  

A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário. Para a 

elaboração do questionário, inicialmente fez-se o quadro de congruência com os objetivos da 

pesquisa, fundamento teórico e possíveis perguntas que levariam ao alcance dos objetivos. 

Após análise, cruzamento das informações e pré-teste o questionário ficou constituído de 

nove perguntas abertas direcionadas a experiência vivida pelos sujeitos durante a produção 

monográfica. Na coordenação do curso foram obtidas as atas de colação de grau dos 

semestres 2013.2 a 2016.1 a fim de identificar os sujeitos da pesquisa e seus contatos 

eletrônicos.  

A coleta iniciou no dia 02 de novembro de 2016 com o envio por e-mail do convite 

para participar do estudo e o questionário anexado. Os sujeitos também foram procurados 

nas redes sociais a fim de reforçar a importância da participação na pesquisa. O aplicativo 

Outlook express, que é um gerenciador de e-mails, foi utilizado para ter certeza de que o e-

mail foi recebido pelo destinatário. Deste modo, é possível afirmar que os 56 sujeitos da 

pesquisa receberam o questionário.  

O acompanhamento das respostas foi realizado diariamente após o envio e foi 

reenviado o arquivo para aqueles que não retornaram com as respostas dentro do prazo 

estipulado.  Ao completar 15 dias estabelecidos para a coleta, obteve-se o retorno satisfatório 

de 28 sujeitos, do total de 56, ou seja, 50% da amostra, o que foi considerado satisfatório por 
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se tratar de estudo qualitativo. Os sujeitos são identificados no texto como Sujeito 1 ao 

Sujeito 28, para garantir o anonimato dos mesmos.  

Para análise de dados optou-se pela técnica de análise de conteúdo. O tratamento se 

deu por intermédio de categorias onde foram estabelecidos conteúdos comuns entre as 

respostas, ou que possuíam relacionamento entre si (GOMES, 1994). Os resultados são 

apresentados de forma descritiva.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dos 28 sujeitos que responderam ao questionário todos afirmaram ter apresentado 

suas monografias no curso de Secretariado Executivo da UFC no período de 2013.2 à 

2016.1, atendendo ao critério estabelecido para a definição da amostra. Outra informação 

colhida é que três dos 28 sujeitos possuem também formação em outra área, além de 

Secretariado. A título de organização das opiniões dos sujeitos, os dados são apresentados 

conforme os objetivos do estudo: significados atribuídos, dificuldades vivenciadas, sugestões 

para diminuição das dificuldades durante a produção monográfica. 

 

4.1 SIGNIFICADOS DA PRODUÇÃO MONOGRÁFICA 

 

Questionados sobre o significado de elaborar e defender monografia no curso de 

Secretariado Executivo da UFC, todos os sujeitos demonstraram significado positivo e de 

satisfação. Os significados mais identificados foram de "Desenvolvimento e realização 

pessoal" e de "Aquisição de mais conhecimento científico e experiência em pesquisa". A 

esse respeito, Oliveira e Durante (2016, p.78) já destacaram que dentre os objetivos da 

monografia está o de desenvolver hábitos de pesquisa que irão interferir tanto na formação 

acadêmica como no desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos. 

O desenvolvimento e a realização pessoal correspondem a todo o processo de 

aprendizagem estruturado pela universidade onde o estudante é levado a ampliar sua pessoa, 

como indivíduo participante da sociedade, e suas habilidades profissionais no meio 

acadêmico e/ou organizacional. Atribuir como significado da produção monográfica o 

desenvolver-se pessoalmente também atinge um dos objetivos propostos pelo curso em seu 

Projeto Pedagógico (UFC, 2006). A fala de um sujeito ilustra sua realização pessoal: “Foi 

difícil, mas prazeroso ao mesmo tempo. É muito bom, você observar que seu esforço e 

dedicação deram um resultado positivo. Foi bastante significante e importante pra mim” 

(SUJEITO 5). 

Quanto à aquisição de conhecimento científico e experiência em pesquisa, são 

ganhos que estão vinculados a elaboração deste trabalho correspondendo ao fato de que a 

monografia é considerada uma das formas de iniciar no universo da pesquisa científica. Ao 

reconhecer como significados essas aquisições, reafirma-se o que foi ressaltado por Severino 

(2007) que elaborar o TCC é praticar e inserir-se no campo da pesquisa científica, ou seja, 

contribui diretamente na aquisição de conhecimentos específicos da área pesquisada. O 

Sujeito 4 relatou: “Significou aprendizado quanto a se organizar para manusear diversas 

informações, além de aprender a buscar informações e defender o ponto de vista. Como 

também aumentar a capacidade crítica”. Já para o sujeito 15: “Foi a melhor experiência 

acadêmica que tive. A monografia contribui para uma visão mais ampla acerca do trabalho 

científico, e da importância deste para o curso de graduação”. Essas opiniões retratam o 
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sentimento de ganho de conhecimento através da experiência vivida com a produção 

intelectual. 

Alguns dos sujeitos explicitaram o significado de gratidão por poder contribuir com 

o desenvolvimento do curso por meio de suas pesquisas gerando conhecimento para a área 

secretarial na busca de seu fortalecimento. Oliveira e Durante (2016) reconhecem esse 

sentimento de contribuição do aluno produtor da monografia para com o ensino quando 

afirmam que “Através da pesquisa científica o aluno passa a produzir conhecimento para a 

academia e a sociedade” (OLIVEIRA; DURANTE. 2016, p. 78). 

Outros sujeitos atribuíram como significado o sentimento de dever cumprido. 

Acredita-se que essas sensações estejam presentes em cada aluno que consegue concluir seu 

trabalho de forma satisfatória elevando-o a graduado. Este sentimento confirma o que diz 

Lima (2008) quando faz referência a produção da monografia como um marco na vida do 

estudante onde este passa de reprodutor a produtor de conhecimento. Ainda, um sujeito 

demonstrou satisfação pela contribuição ao local de trabalho: “Poder contribuir com minha 

pesquisa para o desenvolvimento no meu próprio ambiente de trabalho” (SUJEITO 21). 

Visando sintetizar, o quadro 1 apresenta as seis perspectivas em que foi possível 

agrupar todas as respostas obtidas. 

 

Quadro 1 - Significados atribuídos ao processo de elaboração da monografia 

Significado  Frequência % 

Desenvolvimento e realização pessoal 10 36 

Aquisição de mais conhecimento científico e experiência em pesquisa 8 29 

Satisfação de contribuir com o curso/área 4 14 

Dever cumprido 3 11 

Trabalho de muita importância 2 7 

Satisfação em contribuir com o local de trabalho 1 3 

TOTAL 28 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

De modo complementar, os sujeitos foram indagados sobre como definem a 

produção da monografia para o desenvolvimento do Secretariado Executivo enquanto 

profissão. Os sujeitos destacaram contribuições para a evolução da profissão e do 

profissional Secretário Executivo, ratificando os significados anteriormente descritos. Os três 

trechos que seguem exemplificam os achados: 

Seja em qualquer área, a pesquisa tem um papel imprescindível. É através 

da pesquisa que uma profissão ou área do conhecimento evolui. No 

Secretariado principalmente, visto que é uma área que ainda busca se 

consolidar cientificamente, apesar da sua inquestionável ascensão no 

âmbito profissional. O acadêmico que faz monografia, sem dúvida, torna-

se um profissional mais qualificado, com visão crítica e habilidades 

analíticas mais apuradas, o que contribuirá significativamente para o 

desenvolvimento do seu trabalho enquanto assessor, gestor, empreendedor 

ou consultor (SUJEITO 01) 

Crescimento profissional através do conhecimento científico (SUJEITO  

02) 
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Mais produção bibliográfica na área, mais intimidade com a profissão, é 

possível ver realidade da profissão e profissionais de perto (SUJEITO 19) 

Essas respostas compactuam com as atribuições dadas ao significado dessa 

produção quando constam neles a satisfação de contribuir com a área, com local de trabalho 

e com o desenvolvimento pessoal. Todas as respostas obtidas foram reunidas pela 

similaridade dos conteúdos expressos (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Significado da produção da monografia para o desenvolvimento do Secretariado Executivo 

enquanto profissão. 

Significado  Frequência 

Importante por causa da pesquisa 7 

Valoriza e fortalece o acadêmico e o profissional 7 

Profissionais mais qualificados, com visão crítica e habilidades apuradas. 5 

Reconhecimento acadêmico 4 

Importante por abordar a realidade e atualizar conceitos 4 

Evolução acadêmica nos níveis Lato sensu e Stricto sensu 1 

TOTAL 28 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

 

Como pode ser constatado nos quadros 1 e 2, os sujeitos revelam a importância da 

monografia para a formação acadêmica e o sentimento de satisfação por terem vivido essa 

etapa e pelos benefícios que obtiveram no desenvolvimento pessoal e profissional. Tais 

opiniões conferem com os pressupostos teóricos apresentados nesse estudo (SEVERINO, 

2007; LIMA, 2008; DEMO, 2011; OLIVEIRA; DURANTE, 2016).  

Como a monografia é um componente obrigatório, buscou-se investigar se a 

obrigatoriedade tem alguma relação com os significados atribuídos. Os sujeitos foram 

convidados a opinar sobre a concordância ou não da obrigatoriedade e justificar suas 

respostas. Quanto à obrigatoriedade, 19 dos sujeitos concordaram, justificando a importância 

de o aluno criar conhecimentos científicos e consolidar seu aprendizado no final do curso. 

Enquanto oito discordaram da obrigatoriedade justificando que poderia ser optativa sob 

alegação de que a produção científica deve partir de iniciativa própria do aluno.  

Os sujeitos também foram questionados se a produção da monografia incentivou a 

realização de novas pesquisas ou a continuidade dos estudos acadêmicos em cursos lato ou 

stricto sensu. A esse respeito, 18 afirmaram que se sentiram incentivados depois de produzir 

a monografia. Santos e Durante (2012), entre outros, já apontaram que o envolvimento do 

aluno com a pesquisa durante a graduação estimula-o a continuar seus estudos em nível de 

pós-graduação. Por outro lado, 10 sujeitos registraram que não se sentiram incentivados, 

justificando a falta de tempo, não ter gostado da experiência ou por não ter interesse em 

seguir na profissão.  

Para finalizar essa parte, foi questionado se o estudante de Secretariado Executivo 

deve ser capacitado para a pesquisa. Os sujeitos foram unanimes na afirmativa relatando 

como motivos a importância para a difusão e fortalecimento da área e para o 

desenvolvimento de habilidades profissionais e pessoais. Deste modo, apesar de alguns 

sujeitos não concordarem com a obrigatoriedade e não se sentirem motivados a realizar 

outras pesquisas e continuar seus estudos, mesmo assim, evidenciaram a importância de o 
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profissional secretário executivo ser capacitado para a pesquisa. Com isso, cumpre-se o 

primeiro objetivo da pesquisa que é compreender o significado da produção monográfica na 

visão dos ex-alunos.  

 

4.2 DIFICULDADES VIVENCIADAS DURANTE A PRODUÇÃO MONOGRÁFICA 

 

Outro objetivo desta pesquisa foi levantar as dificuldades encontradas pelos 

estudantes na elaboração da monografia. Questionou-se, portanto, os sujeitos acerca de 

possíveis dificuldades relacionadas com: a) o tempo e prazos; b) o processo de orientação; c) 

a estrutura da biblioteca; d) os seus conhecimentos prévios; e) a sua habilidade de escrita; e 

f) a literatura direcionada ao tema proposto. O quadro 3 apresenta a frequência das respostas. 

Quadro 3 - Dificuldades vivenciadas durante a produção da monografia 

 Tempo/prazo Orientação Biblioteca Conhecimento 

prévio 

Escrita Literatura 

direcionada 

ao tema 

Não teve 

dificuldade 

10 19 12 18 17 14 

Teve 

dificuldade 

18 9 16 9 9 12 

Não 

respondeu 

- - - 1 2 1 

TOTAL 28 28 28 28 28 28 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

A falta de tempo para cumprir os prazos foi a dificuldade mais apontada. A maioria 

afirmou que teve dificuldades para conciliar a produção científica com o estudo de outras 

disciplinas, além do trabalho, família e imprevistos. Também foram citados como 

empecilhos: o curto prazo; a falta de hábito em pesquisa; e não ter o tema definido com 

antecedência. A falta de tempo já foi citada por Durante e Pereira (2016) como um dos 

motivos dos alunos não se inserirem em atividades de pesquisa e atividades extraclasse de 

modo geral. Os sujeitos que afirmaram não ter ocorrido dificuldades justificaram que o 

tempo e o prazo são suficientes para a produção do trabalho tendo como fator importante a 

organização e determinação. 

Em relação ao processo de orientação, a maioria respondeu que não teve 

dificuldades e que obteve ótimo relacionamento com o orientador, onde o acompanhamento 

foi satisfatório e essencial para a realização do trabalho. A minoria que ficou insatisfeita com 

a orientação relatou problemas com a disponibilidade do orientador e contratempos no 

alinhamento do tema proposto com a área de estudos do docente. 

Quanto à estrutura da biblioteca, as opiniões são equilibradas; 12 sujeitos relataram 

não terem encontrado dificuldades, afirmando ser de boa estrutura e de fácil acesso, 

enquanto para 16 deles a biblioteca oferece pequeno acervo dificultando a pesquisa, tendo 

muitas vezes que recorrer a compra de livros para suprir suas necessidades. Ao falar sobre a 

literatura, os sujeitos também se mantiveram parciais a ponto de 14 responderem que não 

tiveram dificuldades, destacando que os temas escolhidos possuíam literatura vasta e 

atualizada. Já os 12 restantes sentiram dificuldades quanto à produção na área secretarial que 

abrangesse o tema em estudo.  

No que diz respeito às dificuldades oriundas dos conhecimentos prévios e da 

habilidade de escrita, a maioria respondeu que não tiveram problemas quanto a essas 
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abordagens e afirmaram que as disciplinas de estágio e Metodologia do trabalho científico 

foram importantes na produção do trabalho pois nelas obtiveram contato com a metodologia 

e estrutura a serem desenvolvidas durante o trabalho. Também foi relatado que durante o 

curso, a cobrança da leitura e produção de artigos ajudaram bastante nesses quesitos. Os 

outros sujeitos que sentiram dificuldades nesses contextos citaram o pouco conhecimento 

sobre a metodologia, o pouco conhecimento em produção científica, a falta de leitura e a 

falta de habilidade com as normas da Associação Brasileiras de Normas e Técnicas (ABNT), 

como fatores responsáveis.  

As dificuldades que ocorrem durante o processo da monografia geralmente estão 

relacionadas aqueles que não possuem o hábito de ler e muito menos de produzir trabalhos 

científicos. Dados do ENADE 2012 revelam que não é um hábito comum entre os alunos do 

secretariado a intensidade na leitura de livros. Os registros mostram que apenas 13,2% leram 

mais de 8 livros por ano, 7,5% não realizou nenhuma leitura, 33,8% leram um ou dois livros 

34,5% leram entre três ou cinco livros e 11,1% leram entre 6 e 8 livros (INEP, 2012). 

Possuir esses hábitos torna a produção da pesquisa mais ágil e eficaz visto que o aluno terá 

experiência quanto a estrutura e métodos e conhecimento antecipado sobre o tema que irá 

pesquisar. 

Com isso, conclui-se que, em parte, as dificuldades são de responsabilidade dos 

próprios estudantes quando não se habituam a produzir trabalhos científicos durante a vida 

acadêmica, bem como não praticam a leitura com assiduidade. Em relação a leitura, há de se 

levar em consideração a queixa registrada pelos sujeitos da pouca literatura secretarial 

constante na biblioteca, porém, é algo que pode ser compensado acessando materiais em 

periódicos e anais de eventos que são públicos na internet. 

 

4.3 SUGESTÕES PARA AS DIFICULDADES, NA VISÃO DOS EX-ALUNOS 

 

Ao serem indagados sobre sugestões para os problemas relatados anteriormente, os 

sujeitos citaram fatores a serem tratados em âmbito pessoal e âmbito institucional, conforme 

segue. 

 

Quadro 4 - Sugestões  
ASPECTOS PESSOAIS 

O aluno possuir disciplina e organização para realizar o trabalho no tempo estabelecido e ter maior 

compromisso com a produção; 

O graduando buscar conhecer, previamente, o tema que deseja pesquisar; 

O aluno elaborar o projeto com antecedência 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

O aumento de produção científica na área secretarial; 

O curso desenvolver habilidades de pesquisa científica desde o início através da inclusão de outras 

disciplinas como Metodologia II, Projeto monográfico e Monografia I e II; 

Os professores orientadores terem maior comprometimento com o aluno; 

O curso ser estruturado de forma que o aluno tenha apenas a monografia como obrigatória no último 

semestre; 

A IES oferecer maior acervo bibliográfico específico em secretariado e afins.  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Dentre as sugestões apresentadas para os aspectos pessoais, cabe ao aluno possuir 

organização e determinação quanto as características necessárias para a produção científica, 

sendo ele responsável pelo estabelecimento do tema que desejará pesquisar e pelo seu nível 

de conhecimento sobre o assunto. Um fator que é considerado importante é a inserção em 

grupos de pesquisas onde, através da prática, adquire-se habilidades específicas para a 

produção científica (DURANTE; PEREIRA, 2016; SANCHES et al, 2016). 

Já no que concerne aos aspectos institucionais é possível identificar a importância 

de continuar o aumento quantitativo e qualitativo nas produções científicas na área de forma 

que a obrigatoriedade da monografia nos cursos bacharelados em Secretariado Executivo 

poderia favorecer a isso. Faz-se necessário que a UFC reveja a situação de disponibilidade 

de seu acervo bibliotecário a fim de atualização, aumentando a quantidade de exemplares 

considerados importantes e adquirindo novas literaturas que possam acrescentar no estudo 

dos alunos. Também, que o curso repense sua estrutura curricular para viabilizar a inclusão 

de outras disciplinas voltadas para a pesquisa. 

As sugestões apontadas são consideradas importantes para melhorias da qualidade 

da monografia. Estar atento aos fatores citados é uma forma de o aluno não passar pelos 

mesmos problemas relatados ou se preparar antecipadamente. Da mesma forma as demandas 

institucionais, que apesar das soluções não dependerem diretamente do aluno, quando 

conhecidas pelos alunos possibilitam que esses busquem estratégias antecipadamente para 

evitar os mesmos percalços. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender o significado e as dificuldades vivenciadas durante a elaboração do 

trabalho monográfico, na visão dos ex-alunos do curso de Bacharelado em Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará, no período de 2013.2 a 2016.1, foi o propósito 

deste estudo.  

Na revisão teórica ficou evidenciado que a pesquisa científica se faz importante 

para todas as áreas de conhecimento e que a monografia é um dos meios do estudante se 

inserir no universo da pesquisa. Para o curso de Secretariado a monografia representa 

fortalecimento acadêmico e profissional e mesmo sendo opcional em suas DCNs mostram-se 

necessárias para a difusão do curso e reconhecimento perante a sociedade. 

A partir do levantamento de dados com os ex-alunos se evidenciou a 

conscientização dos sujeitos quanto à importância da produção científica para a formação 

acadêmica e para o ensino superior, bem como para toda a área secretarial seja ela 

acadêmica ou profissional. Obter como significados da monografia o desenvolvimento e 

realização pessoal e a aquisição de mais conhecimento científico e experiência em pesquisa, 

reflete a situação em que o estudante além de adquirir maiores habilidades na produção 

científica, concomitantemente, contribui com o enriquecimento da área. 

Realizar a monografia como a última atividade solicitada pela graduação tem sua 

contribuição no desenvolvimento pessoal e profissional, e mesmo que alguns respondentes 

tenham discordado da obrigatoriedade dessa atividade, foram unanimes em defender que os 

estudantes do secretariado devem ser capacitados para a pesquisa.  

Outro fator que merece destaque é que a experiência com a produção da monografia 

gera incentivo na realização de novas pesquisas ou continuidade dos estudos. O fato dessa 

produção despertar tal desejo reforça sua importância pois desta forma atende-se a 
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expectativa de formar pesquisadores em secretariado, fortalecer a pesquisa e aumentar o 

conhecimento científico.   

Os resultados mostraram-se satisfatórios, representando o cumprimento dos 

objetivos da universidade quanto a realização da pesquisa e desenvolvimento crítico de seus 

alunos, bem como a introdução do alunado no universo da pesquisa. Em relação as 

dificuldades, foram detectadas e mostraram-se possíveis de serem solucionadas por possuir 

como características fatores individuais como organização, que depende do próprio aluno, 

até fatores institucionais como o aumento de acervo da biblioteca. As dificuldades, 

entretanto, parecem não comprometerem a realização do trabalho monográfico.  

A realização de pesquisa científica durante a graduação, seja em formato de TCC, 

monografia ou artigo científico, é considerada positiva pois é uma forma de introduzir o 

aluno no universo da pesquisa e exige estudo autônomo, o exercício do questionamento, da 

reflexão e da criação de conhecimentos. Ou seja, é uma forma de o estudante interagir 

ativamente com o conhecimento científico. Além disso, no Secretariado Executivo a 

pesquisa durante a graduação é essencial visto que a área não possui tradição em pesquisa e 

precisa construir uma cultura em torno dela. 

Entender os significados, dificuldades e soluções na produção da monografia sob a 

visão dos alunos, coopera com o conhecimento sobre o comportamento do estudante diante 

do seu desenvolvimento durante a graduação e suas expectativas quanto a sua inserção no 

meio científico através da continuidade na produção científica e/ou em cursos de extensão. 

Por isso, a realização deste estudo cumpriu com seu objetivo. Esta pesquisa possibilita 

apontar que esse é o momento da instituição, em conjunto com os docentes e discentes do 

curso, buscar incrementar o incentivo nas produções científicas, atendendo as soluções 

indicadas, no intuito de aumentar a literatura secretarial, fortalecendo ao curso e a área.  

A importância do aluno envolver-se com a investigação científica durante a 

graduação, somada aos significados atribuídos por estudantes que já vivenciaram esse 

processo, significados de satisfação e desenvolvimento pessoal e profissional, sugerem que a 

obrigatoriedade da atividade monográfica seja benéfica, pois por intermédio de sua execução 

adquire-se a criticidade, além de outras características pertinente a ela.  

Diante desse fato, propõe-se a revisão das DCNs de modo que tal atividade torne-se 

de presença obrigatória em todos os cursos de secretariado do Brasil. Reconhece-se as 

limitações desta pesquisa, especialmente por se tratar de estudo qualitativo e de análise de 

conteúdo, que muito depende e é interferida pela subjetividade de cada pesquisador. 

Também porque se restringe a uma amostra de egressos de um curso do país. Por isso, a 

continuidade do estudo é essencial em outros cursos que também possuem a atividade de 

monografia obrigatória e que outros atores, como os professores, sejam ouvidos.   
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Resumo: Em um estudo de Souza, Galindo e Martins (2015) dar continuidade aos estudos 

após a graduação em Secretariado Executivo, pode ser visto como uma dificuldade, pela não 

aceitação de pesquisas na área secretarial em programas de pós-graduação stricto sensu. 

Partindo deste pressuposto, a presente pesquisa teve como objetivo verificar a 

representatividade do Secretariado como fenômeno de pesquisa em programas de pós-

graduação stricto sensu. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliométrica e descritiva, e 

utilizou-se como fonte de dados o Banco de Teses e Dissertações da CAPES. O trabalho é de 

natureza básica, e as estratégias utilizadas para a obtenção dos resultados foram a pesquisa 

bibliográfica e documental. Em relação aos resultados obtidos, encontrou-se 38 dissertações 

e 5 teses especificamente sobre o Secretariado, entre os anos de 1989 e 2016, provenientes 

de 16 diferentes áreas de conhecimento. Resultado considerado expressivo, quando 

relacionado ao fato do Secretariado não ser reconhecido como área de conhecimento 

específico, e as áreas de conhecimento no geral buscam pesquisar em seus respectivos 

interesses. Portanto a pesquisa comprovou que é possível a inserção do secretariado em 

programas de pós-graduação das mais diversas áreas. 

Palavras-chave: Teses. Dissertações. Secretariado Executivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A falta de uma identidade científica no âmbito secretarial é um tema recorrente para 

os estudiosos sobre o tema. Um estudo de Maçaneiro (2012) levanta a hipótese de que essa 

falta se dá pela escassez de produções científicas na área específica do Secretariado, por 

mestres e doutores. Autores como Nonato (2008, 2009), Durante (2010, 2012), Biscoli e 

Bilert (2012) e Nascimento (2012) concordam que o secretariado carece de pesquisas 

científicas para se consolidar teoricamente como área de conhecimento específica. 

Segundo Maçaneiro (2012), uma hipótese para a falta de produções na área, ocorre 

pela dificuldade de os profissionais realizarem pesquisas no âmbito secretarial, uma vez que, 

os cursos stricto sensu priorizam publicações em suas áreas de conhecimento. Por tanto, a 

complementa a autora, alunos provenientes do curso de Secretariado, em programas de 

mestrado e doutorado acadêmicos, acabam por priorizar pesquisas nas áreas de 

conhecimento das disciplinas que estão cursando, as quais, normalmente, não possuem 

relação com a sua formação, afinal, não existe curso stricto sensu na área secretarial.  

Um estudo de Souza, Galindo e Martins (2015) destaca que dar continuidade nos 

estudos após a graduação de Secretariado Executivo, pode ser, à primeira vista, 

compreendido como uma dificuldade, principalmente, pela não aceitação de pesquisas na 
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área secretarial, por parte dos programas de pós-graduação. Porém, ao analisar os estudos de 

Maçaneiro e Kuhl (2013) e Souza, Galindo e Martins (2015), em que o primeiro traz um 

mapeamento das pesquisas na área do Secretariado Executivo e o segundo um levantamento 

nas teses e dissertações dos anos 1999 a 2013, percebe-se que há uma disposição pela 

inserção de estudos sobre o Secretariado em outras áreas. 

Portanto, de acordo com esses estudos constata-se uma abertura dos programas de 

mestrado e doutorado para as pesquisas em secretariado. Uma prova disto, é que o estudo de 

Souza, Galindo e Martins (2015), em questão, identificou30 dissertações e 5 teses, 

especificamente sobre o secretariado, em diferentes áreas de conhecimento entre os anos de 

1999 a 2013, comprovando, que é possível a pesquisa em secretariado em diferentes áreas de 

conhecimento.  

Partindo das afirmações expostas, surge o questionamento: qual a 

representatividade do Secretariado como fenômeno de pesquisa em programas de pós-

graduação stricto sensu? No intuito de responder à questão de pesquisa, tem-se como 

objetivo deste estudo verificar a representatividade do Secretariado como fenômeno de 

pesquisa em programas de pós-graduação stricto sensu. A fim de alcançar o proposto foram 

traçados os seguintes objetivos específicos: a) identificar as teses e dissertações existentes 

sobre o secretariado, disponíveis no banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); b) verificar em que áreas de 

conhecimento elas estão inseridas e c) conhecer os temas abordados nos trabalhos em 

questão. 

O estudo se justifica principalmente por indicar ao sujeito secretário, potenciais 

áreas de inserção, quando este intenciona a continuidade dos estudos acadêmicos. Considera-

se também, relevante evidenciar o crescimento da pesquisa, a nível stricto sensu, uma vez 

que esses estudos representam uma evolução do Secretariado em termos científicos.  

Em termos de estrutura este estudo está dividido em 5 partes, sendo a primeira, esta 

introdutória com a contextualização do tema, objetivos e justificativa. Em seguida apresenta-

se o referencial teórico com uma discussão sobre a produção científica no âmbito secretarial 

e a pós-graduação stricto senso. Na terceira parte, é apresentada a metodologia, com os 

métodos utilizados no desenvolvimento do estudo. Posteriormente, estão dispostos os 

resultados obtidos com a realização da pesquisa, os quais são discutidos a luz do referencial 

teórico previamente apresentado. E, por fim, as considerações finais acerca da pesquisa e 

sugestões de temas para estudos futuros.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM 

SECRETARIADO 

 

Os trabalhos científicos podem abranger diversos horizontes, como preocupações 

metodológicas, teóricas, processos empíricos ou ainda, podem ser inseridas em um contexto 

de prática nas organizações (DEMO, 2006). Na mesma direção, Carminatti e Scopinho 

(2011) dizem que é essencial a produção de pesquisas científicas em todas as áreas de 

conhecimento, para a ampliação da capacidade dos profissionais em exercerem as atividades 

de suas respectivas áreas e para a formação de profissionais mais versáteis. 

Sobre o Secretariado, em termos científicos, é considerado, atualmente, como parte 

da grande área das Ciências Sociais Aplicadas, cujo principal objetivo é “interferir na vida 
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social de pessoas e organizações, contribuindo assim para a melhoria dos envolvidos nesta 

comunidade” (SOUZA; GALINDO; MARTINS, 2015, p. 3). Todavia, de acordo com Iizuka 

e Almeida (2014) a pesquisa científica no secretariado encontra-se, ainda, em fase inicial e, 

tem um longo percurso para ser transcorrido, a fim de avançar cientificamente e se 

solidificar em termos acadêmicos, inclusive, a necessidade de superar alguns obstáculos. 

Sobre as dificuldades na busca pela consolidação em termos de campo de conhecimento, 

Bíscoli e Bilert (2013) ressaltam elementos como a ausência de mestrados e doutorados 

específicos para a área do secretariado e também, a falta de revistas cientificas para 

divulgação das pesquisas elaboradas. 

Outra questão que pode ser levada em consideração, é que na realidade as 

produções no Secretariado ainda, se limitam a questões de caráter técnico, como organização 

de agenda, redação de e-mails, entre outros elementos que, na maioria das vezes, não 

necessita de conhecimento científico para a execução (SABINO; MARCHELLI, 2009).  

Maçaneiro e Kuhl (2013) tentam explicar tal deficiência, argumentando que isso 

normalmente ocorre em nível de graduação, pois o aluno geralmente já está inserido no 

mercado de trabalho, ambiente em que são demandados os conhecimentos técnicos, gerando 

assim, pesquisas em suas respectivas áreas de atuação. Os autores observam também, que, 

poucos alunos inserem-se em programas de monitoria ou iniciação científica, por exemplo, 

espaços que incentivariam a pesquisa a ser desenvolvida, posteriormente, em um programa 

de pós-graduação. 

Maçaneiro e Kuhl (2013) concordam ainda, com a falta de disciplinas na matriz 

curricular dos cursos de secretariado, que estimulem a pesquisa cientifica, segundo as 

autoras os cursos são compostos basicamente por disciplinas de diferentes áreas do 

conhecimento, conteúdos específicos para a prática do profissional, como técnicas 

secretariais e conteúdo de caráter humanístico. As autoras destacam também, que grande 

parte dos cursos de graduação tem apenas uma disciplina de caráter científico, esta, sobre 

metodologia dos trabalhos acadêmicos. 

Em meio às discussões sobre o Secretariado se sobressaio sentido prático e técnico 

nas organizações, visto que tem uma matriz curricular voltada para demandas práticas nas 

empresas e ocultar-se no que se trata de conhecimento científico, Biscoli e Bilert (2012, p. 

38) ressalta que “é perceptível a necessidade de evolução teórica e conceitual na área de 

secretariado executivo, o que poderá́ se concretizar a partir da pesquisa cientifica bem 

estruturada”. 

A partir disso, ressaltam-se as concepções de Nonato (2009), que tratam da falta de 

uma epistemologia e teoria para a realização das práticas como também, as reflexões 

teóricas, de Sabino e Machelli (2009), que acreditam em um objeto de conhecimento que 

possa abranger várias ciências, caracterizando o secretariado como um objeto interdisciplinar 

e ainda, Nascimento (2012), que evidencia a necessidade de o objeto percorrer teorias, 

epistemologia, história e relaciona-los a prática, propriamente dita.   

Autores como Maçaneiro e Kuhl (2013) acreditam que a produção do conhecimento 

científico, que está em discussão, ocorre principalmente no nível stricto sensu, onde já se 

tem uma bagagem de pesquisa. Portanto, considera-se relevante, para colaborar com a 

fundamentação teórico-científica do trabalho, discutir a pós-graduação associada ao 

mestrado e doutorado, níveis em quase desenvolvem os trabalhos científicos stricto sensu, 

objeto de estudo dessa pesquisa. 
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No que se refere aos temas abordados na produção do conhecimento científico, 

Nonato Júnior (2009), categoriza em um de seus estudos, as áreas em que os estudos sobre o 

Secretariado se concentram, conforme ilustra o Quadro 1 abaixo: 

Quadro 1: Áreas de Concentração do Secretariado. 

Áreas de Concentração 

Teorias 

profissionais 

 

Técnicas do trabalho secretarial; Tecnologia secretarial; Documentação, correspondência e 

registro; Arquivística, classificação e catalogação; Organização e métodos. 

Secretariais; Secretariado em setores públicos; Política, organização e sindicalização 

secretarial; Línguas estrangeiras no trabalho secretarial; outros; 

Teorias 

organizacionais 

 

Questão secretarial; Sistemas gerenciais de informação e computação; Gestão dos recursos 

da informação nas assessorias; Assessorias de recursos humanos; Gestão de eventos, 

cerimonial e protocolo; Desenvolvimento gerencial em secretariado; Assessoria de 

marketing; Assessoria estratégica; Empreendedorismo secretarial; Assessoria em gestão 

internacional; Assessoria financeira e contábil; Gestão da qualidade em assessoria 

executiva; outros; 

Teorias 

conceituais 

 

Formação intelectual do assessor; Educação em secretariado; Assessoria científica; Teorias 

de pesquisa e publicação nas assessorias; Metodologia científica para estudos secretariais; 

História do secretariado; Ética e responsabilidade social em secretariado; Direito e 

legislação em secretariado; Identidade e cultura profissional; Teorias de extensão 

acadêmica nas assessorias; Paradigmas científicos e secretariado; Secretariado e Filosofia; 

outros; 

Teorias 

interdisciplinares 

 

Dimensões psíquicas e emocionais do  secretariado; Processos interpessoais e intrapessoais 

no trabalho dos assessores; Assessoria em outras ciências e profissões; Ciências da 

informação e secretariado;  Consultoria e assessoria; Sociologia e assessoria; Economia e 

assessoria;  Linguística e assessoria; Assessoria  holística; Assessoria em gestão de saúde;  

Assessoria jurídica; Assessoria em  comunicação social; Atividades do setor em trabalhos 

de campo; Assessoria em gestão ambiental; A atuação das assessorias em áreas correlatas; 

outros. 

Fonte: Nonato Junior (2009) 

Portanto, de acordo com Nonato Junior (2009), a produção do conhecimento 

científico em Secretariado, que de acordo com Maçaneiro em Kuhl (2013) ocorre 

principalmente a nível stricto sensu, está dividia nas 4 áreas de concentração expostas no 

Quadro 1, abrangendo diversos temas de interesse do na área em questão. Partindo desse 

pressuposto, considera-se relevante, para colaborar com a fundamentação teórico-científica 

do trabalho, discutir a pós-graduação associada ao mestrado e doutorado, níveis em que se 

desenvolvem os trabalhos científicos stricto sensu, objeto de estudo dessa pesquisa. 

 

2.2 A PÓS-GRADUAÇÃO E RELAÇÃO COM AS AREAS DE CONHECIMENTO 

 

A pós-graduação, de acordo com Santos (2003), surgiu no Brasil na década de 1930 

e foi criada com base no modelo europeu, o que segundo Moritz et al. (2013) foi um fator 

essencial no desenvolvimento do país e um marco na construção da comunidade acadêmica. 

Dividida em duas modalidades, lato e stricto sensu, é diferenciada de acordo com o 

Ministério de Educação (BRASIL, 2012), basicamente, pela titulação dada ao pós-graduando 

no fim do curso, onde na lato sensu obtêm-se um certificado, e na stricto sensu um diploma. 

Balbachevsky (2005) ressalta que em 2002 o Brasil contava com cerca de 61 mil estudantes 

de mestrado e 34.800 alunos de doutorado, tornando a pós-graduação brasileira uma das 

mais importantes do mundo. A pós-graduação stricto sensu, de acordo com um estudo de 

Bifano (2009, p. 75), é composta por mestrado, mestrado profissional e doutorado e visa 
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“desenvolver e aprofundar a formação, conduzindo à obtenção de grau acadêmico de mestre 

e doutor”. Legalmente, pode-se afirmar que: 

Os cursos de pós-graduação stricto sensu consistem em programas de 

estudos avançados, incluindo um trabalho de conclusão, oferecidos nos 

níveis de mestrado e doutorado, visando à formação de recursos humanos 

de alto nível para o exercício de funções relacionadas à produção de 

conhecimentos em instituições ou organizações de qualquer natureza 

(MEC, 2012, p. 03).  

Para tanto, é pré-determinado pelo MEC na resolução CNE/CES No 1, de 3 de abril 

de 2001, que para o reconhecimento de um curso de pós-graduação stricto sensu é 

obrigatória a comprovação de existência de um grupo de pesquisa na área de conhecimento 

do curso, medida que já incentiva a produção de conhecimento proposta pelo programa. 

Outra determinação imposta no mesmo documento, é que todos os cursos de pós-graduação 

a nível stricto sensu, obrigatoriamente, devem respeitar as normas de avaliação da CAPES, 

órgão criado em 1950, que "é responsável por definir as diretrizes de abertura, 

funcionamento e avaliação dos cursos de pós-graduação no Brasil" (CAPES, 2016, p. 1)  

De quatro em quatro anos a CAPES faz uma avaliação de todos os programas de 

pós-graduação do Brasil, por meio de análises quantitativa e qualitativa da proposta do 

programa de pós-graduação, corpo docente e discente, produção intelectual, inserção social, 

análise das teses e dissertações, entre outros (CAPES, 2013). De acordo com um estudo feito 

por Martins, Maccari e Martins (2013), as instituições estão se preocupando cada vez mais 

em melhorar o desempenho no Sistema de Avaliação da CAPES. Na mesma pesquisa, os 

autores ressaltam que uma boa nota é um diferencial estratégico, que aumenta as chances de 

atrair bons alunos, os quais podem aumentar as produções científicas de qualidade. 

Partindo do princípio, que as instituições de ensino estão preocupadas com seu 

desempenho na avaliação realizada pela CAPES é importante entender um dos quesitos da 

avaliação, o qual diz respeito a análise proposta nesta pesquisa. Ou seja, um dos pontos 

avaliados nos mestrados e doutorados acadêmicos, das diversas áreas de concentração, é a 

proposta do programa, que abrange: “coerência, consistência, abrangência e atualização das 

áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular” 

(CAPES, 2016). 

Destaca-se que, em relação a proposta do programa, é avaliado se as linhas de 

pesquisas, produzem conhecimento especificamente dentro da respectiva área de 

conhecimento, delimitando a área em questão (CAPES, 2016). Ainda, por meio de uma 

análise qualitativa, a CAPES se preocupa com os projetos desenvolvidos, os quais devem ser 

coerentes com a linha de pesquisa, na qual estão relacionados (CAPES, 2016).  

Em relação às áreas de conhecimento, elas foram criadas com a finalidade de 

"facilitar o desenvolvimento das atividades de avaliação" (CAPES, 2017), e conforme já 

tratado, elas se subdividem em 9 grandes áreas e 49 áreas de avaliação, conforme ilustra o 

Quadro 2: 

 

Quadro 2: Áreas de Avaliação da CAPES  

Grandes Áreas Áreas de Conhecimento 

Ciências Agrárias Ciência de Alimentos, Ciências Agrárias I, Medicina Veterinária e 

Zootecnia/Recursos Pesqueiros. 
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Ciências Biológicas Biodiversidade, Ciências Biológicas I, Ciências Biológicas II e  Ciências 

Biológicas III. 

Ciências da Saúde Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina I, Medicina II, Medicina 

III, Nutrição, Odontologia e Saúde Coletiva. 

Ciências Exatas e da 

Terra 

Astronomia/Física, Ciência da Computação, Geociências, 

Matemática/Probabilidade e Estatística e Química. 

Engenharias Engenharia I, Engenharia II, Engenharia III e Engenharia IV. 

Multidisciplinar Biotecnologia, Ciências Ambientais, Ensino, Interdisciplinar e Materiais. 

Ciências Humanas Antropologia/Arqueologia, Ciência Política e Relações, Internacionais, 

Educação, Filosofia, Geografia, História, Psicologia, Sociologia e Teologia. 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, 

Arquitetura, Urbanismo e Design, Comunicação e Informação, Direito, 

Economia, Planejamento Urbano e Regional/Demografia e Serviço Social. 

Linguística, Letras e 

Artes 

Artes/Música e Letras/Linguística 

Fonte: CAPES (2017) 

Em síntese, Maccari et al (2008) ressaltam que o sistema de avaliação da CAPES 

contribui para a consolidação das instituições de ensino superior e para o aumento de 

conhecimento científico e tecnológico no Brasil. Partindo desse pressuposto, supõe-se que as 

instituições estão preocupadas em manterem um alinhamento de suas produções com as 

áreas de conhecimento instituídas pela CAPES, para consolidarem seus programas de pós-

graduação. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa é classificada 

como de natureza básica, pois de acordo com Fantinato (2015, p. 16) “objetiva gerar 

conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista”. Tendo 

em vista que a pesquisa propõe verificar a representatividade do Secretariado como 

fenômeno de pesquisa em programas de pós-graduação stricto sensu, de fato, o estudo não 

tem aplicação prática, mas traz conhecimento útil e de interesse para a área em questão.  

Quanto à abordagem, a pesquisa classifica-se como qualitativa, pois, “[...] 

preocupa-se, portanto, com os aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 32). Sendo assim, ainda de acordo com o objetivo principal desta 

pesquisa, os resultados são sustentados a partir da compreensão de um cenário real, que não 

pode ser contabilizado, pois busca saber a representatividade de uma área em um ambiente 

específico.  

Em relação à técnica de coleta de dados adotada para a obtenção dos resultados, foi 

a bibliométrica, que segundo Caldas (1986, p. 15), se trata de um “levantamento das 

publicações existentes sobre o assunto ou problema em estudo, seleção, leitura e fichamento 

das informações relevantes”. Como fonte para o levantamento das teses e dissertações 

existentes sobre o secretariado, foi utilizado o Banco de Teses e Dissertações da CAPES, por 

se tratar de um banco de dados oficial.  

Para a obtenção dos objetos de estudo da pesquisa, o filtro utilizado na plataforma 

da CAPES, foi exclusivamente a palavra Secretariado, sem recorte temporal, com a intenção 

de encontrar todos os trabalhos existentes e que de alguma maneira tem relação com o 

Secretariado. A última busca foi feita em junho de 2017, e foram encontradas 128 pesquisas, 

http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4649-administracao-ciencias-contabeis-e-turismo
http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4638-arquitetura-e-urbanismo
http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4662-ciencias-sociais-aplicadas-i
http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4663-direito
http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4664-economia
http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4680-planejamento-urbano-e-regionaldemografia
http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4683-servico-social
http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4651-artesmusica
http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4675-letraslingueistica
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produzidas entre 1989 e 2016. Em uma análise do título e resumo dos trabalhos encontrados, 

elegeu-se 43 (quarenta e três) pesquisas especificamente sobre o secretariado, 38 (trinta e 

oito) dissertações e 5 (cinco) teses. 

Quanto aos objetivos, caracteriza-se como descritiva, que de acordo com Triviños 

(1987) exige do pesquisador diversas informações sobre o objeto pesquisado, sendo um tipo 

de trabalho que descreve fatos de uma realidade. Dessa maneira, foram levantadas 

informações das teses e dissertações encontradas no banco: autor, ano de publicação, tema 

abordado e programa de pós-graduação. Em vista disso, foi possível descrever a realidade do 

objeto. 

Também foram adotadas como técnica de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica 

e documental, que segundo Marconi e Lakatos (2007) ambas utilizam documentos, mas se 

diferenciam pela fonte. De acordo com os autores, na pesquisa documental a fonte é 

primária, portanto não recebeu tratamento analítico, já a bibliográfica vem de fontes 

secundárias, abrangendo bibliografia já publicada sobre um determinado tema.  

Portanto, a fim de verificar em que áreas de conhecimento as teses e dissertações 

sobre o Secretariado estão inseridas, empregou-se a pesquisa documental. Pois, nesse 

contexto, utilizaram-se os documentos de área de avaliação da CAPES, que determinam em 

que área de conhecimento cada programa de pós-graduação está inserido, sendo uma fonte 

primária, sem tratamento analítico. Em relação à pesquisa bibliográfica, este trabalho está 

fundamentado à luz de um referencial teórico composto por materiais publicados que 

norteiam o tema deste estudo. 

A pesquisa ainda trazia como objetivo específico levantar os temas abordados nas 

teses e dissertações em questão. Para tanto, levou-se em consideração um estudo de Nonato 

Júnior (2009) o qual caracteriza as áreas de concentração dos estudos sobre o Secretariado. 

Portanto, considerou-se as 4 teorias tratadas pelo autor como áreas de concentração para a 

produção cientifica na área. A partir disso, foi feito um enquadramento dos objetos de estudo 

desta pesquisa, nas teorias pré-determinadas pelo autor, tratadas anteriormente. 

Para a análise e enquadramento dos temas das teses e dissertações nas categorias, 

apropriou-se da técnica de análise de conteúdo que segundo Bardin (2006, p. 38) trata-se de 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. A seguir serão 

apresentados e discutidos os resultados desta pesquisa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O objetivo desse estudo é verificar a representatividade do secretariado como 

fenômeno de pesquisa em programas de pós-graduação stricto sensu, no intuito de 

evidenciar ao futuro secretário em formação ou egresso, a possibilidade de adentrar no 

campo acadêmico, como também, indicar potenciais áreas de inserção profissional, além de 

evidenciar o crescimento da pesquisa a nível stricto sensu. Dessa maneira, a apresentação e 

análise dos dados e resultados, foram divididos por programas de mestrado profissional e 

acadêmico e doutorado, conforme descrição nas seções que seguem. 

 

 

 

 

 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

416 

 

4.1 MESTRADO ACADÊMICO 

 

O Banco de Teses e Dissertações da Capes, dispõe de 30 (trinta) dissertações que 

versam sobre o Secretariado, provenientes de programas de mestrado acadêmico, em 

diversas áreas do conhecimento. Conforme ilustra o Quadro 3. 

Quadro 3 - Dissertações sobre o Secretariado, provenientes de Mestrado Acadêmico 

 Título Área de 

conhecimento 

Ano 

1 Interações didáticas transculturais: implicações para o 

planejamento do componente oral de um curso 

universitário de Secretariado Bilíngue.  

Letras/Linguística 1989 

2 A formação da Secretária Executiva Bilíngue e sua relação 

com o mercado de trabalho.  

Educação 1995 

3 Uma Proposta de Educação a Distância para o Curso 

Técnico de Secretariado 

Engenharia III 1999 

4 De que maneira as novas tecnologias comunicacionais vem 

mudando a imagem da Secretária Executiva nas 

organizações. 

Comunicação e 

Informação 

2001 

5 Domínio de Língua Portuguesa para o profissional de 

Secretariado Executivo e a contemporaneidade. 

Letras/Linguística 

 

2002 

6 Para um glossário bilíngue (português-inglês) de termos 

para a área de secretariado.  

Educação 2002 

7 A Relação entre Mentoria e o Nível do Comprometimento 

Organizacional dos Secretários Filiados ao Sindicato das 

Secretárias do Estado de Pernambuco 

Administração, 

Ciências 

Contábeis e 

Turismo 

2003 

 

8 A prática pedagógica no desenvolvimento do estágio 

supervisionado no Curso de Secretariado Executivo. 

Educação 2003 

9 A "Information Literacy" na formação do neo-secretáro 

executivo: um estudo de caso da graduação em 

Secretariado/UFBA 

Ciências da 

Computação 

2005 

10 A profissão de Secretário Executivo no Brasil: Políticas 

para a formação e emprego. 

Educação 2006 

11 O poder da Influência do Profissional de secretariado no 

Processo Decisório das Organizações. 

Administração, 

Ciências 

Contábeis e 

Turismo 

2006 

12 Secretariado Executivo: uma perspectiva histórica da 

profissão. 

Planejamento 

Urbano e 

Regional 

2006 

13 O uso das mídias no Ensino de Língua Estrangeira: 

Concepções e métodos utilizados por professores dos 

cursos de graduação em Letras e Secretariado Executivo.  

Educação  

 

2007 

14 Aparência física, estereótipos e inserção profissional: um 

estudo sobre a profissão de Secretário Executivo segundo a 

percepção das estudantes de Secretariado. 

Psicologia 2007 

15 A língua materna em sala de aula de língua estrangeira: o 

recurso da alternância de código na fala de uma professora 

e o desenvolvimento da interlíngua de alunos de um curso 

de Secretariado Executivo. 

Letras/Linguística 2007 

16 A Subjetividade na Construção da Secretaria Executiva. Psicologia 2008 

17 A construção da identidade do ser Profissional Secretariado Administração, 2009 
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na região do grande ABC. Ciências 

Contábeis e 

Turismo 

18 A (re)construção da identidade profissional de secretária - 

um estudo de estórias de vida. 

Letras/Linguística 2010 

19 Uma experiência de ensino de francês língua estrangeira no 

contexto do profissional de secretariado: francês com 

objetivos específicos? 

Letras/Linguística 2011 

20 Políticas de Educação Profissional: A Evasão do Curso de 

Secretariado do Programa e-Tec Brasil no Paraná. 

Educação 2011 

21 Línguas em contato, preconceitos e ensino, um estudo de 

caso: representação de línguas estrangeiras e indígenas na 

formação do profissional de secretariado executivo em 

Roraima. 

Letras/Linguística 2011 

22 Imagens e Imaginários da Profissão de Secretariado na 

Revista Excelência. 

Letras/Linguística 2012 

23 Ética profissional do secretário executivo e sua relação com 

a ética de João Calvino: Uma aproximação. 

Teologia 2012 

24 A gestão secretarial na perspectiva da Ética Discursiva.  Sociologia 2013 

25 

 

O programa nacional de integração da educação 

profissional com a educação básica na modalidade de 

educação de jovens e adultos proeja: uma investigação 

acerca da concepção de currículo integrado dos professores 

que atuam nos cursos de Secretariado e Técnico 

administrativo em Cascavel. 

Educação 2013 

26 Trajetórias profissionais na docência do curso de 

secretariado executivo: narrativas de professores 

 Educação 2014 

27 ESP e gênero textual: uma proposta de trabalho na área de 

secretariado. 

Letras/Linguística 2014 

28 Mercado de Trabalho e Empregabilidade do Capital: 

Representações Sociais do Secretário Executivo no Amapá 

(1998-2011) 

Planejamento 

Urbano e 

Regional 

2015 

29 Competências dos Profissionais de Secretariado de 

empresas nacionais, nacionais internacionalizadas e 

estrangeiras do Brasil.  

Administração, 

Ciências 

Contábeis e 

Turismo 

2016 

30 Secretariado Executivo: uma investigação do uso das 

ferramentas tecnológicas na formação acadêmica. 

Ensino 2016 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017). 

É interessante observar, que existem dissertações entre os anos 1989 e 2016, não 

havendo nenhuma, disponível na plataforma, do ano de 2017. Isso pode ocorrer segundo 

Gheller (2017), porque a inserção dos dados na plataforma é feita pelos coordenadores dos 

cursos, que têm outras responsabilidades e demandas de trabalho, portanto não alimentam a 

plataforma com a frequência ideal. 

No que se refere às áreas de conhecimento, nas quais os estudos se inserem, foram 

encontradas 11 variações, sendo Letras/Linguística e Educação as mais escolhidas para 

desenvolvimento de pesquisas, com 8 trabalhos cada. Supõe-se que a representatividade na 

área de letras, pode ser justificada pela influência do inglês nos cursos de graduação de 

Secretariado, fazendo com que os egressos, quando optam por seguir na academia, tenham 

uma tendência em escolher essa área. Em relação a escolha dos egressos em Secretariado 

optarem pela área de Educação pode ser justificada por ser uma área interdisciplinar e que 

estuda a interdisciplinaridade (CAPES, 2013). 
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Todavia, é válido ressaltar a disposição das áreas de conhecimento para com o 

secretariado. Tendo em vista que as 30 dissertações provenientes de mestrado acadêmico 

contemplam 11 diferentes áreas de avaliação. Foram encontrados estudos nas áreas de 

Engenharia e Teologia, que não apresentam relação direta com o Secretariado, mesmo 

dentro da interdisciplinaridade do curso.  

De maneira mais detalhada, foram encontradas 8 dissertações na área de 

Letras/Linguística, conforme citado anteriormente; 8 em Educação; 4 em Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo; 2 em Planejamento Regional e Urbano; 2 em Psicologia; 1 

Sociologia; 1 Engenharias III; 1 Teologia; 1 Ensino; 1 Ciência da Computação; e 1 

Comunicação e Informação. Portanto, como grande área destaca-se Letras, Linguística e 

Artes e Ciências Humanas. Esse fenômeno é capaz de mostrar que é possível a inserção do 

Secretariado nas mais diversas áreas. 

No que se refere aos temas abordados nas dissertações em questão, que foram 

classificadas de acordo com as áreas de concentração pré-determinadas através de teorias por 

Nonato (2009), que são elas: teorias profissionais, organizacionais, conceituais e 

interdisciplinares. Todavia, conforme mostra o Gráfico 1, percebe-se um destaque para as 

conceituais e profissionais: 

Gráfico 1: Temas das Dissertações provenientes de Mestrado Acadêmico. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017). 

 

Este resultado está relacionado as áreas de concentração analisadas anteriormente, 

tendo em vista que as teorias conceituais abordam temas como a formação do profissional 

que está diretamente ligado ao estudo de línguas e a interdisciplinaridade da área da 

Educação, bem como as teorias Profissionais, que abordam entre outros temas a língua 

estrangeira no contexto da atuação do profissional. Outro ponto de destaque, é que na 

categoria de mestrado acadêmico todas as teorias, ou áreas de concentração foram 

contempladas com estudos. A seguir serão apresentados os resultados das dissertações 

provenientes de mestrado profissionalizante. 
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4.2 MESTRADO PROFISSIONALIZANTE 

 

No que se refere ao mestrado profissional, a diferença entre as produções, em 

relação ao acadêmico, é significativa, visto que representa menos de 1/3 daquelas. Foram 

encontradas apenas 8 pesquisas sobre o tema, e, vale ressaltar, que o primeiro trabalho 

proveniente de um mestrado profissional é defendido 15 anos após o primeiro acadêmico, 

conforme apresenta o Quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 4 – Dissertações sobre o Secretariado, provenientes de Mestrado Profissionalizante 

 Título Área de 

conhecimento 

Ano 

1 A questão da competência intercultural na formação do 

profissional em secretariado bilíngue. 

Planejamento 

Urbano e Regional 

2004 

2 Competências individuais demandadas pela profissional de 

Secretariado: Um estudo do grupo de melhorias das 

Secretárias da Vallourec& Mannesmann do Brasil S/A. 

Administração, 

Ciências 

Contábeis e 

Turismo 

2006 

3 Educação Profissional: Análise dos efeitos de um curso 

técnico em Secretariado na vida laboral dos egressos. 

Administração, 

Ciências 

Contábeis e 

Turismo 

2007 

4 A Atuação do Secretário Executivo no Setor Público: o 

caso da Universidade Federal do Ceará. 

Ciência Política 2010 

5 Organização da informação nas secretarias dos setores de 

conhecimento da UNICENTRO: uma proposta de fluxo de 

tratamento e recuperação da informação 

Comunicação e 

Informação 

2011 

6 Condições de trabalho do profissional de Secretariado 

Executivo no setor público: um estudo de caso na 

Universidade Federal do Ceará 

Economia 2012 

7 O Ensino de Química no curso de Secretariado na 

modalidade EJA do IFG campus Jataí: Proposta de 

material didático.  

Interdisciplinar 2015 

8 Competências do secretariado executivo na gestão de 

projetos socioambientais sob a perspectiva do gerente de 

projetos 

Educação 2015 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017). 

Sobre o Quadro 2 é interessante mencionar que a interdisciplinaridade do mestrado 

profissional é proporcionalmente maior que a do acadêmico, pois as 8 produções 

contemplam 7 diferentes áreas de conhecimento, quais sejam: Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo; Planejamento Urbano e Regional; Ciência Política; Comunicação e 

Informação; Economia; Interdisciplinar; e Educação. Nesse caso, a grande área de destaque 

é a Ciências Sociais Aplicadas, a qual Souza, Galindo e Martins (2015) consideram que o 

Secretariado é parte, conforme tratado anteriormente.  

No que se refere aos temas abordados nas dissertações dessa categoria, as 4 áreas de 

concentração foram contempladas, com destaque para as Organizacionais e Conceituais, 

diferenciando-se do exposto na categoria anterior, conforme expõe o Gráfico 2: 
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Gráfico 2 – Temas das Dissertações provenientes de Mestrado Profissionalizante 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017) 

 

Neste caso, é possível observar um equilíbrio quanto aos temas abordados, e 

semelhante ao mestrado acadêmico as teorias conceituais se destacaram novamente, neste 

caso com 3 trabalhos, todavia, as teorias organizacionais também obtiveram um lugar de 

destaque, com 3 estudos. Este fato pode ser relacionado novamente às áreas de 

conhecimento que as dissertações sobre o Secretariado provenientes de mestrado acadêmico 

abrangem, pois, as teorias organizacionais estão diretamente relacionadas a estudos 

organizacionais, que estão associados de certa forma a área das ciências sociais aplicadas 

que abrangem a área de conhecimento da Administração, Economia, entre outros. A seguir 

dispõem-se os dados relacionados às teses sobre o Secretariado.  

 

4.3 DOUTORADO 

 

Estão dispostas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 5 (cinco) teses que 

tratam do fenômeno secretariado. Um dado interessante, diferente das dissertações 

apresentadas nesta pesquisa, é o fato de que essas produções são dos últimos 6 anos. 

Levando em consideração que as dissertações começaram a surgir em 1989, apenas 22 anos 

depois surgiu a primeira tese sobre o secretariado. 

 Portanto, é possível concluir que a pesquisa em Secretariado a nível de doutorado, 

é recente. No Quadro 5, está a amostra das teses disponíveis no banco de dados da CAPES, 

com a sua respectiva área de conhecimento e ano de publicação: 

Quadro 5 – Teses sobre o Secretariado 

 Título Área de 

conhecimento 

Ano 

1 O Secretário Executivo com gatekeeper da informação. Comunicação e 

informação 

2011 

2 Francês com objetivos específicos para o curso de 

Secretariado Executivo: é possível uma aprendizagem 

recíproca de saberes profissionais e de linguagem? 

Letras/Linguística 2012 

 

3 A língua inglesa e a atividade secretarial no ambiente Letras/Linguística 2014 
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corporativo: uma proposta de ensino de inglês com 

corpora’.  

4 A formação tecnológica a distância para docentes de 

um curso técnico em Secretariado, sob a perspectiva da 

complexidade. 

Letras/Linguística 2015 

5 A avaliação de aprendizagem de Francês Língua 

Estrangeira no Secretariado: representação, sentido e 

significado. 

Letras/Linguística 2016 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017). 

A partir dos dados expostos no Quadro4, é possível verificar que das 5 teses, 4 são 

provenientes da área de Letras/Linguística e 1 da Comunicação e Informação. Portanto, 

ocorre a repetição do cenário das dissertações provenientes de mestrado acadêmico, cuja 

área de conhecimento predominante é a de Letras, é possível relacionar esse fato novamente 

a aproximação do curso de secretariado com a área de letras, partindo daí o interesse dos 

alunos em entrarem nessa área de conhecimento. Nesse caso, os temas abordados 

contemplam apenas 3 das 4 teorias propostas por Nonato (2009) como concentração das 

pesquisas, conforme Gráfico 3: 

Gráfico 3 – Temas de Teses  

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2017). 

 

Verifica-se uma concentração dos temas abordados nas teses, em teorias 

interdisciplinares. Isso se justifica pelo fato de que 4 das 5 teses pertencem a área de 

conhecimento de Letras/Linguística e as teorias interdisciplinares abrangem estudos 

linguísticos fora do contexto de atuação do profissional do Secretariado. Entretanto, 4 das 

teses em questão estão relacionados com o estudo de idiomas, porém 3 delas fora do 

contexto de atuação, enquanto 1, enquadrada nas teorias profissionais, aborda o idioma no 

contexto de atuação do profissional.  

Por fim, de modo geral, conforme tratado anteriormente, no ano de 2002 o Brasil 

contava com cerca de 61 mil estudantes de mestrado e 34.800 alunos de doutorado 

(BALBACHEVSY, 2005), dados mais atuais do MEC (2017) ampliam esse número para 

122.295 no total, sendo 80.331 são de mestrado e 41.964 de doutorado. Nessa perspectiva, é 

possível concluir que a representatividade do Secretariado como fenômeno de pesquisa em 
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programas de pós-graduação stricto sensu, ainda é baixa, levando em consideração que 

existem apenas 43 trabalhos sobre a área, incluindo teses e dissertações. Em outra 

perspectiva, pode ser visto como um resultado expressivo, uma vez que Secretariado não é 

reconhecido como área de conhecimento específica. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do dissertado, observou-se que o Secretariado ainda busca espaço em 

programas de pós-graduação, visto que não é reconhecido como área de conhecimento, e não 

possui um programa específico. Portanto, buscou-se verificar a representatividade do 

Secretariado como tema de pesquisas em programas de pós-graduação stricto sensu. Para 

tanto, foi efetuada uma busca das teses e dissertações existentes sobre o Secretariado na 

plataforma oficial da CAPES, o Banco de Teses e Dissertações. Nesta busca foram 

encontradas 43 produções especificamente sobre a área.  

Conforme mencionado no referencial teórico, uma das principais dificuldades da 

criação da cientificidade do secretariado, segundo Bíscoli e Bilert (2013) é a ausência de 

mestrados e doutorados específicos para a área. Porém, é interessante observar que há 38 

dissertações e 5 teses sobre o tema disponíveis na plataforma, fato que demonstra que há 

uma disposição das diversas áreas do conhecimento para a inserção do secretariado como 

tema de pesquisa em programas stricto sensu, mesmo sem um programa específico para a 

área. 

Um dado interessante é que as 42 produções estão inseridas em 16 diferentes áreas 

do conhecimento, comprovando a interdisciplinaridade do secretariado e a possibilidade de 

inserção do sujeito secretário que queira seguir carreira acadêmica, estudando a sua área de 

formação. Partindo do pressuposto que as instituições estão preocupadas com o seu 

desempenho na avaliação realizada pela CAPES, e um dos pontos avaliados, de acordo com 

a CAPES (2016), é se as linhas de pesquisas produzem conhecimento especificamente 

dentro da respectiva área de concentração, conclui-se que para inserir-se em programas de 

pós-graduação com estudos sobre o Secretariado, é indispensável adaptar a área Secretarial, 

com alguma linha de pesquisa. 

Outro dado interessante, é que apesar do estudo de Souza, Galindo e Martins (2015) 

classificar o secretariado como parte das Ciências Sociais Aplicas, esta pesquisa demonstrou 

que a área de conhecimento que se destaca com pesquisas especificamente sobre o 

Secretariado, de um modo geral, é a de Letras, Linguística e Artes, tendo as Ciências Sociais 

Aplicadas destaque apenas nas produções provenientes de mestrado profissionalizante. 

Ainda cabe ressaltar que em relação aos temas abordados, são condizentes as áreas de 

conhecimento da tese ou dissertação. 

Por fim, acredita-se que o resultado alcançado é expressivo, no sentido da 

disposição das mais diversas áreas de conhecimento, acolherem os estudos sobre o 

Secretariado. Contudo, o resultado não é totalmente satisfatório quando se compara o 

número de estudantes inseridos em programas de pós-graduação, ao número de pesquisas 

especificas sobre a área do Secretariado, conforme demonstrado neste estudo. Também cabe 

destacar que como limitação desta pesquisa, tem-se o banco de dados pesquisado, que 

conforme tratado anteriormente é alimentado pelos coordenadores dos programas de pós-

graduação e um estudo de Gheller (2017) constatou que eles não fazem com a frequência 

ideal. Por esse motivo, pode haver trabalhos sobre o Secretariado que não foram 

contemplados nessa pesquisa. 
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Para estudos futuros, sugere-se um levantamento de quantos mestres e doutores 

Secretários Executivos existem, independente do tema abordado em suas pesquisas, com isso 

seria possível obter um panorama da representatividade do Secretariado, não só como 

fenômeno de pesquisa. Além disso, seria interessante pesquisar de que forma, os objetos de 

estudo deste trabalho, se adequaram às diversas áreas de conhecimento, levando em 

consideração as contribuições da pesquisa para ambas as áreas. Cabe ainda, propor um 

estudo adotando outros bancos de dados a fim de abranger todas as teses e dissertações 

existentes. 
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GT 7 – Línguas (materna e estrangeiras) 

 

A INTERNACIONALIZAÇÃO NO COTIDIANO SECRETARIAL: UM ESTUDO 

SOBRE A UTILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRADUTÓRIA EM UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PUBLICA FEDERAL 
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Resumo: O Secretário Executivo é um profissional versátil que, por meio do 

desenvolvimento de suas competências, vem adequando-se as mais diversas situações 

mercadológicas, entre elas, a da internacionalização em Instituições de Ensino Superior 

(IES) Públicas Federais. Diante dessa conjuntura, este estudo tem por objetivo analisar de 

que forma a competência tradutória é utilizada nas atividades cotidianas dos Secretários 

Executivos de uma IES Pública Federal. Em termos metodológicos o estudo se caracteriza 

pelo uso da abordagem qualitativa e é descritivo quanto aos objetivos. No que se refere a 

estratégia, trata-se de um estudo de caso e utilizou-se das técnicas bibliográfica, documental 

e levantamento de campo, por meio da aplicação de um questionário, para a coleta de dados. 

O questionário foi encaminhado para os vinte e seis sujeitos secretários executivos da 

Instituição averiguada, dos quais quinze responderam.  Os resultados indicaram que todos os 

respondentes têm competências para pelo menos uma língua estrangeira e que consideram 

importante à participação em cursos de capacitação em tradução, apesar de a competência 

tradutória ser utilizada eventualmente pela maioria dos respondentes e, mais efetivamente, 

por dois sujeitos, na tradução de documentos recebidos de instituições internacionais.  

Palavras-chave: Secretário Executivo; Internacionalização; Tradução. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O atual mercado de trabalho exige dos profissionais de Secretariado, além do 

desenvolvimento de competências lato, outras mais específicas, ou ainda, o aprofundamento 

de um conhecimento ou habilidade adquiridos de forma generalizada para o atendimento de 

necessidades singulares das organizações, sejam elas, públicas ou privadas. Nesse sentido, 

em instituições em que a internacionalização é a tônica, por exemplo, o domínio de, no 

mínimo, duas línguas estrangeiras, adicionado a fluência na língua materna é uma exigência 

para a atuação secretarial (CANTAROTTI; LOURENÇO, 2012).  

No que se refere ao domínio de línguas estrangeiras, os marcos legais da profissão 

secretarial já apontam que essa é uma competência a ser desenvolvida (Resolução nº 3, de 23 

de junho de 2005), visto que se trata de uma atividade a ser praticada pelo secretário (Lei 

no 7.377, de 30 de setembro de 1985). Todavia, reflete-se sobre a essencialidade do 

desenvolvimento de tal competência, em um ambiente peculiar, o das Instituições de Ensino 
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Superior (IES) Públicas Federais, que vêm contemporaneamente, ampliando o escopo da 

internacionalização, porém que não exigem tal condição para o ingresso de seu corpo 

técnico, neste caso em específico, do secretário.  

Desse modo, diante da observação de que o processo de internacionalização está 

cada vez mais ocupando lugar de destaque nas IES, visto ser esse, inclusive, um requisito de 

avaliação (BONZ, 2010), somada a atribuição da profissão “[...] versão e tradução em 

idioma estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação da empresa” (BRASIL, 

1985) e a exigência da formação secretarial para “[...] o do domínio de, pelo menos, uma 

língua estrangeira e do aprofundamento da língua nacional.” (BRASIL, 2005), emerge como 

questionamento deste estudo: De que forma a competência tradutória é utilizada nas 

atividades cotidianas dos Secretários Executivos de uma IES Pública Federal? 

Diante do problematizado, este estudo tem como objetivo analisar de que forma a 

competência tradutória é utilizada nas atividades cotidianas dos Secretários Executivos de 

uma IES Pública Federal. Para alcançar o proposto, foram elaborados três objetivos 

específicos: a) conhecer qual é o entendimento do Secretário Executivo sobre a competência 

tradutória; b) identificar os textos de partida mais comumente traduzidos pelo secretário em 

seu ambiente de trabalho c) averiguar a língua predominante nas atividades tradutória da 

instituição. 

Diante do exposto, considera-se este estudo oportuno, uma vez que está se 

investigando a aplicação de uma competência secretarial, desenvolvida durante a formação, 

em um ambiente sui generis como o do serviço público, especificamente, em uma Instituição 

em que, supõe-se, a diversidade de nacionalidades de sujeitos seja uma constante. Assim, 

acredita-se ser importante investigar se o domínio da língua estrangeira, em especial para a 

competência tradutória, é efetivamente utilizado pelo profissional de secretariado executivo 

e qual a língua de partida mais utilizada e em que tipo de documentos. Crê-se ainda, que tal 

verificação pode contribuir para a construção de planos de ensino de disciplinas de tradução 

diversificados, visto que foca o trabalho do secretário em um ambiente diferente daquilo que 

se observa como tendência, ou seja, o mercado privado. 

Em termos de estruturação, este estudo está dividido em cinco seções, a primeira 

esta Introdução, momento em se apresenta a problemática, os objetivos e justificativa da 

pesquisa. Na sequência, tem-se a Fundamentação Teórica, dividida em 3 subseções as quais 

tratam da Arte da Tradução, da Evolução das atividades desenvolvidas pelo Secretário no 

ambiente organizacional no Brasil e da Aplicação da Competência Tradutória no Ambiente 

de Trabalho do Secretário Executivo. Na terceira seção são definidos os Procedimentos 

Metodológicos e, na quarta, expõe-se a apresentação e Análise dos Dados e Resultados. As 

Considerações Finais, seguida das Referências finalizam esta pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A ARTE DA TRADUÇÃO 

 

A tradução e a gramática foram utilizadas, de acordo com registros históricos, como 

um dos primeiros métodos aplicados nas atividades de ensino de línguas estrangeiras, 

particularmente, quando se trata das línguas clássicas latim e grego (BRIKS, 2012). Todavia, 

o autor chama a atenção para a marginalização que tal fenômeno vem sofrendo, 

principalmente, no discurso de professores e pesquisadores. No entanto, apesar de tal 

situação ser algo preocupante, é entendimento comum que a “[...] tradução seja ela oral, 
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escrita ou apenas mental - não pode ser impedida, além de fazer parte da aprendizagem do 

aluno” (BRIKS, 2012, p.157), visto que, acredita-se que a heterogenia do saber é elemento 

essencial no que se refere à aquisição do conhecimento. 

Assim, considera-se a tradução indispensável no meio acadêmico, uma vez que ela 

é uma ferramenta que possibilita o contato com a língua desconhecida (BRIKS, 2012). O 

autor lembra, que por intermédio do contato com outra língua, acrescido ao trabalho de 

tradução como um todo, são possíveis reformulações de textos para a língua materna, 

independente da tipologia textual, já que a essência da tradução se refere à tradução da letra, 

com o objetivo de manter a originalidade do texto. Observa-se, no entanto, que podem ser 

encontrados documentos que possuem algum tipo de desvio na relação da letra, mas que não 

comprometem o conjunto da obra (BERMAN, 2007). 

Nesse contexto, considera-se a importância do desenvolvimento de competência 

para a realização da tradução com qualidade, auxiliada por ferramentas como a leitura, 

reflexão e pesquisa. Acredita-se que tais ações contemplam a estratégia de aprendizagem 

para aplicação de eficientes técnicas em trabalhos de tradução (ALVES; MAGALHÃES; 

PAGANO, 2013).  

Direcionados para o meio corporativo, os trabalhos de tradução decorrem da 

internacionalização, uma consequência dos avanços dos negócios em termos de mercado 

mundial. Nessa direção, as empresas necessitam da atuação de um tradutor ou, no caso de 

não existir tal sujeito no ambiente organizacional, do secretário, que tem como papel ser, 

também, um facilitador da comunicação. Sobre a competência para tanto, Cantarotti e 

Lourenço (2012) comentam que interpretações de dados e documentos e serviços de 

tradução passam a compor competências necessárias do profissional de Secretariado para 

contemplar as necessidades da empresa.  

Vale destacar, que os profissionais que desempenham o papel de tradutor 

experimentam desafios diários, pois existem muitas crenças negativas a respeito do assunto. 

Inclusive, Alves, Magalhães e Pagano (2013) dizem que tais concepções dificultam o 

aprendizado e o entendimento dos processos tradutórios e induzem as pessoas à utilização de 

recursos e ferramentas não apropriadas, o que resulta em traduções incorretas. 

Muito embora as crenças negativas continuem existindo e são discutidas no meio 

acadêmico, diversas estratégias para eliminar as características que alimentam este 

pensamento estão sendo estudadas e aplicadas para fomentar a qualidade dos trabalhos de 

tradução. Estratégias eficientes como, por exemplo, análise dos aspectos macro e 

microlinguísticos presentes na língua do documento a ser traduzido, são maneiras utilizadas 

por tradutores experientes para qualificar os trabalhos e permitir o adequado e satisfatório 

entendimento dos leitores (ALVES; MAGALHÃES; PAGANO, 2013). 

Interessante expor ainda, o discutido por Melo (2013), sobre a convivência da 

competência em outras línguas em conjunto à fluência da língua materna, diante do mercado 

brasileiro globalizado. Tal fato é tão significativo, que se observadas às nomenclaturas dos 

cursos superiores de Secretariado Executivo, hoje, existentes no país, a grande maioria atrela 

a elas os termos bilíngue ou trilíngue.  

 Assim, diante das demandas organizacionais, da internacionalização do 

mercado de trabalho e dos desafios que envolvem a ação da tradução expostos nesta seção, 

supõe-se que o secretário, por sua formação, tem competência para atuar como tradutor e, 

consequentemente, gerir informações em língua estrangeira. Na próxima subseção 

apresentam-se as atividades secretariais no contexto organizacional brasileiro, para fins de 

confirmação daquilo ora exposto.  
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2.2 EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SECRETÁRIO NO 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL NO BRASIL 

 

A profissão de secretário acompanhou a evolução gradativa da história, tanto no 

cenário brasileiro quanto no mundial, com profissionais conscientes, entusiastas e 

comprometidos com o crescimento, qualificação, organização e valorização da profissão 

(D’ELIA; NEIVA, 2009). No cenário brasileiro, na década de 1950, a secretária utilizava 

técnicas secretariais limitadas ao nível operacional das empresas, nas quais as tarefas mais 

comuns eram: datilografia, taquigrafia, arquivo e anotações de recados (NATALENSE, 

1995). Sobre, os anos 1960, a autora lembra que são tempos em que se começam os 

treinamentos gerenciais, modificando assim o perfil dos administradores e gerentes das 

empresas, para os quais, a partir daquele momento, ter uma secretária significava ter status 

nas organizações nacionais, contudo, a secretária continuava atuando apenas no âmbito 

operacional. 

Natalense (1995) expõe ainda, que nos anos 1970 ocorrem mudanças significativas 

na profissão e, o sujeito secretário, passa a ser visto como um membro ativo na gerência, 

participando, inclusive, de programas de desenvolvimento mais elaborados. Essas 

transformações, segundo a autora, foram resultado da atuação de associações de classe, que 

ajudaram a criar uma nova forma de pensar entre os profissionais, qual seja, sair de uma 

situação de passividade para se tornarem profissionais com uma atuação mais dinâmica e 

abrangente, respeitada pelas organizações.  

A década de 1980 é entendida por Natalense (1995) como aquela que insere o 

Brasil em uma nova era, a da Qualidade, um movimento em que a administração 

participativa, pautada na ação conjunta de gerente e secretária, era a ordem nas organizações. 

Já na década de 1990, diz autora, os profissionais de Secretariado enfrentaram grandes 

desafios como as megatendências internacionais e a reengenharia e, desse modo, buscaram a 

qualificação para redimensionar a sua atuação e, assim, a imagem de uma secretária elegante 

e ótima datilógrafa dá lugar a uma profissional de perfil empreendedor, polivalente, 

atualizado, produtor de lucros e resultados (NATALENSE, 1995). 

 Considerada a mudança paradigmática das organizações e, a consequente, alteração 

do perfil secretarial, no qual, contemporaneamente, constam competências que permitem a 

atuação em um mercado globalizado, cuja internacionalização exige o domínio de línguas 

estrangeiras, tanto para assessoria quanto para a tradução (MELO, 2013) acredita-se que, 

apesar de existir a figura do profissional tradutor, outros, como o secretário, podem atuar em 

áreas que envolvem tal necessidade, como, por exemplo, no comércio exterior, 

administração financeira, turismo e direito internacional (CANTAROTTI, 2017). 

Todavia, é importante dizer que não está se propondo que o secretário assuma o 

papel de um profissional tradutor, formado para tanto, apenas está se refletindo sobre uma 

possibilidade na carreira ou ainda, sobre um eventual auxilio em organizações, nas quais não 

exista um tradutor ou em que se configure em número menor daquilo que a demanda de 

trabalho exige. Tal proposição vai ao encontro do dissertado sobre a competência para a ação 

da tradução e a versatilidade da atuação secretarial. Sob tal perspectiva, a próxima subseção 

trata da competência tradutória no cotidiano do profissional de secretariado. 
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2.3 A COMPETÊNCIA TRADUTÓRIA NO COTIDIANO DA PROFISSÃO 

SECRETARIAL EM AMBIENTES CARACTERIZADOS PELA 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

O quadro de colaboradores que compõem as organizações que mantém relações 

internacionais devem, segundo Cantarotti e Lourenço (2010) compor-se por profissionais 

capacitados para atenderem demandas específicas de tal conjuntura, principalmente, àquelas 

que envolvem as comunicações. Em outras palavras, é necessário, conforme já exposto, o 

domínio em línguas estrangeiras, tanto no que se refere a comunicação direta, como para a 

tradução, no intuito de facilitar as negociações organizacionais. 

Nessa direção, Moraes e Caselani (2009) lembram que quando se trata de 

globalização e internacionalização, as informações são trocadas de forma instantânea. Nesse 

sentido, para as autoras, a presença de profissionais com fluência em línguas estrangeiras 

tornou-se um requisito básico nas relações com clientes, durante reuniões, preparação de 

roteiros de viagem, representações da empresa no exterior e atividades que envolvam a 

tradução de documentos. Todavia, Morais e Caselani (2009) lembram que, além de domínio 

em uma língua estrangeira e em técnicas de tradução, é necessário que o secretário possua 

um profundo conhecimento da língua materna para a execução eficaz da competência 

tradutória. 

Melo (2013) aponta que a competência para comunicação em línguas estrangeiras 

tornou-se um requisito indispensável no perfil do profissional de Secretariado, 

principalmente, porque as organizações têm procurado, contemporaneamente, por sujeitos 

qualificados em tradução e versão de correspondências oficiais tais como ofícios, cartas, atas 

e relatórios. No entanto, acredita-se que é necessário que o secretário busque, além da 

formação técnica geral, aprofundar suas competências para esta, que é apenas uma, entre a 

gama a ser desenvolvida durante a formação. Acerca de tal colocação, Cantarotti (2017) 

confirma o já dito anteriormente, ou seja, que o secretário não é tradutor profissional, apenas 

recebe solicitações para traduzir diferentes tipos de textos de diversas maneiras. 

Nesse sentido, retoma-se o ambiente ora explorado neste estudo, ou seja, o da 

educação superior, no qual a internacionalização é uma ação evidente e, sendo assim, a 

necessidade de competências para atuar em tal espaço é necessária. Sobre tal 

indispensabilidade, Leal e Moraes (2017) dizem que há competências secretariais 

compatíveis a da gestão da internacionalização da educação superior, não só no que se refere 

ao domínio de línguas estrangeiras, mas também, naquilo que diz respeito a 

representatividade das funções secretariais em relação ao aperfeiçoamento da gestão 

universitária, em termos de assessoria, consultoria, gestão e empreendedorismo. 

Diante do todo ora exposto, considera-se o domínio de línguas estrangeira uma 

competência secretarial geral, que pode se tornar específica para certo tipo de atuação, como 

é o caso da tradução e que pode ser aperfeiçoada para determinados tipos de ambientes 

organizacionais, especialmente aqueles que têm a internacionalização como escopo principal 

e/ou como requisito de avaliação. Cuida-se também, de esclarecer que secretário não está 

concorrendo com o profissional tradutor, apenas está se mostrando que o desenvolvimento 

da competência tradutória faz parte da formação secretarial, fato que possibilita o secretário 

exercê-la, quando demandado em seu ambiente de trabalho. Findadas as ponderações 

teóricas deste estudo, na seção seguinte são apresentados os procedimentos metodológicos 

que delinearam esta pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção é apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste 

estudo, cujo propósito é compreender o conjunto de ações aplicadas de forma racional, com 

direcionamento e economicidade, para alcançar o objetivo da pesquisa (MARCONI; 

LAKATOS, 2008). Assim, optou-se, no que se refere à abordagem, pela qualitativa, que de 

acordo com Silva e Menezes (2005) pretende analisar e compreender os dados obtidos com a 

pesquisa, sem denotar algum caráter estatístico, mas sim a análise do comportamento de um 

determinado grupo de indivíduos. Nesses termos, buscou-se verificar a utilização de uma 

competência secretarial, o domínio da língua estrangeira alinhada à competência tradutória 

em um contexto onde a internacionalização tem forte impacto. 

Quanto aos objetivos, trata-se de um estudo descritivo, que foca na descrição das 

“[...] características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis [...] e assume, em geral, a forma de levantamento” (SILVA; 

MENEZES, 2005, p. 15). Assim, buscou-se relatar as informações obtidas por meio dos 

dados, levantados no campo, sem a interferência do pesquisador, ou seja, apenas se 

descreveu o que foi evidenciado. 

Como estratégia foi utilizado o estudo de caso, que de acordo com Yin (2001) 

realiza a investigação de um fato ou eventos inseridos no contexto atual por meio da 

observação direta, onde não há clareza dos limites entre o fato e o contexto. Segundo o autor 

no estudo de caso deve-se “definir o caso, determinar os dados relevantes que devem ser 

coletados e o que deve ser feito com os dados após a coleta” (YIN, 2001, p.12). Assim, no 

que se refere ao ambiente de estudo, a pesquisa foi realizada na Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), uma Instituição de Ensino Superior Pública Federal, que tem como 

uma de suas metas a internacionalização. 

No que se refere às técnicas de coleta de dados utilizaram-se as pesquisas 

bibliográfica e documental, por meio das quais foi possível elaborar a fundamentação teórica 

e embasar a análise de dados deste estudo. De acordo com Marconi e Lakatos (2008), tais 

tipos de pesquisa compreendem um conjunto de trabalhos realizados, capazes de contribuir 

com informações indispensáveis a respeito do tema de pesquisa. Sendo assim, no que se 

refere às bases da primeira, fez-se uso de livros e artigos científicos e da segunda, examinou-

se os marcos legais que tratam da profissão secretarial. 

De forma complementar, foi adotado o levantamento de campo, por meio da 

aplicação de um questionário, o qual pretende que indivíduos envolvidos com o tema 

problema, possam fornecer dados ou ainda, sugerir possíveis fontes de informações 

(MARCONI; LAKATOS, 2008). Desse modo, foi elaborado um instrumento que pretendia 

conhecer as percepções dos sujeitos sobre a competência tradutória em seus ambientes de 

trabalho, bem como os textos de partida mais comumente traduzidos e em qual língua eram 

demandados. O questionário foi encaminhado, por meio eletrônico, para os 26 Secretários 

Executivos da UFSC, que representam a totalidade de profissionais de Secretariado 

contratados pela Instituição. Desse total, 15 profissionais responderam ao questionário, os 

quais foram identificados como sujeitos (S) e ordenados cardinalmente de 1 a 15 (S1, S2, 

S3...S15).  

Em termos de análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva que, segundo 

Morais (2005, p.8) envolve “um conjunto de técnicas analíticas utilizadas para resumir o 

conjunto de dados recolhidos numa dada investigação, que são organizados, geralmente, 

através de números, tabelas e gráficos.” Nesta pesquisa a análise se aplica na decodificação e 
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interpretação dos dados obtidos por intermédio da pesquisa de campo aplicada aos 

Secretários Executivos da UFSC. Os resultados da pesquisa serão apresentados e analisados 

na próxima seção com base nos autores utilizados no referencial teórico. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O AMBIENTE DA PESQUISA 

 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), local onde foi desenvolvida esta 

pesquisa, é uma Instituição de Ensino Superior fundada em 1960, credenciada pelo 

Ministério da Educação (MEC) conforme Lei Federal N. 3.849 em 18 de dezembro 1960 

(BRASIL, 1960). A Instituição tem como principal objetivo atender à toda sociedade com o 

intuito de prestar seus serviços com qualidade nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 

(HEERDT, 2002). Ainda, de acordo com Heerdt (2002), os serviços prestados pela UFSC 

demandam diversas atividades administrativas para possibilitar a prestação de serviços 

ancoradas na efetividade. 

Para oferecer suporte administrativo às demandas institucionais, a UFSC conta 

atualmente com 3.217 servidores técnico-administrativos (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA, 2017b), dentre os quais estão 26 Secretários Executivos alocados em 

diversos setores, distribuídos por todos os Campi, que compõem a Instituição 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2017a), conforme ilustra o 

Quadro 1. 
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Quadro 1: Relação da distribuição dos Secretários Executivos (SE) na UFSC 

CAMPUS TOTA

L 

LOTAÇÃO SETOR DA UFSC 

Florianópol

is 

4 Centro Tecnológico 

(CTC) 

- Coordenadoria do Curso de Graduação em 

Engenharia de Produção 

- Coordenadoria de Apoio Administrativo 

- Direção do Centro Secretaria Administrativa 

1 Centro de Filosofia 

e Ciências Humanas  

(CFH) 

- Departamento de Geociências 

4 Secretaria de 

Relações 

Internacionais   

(SINTER) 

- Coordenadoria de Apoio Administrativo 

- Seção de Apoio Administrativo 

- Seção de Apoio Administrativo da 

Coordenadoria de Programas Internacionais 

- Coordenadoria de Apoio Administrativo 

1 Departamento de 

Ciências Contábeis  

(DCC) 

- Secretaria do Departamento 

2 Pró-Reitoria de 

Extensão   

(PROEX) 

- Pró-Reitoria de Extensão 

- Pró-Reitoria de Extensão 

1 Pró-Reitoria de 

Pesquisa 

(PROPESQ) 

- Coordenadoria Administrativa e Financeira 

3 Gabinete da Reitoria 

- (GR) 

- Gabinete da Reitoria 

- Gabinete da Reitoria 

- Secretaria Geral dos Órgãos Deliberativos 

Centrais 

2 Centro de Ciências 

Agrárias 

(CCA) 

- Coordenadoria do Curso de Graduação em 

Engenharia de Aquicultura 

- Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia de Aquicultura 

1 Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis 

– (PRAE) 

- Coordenadoria Administrativa 

1 Centro de Ciências 

da Educação  

(CED) 

- Departamento de Educação do Campo no 

Centro de Ciências da Educação 

1 Centro 

Socioeconômico 

(CSE) 

- Coordenadoria do Curso de Graduação em 

Serviço Social 

1 Hospital 

Universitário (HU) 

- Serviço de Apoio Administrativo das 

Diretorias 
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1 Centro de 

Comunicação e 

Expressão  

(CCE) 

- Coordenadoria de Apoio Administrativo 

Joinville 1 Centro Tecnológico 

– (CTC) 

- Centro Tecnológico 

Curitibanos 1 Centro de Ciências 

Rurais  

(CCR) 

- Centro de Ciências Rurais 

Araranguá 1 Centro de 

Araranguá 

- Diretoria Administrativa 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações fornecidas pelo Departamento de Desenvolvimento 

Pessoal (DDP) (UFSC, 2017) 

 

Sobre os Secretários Executivos, vale destacar que são atribuídas ao profissional 

competências variadas, as quais vão ao encontro daquilo disposto nos marcos legais da 

profissão, alinhados às atribuições específicas para o cargo no que se refere a gestão 

universitária (LEAL; MORAES, 2017). Desta forma, espera-se que o profissional de 

Secretariado, além da atuação no atendimento das demandas mais comuns em seu cotidiano, 

realize de forma eventual negociações internacionais, seja intérprete e produza versões e 

traduções de documentos (BONZANINI, 2010). 

Destaca-se a presença de um único servidor na UFSC que atua como Tradutor e 

Intérprete de Língua Inglesa, o qual está lotado na Secretaria de Relações Internacionais 

(SINTER), cujo ingresso ocorreu por meio de concurso público regido pelo Edital 

225/DDP/2013, o qual exigia do candidato o Curso Superior em Letras Inglês 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2013). O Tradutor da UFSC é 

aquele que desempenha oficialmente as atividades tradutórias, no entanto acredita-se que 

para um universo de 53.328 indivíduos que formam a comunidade acadêmica 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2017b) e, além disso, que busca 

índices de internacionalização, um único profissional capacitado para este fim é um número 

considerado insuficiente. Tal fato, talvez sustente aquilo que se pondera neste estudo, ou 

seja, a necessidade da atuação dos secretários da UFSC na área de tradução para suprir as 

lacunas provocadas pela falta de outros tradutores profissionais, considerando a crescente 

demanda advinda de acordos internacionais com outras organizações e instituições de 

ensino. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta subseção são analisados os dados obtidos a partir da aplicação do 

questionário, alinhados ao teorizado no arcabouço teórico deste estudo. Assim, retoma-se 

que, de acordo com o Quadro 1, a maioria dos Secretários Executivos exercem suas funções 

nos órgãos executivos da administração da Instituição, como ocorre na Reitoria, nas Pró-

Reitorias e na Secretaria de Relações Internacionais, totalizando 11 profissionais. Os demais 

estão distribuídos nos Centros de Ensino, Departamentos dos Cursos e Hospital 

Universitário. Relembra-se que dos 26 questionários enviados, 15 foram respondidos, 
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número que se considera satisfatório, visto que mais de 50% dos sujeitos responderam aos 

questionamentos.  

Assim, no intuito de alcançar o objetivado nesta pesquisa, a primeira pergunta 

investigou sobre o conhecimento do profissional de Secretariado com relação às línguas 

estrangeiras e respectivos níveis de domínio. O Quadro 2, representa os resultados obtidos. 

 

Quadro 2 - Níveis de conhecimento dos Secretários Executivos por idioma 

 

   Fonte: Elaborado pelos autores com base na Pesquisa de Campo. 

Infere-se a partir do Quadro 2, que os profissionais de Secretariado possuem 

conhecimento em diversas línguas estrangeiras, das quais a língua inglesa se destaca com o 

maior grau de conhecimento, todos os sujeitos de forma iniciante, básica, intermediária e 

avançada têm competência para o uso do inglês. A língua espanhola posicionou-se em 

segundo lugar, com 14 sujeitos com algum grau de conhecimento, iniciante, básico e 

intermediário. A língua francesa aparece na sequência, com 4 sujeitos com conhecimento, 

iniciante, básico e intermediário, sobre a língua. A língua alemã segue em quarto lugar com 

3 respondentes, com conhecimento básico, intermediário e avançado e por último, a língua 

italiana apresentou apenas dois sujeitos com conhecimentos básicos sobre ela.   

Observa-se que os dados referentes à primeira pergunta confirmam aquilo disposto 

na legislação secretarial, ou seja, a competência para a “[...] versão e tradução em idioma 

estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação da empresa” (BRASIL, 1985) e 

“[...] o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e do aprofundamento da língua 

nacional.” (BRASIL, 2005). Verifica-se inclusive, que dos 15 respondentes, 14 conhecem 

mais de uma língua estrangeira, fato que pode contribuir para com as demandas da 

Instituição referentes à comunicação internacional. 

A segunda pergunta teve o intuito de localizar os respondentes, no que se refere aos 

setores em que atuam na UFSC. Conforme os respondentes, no Campus de Florianópolis, 

encontram-se lotados: 2 sujeitos no Centro Tecnológico (CTC); 2 sujeitos na Secretaria de 

Relações Internacionais (SINTER); 3 sujeitos no Gabinete da Reitoria (GR). Já os demais 

sujeitos neste Campus atuam individualmente nas seguintes lotações: Departamento de 
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Informática e Estatística (INE); Centro de Ciências da Educação (CED); Centro de Filosofia 

e Ciências Humanas (CFH); Centro Socioeconômico (CSE); Hospital Universitário (HU) e 

Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ). Outros 2 respondentes informaram que se encontram 

lotados na Direção do Campus de Joinville e na Direção do Campus de Curitibanos, 

respectivamente. 

No que se refere ao questionado na segunda pergunta, constata-se que o Secretário 

Executivo atua em diversos setores nos Campi da UFSC, mais expressivamente no Campus 

de Florianópolis. Supõe-se que tal situação ocorre em função do surgimento recente dos 

Campi no interior (a partir de 2009) e a não disponibilização de vagas para concurso, nos 

últimos anos, pelo Governo Federal, visto os tempos de cortes no orçamento. 

A pergunta número três abordou a ocorrência da utilização da competência 

tradutória no ambiente de trabalho, informado na pergunta anterior e, caso afirmativo, em 

quais tipos de texto ocorriam. As respostas evidenciaram a pluralidade característica da 

Instituição, isto é, desde a não utilização da tradução, em setores que trabalham mais com o 

corpo discente e, não havendo alunos estrangeiros naqueles cursos não se faz uso da 

competência tradutória, em outros o profissional tradutor assume tal responsabilidade, e em 

outros há utilização mais efetiva, acredita-se, nos setores em que o processo de 

internacionalização está mais presente. Assim, os sujeitos S5, S7, S8, S10, S11 e S13 

responderam que não utilizam línguas estrangeiras na elaboração de qualquer tipo de 

documento. O sujeito S1 informou que utiliza a língua inglesa na elaboração de atestados de 

matrícula, históricos escolares, declarações e cartas. O sujeito S2 utiliza a língua inglesa e 

espanhola, eventualmente, na redação de textos. O sujeito S3 traduz ocasionalmente 

documentos utilizando a língua inglesa, uma vez que, segundo este sujeito, a legislação 

prevê tradução juramentada como resposta a documentos em língua estrangeira, situação que 

não possibilita a tradução do profissional de Secretariado. O sujeito S4 utiliza os idiomas 

estrangeiros para a comunicação oral e escrita, principalmente, nas línguas inglesa e 

espanhola, assim como na confecção de materiais de divulgação e na manutenção de 

informações no sítio do setor. O sujeito S4 informou ainda, que desde 2016 o setor conta 

com um profissional Tradutor. O sujeito S6 utiliza línguas estrangeiras aleatoriamente para 

tradução de documentos oficiais, como e-mail, cartas de anuência e ofícios, porém não 

informou qual língua em específico. O sujeito S9 utiliza as línguas inglesa e espanhola na 

redação de ofícios e convites. O sujeito S12 utiliza a língua inglesa na versão do sítio do 

setor, que está redigido na língua portuguesa. O sujeito S14 utiliza os idiomas inglês e 

espanhol em raras ocasiões, as quais não soube mencionar. O sujeito S15 utiliza a língua 

inglesa na redação de documentos oficiais, como, por exemplo, ofícios.  

Os dados referentes a terceira pergunta, identificam a utilização da competência 

tradutória por 9 dos 15 Secretários Executivos, sendo que, a língua inglesa possui caráter 

predominante e é aplicada na tradução de ofícios, e-mails, cartas de anuência, convites e 

comunicação oral. Tal conclusão vai ao encontro do posto por Brinks (2012), quando 

lembra, que por intermédio do contato com outra língua, acrescido ao trabalho de tradução 

como um todo, são possíveis reformulações de textos para a língua materna. Na mesma 

direção, Melo (2013) aponta que a competência para comunicação em línguas estrangeiras 

tornou-se um requisito indispensável no perfil do profissional de Secretariado e ainda, 

observa-se a partir das respostas obtidas, que no local onde existe o profissional Tradutor é 

ele o responsável pelo trabalho, confirmando o posto no arcabouço teórico sobre a não 

proposição sobre o secretário assumir tal papel. Neste caso, ele apenas auxilia nos trabalhos, 
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em organizações onde a figura do Tradutor não exista ou se configura em número abaixo 

daquilo que a demanda exige. 

O quarto questionamento buscou investigar a necessidade da realização de um curso 

específico ou capacitação para tradução, além da competência desenvolvida durante a 

formação, diante das experiências que os sujeitos tiveram com a tradução. O sujeito S1 

informou que o currículo do seu curso de graduação contemplava 5 disciplinas em tradução, 

as quais possibilitaram uma boa formação para atuação no mercado de trabalho sem a 

necessidade da realização de curso específico de tradução. Os sujeitos S2, S4, S5, S6, S7, 

S8, S9, S10, S11 e S13 consideram importante a realização de um curso específico para 

tradução, pois pode auxiliar no desenvolvimento da competência tradutória, principalmente 

para os profissionais que de fato realizam trabalhos de tradução no ambiente laboral.  

Já o sujeito S3 informou que a competência desenvolvida durante a sua formação 

foi muito satisfatória e, sendo assim, não julga necessário realizar uma capacitação 

complementar na área da tradução, considerando que essa competência não é utilizada de 

forma relevante em seu trabalho. O sujeito S12 cita que o interesse na realização de um 

curso de capacitação em tradução é pessoal, pois na descrição do cargo de Secretário 

Executivo da UFSC consta apenas a prestação de serviços em idiomas estrangeiros, sem 

especificar qual o tipo de serviço e tão pouco o idioma estrangeiro. O sujeito S14 não 

considera necessária a capacitação em tradução, porém acredita que para pessoas que 

elaboram contratos de convênios com outras universidades estrangeiras ou documentos 

semelhantes, cursos deste tipo podem ser importantes. O sujeito S15 informou que a 

realização de capacitação específica, visando ao aperfeiçoamento das técnicas e das práticas, 

dependerá dos objetivos profissionais e da área na qual o Secretário Executivo irá atuar, 

porém entende como necessário o desenvolvimento da competência tradutória ao menos 

durante a formação. 

Atenta-se para o fato de que a maioria, ou seja, 10 dos 15 profissionais de 

Secretariado considerarem importante a realização de curso específico retrata o interesse no 

aprimoramento dessa competência. Este interesse reflete a necessidade de aprimoramento de 

uma entre diversas áreas de conhecimento que se espera do Secretário Executivo, dentre elas 

a que trata da utilização de línguas estrangeiras na compreensão, tradução e versão de 

documentos, o que amplia a participação das organizações em processo de 

internacionalização, além de melhorias de produtividades organizacionais como um todo 

(LEAL; DALMAU, 2014). 

A quinta e última pergunta aplicada aos sujeitos da pesquisa tinha o interesse de 

conhecer sobre a importância da competência tradutória no desenvolvimento do trabalho do 

Secretário Executivo na UFSC. Nesse sentido, o sujeito S1 considera a competência 

tradutória essencial em seu trabalho, uma vez que esta possui força de leis federais. Os 

sujeitos S2, S3, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14 e S15 não aplicam a tradução nas 

atividades laborais. O sujeito S4 utilizava a competência na tradução do sítio do setor e nos 

demais materiais institucionais em idiomas estrangeiros. No entanto, com a contratação de 

um técnico-administrativo do cargo de Tradutor, o sujeito S4 deixou de fazer uso da 

competência tradutória em suas atividades. O sujeito S5 considera esta competência 

importante e a utiliza de forma eventual, quando recebe documentos em inglês e necessita 

respondê-los ou traduzir para outro idioma. O sujeito S13 considera muito importante a 

competência tradutória e a aplica na administração do sítio bilíngue do setor onde está lotado 

e, também, quando recebe correspondências de representantes de universidades 

internacionais, principalmente em língua inglesa. 
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Sendo assim, 11 dos 15 participantes na pesquisa não consideram importante a 

aplicação da competência tradutória em seu ambiente de trabalho, pois não há aplicabilidade 

desta nas atividades cotidianas, muito embora consideram importante o desenvolvimento 

desta competência e do domínio de línguas estrangeiras para possíveis demandas, conforme 

verificado na pergunta 4. Este cenário confirma o papel do secretário como facilitador na 

comunicação em negociações internacionais por meio da interpretação, elaboração de 

versões e traduções de documentos, a fim de atender às demandas organizacionais 

(CANTAROTTI; LOURENÇO, 2012) e que ocorrem de forma instantânea, cuja fluência em 

idiomas estrangeiros tornou-se uma habilidade essencial de comunicação (MORAES; 

CASELANI, 2009). Na seção que segue são apresentados os resultados dos dados ora 

analisados. 

 

4.3 RESULTADOS 

 

A partir da análise dos dados pode-se depreender que há na Instituição ora 

averiguada a possibilidade de realizar trabalhos de tradução, por meio da atuação do 

secretário executivo, nas cinco línguas informadas no Quadro 2, principalmente, quando se 

trata da língua inglesa, na qual há predominância do conhecimento em nível intermediário e 

avançado pela maioria dos respondentes. Posto isto, observa-se que os profissionais de 

Secretariado no ambiente de pesquisa, buscam o desenvolvimento de competência para a 

comunicação em língua estrangeira, inclusive em idiomas variados, fato que, acredita-se, 

demonstra o interesse dos sujeitos na busca por diferentes alternativas que podem ser 

interessantes, tanto para o próprio profissional, quanto para a UFSC, por dispor em seu 

quadro funcional de profissionais habilitados em diversos idiomas.  

Foi observada também, a preocupação da maioria dos profissionais de Secretariado, 

representados por 10 dos 15 respondentes, no aprimoramento de competências que 

possibilitem a realização de trabalhos de tradução com propriedade, fato que, supõe-se, 

reflete o conhecimento dos secretários da Instituição sobre o disposto nos incisos IV e VII do 

Art. 4º da Lei de Regulamentação da Profissão de Secretário Executivo, que destaca como 

competências a redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma 

estrangeiro e versão e tradução em idioma estrangeiro, no entanto, apenas um sujeito 

comentou sobre a obrigatoriedade disposta pela legislação.   

Todavia, apesar de os sujeitos consideram importante à participação em cursos de 

capacitação em tradução, constatou-se que a competência tradutória é pouco utilizada na 

Instituição, onde apenas dois sujeitos a utilizam efetivamente na elaboração de documentos e 

tradução de correspondências recebidas de instituições internacionais. Tal resultado pode 

estar associado à historicidade de um profissional que, de acordo não só com a teoria, mas 

com aquilo que se observa empiricamente, está sempre em busca de aprimoramento, tendo 

em vista a posição que ocupa nas organizações. Acredita-se também, que visionando futuras 

oportunidades, tendo em vista os objetivos da Instituição em termos de internacionalização, 

os secretários estejam se preparando nesse sentido. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O campo de atuação do Secretário Executivo, seja na esfera pública ou privada, 

encontra-se em expansão e, tal conjuntura é verificada por meio do aprimoramento constante 

das competências secretariais, que demandam por qualificação frequente, visto a necessidade 
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de atender às diversas demandas organizacionais, que também sofrem transformações 

contínuas. Dessa maneira, considerada a dinamicidade e as peculiaridades das IES Públicas 

Federais, principalmente, no que se refere à internacionalização da gestão e, o secretário 

executivo inserido nesse contexto, como sujeito capacitado para a comunicação em língua 

estrangeira e alinhada a ela a possibilidade da atuação em traduções, este estudo teve como 

objetivo analisar de que forma a competência tradutória é utilizada nas atividades cotidianas 

dos Secretários Executivos de uma IES Pública Federal. 

A fim de alcançar o proposto, foram definidos três objetivos específicos: a) 

conhecer qual é o entendimento do Secretário Executivo sobre a competência tradutória; b) 

identificar os textos de partida mais comumente traduzidos pelo secretário em seu ambiente 

de trabalho c) averiguar a língua predominante nas atividades tradutória da instituição, os 

quais foram alcançados a partir de um instrumento de coleta de dados aplicado aos sujeitos 

secretários executivos da Instituição, na qual realizou-se o estudo de caso, conforme descrito 

na seção 4 desta pesquisa. 

Sobre o alcance do objetivo geral, observa-se que mais de 50% dos sujeitos, para os 

quais o instrumento foi enviado o responderam e, assim pôde-se averiguar que muito embora 

tradução não seja uma das atividades mais demandadas pela Instituição aos Secretários 

Executivos, há preocupação por parte desses profissionais com o desenvolvimento da 

competência tradutória. Além disso, acredita-se que este trabalho pode contribuir com 

elementos que irão fomentar discussões a respeito da implementação de disciplinas que 

abordam os estudos de técnicas de tradução durante a formação do Secretariado Executivo, 

no sentido de prepará-lo para situações que envolvam trabalhos desse tipo no mercado. 

No que diz respeito às limitações da pesquisa, recorda-se que se trata de um estudo 

de caso, fato que não permite generalizações e também, a não participação de todos os 

sujeitos no momento de levantamento de campo. Para estudos futuros indica-se uma 

pesquisa que considere também, a opinião dos gestores diretos, sobre a utilização da 

competência tradutória no cotidiano do profissional de secretariado na UFSC ou ainda, 

estudos em outras Instituições do mesmo setor para conhecer o fenômeno ora pesquisado em 

outro ambiente. Por fim, conforme foi destacado durante o dissertado, não está se tentando 

desconfigurar a carreira secretarial, ou assumir o lugar de um profissional tradutor formado 

para tanto, apenas está se refletindo sobre possibilidades que a formação interdisciplinar 

permite ao secretário.  
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Resumo: Este artigo objetivou analisar a importância de profissionais com domínio da 

língua inglesa nas empresas em que os acadêmicos do Curso de Secretariado Executivo da 

Unioeste, campus de Toledo-PR, atualmente trabalham e se eles ambicionam usá-la em suas 

vidas profissionais. Este estudo se justifica por possibilitar tanto aos docentes como 

discentes uma noção, preliminar, da realidade do uso da língua nas empresas em que atuam, 

podendo isto trazer direcionamentos para a vida profissional e acadêmica dos estudantes. 

Para tanto, tratou-se da contextualização do profissional de Secretariado e da língua inglesa, 

bem como a forma que a língua se enquadra na grade curricular do Curso. Em termos 

metodológicos, tratou-se de um estudo descritivo e quantitativo, cuja coleta de dados se deu 

por meio de questionários aplicados aos acadêmicos do Curso de Secretariado Executivo e às 

empresas em que atuam. Conclui-se que em torno de 34% dos acadêmicos trabalham em 

empresas que necessitam de profissionais que saibam a língua inglesa e que quase 82% 

pretendem usar o idioma para variados objetivos, o que, portanto, justifica a 

necessidade/importância do ensino do idioma no curso. 

Palavras-chave: Língua inglesa. Empresas. Acadêmicos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Comumente, quando se volta à pesquisa da língua inglesa nos cursos de 

Secretariado Executivo, observa-se que é difícil fugir de discursos com lugares-comuns, que 

apontam não mais o inglês como um diferencial, mas um pré-requisito, e uma exigência do 

mercado de trabalho e do mundo globalizado. São discussões que vêm se tornando 

envelhecidas pelo simples fato de não ter como negar a realidade e não se embasar na 

própria história e teoria que envolvem a profissão e o uso do idioma.  

Nesse sentido, diversos são os estudos (SILVA, 2006; PILATTI; SANTOS, 2008; 

MARQUES; SOUZA; BARROS, 2013; BRANCHER; SANTOS, 2007; MORAES, 2015, 

PAULA; ANJOS; LEANDRO, 2015 e CADO et al., 2010, para citar alguns) que tratam da 

imprescindibilidade da língua inglesa para o profissional de Secretariado Executivo. As 

próprias Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso indicam a necessidade do domínio de 

pelo menos uma língua estrangeira (BRASIL, 2005).  

Não obstante, a realidade do uso do idioma parece, por vezes, distante quando se 

pensa em pequenas cidades ou municípios do interior, como é o caso de Toledo, na região 

oeste do Paraná. Logo, a questão de pesquisa que se pretende responder neste estudo é: qual 

a importância de profissionais que saibam a língua inglesa nas empresas dos acadêmicos do 

Curso de Secretariado Executivo da Unioeste, campus de Toledo-PR? Ademais, objetiva-se 

saber se eles ambicionam usar o idioma em suas vidas profissionais. Este estudo se justifica 
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por possibilitar tanto aos docentes como discentes uma noção, preliminar, da realidade do 

uso da língua em suas organizações, o que pode contribuir com direcionamentos para a vida 

profissional dos acadêmicos e também para o ensino da referida língua no Curso de 

Secretariado Executivo da Unioeste. 

Desta feita, tratar-se-á, pois, de aspectos como a influência da globalização na 

profissão, o que exigiu uma melhor competência comunicacional, não só na língua mãe; o 

porquê da preferência do inglês sobre as demais línguas e como a matéria é trabalhada no 

curso em Toledo. Em seguida, apresentar-se-ão os procedimentos metodológicos, métodos e 

técnicas de pesquisa utilizados e os resultados e as discussões propiciadas por meio da coleta 

de dados. 

 

2 O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO E A LÍNGUA INGLESA 

 

O mercado de trabalho passou por grandes mudanças ocasionadas, principalmente, 

pela efetivação da globalização, que é um dos processos responsáveis pela integração 

econômica, social, cultural e espacial dos países do mundo (BRANCHER; SANTOS; 2007, 

s.p.). Alguns pesquisadores datam o início desse fenômeno econômico no começo do século 

XVI, com a expansão capitalista e a modernidade ocidental; outros dizem que sua efetivação 

ocorreu no século XX, com a Terceira Revolução Industrial. Independentemente da data da 

concretização da globalização, sua caracterização vem do desenvolvimento de um mercado 

mundial em que o dinheiro e a produção de bens e serviços ultrapassam as fronteiras 

geográficas (BONZANINI, 2010, p. 147). 

Destarte, a globalização é, em grande medida, responsável pela atual situação do 

cenário organizacional mundial, pois com o desenvolvimento de novas tecnologias; os meios 

de comunicação se desenvolvendo rapidamente, tornando-se mais eficientes e rápidos; e com 

as informações percorrendo todo o mundo em um ritmo cada vez mais acelerado, realizar 

uma integração com países, pessoas e empresas do mundo todo se tornou mais fácil, 

independentemente da distância que os separa.  

Atrelado a esses fatores, a globalização também transformou: 

[...] as relações de produção, os sistemas institucionais, o decréscimo do 

valor das passagens internacionais (principalmente aéreas) – aumentando 

as relações de comércio e negócios em nível internacional –, a 

modernização das telecomunicações através de telefones celulares com 

alta tecnologia digital, a informática, a fibra ótica, os satélites espaciais, os 

novos televisores digitais, a rede internet etc. (IANNI, 1997, p. 23). 

Desse modo, como consequência do que foi exposto até aqui, o mercado de trabalho 

espera profissionais com maiores competências e habilidades, dentre estas, ter domínio de 

outros idiomas é essencial para se tornar um profissional empregável e competitivo. Nesse 

sentido, Santos (2012, p. 97, 98) afirma que: 

[...] as universidades, particularmente os cursos de bacharelado em 

Secretariado Executivo, Turismo, Direito e Comércio Exterior, por 

exemplo, já não podem ter mais como único objetivo preparar futuros 

profissionais possuidores apenas de competência técnica; mas 

empreendedores articulados, dinâmicos, criativos e responsáveis, dotados 

de espírito de liderança e antenados às constantes transformações 

tecnológicas e demandas sociais do mundo globalizado. É nesse contexto, 
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pois, que o domínio de uma ou mais línguas estrangeiras, por parte dos 

profissionais do novo milênio, torna-se fundamental para a sua inserção e 

manutenção no mercado de trabalho, tendo em vista atender às exigências 

e necessidades mais emergenciais da sociedade contemporânea. 

 

Para atender tais exigências do mercado de trabalho globalizado, o profissional de 

Secretariado teve de acompanhar as mudanças, transformar-se e desenvolver competências e 

habilidades para melhor desempenhar sua função e se manter um profissional importante nas 

organizações.  

No Brasil, especificamente, Salá (2008) aponta que o profissional de Secretariado 

acompanhou a evolução exigida pelo mercado. Décadas se passaram e ele se manteve 

requisitado pelas organizações, adquirindo cada vez mais valor. Nesse sentido, é interessante 

observar no Quadro 1, alguns pontos da trajetória desse profissional: 

 

Quadro 1 - Evolução do Profissional de Secretariado no Brasil 

1950 O profissional de secretariado executava apenas algumas técnicas secretariais como por 

exemplo: taquigrafia, datilografia, arquivo, atendimento telefônico e anotações de recados. 

1960 Com o início de treinamentos gerenciais, ter um secretário passou ser um status, então houve 

uma valorização na mentalidade do empresário brasileiro, que passou a perceber a necessidade 

de um profissional de secretariado. 

1970 O profissional de secretariado passou a ser visto como um membro ativo na gerencia, ganhou o 

respeito nas organizações e passa a participar de atividades mais elaboradas e com maior 

importância. 

1980 Com o despertar da era da qualidade e da informática, a relação entre os chefes e o profissional 

de secretariado passa a ser uma ação conjunta, definitivamente um trabalho em equipe. 

1990 O perfil deste profissional é redimensionado e as técnicas secretarias não são mais o centro do 

trabalho dos secretários, mas, sim, apenas um dos seus aspectos. 

2000  Nasce um novo perfil: gestor, assessor, empreendedor e consultor. A era de profissionais 

competentes, polivalentes e atualizados, com capacidade produtiva, e em busca de resultados. 

Passou a ser um profissional que não só recebe ordens, mas orienta e dá opiniões. Deixa de ser 

propriedade particular do chefe e passa a ser membro da organização. 

Fonte: Adaptado de Sála (2008). 

 

Considerando essa evolução do profissional de Secretariado, pode-se verificar que 

seu perfil mudou significativamente, acompanhando as mudanças do mercado de trabalho. 

Nos anos 2000, por exemplo, ele passa a ter uma multifuncionalidade, que é uma das 

características que se espera dele no mundo globalizado, assim como competência 

comunicacional. Conforme Medeiros e Hernandes (1995, p. 223), “A comunicação bem-

sucedida depende de conhecimentos e habilidades técnicas [...]” e a partir do momento que o 

ser humano passou a se comunicar para formar sociedades, a linguagem verbal, visual e 

corporal evoluíram e se tornaram essenciais para o bom relacionamento e convívio das 

pessoas em uma comunidade.  

Nas organizações a situação não é diferente, uma boa comunicação é indispensável 

para todos e com a globalização e a evolução do mercado de trabalho ela não se limita 

apenas à língua materna, mas envolve outros idiomas. Dessa forma, conseguir se comunicar 
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em uma segunda língua, principalmente no inglês, tendo em vista sua predominância como 

língua global, não é mais um diferencial para o profissional, tornou-se uma necessidade. 

Posto de outra forma: 

[...] não se pode falar em globalização sem relacionar a crescente 

exigência pelo conhecimento dessa língua. Em termos de qualificação e 

competência, o mercado atual trata desse idioma como oficial e universal, 

principalmente no mundo dos negócios e, como aborda Sandri (2008), 

para quem está inserido nesse meio de negociações ou pretende se inserir 

no mercado internacional, tanto no ramo pessoal como profissional, o 

conhecimento de uma segunda língua se torna uma prioridade que deve 

ser, obrigatoriamente, cumprida e não vista como apenas uma opção de 

conhecimento extra (PILATTI; SANTOS, 2008, s.p.). 

O estabelecimento do inglês como língua global – “Uma língua alcança status 

verdadeiramente global [...] quando desenvolve um papel especial reconhecido em todos os 

países” (CRYSTAL, 1997 apud KUMARAVADIVELU, 2006, p. 135) –, ocorreu devido a 

dois fatores centrais: a expansão do colonialismo britânico, final do século XIX, influenciada 

pelo poderio econômico da Inglaterra diante da Revolução Industrial e a hegemonia como 

superpotência alcançada pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra mundial. 

Como apontam Brancher e Santos (2007, s.p.): 

Atualmente, segundo a fala da professora Sturm (2006) durante o Fórum 

de Línguas Estrangeiras do Curso de Secretariado Executivo Bilíngue 

realizado na Universidade de Passo Fundo, o inglês é língua nativa em 12 

países (aprendida em casa), em 73 países é a língua oficial (usada 

oficialmente em documentos, mídia). Portanto, são 2 bilhões de pessoas 

falantes, 375 milhões como segunda língua e 750 milhões como língua 

estrangeira. 

Tendo em vista a abrangência da “língua de Shakespeare”, que se estabeleceu como 

língua dos negócios, observa-se a importância de profissionais com fluência no idioma 

dentro das organizações. Além disto, segundo Oliveira (2008, s.p.): 

Numa economia cada vez mais globalizada, a competitividade de um país 

depende, em boa medida, da facilidade de comunicação com os nacionais 

dos outros países. A língua constitui um suporte privilegiado para a 

transmissão de informação e o inglês, como é sobejamente conhecido, 

ocupa hoje uma posição predominante, sem paralelo com qualquer outra 

língua. 

A partir do exposto, percebe-se que o conhecimento e domínio de uma ou mais 

línguas estrangeiras, principalmente a língua inglesa, é, atualmente, fator importante para 

todo e qualquer profissional. Nos casos dos profissionais cujo papel é ser elo de 

comunicação entre diferentes níveis hierárquicos dentro de uma organização e também com 

o ambiente externo, como o profissional de Secretariado Executivo, isto se torna ainda mais 

relevante. 
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2.1 A LÍNGUA INGLESA NO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA                        

UNIOESTE, CAMPUS DE TOLEDO-PR 

 

Segundo Cielo, Schmidt e Kühn (2010), o Curso de Secretariado Executivo da 

Unioeste campus Toledo foi idealizado no ano de 1985, quando a administração pública do 

município constatou a falta de profissionais habilitados para encarar desafios e auxiliar na 

gestão das empresas comunitárias que estavam surgindo na época. Assim, em 1987 o curso 

teve o início de suas atividades formando sua primeira turma em 1990. O curso tem duração 

de 04 anos, oferta 40 vagas anuais, no período noturno e tem uma carga horária total de 

3.213 horas. 

O objetivo do curso é formar profissionais para atuar nas funções de assessores, 

gestores, consultores e empreendedores, para tanto o curso oferta disciplinas nas áreas de 

Administração, Gestão, Técnicas Secretariais, Direito, Marketing, Comunicação e Línguas, 

seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Secretariado Executivo, que 

aduz que: 

[...] Os cursos de graduação em Secretariado Executivo deverão 

contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua organização 

curricular, os seguintes campos interligados de formação: [...] II - 

Conteúdos específicos: estudos das técnicas secretariais, da gestão 

secretarial, da administração e planejamento estratégico nas organizações 

públicas e privadas, de organização e métodos, de psicologia empresarial, 

de ética geral e profissional, além do domínio de, pelo menos, uma 

língua estrangeira e do aprofundamento da língua nacional (BRASIL, 

2015, s.p.). 

Baseado nisso, o Curso da Unioeste oferta as disciplinas de língua espanhola e 

língua inglesa, sendo que esta é ofertada, segundo o Projeto Político Pedagógico vigente, da 

seguinte maneira: 

 

Quadro 2 - Língua Inglesa no Curso de Secretariado Executivo da Unioeste, campus de Toledo-PR 

Língua Inglesa 

I e II 

1° e 2º ano. 

Carga horária 

de 

136h para 

cada ano 

Aquisição da língua inglesa: ouvir, falar, ler e escrever em 

nível básico (1º ano) e pré-intermediário (2º ano). Funções 

comunicativas básicas. Leitura de textos. Interação e 

desenvolvimento das habilidades linguísticas para 

ampliação do universo cognitivo e cultural do aluno. 

Inglês para 

Negócios I e II 

3° e 4º ano. 

Carga horária 

de 

68h para cada 

ano 

Aquisição da língua inglesa por meio do desenvolvimento 

e da interação das habilidades de ouvir, falar, ler e 

escrever em nível pré-intermediário e instrumental, 

ampliando as funções comunicativas por meio de 

contextos vivenciados no dia a dia. Aquisição do inglês 

para negócios em nível pré-intermediário com vistas às 

funções do profissional de secretariado executivo. 

Fonte: Adaptado de Secretariado Executivo (2011), grifos nossos. 

 

Ressalta-se que o curso é oferecido em 4 anos, apenas foram unidos em dois 

quadros tendo em vista que as ementas para o 1º e 2º ano, assim como o 3º e 4º, são 

semelhantes. Resumindo o quadro, ao final dos quatro anos o acadêmico deverá ter um 
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conhecimento pré-intermediário da língua inglesa e instrumental voltado ao inglês para 

negócios. 

Quanto ao perfil desse acadêmico, Cielo, Schmidt e Kühn (2010, s.p.) relatam que: 

Em relação ao gênero, dos 580 egressos formados até o ano de 2009 

observou-se que 11,4 % são do sexo masculino e 88,6% do sexo feminino 

[40]. Quanto à cidade de origem, evidenciou-se que todos os respondentes 

são oriundos do próprio estado, sendo que a grande maioria (64%) é 

natural do próprio município, sede da Universidade. Além de Toledo, os 

egressos são oriundos de outras quatro cidades da região: Cascavel (13%), 

Marechal Cândido Rondon (9%), Palotina (7%) e Assis Chateaubriand 

(7%). Esse resultado demonstra a abrangência local do curso. Após a 

graduação, 58% dos egressos continuaram residindo em Toledo; 24% 

permaneceram na Região Oeste do estado; 8% mudaram-se para outras 

regiões do estado; 7% deslocaram-se para outras regiões do país e, 3% 

para outros países.  

Assim sendo, partindo do princípio de que com a globalização, a evolução do 

mercado de trabalho e da profissão, o inglês se tornou ímpar para o profissional de 

Secretariado; considerando que o curso ofertado na Unioeste dispõe de disciplinas de língua 

inglesa que permitem o aprendizado do idioma até um nível pré-intermediário; e que boa 

parte dos egressos permanece no município após a graduação, propõe-se, neste trabalho, 

verificar qual a importância de profissionais com domínio da língua inglesa nas empresas em 

que os acadêmicos do Curso de Secretariado Executivo da Unioeste, campus de Toledo, 

atualmente trabalham e se eles ambicionam usá-la em suas vidas profissionais.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa refere-se a um estudo descritivo e de abordagem quantitativa. A 

pesquisa descritiva, segundo Gil (2008), possui como objetivo a descrição de características 

de uma determinada população ou fenômeno. Já a pesquisa quantitativa, conforme o mesmo 

autor, tem o intuito de traduzir em números as opiniões e/ou respostas obtidas por meio de 

instrumentos de pesquisa. Neste estudo, o caráter quantitativo se justifica pelo objetivo de 

quantificar a opinião de empresas – em que os acadêmicos do Curso de Secretariado 

Executivo da Unioeste trabalham atualmente – sobre a importância de profissionais com 

domínio da língua inglesa e por mensurar a opinião dos próprios acadêmicos do curso sobre 

a necessidade de profissionais que saibam inglês na organização em que atuam e o seu 

interesse em utilizar a língua inglesa na futura profissão. 

No que tange à população de estudo, essa foi composta por todos os acadêmicos 

matriculados nos quatro anos do Curso de Secretariado Executivo da Unioeste – um total de 

132 –, bem como todas as empresas em que eles atuam – um quantitativo de 75 diferentes 

empresas. 

                                                 
40 As autoras utilizam o termo “gênero”, porém acabam tratando apenas do sexo. Em uma pesquisa mais 

recente (NEGRI, SOARES, LOPES, 2016), verificou-se que de um total de 109 discentes, 95 eram mulheres e 

14 homens, correspondendo a 87% e 13%, respectivamente – o que se aproxima bastante dos números 

apresentados pelas autoras. Ressalta-se, todavia, que das 95 mulheres, 85 se declararam heterossexuais, 6 

homossexuais, 3 bissexuais e 1 não respondeu a pesquisa. Em relação ao público masculino, dos 14, 11 se 

declararam heterossexuais e 3 homossexuais. Logo, dos 109 discentes, 12 (11%) eram LGBTs. 
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Em relação à coleta de dados, essa ocorreu por meio de um questionário aplicado 

aos acadêmicos do curso e às organizações em que atuam. O primeiro questionário, 

destinado aos acadêmicos, teve por objetivo, por um lado, indagar dados da empresa em que 

o acadêmico trabalha – se lá havia a necessidade de profissionais que dominem a língua 

inglesa e para qual cargo/função – e, por outro, saber se o acadêmico tinha interesse em 

utilizar a língua inglesa na vida profissional e, especificamente, para que função. O segundo 

questionário foi direcionado às empresas e respondido pelos profissionais de RH e/ou 

proprietários e objetivou saber da necessidade de profissionais que dominem a língua inglesa 

para algum cargo ou função dentro da organização. 

 O questionário foi aplicado pessoalmente aos acadêmicos do Curso de Secretariado 

Executivo no período de 2 a 23 de junho de 2017, enquanto que para as empresas foi 

aplicado via telefone ou e-mail nesse mesmo período. O total de acadêmicos que 

responderam à pesquisa foi de 120, o que significa 91% do total de alunos matriculados. Por 

sua vez, foram contatadas 75 empresas, das quais foi possível obter 72 respostas – o que 

equivale a 96%. A análise dos dados coletados foi feita de maneira descritiva com a 

utilização do software Excel para a geração de gráficos e quadros que facilitassem a 

compreensão. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira parte da pesquisa – com base na lista de acadêmicos matriculados no 

Curso de Secretariado Executivo da Unioeste, campus de Toledo, impresso no site da própria 

Instituição, e na posterior resposta dos discentes ao questionário41 – conduziu à averiguação 

de que no ano de realização desta pesquisa havia 132 acadêmicos matriculados e cursando a 

graduação. Destes, 99 trabalham, 18 não trabalham, 3 são bolsistas e 12 não responderam ao 

questionário, ou por recusa ou por não retornar o contato. Apresenta-se o Gráfico 1, a seguir, 

englobando os quatro anos do curso, para melhor ilustrar tais dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Os acadêmicos tinham que fornecer o nome da empresa em que trabalham, o contato do administrador ou 

RH da empresa e responder se na empresa há profissionais que precisam da língua inglesa, se sim, para quê, e 

se pretendem usá-la na sua vida profissional. 
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Gráfico 1 - Situação Empregatícia dos Acadêmicos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Constata-se, portanto, que 75% do quadro de acadêmicos tem uma dupla jornada de 

trabalhos e estudos – isto sem entrar na questão do sexo feminino, principalmente, (que 

corresponde, conforme as pesquisas acima mencionadas, a mais de 85% do corpo discente 

do curso) que tem, muitas vezes, uma jornada tripla devido ao trabalho doméstico não-

remunerado – o que apenas constata a realidade do jovem brasileiro e influencia, 

sobremaneira, entre outras questões, o desempenho acadêmico. 

Os outros dados que foram extraídos do questionário foram relacionados às 

empresas em que trabalham e o papel da língua inglesa na vida profissional do acadêmico. 

Quanto às empresas, os 99 acadêmicos apontaram 75 empresas distintas, porém, em 

11 destas há mais de uma ocorrência, isto é, em 7 há ocorrência dobrada; em 1, triplicada; 

em 2, quadruplicada; e em 1, decuplicada. 

Dessas 75, foi possível obter contato com 7242. A grande maioria está localizada no 

Município de Toledo (58 empresas), mas houve ocorrência de empresas em Cascavel (4), 

Entre Rios do Oeste (1), Pato Branco (1), Marechal Cândido Rondon (2), Ouro Verde do 

Oeste (1), Palotina (1), Terra Roxa (1), Tupãssi (2) e Vera Cruz do Oeste (1) – o que 

demonstra, como apontado por Cielo, Schmidt e Kühn (2010), a abrangência local do curso. 

Depois de observada a situação empregatícia dos acadêmicos do curso, o próximo 

questionamento foi, se na visão do estudante, haveria necessidade de profissionais que 

dominem a língua inglesa na empresa em que atuam. 41 dos discentes apontaram que sim, e 

mencionaram, dentre os usos, viagens, atendimento ao público, docência, 

importação/exportação, compra e venda, relação/comunicação/projeto internacional, uso de 

sistemas de informação, auditorias e leitura.   

Por fim, outra pergunta direcionada aos acadêmicos, que merece destaque e de 

fundamental importância para mostrar a relevância da disciplina de língua inglesa no curso 

                                                 
42 Das 3 empresas que faltaram, 1 acadêmico se recusou a responder, com 1 não foi possível contato e 1 não 

apresentou os dados corretamente e não se conseguiu mais contato. 
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de Secretariado Executivo da Unioeste, campus de Toledo, foi: “você pretende usar a língua 

inglesa na vida profissional?”. Obteve-se que 98 dos 120 discentes (82%), que responderam 

à pesquisa, pretendem, sim, usar o idioma, conforme Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Pretende usar a língua inglesa na vida profissional? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Interessante analisar como a intenção de usar a língua inglesa é consideravelmente 

menor no 3º e 4º ano, porém, mesmo nesses casos, mais de 60% da turma pretende usá-la. 

Ademais, não se pode comprovar que essa diminuição é recorrente e nem seu motivo, pois 

ter-se-ia que ter dados de, no mínimo, 4 anos seguidos. Fica, contudo, a possibilidade de um 

futuro estudo.  

Ademais, e para concluir as questões passíveis de análise nos questionários, aqueles 

98 discentes que responderam “sim”, conforme o Gráfico 2 acima, apontaram que pretendem 

usar o idioma para diversas finalidades, entre elas: comunicação, vendas, viagens/turismo, 

estudos, intercâmbio, trabalho em empresas que necessitem do idioma/multinacionais, 

trabalho no exterior, exportação, contato com o mercado internacional, 

acompanhar/sobreviver o/no mundo moderno e o/no mercado de trabalho, tradução, 

desenvolvimento/satisfação pessoal, docência, alavancar a carreira/crescer na profissão/ter 

um diferencial/melhorar o currículo e relações internacionais. 

Finalizada a primeira parte da pesquisa, que se referia a questionamentos com os 

acadêmicos, a segunda parte se caracterizou pela aplicação de questionário às empresas em 

que os acadêmicos atualmente trabalham. Conforme já exposto, das 75 empresas citadas 

pelos acadêmicos, foi possível contatar 72.  

O primeiro questionamento feito a essas empresas foi sobre o número de 

colaboradores. Considerando o critério de classificação de estabelecimentos segundo setor e 

porte, de acordo com o Sebrae (2013), e o número de colaboradores fornecido pelas 

empresas, obteve-se 11 indústrias e 46 empresas voltadas ao comércio e serviços, conforme 

o Gráfico 3: 
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Gráfico 3 - Classificação das empresas segundo setor e porte 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Além destas, há 13 estabelecimentos de administração pública que não se 

enquadram nos setores englobados pelo Sebrae – usando-se a classificação do setor de 

Serviço43, por exemplo, haveria 1 (micro), 3 (pequenas), 1 (média) e 8 (grandes) – e 2 não 

responderam, que somam as 72 empresas com que se conseguiu contato. 

Posteriormente, indagou-se sobre a necessidade de profissionais que saibam a 

língua inglesa para atuar na organização. Do total de 72 empresas, 59 afirmaram que o 

idioma não é requisito para nenhum cargo, nem necessário para as funções desempenhadas, 

já as outras 15 apontaram que sim, é necessário para determinados/as cargos/funções.  

É importante esclarecer que essas 15 empresas que responderam “sim” à pergunta 

sobre a necessidade de profissionais que saibam a língua inglesa somam 34 discentes. Em 

outras palavras, dos 99 discentes que trabalham, 34% o fazem em empresas que necessitam 

de profissionais que tenham conhecimento da língua inglesa – não necessariamente no cargo 

em que o acadêmico atualmente trabalha. 

Além disto, é importante comparar a resposta das empresas quanto ao uso do 

idioma e a concepção dos estudantes, uma vez que a pergunta “há profissionais que precisam 

da língua inglesa” foi feita para os dois grupos. Assim, 15 empresas, com 34 dos discentes, 

confirmam a necessidade, todavia, 42 dos discentes apontaram no questionário, conforme 

exposto acima, que consideram o inglês necessário nas empresas em que trabalham. Ao 

verificar a discrepância, percebe-se que 13 discentes apontaram empresas cujo RH ou 

administração negou o uso do idioma, o que pode levar ao entendimento, pelo menos em 

parte, e confiando nas informações repassadas pelas empresas, que falta conhecimento do 

discente sobre o local de trabalho, ou ainda, que informações desencontradas podem existir 

entre as reais exigências da empresa para com seus recursos humanos/sua administração. Da 

mesma forma, porém em número menor, 5 discentes desconhecem que na empresa em que 

trabalham o idioma é usado. Resumindo, 42 (que disseram que sim) menos 13 (que, na 

verdade, não usam o idioma) mais 5 (que disseram que não, mas usa), chega-se ao total dos 

34 acadêmicos nas 15 empresas. 

Destas 15, 8, todavia, voltam-se ao ensino e apenas 4 à indústria, 1 ao comércio 1 e 

à prestação de serviços. Assim, em relação ao ramo de atividade, tem-se o Gráfico 4: 

 

                                                 
43 Quanto ao porte, o Sebrae (2013) divide as Indústrias em: micro até 19 pessoas, pequena de 20 a 99, média 

de 100 a 499 e grande 500 ou mais; e o Comércio e Serviços em: micro até 9 pessoas, pequena de 10 a 49, 

média 50 a 99 e grande 100 ou mais. 
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Gráfico 4 - Ramo de atividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Ainda, das 8 empresas que utilizam o idioma voltada ao ensino, 5 são escolas de 

idiomas, 2 são universidades e 1 é colégio. Há que deixar claro, contudo, que não é objetivo 

do curso formar professores de línguas, mas algumas empresas contratam acadêmicos do 

curso pelo fato do inglês fazer parte da grade curricular e, principalmente, pelo fato deles 

terem um histórico de aprendizagem do idioma antes/fora/além da graduação. Afinal, um 

nível pré-intermediário – o que o curso oferece ao final dos 4 anos – não é suficiente para 

lecionar e sim para exercer determinadas funções comunicativas. 

Nas 4 indústrias – de grande porte, inclusive – diversos cargos/setores foram 

apontados, entre eles: compra e venda; manutenção; administrativo; comercialização; 

assuntos regulatórios; importação; internacionalização; pesquisa desenvolvimento e 

inovação; sistema de qualidade; tecnologia da informação; recursos humanos; estágio 

internacional; e engenharia.  

Já nas empresas de comércio (pequeno porte) e prestação de serviço 

(microempresa), foi apontada por ambas a necessidade da leitura apenas, tendo em vista que 

utilizam seja para lidar com aparelhos que estão em inglês, seja para compreensão dos 

catálogos e dos códigos para as compras. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo que norteou esta pesquisa foi analisar a importância de 

profissionais com domínio da língua inglesa nas empresas em que os acadêmicos do Curso 

de Secretariado Executivo da Unioeste, campus de Toledo-PR, atualmente trabalham e se 

eles ambicionam usá-la suas vidas profissionais. 

A partir da coleta e análise dos dados, foi possível compreender diversos aspectos. 

Primeiramente, de que maneira está o quadro discente do curso de secretariado executivo da 

Unioeste, campus de Toledo, quanto à situação empregatícia, isto é, 75% dos acadêmicos 

trabalham e, foco da pesquisa, em torno de 34% deles o fazem em empresas que necessitam 

de profissionais que saibam a língua inglesa, totalizando 15 empresas, sendo que 8 se voltam 

ao ensino, 4 à indústria, 1 ao comércio 1 e à prestação de serviços.  

Pode-se dizer que já se esperava um número baixo de empresas que demandam o 

uso a língua para certas funções – 6, com exceção das que se voltam ao ensino: 4 de grande 

porte e 2 de porte pequeno. Surpreende-se, contudo, ao conhecer que 98 dos 120 discentes 

que responderam à pesquisa, ou seja, quase 82%, pretendem usar o idioma para variados 

objetivos, o que justifica a necessidade/importância do ensino do idioma no curso. Além 
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disso, esse resultado torna-se relevante a fim de apontar direcionamentos para o futuro 

profissional de Secretariado Executivo, no sentido de que se pretendem usar a língua inglesa 

talvez isso não ocorra, necessariamente, nas empresas em que atualmente trabalham.  

Nesse viés, ressalta-se que este foi um estudo preliminar e ele não intentou apontar 

que não há campo para atuação de secretários/as com a língua inglesa em empresas de 

Toledo e região, mas que na maioria das empresas em que os acadêmicos exercem, hoje, 

uma atividade profissional, a língua não é requisitada. Pretende-se, em um próximo, focar 

em um quantitativo maior de empresas em Toledo-PR, apenas, subdivididas por setores da 

economia, e não naquelas em que acadêmicos atuam. Com isto, tem-se o objetivo de apontar 

nomes de empresas e cargos que exigem o uso da língua inglesa para que os discentes 

tomem conhecimento das oportunidades de emprego no município. 

Por fim, deixa-se como sugestão de pesquisas futuras, que trabalhos nesse sentido 

também sejam feitos considerando a Região Oeste do Paraná e também sobre a necessidade 

de profissionais que dominem outras línguas além da inglesa. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BONZANINI, Suzana Helena Strate. O profissional de Secretariado Executivo nas Relações 

Internacionais. Revista de Gestão e Secretariado, São Paulo, v. 1, n. 2, 2010. 

BRANCHER, N.; SANTOS, M. E. M. O domínio das línguas estrangeiras e o profissional 

de secretariado executivo bilíngüe. Secretariado Executiv@ em Revista, Passo Fundo, v. 

3, 2007. Disponível em: <http://seer.upf.br/index.php/ser/article/view/1757/1166>. Acesso 

em: 19 dez. 2016.  

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 3, de 23 de junho de 2005. Institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Secretariado Executivo e dá 

outras providências. Brasília, DF: MEC, 2005. 

CADO, Carla Tatiane et al. A importância da língua estrangeira no mercado de trabalho. 

Secretariado em Revista, Ponta Grossa, n. 3, p. 19-27, 2010. Disponível em: 

<www.iessa.edu.br/secretariado/revista_eletronica_2010.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2017. 

CIELO, I; D.; SCHMIDT, C. M.; KÜHN, M. K. S. A empregabilidade do profissional de 

Secretariado Executivo: uma análise empírica na Unioeste-campus de Toledo. Revista 

Expectativa, Toledo, v. 6, n. 9, 2010. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

IANNI, O. A sociedade global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 

KUMARAVADIVELU, B. A linguística aplicada na era da globalização. In: MOITA 

LOPES, L. P. et al. (Org.). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2006. p. 135-148. 

MARQUES, Priscila da Silva; SOUSA, Francisca de Fátima de Lima; BARROS, Idna de 

Carvalho. A língua inglesa nos cursos de secretariado executivo. Revista Expectativa, 

Toledo, v. XII, n. 12, p. 151-169, 2013. 

MEDEIROS, J. B.; HERNANDES, S. Manual da Secretária. 6. ed. São Paulo: Atlas,1995. 

MORAES, Kalinda. O(a) Secretário(a) Executivo(a) e o Mercado de Trabalho: a 

Formação do Profissional de Secretariado Executivo no Mercado de Trabalho Globalizado. 

[S.l.], 2015. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/o-secret%C3%A1rio-

executivo-e-mercado-de-trabalho-forma%C3%A7%C3%A3o-kalinda-moraes>.  Acesso em: 

24 jun. 2017. 

 

http://seer.upf.br/index.php/ser/article/view/1757/1166
http://www.iessa.edu.br/secretariado/revista_eletronica_2010.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/o-secret%C3%A1rio-executivo-e-mercado-de-trabalho-forma%C3%A7%C3%A3o-kalinda-moraes
https://www.linkedin.com/pulse/o-secret%C3%A1rio-executivo-e-mercado-de-trabalho-forma%C3%A7%C3%A3o-kalinda-moraes


  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

454 

 

NEGRI, Gisele Alessandra; SOARES, Simone de Oliveira; LOPES, Rodrigo Smaha. 

Competência para além do DNA: o/a secretário/a executivo/a LGBT. ENCONTRO 

NACIONAL DOS ESTUDANTES DE SECRETARIADO, VIII., 2016, Anais... 

Florianópolis, 2016. 

OLIVEIRA, Jorge Pacheco de. A competitividade nacional e a questão da língua. Lisboa, 

2008. Disponível em: 

<http://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/publicacoes/dossier.xvw?a-competitividade-

nacional-e-a-quest%C3%A3o-da-l%C3%ADngua&p=86303>. Acesso em: 16 dez. 2016. 

PAULA, Adriane Yasmin Herrerias de; ANJOS, Beatriz Graminha dos; LEANDRO, 

Jozimeire Jordão. O profissional de secretariado executivo: as oportunidades existentes nas 

empresas públicas e privadas para seguir a carreira internacional. ENCONTRO 

CIENTÍFICO E SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO UNISALESIANO, V., 2015. Anais... Lins, 

SP, 2015. Disponível em: 

<http://www.unisalesiano.edu.br/simposio2015/publicado/artigo0216.pdf>. Acesso em: 22 

jun. 2017. 

PILATTI, A.; SANTOS, M. E. M. O domínio língua inglesa como fator determinante para o 

sucesso profissional no mundo globalizado. Secretariado Executiv@ em Revista, Passo 

Fundo, v. 4, 2008. Disponível em: <http://seer.upf.br/index.php/ser/article/view/1766/1174>. 

Acesso em: 02 jun. 2017. 

SÁLA, J. S. Guia de Informação para Secretários Executivos. Brasília, DF, 2008. 

Disponível em: 

<http://www.fenassec.com.br/pdf/artigos_trabalhos_guia_secretariado_janeide.pdf>. Acesso 

em: 22 nov. 2016. 

SANTOS, Marcos Pereira dos. 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, 2012. 

SEBRAE (Org.). Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa. 6. ed. Brasília, DF: 

SEBRAE/DIEESE, 2013. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario%20do%20Trabalho%

20Na%20Micro%20e%20Pequena%20Empresa_2013.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2017. 

SECRETARIADO EXECUTIVO. Estrutura Curricular e Disciplinas. Toledo, 2011. 

Disponível em: <http://www.secretariadounioeste.com/graduação/disciplinas/>. Acesso em: 

19 dez. 2016. 

SILVA, Graziele Grace da. Os reflexos da qualificação para a profissão de Secretário 

executivo. 2006. 87 p. Monografia (Graduação em Secretariado Executivo) - Universidade 

Cruzeiro Do Sul, 2006. Disponível em: 

<https://www.fenassec.com.br/pdf/artigos_trabalhos_graziele_grace_da_silva.pdf>. Acesso 

em: 24 jun. 2017. 

http://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/publicacoes/dossier.xvw?a-competitividade-nacional-e-a-quest%C3%A3o-da-l%C3%ADngua&p=86303
http://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/publicacoes/dossier.xvw?a-competitividade-nacional-e-a-quest%C3%A3o-da-l%C3%ADngua&p=86303
http://www.unisalesiano.edu.br/simposio2015/publicado/artigo0216.pdf
http://seer.upf.br/index.php/ser/article/view/1766/1174
http://www.fenassec.com.br/pdf/artigos_trabalhos_guia_secretariado_janeide.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario%20do%20Trabalho%20Na%20Micro%20e%20Pequena%20Empresa_2013.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario%20do%20Trabalho%20Na%20Micro%20e%20Pequena%20Empresa_2013.pdf
http://www.secretariadounioeste.com/graduação/disciplinas/
https://www.fenassec.com.br/pdf/artigos_trabalhos_graziele_grace_da_silva.pdf


  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

455 

 

INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS – ENSINO PARA O SECRETARIADO: 

REFLEXÕES ACERCA DE UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DE NECESSIDADES 

(NEEDS ANALYSIS) 

 

Aline Cantarotti 

D-UEM/PG-UNESP/CAPES; acantarotti@uem.br 

Resumo: A formação em secretariado é bastante particular do contexto brasileiro, fazendo 

com que o público da educação em língua estrangeira neste contexto consuma materiais 

importados pautados no General Business English. Isso faz com que o desenho curricular 

para línguas estrangeiras esteja distante da especificidade secretarial. Assim, o objetivo de 

nosso trabalho é tecer reflexões acerca de uma análise de necessidades que possa direcionar 

o ensino de língua inglesa para secretariado com base no ESP – English for Specific 

Purposes (ROBINSON, 1991; DUDLEY-EVANS e ST JOHN, 1998). Para tanto, o estudo é 

de caráter aplicado, uma vez que busca gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos 

à solução de problemas específicos. Tem também caráter qualitativo-descritivo e visa 

demonstar aspectos para a construção de um instrumento de análise de necessidades a ser 

aplicado na estruturação de cursos de língua inglesa no contexto da formação em 

secretariado executivo. A análise demonstrou que uma das questões a serem solucionadas é a 

falta de materiais didáticos direcionados para o contexto secretarial, cuja análise de 

necessidades é o primeiro passo a ser dado para planejamento e gerenciamento de tal 

problemática. 

Palavras-Chave: Inglês para fins específicos. Análise de Necessidades. Secretariado 

Executivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de língua inglesa para cursos de Secretariado no Brasil tem características 

específicas em diferentes aspectos. O atual foco de seu ensino pauta-se no Business English, 

em termos mais gerais, uma vez que os materiais importados disponíveis para o ensino 

escolhidos pelos professores desse contexto são apenas aqueles relacionados ao Business 

English. A amplitude do General Business English faz com que vocabulário e outros 

recursos importantes mais específicos para a aprendizagem do falante futuro profissional 

secretário sejam ensinados de forma abrangente e algumas vezes, sem fins mais 

direcionados. Ou seja, futuros secretários executivos necessitam de aprendizagem menos 

generalista e mais centralizada nos aspectos que norteiam sua carreira: gestão, 

empreendedorismo, assessoria e consultoria. Sendo assim, a abordagem do Inglês para fins 

específicos (English for Specific Purposes – ESP) torna-se apropriada para tal contexto. 

Não há materiais específicos para ensino de língua inglesa para secretariado nem de 

grandes editoras internacionais, tampouco de editoras locais. Ou seja, os materiais adotados 

são do General Business English, que acabam por também direcionar os currículos de 

disciplinas e de cursos de secretariado em âmbito nacional. Isso se dá pois a carreira é 

bastante promissora no Brasil, com profissão legalizada, o que praticamente não ocorre em 

outros países. A nomenclatura “secretário” é usada em Portugal, com currículos de cursos de 

graduação com algumas semelhanças com os currículos brasileiros, conforme 

demonstraremos em momento oportuno de nosso estudo. Há assistentes pessoais ou 
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administrativos em países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, França, mas não com a 

nomenclatura “secretário executivo”. Consequentemente, não há formação nas instituições 

de ensino superior, como ocorre no Brasil e em Portugal, que aliás são ambos países falantes 

da mesma língua. Isso faz com que materiais de ensino de língua inglesa com foco na 

profissão secretarial não sejam produzidos, e consequentemente, a opção para os materiais 

importados são aqueles que se aproximam de um contexto profissional generalista, ou seja, o 

General Business English. E, assim, currículos de ensino de língua inglesa para cursos de 

secretariado são delienados de acordo com as escolhas dos materiais didáticos disponíveis, 

conforme observado em levantamento de dados (CANTAROTTI; PINTO, 2016). 

Tendo em vista tal perspectiva, nossa proposta objetiva tecer reflexões para 

direcionamentos de análise de necessidades como sugestão a ser aplicada no contexto do 

ensino de língua inglesa para secretariado. Dada a perspectiva de abordagem do ESP como 

eixo central de nossa proposta, nos pautaremos nos estudos sobre análise de necessidades 

dentro do contexto do ESP, apesar da existência de estudos sobre análise de necessidades em 

outros contextos de aprendizagem e de disciplinas diversas. 

Nosso trabalho está dividido em quatro partes, além desta introdução e das 

referências. Primeiramente, como referencial teórico de base para nosso estudo, 

apresentaremos o contexto do ESP e das discussões acerca da análise de necessidades. Na 

sequência, apresentaremos o contexto secretarial, locus de nossa pesquisa. Em seguida, 

apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados para o estudo. Na discussão da 

análise, teceremos reflexões e possíveis direcionamentos para uma proposta de análise de 

necessidades para o contexto escolhido. Por fim, faremos as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Inglês para Fins Específicos (English for Specific Purposes - ESP) e Análise de 

Necessidades (Needs Analysis - NA) 

 

O ensino e aprendizagem de Inglês para fins específicos (English for Specific 

Purposes – ESP – ROBINSON, 1991; DUDLEY-EVANS e ST JOHN, 1998) pauta-se na 

finalidade de aprendizagem. Consequentemente, a finalidade norteia outros pontos 

fundamentais para o desenho curricular, por exemplo, escolha de materiais, foco no aluno, 

entre outros. Diferente do ensino e aprendizagem de inglês em termos gerais, para o qual o 

foco é a língua em termos gerais, o ESP estreita-se para uma comunidade ou público-fim. 

O ESP, ao longo de sua trajetória, teve alguns desdobramentos. Alguns 

pesquisadores pautaram-se na perspectiva de gêneros para embasar o ensino. Outros 

focaram-se no público acadêmico, tendo em vista o English for Academic Purposes (EAP). 

Outros ainda no indivíduo que já estava no mercado de trabalho, no que é chamado de 

English for Occupational Purposes (EOP). De qualquer forma, de acordo com Johns (2013), 

o foco dos estudos pautados no ESP foi quase sempre a habilidade escrita, com alguns 

poucos estudos centrados na habilidade oral, mesmo porque há uma facilidade de análise do 

registro escrito em detrimento do registro oral e sua pesquisa. O EAP, por exemplo, pesquisa 

a escrita acadêmica e, consequentemente, o que deve ser ensinado para melhorar a 

aprendizagem da habilidade escrita dos alunos. 

Mesmo com tais desdobramentos, o âmbito central dos estudos sob a perspectiva do 

ESP é o Business English. Tal fato é explicado pois o advento do ESP vem como um 

sequenciamento do que fora chamado de EST (English for Science and Technology), tendo 
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este último seu advento no pós-II Guerra Mundial (JOHNS, 2013). O English as Lingua 

Franca (ELF) fornece ainda mais subsídios para esse cenário no qual o processo de 

Globalização foi propulsor e disseminou o uso da língua inglesa na mediação dos negócios, 

ou seja, língua inglesa internacional, transpondo as fronteiras físicas. Tal sequência de fatos 

fez com que os estudos em ESP tivessem seu foco no Business English, com alguns poucos 

estudos em outras áreas (jurídica, médica, das engenharias, entre outras). Nosso estudo 

procura discutir um braço dentro do Business English, em um contexto brasileiro bastante 

promissor em termos de carreira e mercado: o secretariado executivo. 

O cenário descrito (com foco principal no Business English) é mundial. No Brasil, o 

projeto de ESP tem início com discussões acadêmico-científicas nas décadas de 70-80  com 

o projeto de Inglês instrumental, liderado por Celani e colegas (CELANI, 1988). Como o 

foco mundial já era na época o Business English, houve perpetuação desses estudos e mais 

recentemente alguns estudiosos brasileiros estão iniciando um olhar para o EAP, ELF entre 

outros. Porém, a maioria das pesquisas brasileiras ainda é direcionada para Business English 

sobre desenho curricular (course design) e análise de necessidades (needs analysis), tendo 

sido bastante influenciados pelo projeto de Inglês Instrumental no Brasil. Porém, enquanto 

professora de língua inglesa em um curso de secretariado executivo no Brasil, percebo que a 

falta de materiais mais adequados e direcionados para nosso contexto influencia também o 

desenho curricular. Tal perspectiva justifica-se conforme observado por Johns (2013), a qual 

cita a falta de pesquisa sobre materiais para o contexto de ensino e aprendizagem do ESP.  

É importante ressaltar que o ESP não é um método de ensino (gramática-tradução, o 

audiolingual etc), mas sim uma abordagem com foco no aprendiz e suas necessidades. Nos 

estudos mais recentes, a identificação das necessidades dos aprendizes se tornou ponto 

essencial para o desenho curricular, escolha de materiais a serem usados etc. Day e 

Krzanowski (2011), por exemplo, construíram um modelo de formulário para essa análise 

que deve ser respondido pelos alunos (em especial em contexto profissional). A sugestão dos 

autores é que o formulário seja construído de modo a obter respostas com profundidade de 

detalhes – considerando tempo e recursos disponíveis para tal. Em termos gerais, a análise 

de necessidades é basicamente coletar informações sobre seu público alvo para averiguar do 

que precisam.  Ou seja, é um processo de sistematização e avaliação do que se quer alcançar 

com o que pretende-se ensinar. Porém, os estudos sobre análise de necessidades foram 

aprofundados e tiveram desdobramentos ao longo de algumas décadas, sendo ponto 

importante das pesquisas acerca do ESP. 

Primeiramente, é importante ressaltar que o passo da análise de necessidades seria o 

primeiro a ser dado para uma possível formatação de curso, ou desenho curricular (course 

design). Ou seja, o processo de análise de necessidades antecede o início do curso e guia 

tomadas de decisão para as escolhas naquele curso. Para Flowerdew (2013, p. 326)44 

Análise de Necessidades, procedimento para estabelecer o “o que” e o 

“como” de um curso, é o primeiro estágio no ‘desenvolvimento de um 

curso de ESP, seguido do desenho curricular, da seleção de materiais, 

metodologia e avaliação. Porém, tais estágios não devem ser considerados 

separadamente, seguindo de forma linear. Como observado por Dudley-

                                                 
44 Needs analysis, carried out to establish the “ what ” and the “ how ” of a course, is the first stage in ESP 

course development, followed by curriculum design, materials selection, methodology, assessment, and 

evaluation. However, these stages should not be seen as separate, proceeding in a linear fashion. Rather, as 

noted by Dudley - Evans and St John (1998), they are interdependent overlapping activities in a cyclical 

process. 
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Evans e St. John (1998), eles são interdependentes e concomitantes em 

um processo cíclico. (tradução da pesquisadora) 

Os procedimentos de análise de necessidades começaram a ser formatados e 

pesquisados de modo mais aprofundado ainda nos anos 70. De acordo com Dudley-Evans e 

St. John (1998), a análise de necessidades, em um primeiro momento, estava centrada no 

cerne linguístico (vocabulário, questões gramaticais). Foi o pesquisador Munby quem criou 

o que chamou de Communication Needs Processor (CNP), sendo o que poderíamos 

considerar como base para os outros desdobramentos de relevância que ocorreram acerca 

dos processos de análise de necessidades. A avaliação feita por Munby foi central para as 

relações feitas também sobre escolhas de materiais e sobre a importância do desenho 

curricular. Porém, as principais críticas quanto ao seu modelo é sua complexidade e o fator 

tempo, por ser longo e com muitos procedimentos. Ou seja, esforços começaram a ser 

direcionados para algo mais simplificado. De qualquer forma, O CNP seria, então, o 

precursor do chamado Target Situation Analysis (TSA), termo cunhado por Chambers nos 

anos 80. Para Chambers, TSA tem o foco na comunicação da situação alvo. 

A Present Situation Analysis (PSA), proposto por Richterich e Chancerel em 1980, 

viria para complementar a TSA. Como o próprio nome a identifica, é uma análise da 

situação atual, ou seja, antes do início do curso, de modo a traçar seus objetivos, delinear o 

caminho para onde se quer chegar. Para Dudley-Evans e St. John (1998), a PSA pode 

identificar tanto as lacunas de aprendizagem quanto o que já foi aprendido e está 

consolidado. Tais informações podem ser adquiridas por meio de um questionário no qual os 

alunos informam se já estudaram a língua, por quanto tempo etc, ou por testes que possam 

identificar o nível de conhecimento do aluno. Ou seja, a PSA configura maior segurança 

para formatação de um curso, uma vez que fornece informações norteadoras pré-curso. 

West, em 1994, propõe então a Pedagogic Needs Analysis. A inteção de West foi 

apresentar elementos de análise que pudessem ser mais detalhistas. Dentro de sua proposta, 

ele prevê uma análise tanto do aluno quanto do ambiente de aprendizagem no qual este aluno 

está inserido e a subdivide em 3 categorias: análise de deficiência, análise de estratégia ou 

análise das necessidades de aprendizagem, e análise do entorno escolar. 

Na análise de deficiência, são identificadas as lacunas, ou seja, analisa-se a situação 

atual e o que é necessário para alcançar a aprendizagem desejada. A análise de necessidades 

de aprendizagem, mais do que se preocupar sobre o que o aluno precisa para aprender, 

também relaciona o como o aluno deseja aprender, para que a aprendizagem tenha estímulos. 

Já a análise do entorno escolar implica a percepção do professor sobre em qual ambiente ele 

se encontra, não apenas em termos físicos, mas também quanto a ideologias, percepções 

culturais, entre outras. É considerar que o desenho curricular para um determinado grupo e 

um determinado ambiente não servirá necessariamente para outro grupo em ambiente 

diverso. É por isso que os pesquisadores advogam sobre a importância da análise de 

necessidades para cada situação de aprendizagem. Ou seja, não há uma formula e uma 

formatação específica, mas sim diretrizes e fundamentação que caracterizam a construção da 

análise de necessidades. Nesse ponto, é importante ressaltar que alguns instrumentos podem 

não ser de grande valia, enquanto outros serão muito relevantes. 

Outros elementos, tais como a análise linguística, contribuem para a construção de 

uma análise de necessidades mais ampla e que possa abranger melhor a situação de 

aprendizagem. Considerando a língua, há estudos também feitos sob a perspectiva da análise 

do discurso, do registro e de gêneros textuais. Para West (1994), a análise do discurso tem 
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como foco a observação de como as sentenças se articulam em combinações para a 

construção de um determinado discurso, ou seja, qual seria sua função. Já a análise do 

registro teria o foco em como vocabulário e gramática se articulam na construção das 

sentenças. Com um caráter bastante pedagógico, de acordo com Dudley-Evans e St. John 

(1998), apesar das estruturas de uso em linguagem de especificidades ser muito semelhante 

ao da língua geral, ainda assim há algumas estruturas mais recorrentes e que, assim, 

caracterizam mais as especificidades. Por fim, a análise de gêneros textuais considera que o 

aluno aprenderá linguagem em um contexto comunicativo. Para Swales (1990), o objetivo da 

comunicação é o fator determinante para considerarmos um texto pertencente a um 

determinado gênero e não a outro. Para Bathia (1993) a análise de gêneros é o estudo das 

articulações, dos movimentos linguísticos em um ambiente institucional. Nesse sentido, a 

análise de gêneros textuais torna-se bastante pertinente para determinados contextos 

específicos. 

Tendo em vista os direcionamentos para análise de necessidades, conforme 

subdivididos e descritos acima, consideraremos o proposto para refletir sobre uma sugestão 

de análise de necessidades para o ESP no contexto secretarial. Sendo assim, descreveremos 

tal contexto a seguir. 

 

2.2 O contexto secretarial: considerações sobre as necessidades de ensino e 

aprendizagem de LE  

 

A profissão de secretariado é regulamentada pela lei federal n. 7377/85, 

complementada pela lei n. 9.261/96 juntamente com o código de ética do profissional – 

publicado em Diário Oficial da União em 07 de julho de 1989. A lei trata, logo em seu 

início, de duas modalidades de atuação do profissional da área secretarial: a de nível técnico 

e a de bacharel. Os bacharéis se tornam, após graduados, secretários executivos, 

diferentemente dos técnicos que, após graduados, são denominados “secretários”. No 

contexto de nossa pesquisa, tratamos apenas dos secretários executivos os quais, segundo a 

lei de regulamentação profissional, terão atividades relacionadas à línguas estrangeiras em 

sua atuação profissional. 

Os cursos de graduação em secretariado executivo no Brasil são, por sua vez, 

regidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de graduação em 

secretariado executivo – Resolução CNE/CES n. 3 de 23 de junho de 2005. As DCNs tratam 

da concepção do curso de graduação de modo geral, com vistas aos elementos estruturais dos 

cursos, construção de seus projetos pedagógicos, perfil desejável do profissional após 

graduado, campos interligados de formação, estágio supervisionado e trabalho de conclusão 

de curso. Em se tratando de nossa pesquisa, no artigo 5º do documento, no item II – 

conteúdos específicos, prescreve-se que o formado deve ter “[...]domínio de, pelo menos, 

uma língua estrangeira e do aprofundamento da língua nacional” (BRASIL, 2005). Esse é o 

único trecho do documento no qual “língua estrangeira” é mencionada. Ou seja, nas DCNs, 

não está claro o que enseja o ensino de língua(s) estrangeira(s). Para as línguas estrangeiras, 

é apenas mencionado no documento o domínio de ao menos uma delas.  

É perceptível que o contexto de ensino de línguas estrangeiras para a graduação em 

Secretariado Executivo, na modalidade bacharelado, tem características específicas. Tais 

características diferem do ensino de línguas estrangeiras geral por ter fins específicos, uma 

vez que usam a língua para finalidade profissional, ou comunicação empresarial 

internacional. Quanto ao uso na rotina diária de atuação, secretários executivos, além da 
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comunicação oral, usam também a comunicação escrita. Tendo em vista tal contexto, é 

válido pensar em um contexto de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras pautado em 

habilidades integradas. 

Apesar de poucas, há algumas pesquisas que tratam sobre o ensino e aprendizagem 

de línguas estrangeiras para secretariado (SANTOS, 2010; LOURENÇO, 2013, 2015) sob 

diferentes perspectivas. Em especial, o estudo de SANTOS (2010) pautou-se nos aspectos 

relacionados ao FOS (Francês com Objetivos Específicos) e delineou um curso de francês 

específico para Secretárias Executivas do estado de São Paulo. Já Lourenço (2013) trata 

sobre o uso de corpora no ensino de língua inglesa para secretariado e um outro estudo mais 

recente do mesmo autor (LOURENÇO, 2015) traz um reflexão com base em aspectos 

teóricos do ESP, considerando um levantamento das atividades mais recorrentes na função 

secretarial com o uso da língua inglesa. Este levantamento do pesquisador é bastante 

significativo e importante também para a reflexão sobre uma construção de ferramentas a 

serem usadas para uma análise de necessidades o mais apurada e o mais próxima possível do 

contexto escolhido. 

A questão do contexto secretarial é complexa, em especial no Brasil. Há poucos 

países no mundo os quais reconhece o exercício da profissão e nem sempre são denominadas 

de carreira secretarial, ou seja, consequentemente não possuem nem a formação em nível 

técnico, tampouco a graduação. A função se assemelha muito com o secretariado executivo 

brasileiro, mas é denominada de assistente pessoal ou assistente administrativo. É o caso, em 

especial, da maioria dos países europeus e norte-americanos. Na Europa, de acordo com 

Zuin e Findlay (2014), a nomenclatura no Reino Unido fica entre assistente administrativo e 

secretário(a). Leal et al (2015) fizeram um estudo comparativo da formação secretarial entre 

Brasil e Portugal e comprovaram características semelhantes, inclusive em relação a 

profissão regulamentada em ambos os países. Independentemente da nomenclatura, podemos 

dizer que praticamente em todas as partes do mundo, a função é exercida de modo muito 

semelhante, com poucas diferenças. No caso do Brasil, tendo em vista os 48 cursos de 

graduação na modalidade bacharelado (CANTAROTTI; PINTO, 2016), nos quais há o 

ensino ao menos da língua inglesa, há uma dificuldade: a disponibilidade de materiais é para 

Business English, ou seja, generalizada do contexto de negócios, ou ainda em casos com 

maiores distanciamentos, alguns cursos usam materiais do General English, que estão ainda 

mais desatrelados das necessidades do contexto e dos alunos e professores. Isso implica num 

estudo de línguas estrangeiras descontextualizado da atuação profissional. Há a apresentação 

de conteúdos relacionados e pormenorizados em contabilidade, por exemplo, que pouco 

contribuem para o contexto secretarial, e que acabam por se assemelhar, no quesito 

distanciamento das necessidades específicas, ao Inglês para fins gerais. 

Uma vez que o contexto do secretariado executivo tem as características da 

abordagem de ESP, a saber: apropriado para o nível de terceiro grau educacional, com 

alunos com conhecimentos linguísticos gerais sobre a língua estrangeira estudada, bem como 

considerando o perfil do professor docente de língua estrangeira no secretariado executivo: 

são professores de língua estrangeira, com diferentes formações, mas na língua estrangeira 

geral, nossas reflexões buscam atrelar o maior número de elementos possível que possam ser 

importantes e úteis para uma avaliação de necessidades a mais próxima possível do contexto 

estudado: os sujeitos envolvidos (alunos, professores), as questões de infra-estrutura 

(disponibilidade de materiais, carga horária), os objetivos (demandas do mercado de trabalho 

para atuação), entre outros, conforme discutiremos a seguir. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa tem por objetivo refletir acerca de uma análise de necessidades 

que possa direcionar o ensino de língua inglesa com base no ESP – English for Specific 

Purposes (ROBINSON, 1991; DUDLEY-EVANS e ST JOHN, 1998). 

Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica com o propósito de 

identificar, e conceituar o contexto do ESP no qual os aspectos da análise de necessidades 

estão inseridos. A revisão bibliográfica é etapa indispensável do desenvolvimento de uma 

pesquisa, permitindo melhor compreensão do universo estudado. 

Quanto à natureza, a pesquisa é de cunho aplicado, uma vez que busca gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos 

(Prodanovi & Freitas, 2013) ou a compreensão de fenômenos e situações. Tem também 

caráter qualitativo-descritivo e visa demonstar aspectos para a construção de um instrumento 

de análise de necessidades a ser aplicado na estruturação de cursos de língua inglesa no 

contexto da formação em secretariado executivo.  

A exploração e análise do tema culminou na construção de um quadro descritivo 

com informações que possam ajudar a comunidade de ensino e aprendizagem de língua 

inglesa de cursos de secretariado no Brasil, conforme discutido e demonstrado na sequência. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Reflexões acerca de uma proposta de Análise de Necessidades para língua inglesa 

nos cursos de Secretariado Executivo 

 

Os cursos de graduação em Secretariado Executivo geralmente tem duração de 

quatro anos (em torno de 2500 a 3000 horas divididas em diversas disciplinas). A carga 

horária de língua estrangeira costuma perfazer um terço desse total, divididas normalmente 

entre língua inglesa – língua essencial – e uma outra língua estrangeira, cuja a escolha na 

maioria das vezes é a língua espanhola. Porém, tal escolha pode ser ainda de outras línguas 

estrangeiras dependendo da região do país, demanda de mercado etc. 

Dessa forma, escolhemos a língua inglesa como objeto de nosso estudo. 

Considerando os cursos de bacharelado, são ofertados em 48 instituições no país, 

dividindo-se em instituições públicas federais e estaduais e instituições privadas. Há também 

mais de 100 cursos ofertados na modalidade tecnológica. Porém, com carga horária menor 

(de aproximadamente 2000 horas), não se exige o conhecimento em língua estrangeira e, 

consequentemente, também não é exigido seu ensino. 

Nos 48 cursos de bacharelado espalhados pelo país, devemos ponderar algumas 

questões. A primeira delas é que os alunos no primeiro ano ou primeiros semestres do curso 

adentram as instituições com níveis de conhecimento não uniformes. Isso quer dizer que 

alguns já fizeram inclusive intercâmbio para países estrangeiros enquanto ainda no ensino 

regular, enquanto outros tiveram carga horária mínima no ensino regular de língua inglesa e 

pouco (ou quase nada) sabem da língua. Nesse caso, para início do curso, há que se 

considerar um questionário com detalhes sobre a escolaridade pregressa dos alunos em 

termos de língua inglesa. Sendo assim, em especial, no primeiro ano, sugere-se que um curso 

de língua inglesa seja pautado mais no inglês geral, com a introdução de alguns aspectos 

com foco no ESP. De qualquer forma, uma análise de necessidades pautada na PSA (Present 

Situation Analysis) é de extrema relevância, inclusive considerando testes para averiguar o 
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conhecimento dos alunos. Com os resultados dos testes, o professor pode delinear um plano 

de curso no qual consiga conciliar materiais de sua escolha com foco no inglês geral e 

pequenas introduções com foco no ESP para contexto secretarial.  

A questão do material dentro do contexto secretarial, conforme já citamos, é 

complexa dada a inexistência de materiais que atendam ao público brasileiro ou até mesmo 

ao público em Portugal. Nesse caso, o professor deverá criar tais materiais. Nossa sugestão 

seria, então, que essas pequenas introduções fossem direcionadas pela Análise de Gêneros, e 

que textos e documentos encontrados com frequência no ambiente de atuação laboral do 

secretariado fossem usados como base material. Os gêneros textuais mais frequentes do meio 

secretarial são atas de reuniões, e-mails, relatórios e formulários (quando pensamos no 

gênero escrito) e atendimento telefônico e atendimento ao público interno e externo com 

diferentes atividades (no caso do gênero oral). No caso do atendimento ao público, um dado 

interessante foi demonstrado por Lourenço (2015) que, ao questionar secretárias do Estado 

de São Paulo, descobriu que muito do tempo é destinado a assessorar expatriados. Tal fato 

requer que todas as habilidades de um falante de língua estrangeira estejam integradas a 

medida que escuta, fala, lê e escreve boa parte do seu material de trabalho na língua alvo 

para assessorar o expatriado. Pensando além, empresas internacionais circulam documentos 

de modo bilingue, pois os participantes daquela comunidade falam ambas as línguas. 

A medida que o aluno avançar nos anos ou semestres posteriores, o cerne do 

desenho curricular deverá estar cada vez mais pautado no ESP. Podemos considerar que os 

gêneros textuais não mudam. Porém, sua complexidade deverá ser intensificada, não apenas 

na questão da apresentação do gênero, mas também na profundidade linguística. É fato que 

questionários devem continuar sendo instrumentos importantes para visualização do perfil 

dos indivíduos que fazem parte daquele grupo. No caso da habilidade oral, exercícios 

diagnósticos podem ser introduzidos nos primeiros encontros, pedindo para que os alunos 

façam breves apresentações de uma tarefa específica: apresentar um colega como se fosse 

seu diretor, com um breve mini-currículo; apresentar uma tarefa da empresa que deve ser 

feita em grupo, simular o ciceroneamento de visitantes estrangeiros em um breve tour pela 

empresa etc. Atividades semelhantes a essas reforçam os subsídios necessários ao professor 

para delinear seu curso, pensando nas habilidades integradas e considerando que a expressão 

oral é uma das mais difíceis para o aluno em aprendizagem e também sua aquisição é uma 

das mais tardias. De qualquer forma, no caso do secretariado, essa é uma das habilidades 

mais exigidas e mais recorrentes, já que a todo instante ele fará atendimento telefônico e 

conversará com o público em geral. 

Quanto às características do professor de língua inglesa de um curso de 

Secretariado, poucos têm conhecimento ou estudo formalizado nas questões de ESP, mesmo 

considerando o General Business English. Muitos são professores lotados em departamentos 

de Letras e são alocados nas disciplinas de cursos que, na sua grade, ensinam língua inglesa. 

Nesse caso, as formações no nível de pós-graduação são diversificadas, inclusive com 

professores com formação em literatura e não em língua. O cenário é de um problema 

estrutural e burocrático, haja vista que poucos cursos de Secretariado no Brasil possuem um 

departamento próprio nas instituições, sendo que muitos cursos são lotados em 

departamentos de Administração e ainda outros, em menor número, em departamentos de 

Letras. No caso de haver um departamento próprio, em alguns casos há a contratação de um 

professor específico para o curso e assim, busca-se um profissional com um perfil focado 

tanto no contexto secretarial quanto com base em ESP. Porém, há casos em que os 

professores de línguas estrangeiras são de departamentos de Letras, mesmo nos cursos 
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lotados em departamentos próprios de Secretariado. No caso dos cursos lotados em 

departamentos de Administração e Letras, os professores de línguas estrangeiras, em sua 

quase totalidade, são requisitados dos departamentos de Letras e assim, a multiplicidade de 

formações é ainda mais ampla. Nesse caso, cabe única e exclusivamente ao professor buscar 

conhecimentos apropriados para aquele contexto de ensino: buscar informar-se e buscar 

recursos que subsidiem sua prática pedagógica para aquele contexto fim, mesmo quando sua 

formação pedagógica for outra, bastante distante deste contexto. 

Ressalto que parto da perspectiva de uma reflexão de âmbito geral do contexto 

secretarial em abrangência nacional. Tenho conhecimento de que há cursos com professores 

bastante engajados, pensando em um desenho curricular coerente com a demanda 

profissional, mas há outros em que a perspectiva do General Business English sem uma 

análise mais aprofundada é praticada e, assim, os desníveis de conhecimento dos alunos não 

são supridos ao longo dos 3 anos e meio a 4 anos do curso de graduação. Para tanto, o intuito 

das reflexões aqui colocadas é de sistematizar informações que possam ajudar a comunidade 

de ensino e aprendizagem de língua inglesa de cursos de secretariado no Brasil. Sendo 

assim, descrevemos no quadro abaixo, tais reflexões e apontamentos: 
ESP & Análise de 

Necessidades 

Secretariado 

 

Alunos 

 

Professores 

 

Entorno Escolar 

 

 

 

 

 

INICIANTES 

Questionário + Teste 

de Conhecimento 

Escrito 

Pautar-se no ensino 

de Inglês Geral + 

Introdução de 

aspectos do ESP 

(Secretariado) 

- Alunos com 

níveis de 

conhecimento 

não uniformes; 

Não há materiais 

com cerne do 

ESP para 

contexto 

secretarial; 

Sugestão: 

confecção de 

materiais com 

base no Inglês 

Geral e Business 

English; 

- Ser criterioso na 

seleção. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIÁRIO 

Questionários; 

Teste de 

Conhecimento; 

Introdução de uma 

avaliação da expressão 

oral: pedir pequenas 

apresentações 

individuais. 

Produzir materiais 

com base no ESP 

para contexto 

secretarial; 

- Sugestão: gêneros 

textuais (e-mails, 

relatórios, atas de 

reuniões, 

formulários, 

atendimento 

telefônico; 

atendimento ao 

público 

- Alunos com 

níveis mais 

uniformes de 

conhecimento, 

porém podendo 

ser ainda 

dispersos; 

- Criação de 

materiais 

específicos para 

as necessidades 

do grupo 

pautados nos 

gêneros textuais; 

- Verificar 

recursos 

disponíveis 
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(laboratórios 

informatizados, 

outros recursos 

audiovisuais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANÇADO 

Questionários; 

Teste de 

Conhecimento com 

maior complexidade 

das atividades 

diagnósticas (orais e 

escritas) 

Produzir materiais 

com base no ESP 

para contexto 

secretarial; 

- Sugestão: gêneros 

textuais (e-mails, 

relatórios, atas de 

reuniões, 

formulários, 

atendimento 

telefônico; 

atendimento ao 

público 

- intensificar 

complexidade do 

gênero e também 

da exigência 

linguística em 

termos de estrutura 

e vocabulário 

- Alunos com 

níveis mais 

uniformes de 

conhecimento, 

porém podendo 

ser ainda 

dispersos; 

- Criação de 

materiais 

específicos para 

as necessidades 

do grupo 

pautados nos 

gêneros textuais; 

- Verificar 

recursos 

disponíveis 

(laboratórios 

informatizados, 

outros recursos 

audiovisuais) 

Fonte: a pesquisadora. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma vez que o contexto de ensino de língua estrangeira na formação em 

Secretariado executivo tem suas especificidades, é viável pensar nesse ensino pautado nos 

aspectos teóricos do ESP – English for Specific Purposes. 

Talvez a maior dificuldade encontrada nesse contexto seja a não disponibilidade de 

materiais específicos no mercado para o ensino de língua inglesa no contexto secretarial. Os 

materiais didáticos disponíveis para aquisição e uso são aqueles com foco no General 

Business English. Assim, apresentam assuntos os quais estão distantes da realidade de uso de 

falantes da língua no contexto estudado. Consequentemente, o desenho curricular para 

cursos de língua inglesa na formação secretarial são direcionados com base nos materiais 

didáticos disponíveis, e não de acordo com as necessidades reais da demanda profissional. 

Sendo assim, a presente discussão teve como objetivo refletir acerca de uma 

proposta de análise de necessidades, com base no construto teórico do ESP, direcionada para 

o ensino de língua inglesa no contexto da formação de bacharelado em Secretariado. As 

reflexões tentam abarcar os indivíduos envolvidos nesse ensino (alunos, professores), bem 

como as condições infra-estruturais (carga horária, recursos disponíveis), dentre outras 

possíveis dificuldades que possam ser encontradas nesse contexto. 

É importante ressaltar que não há uma fórmula a ser seguida para análise de 

necessidades de um grupo, haja vista os elementos que são analisados. Tendo em vista que 

há diferentes perspectivas de análise, alguns instrumentos podem auxiliar a análise de um 

determinado grupo, mas não de outro diverso. No caso do Secretariado, duas questões são 

importantes sobre os indivíduos envolvidos nesse contexto: sobre os alunos, o nível de 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

465 

 

conhecimento da língua no início da formação da graduação não é uniforme, e isso quer 

dizer que os instrumentos de análise (como, por exemplo, um teste de conhecimento) deverá 

ser considerado; sobre os professores de língua inglesa que atuam nesses cursos de 

graduação, sua formação na pós-graduação é bastante eclética (sendo, algumas vezes em 

literatura, e não em língua) e assim, dependerá da pró-atividade do professor buscar 

direcionar-se para esse contexto de ensino. No quesito infra-estrutura, pode haver falta de 

recursos disponíveis (tais como laboratórios informatizados) e isso direcionará também 

escolhas para o desenho curricular, confecção de materiais etc. 

Independente das condições, é bem provável que para sanar a questão da falta de 

materiais didáticos direcionados, a melhor escolha seja o foco na análise de gêneros textuais. 

A medida que os alunos avançarem no conhecimento da língua, poderão também avançar na 

complexidade do gênero e, consequentemente, avançarão também na aprendizagem dos 

recursos linguísticos. 

Para encaminhamentos futuros, é interessante um estudo longitudinal nos diferentes 

níveis de conhecimento linguístico, aplicando-se as sugestões do quadro descritivo ora 

proposto, para o encaminhamento de uma estruturação concreta de análise de necessidades. 

O presente estudo, nesse aspecto, tem caráter introdutório, com possibilidades de 

aprofundamento. 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo identificar a atuação dos egressos do curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo que possuem um conhecimento avançado em no 

mínimo, um idioma estrangeiro, e o utiliza ou utilizou em seu ambiente de trabalho, 

constatando de que forma esse conhecimento é aplicado. E tem a seguinte questão 

norteadora, como os Secretários Executivos formados utilizam as línguas estrangeiras em 

seu ambiente de trabalho?  Definiu-se a metodologia da pesquisa e logo após houve a 

abordagem teórica de alguns assuntos. Para coletar os dados foi enviado primeiramente um 

questionário por meio de correio eletrônico e uma rede social facebook a 6.265 Secretários 

Executivos no Brasil todo e obteve-se retorno de 11 questionários respondidos, após esta 

triagem, posteriormente foi enviado um segundo questionário em forma de entrevista dos 

quais foram obtidas as respostas de 5 secretários. As respostas foram analisadas de maneira 

qualitativa, representados por estatística descritiva com percentuais e pela técnica de análise 

de conteúdo segundo Bardin (2011). Os resultados mostram que a utilização das línguas 

estrangeiras nas atividades dos Secretários Executivos, em suma, são aplicadas na 

comunicação interna e externa e são relevantes pois, potencializam as oportunidades, 

remuneração, além de viabilizar o crescimento pessoal e profissional. 

Palavras-chave: Línguas Estrangeiras. Secretariado Executivo. Oportunidades. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O advento da globalização, das tecnologias informacionais e a consolidação do 

capitalismo como sistema financeiro, transformou o ambiente corporativo organizacional, 

atribuindo uma nova roupagem de atuação a diversas áreas profissionais deste ambiente. O 

Secretario Executivo é um modelo da adaptação às novas necessidades de mercado, que 

adquiriu um novo perfil, ampliando suas habilidades e competências. 

Diante do cenário globalizado que as empresas estão inseridas, se fez necessário o 

domínio de uma nova dinâmica de trabalho, onde os idiomas são essenciais para a 

comunicação e o desenvolvimento interno/externo.  

Com a difusão do comercio exterior, e da chegada das multinacionais no Brasil, 

durante o governo de Juscelino Kubitschek de 1956-1960 (Boaventura Santos, 2010), a 

globalização se difundiu através da integração econômica, política, social e cultural. 

Exigindo novos perfis de profissionais que se adaptam a esse contexto do mercado de 

trabalho global cada vez mais competitivo e completo. 

O Secretário Executivo, por estar inserido no contexto empresarial, foi um dos 

profissionais que passou por mudanças em sua composição e em seus atributos, enquanto 

profissional. Por isso, adaptou-se às mudanças decorrentes desta evolução de mercado, 
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dentre elas a interculturalidade que passou a ser fator importante dentro dos diversos setores 

da economia. 

Diante da globalização, o cenário do mercado de trabalho sofreu e vem sofrendo 

constantes mudanças que consequentemente exigem cada vez mais dos profissionais, que 

pretendem ser bem-sucedidos em suas carreiras. Com isso é necessário somar novos 

conhecimentos, e dentre eles, as línguas estrangeiras vem se destacando positivamente.  

O profissional de Secretariado Executivo apresenta uma ampla área de atuação, 

proporcionando ao mesmo abranger suas habilidades e competências, os tornando 

interdisciplinares, fazendo com que, encontrem oportunidades em diversos segmentos do 

mercado nacional e internacional.  

Inseridos no contexto que engloba as línguas estrangeiras, surge o problema de 

pesquisa, como os Secretários Executivos formados utilizam as línguas estrangeiras em seu 

ambiente de trabalho? Alinhada as questões secundarias de grande importância ao saber, 

como a inserção dos idiomas contribuiu para o perfil do profissional e se os que possuem 

aptidão apresentam mais oportunidades frente aos demais profissionais. 

A inserção de línguas estrangeiras na graduação em Secretariado Executivo junto 

com a modificação das tarefas que o profissional pode executar decorrentes desta vertente, 

ao longo de seu contexto histórico, moldam o novo perfil que é apresentado. 

O secretário Executivo como um profissional dinâmico, diversificado e 

consequentemente atual, necessita estar apto as mudanças mercadológicas, dentre outras, que 

afetaram diretamente seu cenário profissional, para executar sua função com êxito. Mediante 

as transformações citadas o profissional teve que se adequar a demanda da inclusão de 

línguas estrangeiras em sua pratica de trabalho, fruto da globalização.  

Desde os primórdios da criação do curso até a atualidade há poucos materiais que 

discutem sobre a importância, necessidade e relevância do bilíngue/trilíngue na formação 

dos Secretários Executivos, comprovando que realmente existe uma aplicabilidade. Além de 

que o conhecimento desta vertente da atuação do profissional poderá trazer novas diretrizes a 

serem aplicas no sistema de idiomas das Instituições, pois no decorrer da graduação verifica-

se um desfoque quanto ao conteúdo dessas disciplinas, o que gera um desacordo entre os 

egressos, quanto às habilidades em línguas estrangeiras.  

O aperfeiçoamento e aprendizado de idiomas é uma necessidade diretamente 

relacionada à função do secretário de intermediador das relações internas e externas das 

organizações, portanto um mecanismo importante para o dia a dia da empresa e dos sujeitos 

que a compõe.  

A presente pesquisa busca, portanto, abordar, onde os Secretariados Executivos que 

se destacam no domínio das línguas estrangeiras atuam, de que forma eles têm aplicado o 

seu conhecimento e qual a principal funcionalidade dentre estas. 

Com esse novo perfil, bilíngue/ trilíngue surgem novas oportunidades e novas 

exigências, dentre as exigências está o domínio de línguas estrangeiras, fato que, direciona o 

profissional de Secretariado que o possui a atuar dentro de corporações e desenvolver 

atividades especificas as quais buscamos identificar neste presente trabalho. Dessa forma o 

objetivo geral deste é identificar a atuação dos egressos do curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo no Brasil que possuem um conhecimento avançado em ao menos, 

um idioma estrangeiro, e o utiliza ou utilizou em seu ambiente de trabalho, constatando de 

que forma esse conhecimento é aplicado. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: os tópicos iniciais são 

compostos pelo resumo, seguida da introdução, depois se tem a fundamentação teórica que 
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dar sustentação às analises que vem mais à frente e por fim as considerações finais do 

trabalho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GLOBALIZAÇÃO E MERCADO 

 

Um novo cenário se mostrou presente nas empresas desde a primeira revolução 

Industrial até os dias atuais, nas últimas décadas, notaram-se profundas e continuas 

mudanças nas áreas tecnológicas, socias e nas estruturas organizacionais procurando atender 

o mercado globalizado, e é importante ressaltar que a busca por novos mercados não é 

recente, porém apenas no final do século XX ocorreu a fixação da nova demanda 

mercadológica onde as empresas objetivam o atendimento ao consumidor, buscando a 

competitividade, já que trata-se de um mercado único imposto pela nova ordem mundial 

(BOAVENTURA SANTOS, 2005).  

As formas de Gestão foram inovadas, e deram lugar a modelos que tem como foco 

os recursos humanos, ou seja, os conhecimentos oriundos das relações e processos gerados 

pela globalização, que visam a superação aos modelos de Taylor, exigindo um maior 

conhecimento e compreensão de todo o processo produtivo, uma das características dessa 

nova era, é tratar cada um de seus clientes como se fosse único. A competência tornou-se 

exigível em todos os níveis já que as relações trabalhistas foram alteradas e os desafios 

enfrentados pelas empresas são também exigidos dos seus funcionários, a relação patrão 

empregado situa-se mais no âmbito do trabalho em equipe. A teoria clássica de Adam Smith 

na observação da revolução Industrial já apresentava o benefício do livre comercio e da 

liberdade econômica, em decorrência disto o momento propiciou o surgimento de inúmeras 

novas profissões. 

 O mundo adequado é aquele no qual não existem barreiras nas transações 

comerciais, pessoais e principalmente nas informações, dessa forma as organizações 

funcionam como uma grande rede de relacionamentos e todo processo produtivo a partir 

desta nova configuração só se torna viável através da modernização não só dos aspectos 

estruturais e tecnológicos, mas também os aspectos humanos, culturais e intelectuais. 

 A homogeneização das necessidades e dos comportamentos de consumo faz parte 

das tendências que caracterizam o novo ambiente internacional da empresa, a economia 

mundial emergente pode ser considerada como um mosaico de regiões produtivas 

especializadas, com processos complexos de crescimento localizado, cada vez mais 

dependentes, das outras regiões (MILTON SANTOS, 1991).  Nas lógicas das empresas 

transnacionais, principais atores desse cenário, as relações externas, comerciais ou 

financeiras são vistas, de preferência, como operações internas das empresas, e cerca de 

metade das transações do comercio internacional já são atualmente operações realizadas em 

âmbito interno, as determinações globais adquirem preeminência sobre as nacionais. 

Quando as relações, os processos e as estruturas econômicas mundializam-se, as 

economias nacionais transformam-se em províncias da economia global, a nova vertente de 

mercado aponta para as estratégias de integração regional, os novos subsistemas do 

capitalismo mundial. Integração articulada por governos e empresas, setores públicos e 

privados, conforme as potencialidades dos mercados, dos fatores da produção ou das forças 

produtivas, de acordo com os movimentos do capital orquestrados principalmente pelas 

transnacionais. 
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O crescente processo de interdependência que mostra que a economia mundial hoje, 

tem na revolução técnico-cientifica um de seus pilares fundamentais e o impacto que esta 

tem exercido na esfera da produção, da informação e do transporte transcende amplamente o 

âmbito territorial o qual um estado tem soberania (DELFINA TRINCA, 1991). Isso, 

inevitavelmente trouxe, como consequência, alterações substanciais em seus componentes 

essenciais, como o mercado e os profissionais que estão inseridos nele. 

 

2.1.1 Influências para o Secretário Executivo 

 

A globalização trouxe consigo a formação de um mercado mundial, onde as 

diversas nações, povos e indivíduos encontram-se conectados em um processo de 

interdependência surpreendente, fazendo desses países uma aldeia global.  

E desta forma surge a importância em investimentos no recurso fundamental para a 

competitividade moderna, o conhecimento. Como já mencionado, por inúmeros fatores, 

exige-se cada vez mais na participação do trabalho, uma atenção maior aos recursos 

humanos e mão de obra em geral. O domínio de idiomas, conhecimento de informática, 

visão cosmopolita dos mercados e ampla noção do momento político mundial aparecem 

como os principais adventos demandados pela globalização na atuação dos profissionais, por 

serem ferramentas que facilitam o dia a dia de trabalho. A preocupação com a visão global 

do negócio, mapeando os concorrentes e avaliando os seus produtos e serviços paralelamente 

ao treinamento, educação, motivação, liderança e uma cultura participativa tornaram-se os 

desafios para as organizações pós-globalização. 

A intensificação de fluxos transfronteiriços de bens, capital trabalho, pessoas, 

ideias, e informações originaram convergências e hibridizações entre as diferentes culturas 

nacionais (BOAVENTURA SANTOS, 2005), sejam elas estilos, moda, hábitos alimentares 

ou consumo cultural, e isso demonstra o quão importante tornou-se a comunicação dentro 

dessa rede de compartilhamento que foi gerada. 

  Enfatizando-se a globalização e a forma que ela incide, bem como a necessidade 

de abranger um maior grau de conhecimentos para atingir a competitividade demandada da 

nova ordem mundial, o domínio funcional em idiomas para ser parte deste mercado global 

ganha uma importância evidente, que só aumenta de escala desde a revolução industrial, 

somando-se a tecnologia da informação e demais itens que foram introduzidos a rotina 

colaborativa, tornando-se um diferencial empregatício. 

As diferentes fases do processo de produção são atribuídas no espaço de modo 

diferenciado, em função de suas características tecnológicas e do nível de qualificação que 

requerem, formas múltiplas de cadeias de produtos se dispersam fortemente pelo mundo, 

elas se ligam preferencialmente a certas aglomerações, o circuito é ao mesmo tempo 

funcional e espacial. O que é novo na DIT (Divisão Internacional do trabalho) atual, é que 

ela já não se caracteriza por empresas capitalistas que possuem cada qual sua identidade e 

tem por objetivo vender seus produtos no mercado internacional. A DIT hoje é mais 

determinada por companhias transnacionais que operam simultaneamente em um número 

incalculável de países e realizam frequentemente suas transações internacionais dentro do 

seu próprio grupo, de modo que as grandes empresas tem a sua disposição uma rede 

internacional de departamentos de sua propriedade. 

 Com todo este processo, a diversidade cultural se apresenta mais evidente nas 

relações interpessoais e organizacionais, principalmente diante da complexidade atual que 

vem estimulando mudanças em termos de valores e relações sociais. Consequentemente, o 
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Secretário Executivo, por estar inserido no ambiente organizacional, absorve as necessidades 

e mudanças provenientes do mercado de trabalho e passa a desenvolver novas atividades 

condizentes com o momento econômico dos Estados - Nação. O que estabelece um marco na 

atuação do profissional expandindo a habilidade de comunicação interna e externa entre 

diversos idiomas. 

Essa adaptabilidade a mudanças existe em todo o seu histórico de origem através de 

inserções de atividades e conhecimentos em sua composição. Desde os escribas que foram 

os primeiros a dominarem técnicas secretarias como assessores de autoridades da época, 

exigindo um grande caráter intelectual, até o surgimento de um novo perfil profissional não 

mais, apenas como assessor. Porém, atuando em áreas multidisciplinares, consequentemente 

o mantendo em desenvolvimento, utilizando-se de uma educação contínua, percebendo cada 

desafio como uma oportunidade para demonstrar suas aptidões face a uma economia global. 

Independente de fusões e reengenharias, o profissional de secretariado continua ampliando 

seus conhecimentos do mercado de trabalho em nível global, continuando a contribuir para a 

realização dos seus objetivos pessoais e de sua empresa. 

 

2.2 A DIFUSÃO DE DIFERENTES CULTURAS E SUAS INTERFERÊNCIAS NO 

CONTEXTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO BRASIL 

 

A cultura é um processo social construído sobre a interceptação entre o universal e 

o particular, definir uma cultura, é uma questão de definir fronteiras, é o campo das 

diferenças, dos contrastes e das comparações, em sua definição mais simples, a luta contra a 

uniformidade. Porém, a ideia de uma cultura global é um dos principais projetos da 

modernidade, a intensificação dos fluxos transfronteiriços originou a interligação das 

diferentes culturas nacionais gerando a junção de hábitos alimentares, estilos, moda e etc, o 

que é denominado de globalização cultural. 

O segregamento cultural deu lugar ao cosmopolitismo e incluiu uma postura 

favorável a coexistência de culturas distintas na experiência individual, uma orientação, uma 

vontade de interagir com o outro, uma postura estética e intelectual de abertura face a 

experiências culturais divergentes (HANNERZ, 1990). Entretanto nota-se o domínio 

cultural, exercido principalmente por países da Europa Ocidental e os Estados Unidos 

expandido através do neoliberalismo, que segue os trilhos da globalização econômica, na 

medida em que, os produtos da indústria cultural tornam-se mercadorias. 

A culturalização da nova economia, baseada no trabalho cultural e mental tornou-

se, com o auxílio da nova tecnologia de comunicação e informática, a base de uma nova 

divisão de trabalho. Fato que proporcionou o encontro de diversas tradições, oriundas das 

migrações como a de utilizar a língua nativa no ambiente corporativo, a troca de ideias, 

informações e conhecimento multiplica o número de permutações e durante o processo cria 

novos estilos de vida, novas culturas, a exemplo da música norte americana rap que os 

brasileiros incorporaram em seus próprios projetos antirracistas. (GEORGE YUDICE, 

2005).  

Estes argumentos sugerem que existe uma relação de adequação entre a 

globalização e a cultura que comportam a disseminação principalmente comercial e 

informática dos processos simbólicos que conduzem a economia e a política de maneira 

crescente, isto é viabilizado através de estratégias onde a língua reflete um senso particular 

de inserção na comunidade. 
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2.2.2 Cultura no mundo dos negócios 

 

Desde os tempos mais remotos os homens se encontram e mantêm relacionamentos 

culturais diferenciados. Mas o encontro entre culturas acentuou-se vertiginosamente com o 

processo de globalização, este que, não é exclusivamente um fenômeno econômico, mas 

também ocorre nas dimensões culturais e políticas, desta forma o desafio de novas relações 

interculturais vem se impondo gradualmente com mais força no cenário mundial. 

A partir da globalização, percebemos a necessidade de lidar com pessoas 

culturalmente distintas de forma efetiva, o que tornou-se uma exigência. Fato que vem sendo 

favorecido por mudanças na economia de diversos países e pelos avanços da tecnologia das 

comunicações. Desta forma, podemos não viajar ao redor do mundo a negócios, mas o 

mundo veio até nós e consequentemente, diariamente temos que lidar com questões 

internacionais e pessoas de outros países e culturas. (THOMAS E INKSON, 2006). 

O contato intercultural expandiu-se e rotinizou-se, ao mesmo tempo em que sua 

complexidade passou a ser mais bem percebida. Trabalhar em e com times “multiculturais” e 

operar em mercados culturalmente diversos são experiências que passaram a integrar o 

cotidiano organizacional, significando um diferencial competitivo para jovens gerentes, e 

sendo considerada exigência básica para qualquer líder organizacional (PARKER, 1995). 

 

2.2.3 Influências para o Secretário Executivo 

 

Para Portela e Schumacher (2006), a profissão de Secretariado evoluiu de acordo 

com cada período. Podendo assim dizer, que o profissional de Secretário Executivo sofreu o 

impacto de várias culturas até chegar a seu perfil atual idiossincrático. 

Como já citado anteriormente, esse profissional deve estar apto a toda e qualquer 

mudança e necessidade do mercado e do mundo globalizado. Ou seja, ele sempre será 

influenciado por culturas distintas que acrescentarão um conhecimento maior a sua vivencia 

profissional. 

De acordo com o modelo profissional do secretário moderno, o trafego das 

informações dentro do ambiente trabalhisco desse profissional, é guiado por ele, 

necessitando interpretar e traduzir a multidiversidade de culturas e linguagens ampliando 

seus conhecimentos a nível global, principalmente no cenário das multinacionais. 

Portela e Schumacher (2006), afirmam ainda que o secretário executivo atua como 

intermediador na comunicação entre a alta direção da organização e os demais 

colaboradores. Esse elo representa a gestão de culturas que esse profissional necessita 

integrar. Contudo, a inserção do conhecimento de idiomas distintos e a forma de negociação 

peculiar de cada país e/ou empresa completam o quadro de habilidades dominantes 

necessárias para um bom funcionamento multicultural do Secretário Executivo. 

Segundo Nonato Junior (2009), a partir da análise de dados históricos, afirma que 

em qualquer cultura, percebe-se que o profissional das assessorias é geralmente muito 

afetivo. Isto porque está habituado a trabalhar numa condição de transição entre várias 

funções, hierarquias e atividades; tendo que desenvolver uma visão humana ampla para 

trabalhar e pesquisar. 

Esta afirmação constata a interação do Secretário Executivo com culturas 

estrangeiras, como geradora da necessidade da criação de um curso universitário que integre 

línguas estrangeiras em sua grade curricular, servindo de capacitador desses novos 
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conhecimentos em prol do desenvolvimento intelectual e pessoal de profissionais gestores de 

conhecimentos. 

Além disso, nos últimos anos os países cuja língua oficial é o português vem 

realizando um constante intercâmbio cultural e profissional na área de Secretariado 

Executivo, com o objetivo de fortalecer esta categoria em tais países e estabelecer relações 

de cooperação e trocas de experiências. A FENASEC (Federação Nacional dos Secretários e 

Secretarias) e outras entidades da Categoria também participam através de acordos, além da 

criação do site internacional, facilitando assim uma interação mundial da profissão. 

Na história contemporânea, os assessores de todo o mundo se empenham em 

aperfeiçoar a Gestão do Conhecimento em suas profissões. Este objetivo se embasa na 

necessidade epistemológica de situar as assessorias em seu domínio de conhecimento.  

(NONATO, 2009). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Estudo a pesquisa tem a abordagem qualitativa, pois visa descrever, compreender e 

explicar com precisão, a relação entre o global e o local de determinado fenômeno, 

analisando a experiência de indivíduos relacionada a praticas profissionais. Segundo Gibbis 

(2009) essa abordagem busca esmiuçar a forma como as pessoas constroem o mundo a sua 

volta, o que estão fazendo ou o que está lhes acontecendo, em termos que tenham sentido e 

ofereçam uma visão rica.  

A pesquisa tem a natureza básica, uma vez que busca o conhecimento do tema 

presente para a difusão na sociedade, pelo próprio conhecimento, sem aplicabilidade 

imediata. 

O tipo de pesquisa é descritiva, pois exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

O estudo adequa-se a pesquisa de campo, pois ira utilizar além da pesquisa 

bibliográfica, coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de entrevistas e questionários 

semiestruturados (FONSECA, 2002). 

O universo desta pesquisa é representado pelos Bacharéis em Secretariado 

Executivo graduados no Brasil, os quais serão consultados para destacar quem trabalha com 

conteúdo específico em línguas estrangeiras, a nível avançado. 

A amostra desta pesquisa foi coletada em duas partes, inicialmente através de uma 

rede social (facebook) no qual o questionário foi disponibilizado a 6.265 Secretários 

Executivos (Universo de pesquisa) destes obtivemos o retorno de 11 respostas, nota-se que 

esse número baixo no retorno do questionário preliminar se dá devido aos critérios que 

atendesse os requisitos da pesquisa, precisava-se verificar profissionais que tinham ou 

tiveram contato no ambiente de trabalho com língua estrangeira e precisou utilizar em suas 

atividades profissionais, desses 11 respondentes, 8 se enquadraram no perfil buscado pelo 

objetivo de pesquisa, posteriormente foi enviado via e-mail entrevista escrita das quais 5 nos 

foram respondidas. 

Nesta pesquisa a técnica utilizada será o questionário, que consiste basicamente em 

traduzir os objetivos da pesquisa em questões específicas. As respostas irão proporcionar 

dados aos pesquisadores para descrever características da população pesquisada (GIL, 2008). 

E irá conter perguntas fechadas e abertas para identificar o perfil do sujeito, as características 

da empresa onde trabalham e a relação do profissional com as línguas estrangeiras. 
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Posteriormente a coleta de dados, será feita análise de conteúdo que segundo a 

proposta por Bardin (2011) organiza-se em torno de três polos cronológicos: Pré-análise, 

exploração do material e o tratamento dos resultados, inferência e a interpretação. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para atingir o objetivo deste estudo, foram adotados pressupostos metodológicos já 

descritos no capítulo II. Inicialmente foi disponibilizado um questionário na rede social 

facebook para 6.265 Secretários executivos dos quais 11 foram respondidos.  

O primeiro questionário elaborado via google docs possuía o objetivo primordial de 

fazer uma triagem entre os Secretários Executivos a fim de encontrar o perfil que se encaixa-

se no objetivo de pesquisa. Perfil este, que tinha por base o conhecimento avançado em pelo 

menos uma língua estrangeira e a aplicabilidade da mesma em sua rotina de trabalho. Foram 

usados os parâmetros do Common European Framework of Reference for Languages, para 

embasar o que é conhecimento avançado, intermediário e básico em idiomas. 

No questionário havia campo obrigatório de identificação de contato, pois 

posteriormente seria enviada uma entrevista escrita para quem apresentasse o perfil 

adequado. As duas primeiras perguntas fazem referência ao perfil pessoal, gênero e faixa 

etária. Já as quatro perguntas seguintes, referiam-se as empresas em que os pesquisados 

trabalham e por fim, a última pergunta era voltada ao nível de conhecimento em línguas 

estrangeiras dos Secretários Executivos. 

A análise foi feita de maneira qualitativa, portanto primeiramente, apresentamos as 

informações obtidas através do questionário, as quais contribuem posteriormente para a 

análise de conteúdo da entrevista escrita.  

De acordo com os resultados obtidos houve a predominância do sexo feminino, com 

o percentual de 90,9% em relação ao sexo masculino. No questionário, havia quatro opções 

de intervalo de faixa etária sendo, até 22 anos; de 23 a 30 anos; 31 a 40 e acima de 40 anos, 

onde todas as opções foram assinaladas, com percentual de 9,1 %, 45,5%, 27,3% e 18,3% 

dos pesquisados respectivamente. Demonstrando que os sujeitos da nossa amostra são em 

sua maioria Secretários Executivos de 23 a 30 anos. 

Em seguida, foi abordado o local de trabalho, fato muito relevante para 

identificarmos os tipos de empresas e os cargos ocupados em que os profissionais atuam, 

utilizando idiomas estrangeiros. Dentro das quatro opções disponíveis para a caracterização 

das empresas, apenas três foram assinaladas, demonstrando que nenhum atua em ong’s, e 

desses a grande maioria trabalha em empresas privadas somando um percentual de 63,6%, e 

os demais se dividem em empresas estatais e órgãos públicos com indicativos de 18,2% para 

ambos. Sendo que, dentro das opções disponíveis identificamos que as empresas de grande e 

médio porte são dominantes na admissão dos funcionários com 90,9% da primeira e 9,1% da 

segunda. 

Ainda dentro das questões apresentadas no questionário, consta a de cargos 

ocupados, pois uma das finalidades era identificar se existem profissionais que possuem 

formação em Secretariado Executivo mas atuam em outras áreas ou cargos fazendo uso da 

ferramenta de linguagem estrangeira. Foi retratado que dentre os Secretários, 81,8% 

realmente atuam como Secretários Executivos dentro da empresa e 18,2% marcaram a opção 

outros, sendo um professor (a) e outro assistente administrativo.  

A cerca do tema línguas estrangeiras foram inseridas duas questões visando a 

identificação da utilidade dos idiomas dentro da rotina empresarial, onde 100% dos 
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pesquisados utilizam ou utilizaram em algum momento essa ferramenta. Essa variável 

divide- se em três opções, inglês, espanhol e outros, desses,  81,8% indicaram o  inglês como 

resposta  e 18,2% outros idiomas. 

Para finalizar esta primeira parte de seleção de perfis e identificar o nível dos 

sujeitos em relação aos idiomas estrangeiros, aplicou-se a variável acerca da identificação, 

que subdividiu-se em básico, avançado e intermediário, dos quais 63,3% possuem o nível 

avançado e 18,2% básico e intermediário. No questionário não foi definido o que se 

caracteriza como conhecimento básico, avançado e intermediário, as respostas foram dadas 

segundo a percepção dos próprios entrevistados, ao que consideraram cada nível, não sendo 

aplicado nenhum teste de proficiência e a análise foi efetuada mediante tabela global de 

parâmetros em idiomas do Common European Framework of Reference for Languages. 

A partir desses resultados, foram filtrados oito profissionais que encaixam-se dentro 

da nossa amostra de pesquisa no perfil que descrevemos no universo da amostra. Desses oito 

destacados, obtivemos um total de cinco e-mails retornados com as respostas das entrevistas, 

que representam os secretários executivos que utilizam ou utilizaram em sua rotina de 

trabalho a ferramenta do inglês considerado ainda, conhecimento de nível avançado. 

Esta segunda parte da pesquisa para coleta de dados consistia de entrevista escrita 

composta por onze perguntas abertas, das quais buscavam identificar as atividades 

desempenhadas pelos profissionais utilizando as línguas estrangeiras, assim como outros 

fatores, que este conhecimento proporcionou aos entrevistados, em relação a 

competitividade no mercado de trabalho, maiores oportunidades e remuneração. 

A análise foi feita de forma predominantemente qualitativa como previsto no item 

2.1.1, no capitulo 2. Para melhor compreensão foram criados os quadros 2 e 3, abaixo, que 

permitem identificar as categorias de análise. 

No quadro 2 foram divididas três categorias, “atividades secretariais utilizando 

línguas estrangeiras”, “atividade secretariais não utilizando línguas estrangeiras” e 

“atividades não secretariais utilizando línguas estrangeiras” as quais relacionamos com as 

habilidades e competências do Secretário Executivo. 

As categorias: “atividades secretariais utilizando línguas estrangeiras” e “atividades 

secretariais não utilizando línguas estrangeiras”, representam as atribuições do funcionário 

dentro de sua rotina empresarial, baseadas no novo perfil do profissional de Secretário 

Executivo presente no site da FENASEC 2016 e em sua diretriz curricular que consta no 

Anexo B.  

A categoria: “atividades não secretariais utilizando línguas estrangeiras” 

representam as atividades que não constam nas atribuições características de sua profissão, 

porém como sendo um moderno profissional pode vim a receber dentro de sua empresa, 

dependendo do cargo que ocupa ou até mesmo atuando em uma área diversa de sua 

formação.  

Essas categorias foram relacionadas com habilidades e competências que os 

profissionais possuem ou não para praticar essas atividades. Os parâmetros que foram usados 

para caracterizar habilidades e competências constam na figura 1, presente no capítulo III. 

 
 HABILIDADES COMPETÊNCIAS TOTAL 

Atividades secretariais 

utilizando línguas 

estrangeiras. 

 

10 

 

 

9 

19 

Atividades secretariais não 

utilizando línguas estrangeiras 

 

6 

 

6 

12 
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Atividades não secretariais 

utilizando línguas 

estrangeiras. 

 

5 

 

 

3 

8 

Quadro 1: Categorias de analise referente ás atividades desempenhadas 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Com base na análise da pesquisa, houve a predominância em habilidades e 

competências nas atividades secretariais utilizando línguas estrangeiras, dentre as quais 

houve uma frequência maior no desenvolvimento da assessoria de estrangeiros, tradução e 

elaboração de documentos e reuniões, logística como reservas de hotel e  transporte, bem 

como as demais atribuições da função, contudo, a mediação da comunicação interna e 

externa em outro idioma, mostrou-se como a principal aplicabilidade deste conhecimento, 

constatando que o profissional de Secretário Executivo permanece sendo o elo de 

comunicação, atuando como intermediador entre a alta direção e os demais colaboradores, 

guiando o trafego das informações dentro do ambiente de trabalho necessitando interpretar e 

traduzir a multidiversidade de culturas e linguagens ampliando seus conhecimentos a nível 

global, principalmente no cenário das multinacionais. Esse elo representa a gestão de 

culturas que esse profissional necessita integrar (PORTELA E SCHUMACHER, 2006). 

Na pesquisa, percebe-se ainda que mesmo ocupando um cargo que exija o 

conhecimento avançado em outros idiomas, as atividades secretariais não se restringem à 

aplicação do mesmo, sendo necessário assim habilidades e competências nessas atividades 

na língua nativa. Para Denize Veiga (2010),  atualmente a secretária participa de reuniões, 

interage com clientes e fornecedores, soluciona problemas, organiza eventos, gerencia 

compromissos pessoais e profissionais do chefe, administra conflitos, organiza e elabora 

roteiros de viagens, elabora apresentações, entre outras.  

De acordo com algumas respostas, notamos que alguns profissionais  cresceram 

gradualmente dentro da empresa por desempenharem com excelência tais atribuições, 

adquirindo com isso, espaço para desenvolverem seus outros conhecimentos, como por 

exemplo, o de idiomas estrangeiros, ganhando assim mais funções dentro da empresa. Isso 

nos mostra a importância do desenvolvimento de habilidades e competências em atividades 

secretariais, tanto com o uso de línguas estrangeiras quanto sem. 

Por ser um profissional plural, com atribuições diversas, abrangendo várias 

atividades, a terceira categoria do quadro, apresenta o secretário executivo como reflexo 

desta pluralidade que transitou das ditas, técnicas secretarias para um alcance maior dentro 

das empresas onde as habilidades se sobressaem as competências dos secretários. O que foi 

demostrado acima, visto que, de acordo com o quadro, há profissionais que, não exercem o 

secretariado exclusivamente com atividades secretarias, porém atuam utilizando línguas 

estrangeiras em outras atividades e diferentes cargos.  

Essa adaptabilidade à mudanças existe em todo o histórico de origem da profissão 

através de inserções de atividades e conhecimentos em sua composição. Com todo este 

processo, a diversidade se apresenta mais evidente nas relações interpessoais e 

organizacionais, principalmente diante da complexidade atual que vem estimulando 

mudanças em termos de valores e relações sociais (BOAVENTURA SANTOS, 2003).  

Por conseguinte, foi elaborado o quadro 4, visando estabelecer a relação entre 

oportunidades e remuneração com as duas categorias, divididas no domínio e não domínio 

avançado do conhecimento em língua estrangeira, a fim de verificar o valor dessa 

qualificação para os profissionais de Secretariado Executivo. 
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 OPORTUNIDADES REMUNERAÇÃO 

Domínio avançado do 

conhecimento em língua 

estrangeira 

 

23 

 

 

8 

Não domínio do 

conhecimento em  língua 

estrangeira 

 

5 

 

0 

Quadro 2: Categorias de analise referente ao domínio e não domínio em línguas estrangeiras 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Os pressupostos encontrados nos levaram a verificar, no que tange ao domínio 

avançado do conhecimento em línguas estrangeiras, as oportunidades são mais elevadas em 

relação ao não domínio. Pois, segundo dados recolhidos na entrevista, além de gerar um 

maior networking, entre membros das empresas locais e transnacionais, o fato de possuir um 

nível considerado avançado, facilita a adaptação do profissional ao mercado e 

consequentemente sua visibilidade. Trabalhar em e com times multiculturais e operar em 

mercados culturalmente diversos são experiências que passaram a integrar o cotidiano 

organizacional, significando um diferencial competitivo, e sendo considerado exigência 

básica para qualquer profissional que vislumbre atuar no mercado globalizado (PARKER, 

1995). 

Diante o exposto coletado no quadro 3, percebe-se o quão maior qualitativamente as 

oportunidades em possuir o domínio avançado do conhecimento em língua estrangeira são 

possíveis, e isso se torna de suma importância na realidade do mercado de trabalho global, 

atual e competitivo. Pois, o mesmo possibilita mais acesso à informações, consequentemente 

uma maior comunicação, percepção e interpretação de diversas culturas estrangeiras, através 

das relações negociais que o Brasil possui com uma grande diversidade de países. Esse 

profissional deve estar apto a toda e qualquer mudança e necessidade do mercado e do 

mundo globalizado. Ou seja, ele sempre será influenciado por culturas distintas que 

acrescentarão  um conhecimento maior a sua vivencia profissional (PORTELA E 

SHUMACHER , 2006). 

No que diz respeito à remuneração é inegável que de acordo com todos os 

entrevistados ela é superior para os secretários executivos com o domínio avançado do 

conhecimento em língua estrangeira e está diretamente ligada as oportunidades advindas 

deste domínio, que abrangem o crescimento dentro da profissão mediante melhores opções 

de aprimoramento das funções profissionais. Mesmo que o profissional não adentre na 

organização com um cargo elevado, o fato de possuir o conhecimento em línguas o propicia 

a possibilidade de ser promovido.  

Segundo Veiga (2010), na atualidade, um idioma estrangeiro passou a ser um pré-

requisito para o profissional que deseja exercer a profissão. Observamos que algumas 

empresas já exigem o mandarim. O diferencial competitivo hoje reside na capacidade que a 

secretária tem de manter uma postura proativa e antecipar-se aos acontecimentos.  

Entretanto, não detectamos frequência no quesito não domínio de conhecimento em 

relação a remuneração, ou seja, de acordo com as respostas dos entrevistados os salários de 

quem possui tal conhecimento não se equivalem aos que não possuem, isso se deu a partir do 

comparativo dos próprios profissionais, os quais observaram que houve um aumento salarial 

nos trabalhos que lhes foram exigidos o domínio avançado em um idioma estrangeiro em 
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relação aos que não exigiam. Com base nisso, concluímos então que uma melhor 

remuneração depende de uma maior qualificação.  

Portanto, a qualificação do profissional apresenta-se indispensável nesse contexto 

em processo de globalização contínuo, por ser pertinente ao profissional acompanhar esta 

tendência pelo aperfeiçoamento e qualificação permanente. Trabalhar em empresas com 

níveis de excelência considerável requer profissionais que acompanhem as necessidades da 

empresa. (CHIAVENATO, 1997)  

Por fim, verificou-se através dos pesquisados que se é exigido dos profissionais de 

Secretariado Executivo múltiplas competências e habilidades que devem constantemente ser 

desenvolvidas e atualizadas para sua versatilidade, principalmente para o conhecimento em 

idiomas estrangeiros, o qual propicia inúmeros benefícios para o profissional em todos os 

aspectos, incluindo o financeiro, possibilitando destaque dentro de sua equipe e organização, 

consequentemente dentro de sua profissão. Por isso, o conhecimento em idiomas não deve se 

restringir a apenas um ou dois, quanto mais conhecimento em línguas estrangeiras um 

profissional possuir, maior será as chances de ser reconhecido e valorizado dentro do 

mercado global. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A transformação do ambiente comparativo organizacional, advindo das redes 

complexas oriundas dos processos de globalização, criados através da tecnologia da 

informação, e incidindo nos âmbitos culturais, sociais, empresariais, assim como outros, 

formam o contexto inicial das línguas estrangeiras na profissão de Secretariado Executivo. 

 Observamos que após análise de material, a partir da questão norteadora, como os 

secretários executivos utilizam as línguas estrangeiras em seu ambiente de trabalho? Tornou-

se possível responder aos objetivos da presente pesquisa. 

Dessa forma, pautando considerações provindas a partir do objetivo geral, que visou 

identificar a atuação dos secretários executivos que possuem um conhecimento avançado em 

ao menos um idioma estrangeiro, e o utiliza ou utilizou em seu ambiente de trabalho, 

constatando a forma, como este conhecimento é aplicado. Identificamos em consonância 

com as categorias da análise, atividades secretariais as quais utilizam e não utilizam as 

línguas estrangeiras, relacionadas com as habilidades e competências que a atuação dos 

nossos entrevistados é em sua maioria como Secretários Executivos.  

Esses profissionais aplicam as línguas estrangeiras em atividades secretariais, ou 

seja, de acordo com as suas competências, atividades estas que, são desempenhas 

majoritariamente servindo de meio de comunicação, tanto interna quanto externamente e em 

assessoriais. Mecanismo de suma importância nas empresas da nova ordem mundial, e um 

dos fatores que mais sofreu com as alterações do mercado, pois, transformou-se de um 

modelo regional para uma comunicação sem fronteiras e consequentemente intercultural. 

Quanto aos objetivos específicos, primeiramente entendemos que o surgimento da 

inserção das línguas estrangeiras no curso de Secretariado Executivo ocorreu quando os 

profissionais, por estarem habituados a trabalhar em condições de transição entre varias 

funções, hierarquias e atividades formam o elo de gestão de culturas. A inserção de 

conhecimentos de idiomas distintos e a forma de negociação particular de cada país ou 

empresa enraizadas através da globalização, constatam a interação do Secretário Executivo 

com culturas estrangeiras como a geradora da necessidade de inserção de línguas 

estrangeiras no curso. 
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  Verificamos ainda, respondendo ao segundo objetivo especifico, através do 

material obtido no questionário aplicado que, os profissionais que dominam idiomas atuam 

trabalhando em empresas de grande e médio porte, podendo elas serem privadas, estatais e 

órgãos públicos. Para a profissão, notamos as línguas estrangeiras sendo colocadas em 

prática de maneira que, os secretários as exercem em conformidade com as habilidades e 

competências da profissão, assim como, verificamos este conhecimento possibilitando aos 

que utilizam ou utilizaram os idiomas ainda que, inicialmente com menor frequência, 

possibilidades quanto ao crescimento na carreira e a ascensão dentro da equipe e corporação 

através do espaço proporcionado por este conhecimento. 

Constatou-se também, que tal conhecimento não é restrito a atividades secretariais, 

direcionando os secretários a atividades não secretariais as quais adquirem um papel 

benéfico ao serem somadas as atribuições do Secretário Executivo, ampliando a sua área de 

atuação, essas informações foram adquiridas conforme análise do quadro referente as 

atividades desempenhadas pelos profissionais. 

Em nosso último objetivo especifico buscamos constatar o valor do conhecimento 

avançado em ao menos uma língua estrangeira para a carreira do profissional de secretariado 

executivo, essa resposta obtivemos a partir da análise do quadro de categorias referentes ao 

domínio e não domínio em línguas estrangeiras, o qual nos mostra a frequência das 

oportunidades e remunerações dos profissionais que possuem tal conhecimento avançado, 

que somadas resultam no valor para esses profissionais.  

De acordo com os entrevistados, o domínio avançado de um idioma estrangeiro 

agrega valores positivos e com grande peso para a absorção de oportunidades no quesito 

profissional, como por exemplo, a visibilidade dentro da empresa e a possibilidade de 

networking. Além disso, do ponto de vista dos entrevistados se constata ainda, o valor 

financeiro que esse conhecimento pode vir atribuir, através de um comparativo de trabalhos 

que exigiam o domínio avançado do conhecimento de uma língua estrangeiro com os que 

não exigiam.  

Com base na fundamentação teórica deste trabalho aliada aos métodos de coleta de 

dados, pesquisa bibliográfica e questionário, conclui-se que os objetivos deste estudo foram 

alcançados.  

Analisando todo o contexto exposto podemos notar a dimensão da importância do 

conhecimento, dentro da execução das atividades no mercado de trabalho, e não seria de 

forma diversa quanto ao conhecimento de línguas estrangeiras especificamente. Isto é 

observado na constatação quanto à remuneração e visibilidade que um profissional que tenha 

este conhecimento pode possuir. Este pressuposto parte da afirmativa, de que quanto mais 

qualificação em idiomas estrangeiros em nível avançado maior será o seu valor para o 

mercado. Mercado este que está em constante evolução juntamente com as tecnologias, o 

que se conclui, que para estar em vias diretamente proporcionais ao todo, é necessário o 

desenvolvimento em conjuntura com um apanhado de culturas diversas. 
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Resumo: O empoderamento feminino tem sido constatado nos discursos organizacionais e 

sociais da realidade brasileira, embora relacionado ao fenômeno “teto de vidro”. Por isso 

propõe-se uma reflexão sobre esta realidade no cenário brasileiro. Recorreu-se à 

apresentação descritiva de dados estatísticos dos últimos dez anos oficializados por órgãos 

institucionais como IBGE45, RAIS46 e CNAE47 a fim de demonstrar qualitativamente a 

relação entre a ascensão da mulher a cargos de chefia no cenário das organizações brasileiras 

e as diferenças salariais de gênero nestes cargos. A abordagem teórica retoma as discussões 

sobre a mulher no mercado de trabalho brasileiro (PERROT, 2016; TRUSS et al., 2013; 

BRUSCHINI, 2007; FREITAS, 2007), o empoderamento feminino na gestão organizacional 

(OLIVEIRA, 2013; MARINHO; GONÇALVES, 2016; HEFFE, SILVA, 2016) e as análises 

críticas sobre a construção do gênero como prática social (GHERARDI, 1996; BRUNI; 

GHERARDI; POGGIO, 20 GHERARDI; PAROLIN, 2006). Pode-se notar nos registros 

oficiais um aumento não muito expressivo na quantidade de mulheres que ocupam cargos de 

chefia ao longo dos últimos dez anos. Percebe-se, também, um cenário de remuneração 

ainda inferior à dos homens nestes mesmos cargos, apesar da tendência a uma discreta 

diminuição desta diferença. 

Palavras-chave: Mulher. Empoderamento. Prática social. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma prática social se faz a partir das construções históricas e cotidianas que 

possibilitam a institucionalização das suas condições de manutenção e transformação 

(GHERARDI, STRATI, 2014; GERGEN, 2010). Um processo que envolve além da 

negociação constante, a incorporação dos significados práticos em torno do contexto 

relacional no cotidiano onde a prática ocorre (BISCOLI, 2017). Assim, uma prática 

corresponde aos significados construídos coletivamente e incorporados pelo sujeito no 

cotidiano de sua prática. Esses significados por sua vez refletem perspectivas sociais sobre o 

que é bom, ruim, bonito, feio, certo ou errado (GHERARDI; STRATI, 2014). Tendo 

negociado todo o contexto dos significados que envolvem os discursos, as regras contextuais 

da prática, as expressões emocionais adequadas ou impróprias à prática, os praticantes jogam 

conforme as regras. E o fazem, deste modo, porque as regras já fazem sentido ao sujeito que 

acaba por incorporar modos de ser e de fazer imbuídos de significado (GHERARDI; 

STRATI, 2014; BISCOLI, 2017).  

                                                 
45 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
46 RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 
47 CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
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Pode-se dizer que todas as práticas socialmente concebidas passam pelo contexto 

das organizações, haja visto que as organizações representam o modo de organização da vida 

moderna, ou seja, é no contexto das organizações que a vida social se realiza e se constituem 

forma de constelações de práticas entrelaçadas (BISCOLI, 2017; GHERARDI; STRATI, 

2014; GERNGEN, 2010; RECKWITZ, 2002). Arriscamos afirmar que é por esta razão que 

as práticas de gênero, já contextualizadas nos estudos sociais há décadas, estão cada vez 

mais presentes nos debates do campo de estudos organizacionais.  

Um discurso recente traz o empoderamento feminino para as reflexões de gênero, 

sempre vinculados ao contexto histórico das transformações sociais que colocam a mulher 

diante de novas formas de organização social. Alguns dos principais destaques trazem os 

movimentos sociais e civis da década de 1960 na reflexão sobre condições humanas na 

sociedade, passando a questionar na década de 1970 a atuação feminina no mercado de 

trabalho envolvendo uma série de novos modos de se constituir grupos familiares e sociais 

tratando da responsabilidade financeira pelo sustento familiar, a independência financeira e 

sexual da mulher o que reflete nos estudos sobre a trajetória profissional e educacional da 

mulher e sua condição na equidade de direitos nas relações de trabalho e na ascensão aos 

cargos de poder nas organizações (OLIVEIRA, 2013; BRUSCHINI, 2007). 

Estas discussões também estão presentes nas instituições nacionais brasileiras assim 

como nos debates internacionais, tais como ocasiões promovidas pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), que no ano de 2010 estabeleceu os princípios do empoderamento das 

mulheres e em 2015 se propôs a chamar a atenção mundial para o impacto da mulher no 

cenário econômico. Este tema também foi oficializado no cenário nacional com a criação da 

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres no ano de 2003 e dos Conselhos de Direitos 

da Mulher na esfera pública nacional, estadual e municipal (OLIVEIRA, 2013). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o empoderamento 

feminino como um dos objetivos do milênio para 2015. A vinculação 

entre o conceito de empoderamento e as estratégias de geração de renda, 

derivadas dessa determinação da ONU e das publicações do Banco 

Mundial na última década sobre o mesmo tema, parece haver fomentado 

projetos governamentais e não governamentais que trabalham nesse 

mesmo eixo, buscando o empoderamento das mulheres por meio de sua 

inclusão nos processos produtivos (MARINHO; GONÇALVES, 2016, p. 

86). 

Percebe-se que as ações na história da sociedade no final do século XX conduzem 

as contínuas construções de significados em torno do empoderamento feminino levando 

também este tema ao centro de estudos organizacionais. Em especial, a partir da definição 

dos princípios apresentados pela ONU cujo foco principal voltou-se a defender a igualdade 

de gênero, não-discriminação, saúde e bem-estar, desenvolvimento profissional e apoio ao 

empreendedorismo, além do apoio por meio de políticas públicas que protejam e promovam 

as mulheres no contexto político, econômico e social. 

Estas temáticas estão relacionadas em grande parte das discussões teóricas e 

contextuais dos estudos organizacionais, reforçando o argumento de que estas construções 

históricas foram essenciais à concepção de empoderamento feminino nas suas mais diversas 

abordagens. Para além da história, várias relações podem ser estabelecidas na análise da 

efetividade destas práticas no contexto organizacional. Exemplos são os estudos das políticas 

públicas, fontes de poder vinculadas às ações de empoderamento no contexto social, político, 

econômico ou na atuação empreendedora e de liderança feminina (SOUZA; MELO, 2009; 
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CAMPOS; SILVA, 2014; HEFFE, SILVA, 2016); as iniciativas situadas de gestores que 

buscam construir ambientes propícios à valorização feminina (SARDENBERG, 2006; 

OLIVEIRA, 2013; OLIVEIRA et al., 2015). 

O que se busca responder, é a seguinte questão: como a ascensão a cargos de chefia 

e a equiparação salarial se relacionam com a construção social da prática de empoderamento 

feminino no contexto organizacional brasileiro? 

Neste artigo será analisada a prática de empoderamento feminino a partir da relação 

entre a ascensão a cargos de chefia por mulheres e a equiparação salarial entre homens e 

mulheres que ocupam os mesmos cargos. Por isso, na operacionalização desta pesquisa 

pretende-se retratar o cenário dos cargos de chefia registrados na RAIS, nos oito principais 

segmentos classificados pelo CNAE e pelo IBGE. Com este quadro, desenvolve-se uma 

análise qualitativa a fim de questionar em que medida a realidade brasileira dos últimos dez 

anos sustenta ou contrapõe os argumentos defendidos na construção desta prática social. 

Trata-se de uma relação paradoxal visualizada no cenário das organizações: por um 

lado todo o contexto histórico e social demonstra que a mulher tem se colocado em 

condições de ascensão a cargos de chefia, o que corresponde à superação de estigmas de 

uma segregação feminina nas práticas sociais. Por outro lado, dados estatísticos ainda 

mostram que a realidade desta ascensão nem sempre está refletida nos ganhos financeiros, 

comparando-os aos salários dos homens que ocupam as mesas posições. 

O artigo está organizado em cinco seções distintas. Além desta introdução que 

busca contextualizar a problemática em torno da questão de pesquisa, tem-se a segunda 

seção traz a fundamentação teórica que referenda as discussões sobre as práticas de gênero 

no contexto organizacional inserindo-o na concepção da realidade como construção social. 

Em seguida, na terceira seção, são delineadas a abordagem metodológica e as técnicas de 

pesquisa que sustentam esta discussão na análise de dados sobre a realidade brasileira 

oficializada nos bancos de dados da RAIS, IBGE e CNAE. A quarta seção expõe um quadro 

analítico sobre as informações coletadas. Por fim, na seção dedicada às conclusões são 

oferecidos alguns argumentos em esclarecimento aos indícios sobre o paradoxo de uma 

prática de gênero no contexto dos cargos de chefia das organizações brasileiras. 

 

2 EMPODERAMENTO FEMININO: UMA CONCEPÇÃO VINCULADA À 

PRÁTICA GÊNERO  

 

A temática empoderamento feminino pode ser abordada de diversas formas e 

contextualizada em várias linhas de pesquisa científica. Um discurso cada vez mais presente 

nos argumentos de gestores mostra que não existem mais espaços reservados, papéis 

atribuídos em caráter definitivo, separações estritas ou muros intransponíveis entre o 

feminino e o masculino (OLIVEIRA et al., 2015), especialmente com o estímulo dos 

princípios e metas do empoderamento da mulher levantadas pela ONU.  

Este fenômeno chamado “teto de vidro” (GHERARDI, 1996, GHERARDI; 

POGLIO, 2009) trata questões de gênero envolvendo os papéis femininos, as relações de 

poder e o mundo competitivo, tema constante nas abordagens dos estudos organizacionais. 

Um ponto a se destacar é que são persistentes – embora veladas ou disfarçadas – as práticas 

de segregação da mulher numa sociedade controlada pelos homens (BRUSCHINI, 2007; 

FREITAS, 2007; ZUIN; FINDLAY, 2014; TRUSS et al., 2013). 

Ao observar este fenômeno pela abordagem das práticas socialmente concebidas 

(GHERARDI, 1996, 2015), é possível compreender que a história das transformações 
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sociais impactou sobre a atuação da mulher no contexto das organizações. Os discursos 

históricos mostram a inserção da mulher no ambiente das organizações ocupando atividades 

secundárias (TRUSS et al., 2013; ZUIN; FINDLAY, 2014). A descrição desse processo 

vinculou a mulher a uma imagem de trabalhadoras com pouca experiência, que estavam 

acostumadas a servir de suporte à família trabalhando em seus lares, sem conhecimento ou 

acesso ao mundo do trabalho, especialmente se considerar as suas dificuldades no acesso à 

educação. Assim, o gênero feminino na maior parte das atividades caracteriza-se como uma 

prática de assessoria, de auxílio e suporte, o que reforça a imagem de segregação (TRUSS et 

al., 2013; ZUIN; FINDLAY, 2014). 

Em outra pesquisa Perrot (2016) sugere que a mídia foi o principal mecanismo de 

ordem social que disseminou essa imagem simbólica. Uma das atividades mais comuns 

realizadas pelas mulheres no meio organizacional foi a de secretária, o que também foi alvo 

de estereótipos femininos. Assim, filmes clássicos do cinema americano e histórias em 

quadrinhos criadas em 1950 para descontrair soldados americanos durante a guerra da 

Coreia (no Brasil foram chamados de Recruta Zero), quadrinhos do Tio Patinhas, entre 

outros, além da música que retratou essa imagem, foram importantes mecanismos de 

inserção da simbologia social nesta época. Neste caso, a autora afirma que esta imagem foi 

gerada a partir dos problemas sociais do seu tempo e apontavam para uma mulher pública 

(contrário de privado) que pertencia a todos em oposição à concepção de homem público 

que correspondia ao homem reconhecido socialmente. Nesta fase, a autora demonstra, a 

imagem construída socialmente referia-se a uma transferência de atividades, quando os 

homens deixavam as atividades mais simples e técnicas para as mulheres e assumiam cargos 

de maior responsabilidade e de cunho intelectual.  

Perrot (2016) e Freitas (2007) mostram que os discursos sociais por trás do mundo 

dos negócios continuava a definir o espaço social da secretária, mulher, subserviente, 

recatada, boa ouvinte, esforçada por resolver as situações constrangedoras para os seus 

chefes, tal como faria uma dona de casa. Truss et al. (2013) analisam profissões 

“habitualmente ocupadas por mulheres” como práticas inserida sem guetos femininos na 

modernidade, ou ocupações segregadas, como também sugerem Zuin e Findlay (2014).  

Gherardi (1996) desenhou um quadro analítico que coloca o gênero como 

construção social em que as práticas discursivas emergem como principal mecanismo do 

processo. A autora demonstra que “estruturas sociais coagem posições de discurso e 

estabelecem uma série de expectativas e obrigações sociais” (p. 198), o que reflete nas 

práticas discursivas de identidade. Mas, a partir da perspectiva relacional, a autora mostra 

que tanto há forças sociais que influenciam a construção do significado de gênero como há 

um posicionamento do sujeito que reflete e produz as suas realidades sociais e psicológicas 

ativamente, por meio de práticas discursivas. Assim, para Gherardi (1996, p. 189), “o 

conceito de posicionalidade reconhece a força constitutiva de uma ordem simbólica de 

gênero que molda as práticas discursivas e também a capacidade das pessoas de exercerem 

escolhas em relação a essas práticas”. 

Esta autora afirma que as relações de gênero podem ser vistas como apresentações 

culturais aprendidas  e promulgadas em ocasiões apropriadas tanto por homens quanto por 

mulheres, pois “são as pessoas concretas que trazem suas experiências anteriores, sua 

socialização antecipatória aos seus papéis” (GHERARDI, 1996, p. 198). Pessoas que nas 

práticas discursivas atuais são os autores e o público de narrativas que estão num processo 

em construção que é baseado no diálogo em que as posições são assumidas, negociadas, 

alteradas, impostas. 
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Gherardi e Poggio (2009) propõem que analisar as práticas discursivas no contexto 

das práticas organizacionais ilustra o uso do conceito de "teto de vidro" como uma prática 

cultural promulgada para explicar e legitimar a segregação ocupacional. Isso ocorre porque 

posiciona o lugar das mulheres no contexto das suas práticas e na relação com as outras 

ocupações com que se relacionam, representando as regras implícitas e explícitas que 

regulam seu comportamento e atitudes. Significa que mesmo que o discurso organizacional 

coloque a mulher numa posição de empoderamento, são as realizações cotidianas que 

efetivamente indicarão até que ponto o entorno desta prática a concebe como 

empoderamento feminino. 

Bruni, Gherardi e Poggio também discutem gênero vinculando-o ao contexto do 

empreendedorismo. As autoras mostram como 

o gênero e o empreendedorismo são promulgados como práticas situadas 

e como os códigos de uma identidade de gênero são mantidos, mudados e 

transgredidos pelo deslizamento constante entre diferentes espaços 

simbólicos. (BRUNI; GHERARDI; POGGIO, 2004, p. 406).  

Assim, as autoras propõem que gênero é uma prática social aprendida e promulgada 

na relação com outras práticas. Por um lado, o mercado de trabalho propõe uma reprodução 

involuntária, por vezes inteiramente proposital, das condições que instituem as relações de 

gênero segregando a mulher. Este é um lado da questão que se institui “num processo de 

‘separação’ do não-homem, tornando a masculinidade invisível e sustentando um modelo de 

racionalidade econômica supostamente universal e agendado” (BRUNI et al., 2000 apud 

BRUNI; GHERARDI; POGGIO, 2004, p. 407). 

Por outro lado, as autoras oferecem um ponto de vista diferente que coloca ao 

mesmo tempo o gênero como prática aprendida e promulgada em ocasiões apropriadas. 

Assim, elas definem identidade como o efeito de uma rede de relações que dão forma 

material e estabilidade a uma prática, pois “a subjetividade e a objetividade são produzidas 

em conjunto dentro de práticas situadas. A identidade, portanto, pode ser vista como o 

produto de uma engenharia heterogênea de práticas materiais e discursivas” (AUTOR, ANO, 

p. 408). 

Com isso as autoras demonstram que fazer gênero e fazer uma prática, como por 

exemplo o fazer “empoderamento feminino”, exige um posicionamento dos sujeitos num 

processo de negociação discursiva e material, que inclui situar-se, refletir e interagir com 

outros sujeitos. Assim, a construção de uma ordem negociada promove critérios de 

legitimação social sobre gênero e sobre a prática, construindo parâmetros de pertença 

territorial, ou de identificação com a prática. Por isso “fazer gênero” e “fazer negócios” (no 

estudo das autoras corresponde ao empreendedorismo feminino) adquirem uma forma 

concreta “através da separação progressiva de espaços (simbólicos e de ação), então a 

mercantilização e a exploração do próprio território simbólico aparecem como consequência 

prática” (BRUNI; GHERARDI; POGGIO, 2004, p. 424), ou como resultado de uma 

construção social. 

Analisando o cenário objetivo da construção social brasileira sobre gênero, pode-se 

recorrer a Bruschini (2007) que demonstra com dados estatísticos a constância do aumento 

da participação feminina no mercado de trabalho. Por outro lado, este cenário configura-se 

pelo elevado índice de desemprego das mulheres e a má qualidade do trabalho feminino. Se 

há registros da conquista de bons empregos, acesso a carreiras e profissões de prestígio e a 
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cargos de gerência e diretoria por parte de mulheres escolarizadas, também há o predomínio 

do trabalho feminino em atividades precárias e informais. 

Para situar esse cenário, Bruschini (2007, p. 534) afirma que “nas últimas décadas 

do século XX, o país passou por importantes transformações demográficas, culturais e 

sociais que tiveram grande impacto sobre o aumento do trabalho feminino”. Entre elas a 

autora apresenta a redução da taxa de fecundidade, a redução do tamanho das famílias, o 

aumento da expectativa de vida que é maior entre as mulheres, além da  

tendência demográfica mais significativa que tem ocorrido desde 1980, 

que é o crescimento acentuado de arranjos familiares chefiados por 

mulheres os quais, em 2005, chegam a 30,6% do total das famílias 

brasileiras residentes em domicílios particulares. (AUTOR, ANO, p. 540). 

Estes dados demográficos demonstram, na opinião da autora, que “mudanças nos 

padrões culturais e nos valores relativos ao papel social da mulher alteraram a identidade 

feminina, cada vez mais voltada para o trabalho remunerado” (BRUSCHINI, 2007, p. 340-

341). A autora analisa esta mudança como um reflexo das preocupações femininas, a partir 

dos anos de 1960 e 1970, em buscar formação superior para atuar nas profissões de maior 

prestígio e remuneração, o que demonstra uma mudança de comportamento social, já que as 

mulheres passaram a assumir outras responsabilidades como o próprio sustento e o da 

família. 

Mas não apenas isso, a autora ainda pondera que a racionalização e as 

“transformações pelas quais passaram essas profissões abriram novas possibilidades para as 

mulheres que se formaram nessas carreiras, ampliando o leque profissional feminino para 

além dos ‘guetos’ tradicionais” (BRUSCHINI, 2007, p. 552).  

Oliveira, Menezes e Sant’Anna (2012) também descrevem as ações históricas no 

cenário brasileiro que incluem as transformações de documentos legais como as 

Constituições e o Código Civil, além das conquistas sociais como a redução da fecundidade, 

aumento da expectativa de vida, dos arranjos familiares liderados por mulheres e aumento do 

nível de escolaridade das mulheres que culminaram no aumento do contingente feminino no 

mercado de trabalho. Estes autores demonstram que a relação do empoderamento feminino 

com o mercado de trabalho abrange cinco dimensões: econômica, psicológica, política, 

familiar/interpessoal e capacidade social/humana. Estes autores argumentam que em função 

destas dimensões a superação das barreiras invisíveis à sua ascensão no mercado de trabalho 

não depende apenas da iniciativa da mulher, mas de um contexto socialmente constituído.  

Estes trabalhos se sustentam nas bases históricas das realizações sociais que 

demonstram tentativas de superar a discriminação feminina (OLIVEIRA, MENEZES E 

SANT’ANNA, 2012; BRUSCHINI, 2007). Mas ainda permanecem sinais de uma sociedade 

machista que continua atribuindo às mulheres a responsabilidade “pelas atividades 

domésticas e cuidados com os filhos e demais familiares, o que representa uma sobrecarga 

para aquelas que também realizam atividades econômicas” (BRUSCHINI, 2007, p. 542). 

Além disso, Bruschini (2007) relata que a remuneração das mulheres continua menor que a 

dos homens em cargos semelhantes. Outro dado que demonstra essa discriminação feminina 

é que o índice de mulheres com registro formal de trabalho apresenta menor percentual que o 

dos homens, embora seja observada uma continuidade dos índices nos “tradicionais guetos 

femininos” (BRUSCHINI, 2007, p. 566).  

Com esta perspectiva apresenta-se nos procedimentos metodológicos os dados 

constantes na RAIS, mostrando a evolução dos últimos dez anos sobre a quantidade de 
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profissionais registrados em cargos de chefia, distribuidos por gênero e por segmento, assim 

como são analisados os salários destas mesmas ocupações.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa traz como ilustração a apresentação de dados estatísticos 

disponibilizados no banco de dados da RAIS. No entanto, optou-se pela pesquisa qualitativa 

para compreensão deste fenômeno. Neste caso, a contribuição – esclarecem Denzin e 

Lincoln (2006) – é que a pesquisa qualitativa permite adequar as medições quantitativas e as 

análises estatísticas que normalmente não se ajustariam ao problema de pesquisa. Assim, os 

dados estatísticos, além de representarem um quadro geral da prática social impressa no 

cenário nacional, devem ser cautelosamente investigados. Alguns aspectos que 

aparentemente são indicativos de pouca relevância estatística podem indicar justificativas 

para a contextualização de fenômenos socais, como por exemplo as linhas de tendência que 

apontam para a continuidade das diferenças salariais entre homens e mulheres ocupantes de 

cargos de chefia na maioria dos segmentos pesquisados, ou pelo contrário, a sutil redução 

dessas diferenças em outros segmentos. A possível relação da ocupação de cargos de chefia 

entre homens e mulheres, mesmo com as diferenças salariais representa um contexto social 

que explica a condição do empoderamento feminino no contexto organizacional.  

Este é o principal motivo para que os dados quantitativos estejam indicados nesta 

pesquisa como um ponto de partida para análises qualitativas na pesquisa do fenômeno como 

prática social (DENZIN; LINCOLN, 2006; GOLDENBERG, 2009). 

Utilizou-se neste estudo a abordagem descritiva, pois buscou-se dados estatísticos 

oficiais que apresentassem informações reais sobre a ocupação de cargos de chefia no Brasil, 

distintos por gênero e suas respectivas remunerações. Um instrumento legal desenvolvido 

pelo governo nacional brasileiro, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é a 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS 

ESTATÍSTICAS DO TRABALHO - PDET, 2017). 

Optou-se por localizar os dados secundários disponibilizados pela RAIS, mas 

apenas aqueles que “agrupam” os principais cargos de chefia, relacionados ao Código 

Brasileiro de Ocupação (CBO), “CBO 2002 Gr Grupo Membros Superiores do Poder 

Público, Dirigentes de Organizações de Interesse Público e de Empresas, Gerentes”. Optou-

se também por extrair dados oriundos dos segmentos das oito atividades econômicas 

segundo o IBGE (Figura 2), seguindo com uma análise qualitativa que possibilite direcionar 

a análise da relação entre a assunção de cargos de chefia distribuídos por gênero e a 

equidade salarial na compreensão do empoderamento feminino no contexto das organizações 

brasileiras.  
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Figura 2 - Descrição dos setores da economia segundo o IBGE 

FONTE: Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET). 

 

Destaca-se que estão disponíveis dados oficiais da RAIS até o mês de abril do ano 

de 2017, contudo, utilizaram-se dados comparativos ao longo do período dos últimos dez 

anos completos e disponíveis na base de dados, ou seja, de janeiro de 2007 a dezembro de 

2016, pois os cálculos a respeito das quantidades de ganhos financeiros, são fornecidos pelo 

período anual. 

 O objetivo foi observar a evolução do quadro de ascensão da mulher, 

comparativamente ao homem, aos cargos de chefia, assim como a relação com a 

remuneração desta ocupação. Buscou-se localizar alterações significativas, continuidades e 

descontinuidades que permitam compreender a profundidade das categorias, ascensão a 

cargos de chefia e caracterização salarial na discussão temática do empoderamento feminino 

no contexto nacional. Assim, ao final das análises, foi possível levantar alguns indícios que 

permitem afirmar que o empoderamento feminino na relação com a prática de gênero nas 

organizações é uma construção paradoxal, que apresenta elementos a serem explorados para 

ampliar um olhar sobre fenômenos de natureza social como referências culturais, ação e 

construção de significados e discursos, legitimação e ordem social em torno desta prática. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Antes de apresentar as análises julgou-se necessário explanar sobre como os 

pesquisadores chegaram aos dados apresentados nesta seção. Inicialmente foram extraídas 

tabelas de dados da RAIS, uma que demonstra a quantidade de profissionais ativos (Figura 

3) e outra que demonstra os valores dos salários (Figura 4), ambas distintas entre os gêneros 

masculino e feminino.  

 

Figura 3 - Quantidade de profissionais ativos (exemplo) 

FONTE: Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET, 2017). 
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Figura 4 - Salários mensais (exemplo) 

FONTE: Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET, 2017). 

O período explorado compreende os anos de 2007 a 2016, logo tabelas similares 

foram extraídas para todo esse período, utilizando-se a mesma lógica de parâmetros para 

cada ano. A partir destes dados foram realizados três cálculos: 
a) O percentual de participação por gênero: comparação percentual entre as quantidades 

de profissionais de ambos os gêneros (Figura 3); 

b) O salário médio por gênero: divisão dos salários da Figura 4 pela quantidade da 

Figura 3; 

c) O percentual da diferença salarial entre os gêneros: comparação percentual entre os 

salários médios por gênero apurados acima. 

Estes três cálculos deram origem aos gráficos comparativos. Deste modo, as 

análises realizadas a partir destes procedimentos são apresentadas na forma de figuras (que 

reúnem diversos gráficos) a fim de contemplar imagens gráficas correspondentes às 

atividades principais (Figura 2) e também a todos os anos do período analisado. 

Em todos os gráficos serão apresentadas “linhas de tendência” (uma linha na cor 

preta em todos os gráficos). Trata-se de um recurso gerado pelo sistema de leitura gráfica, 

que se baseia em dados do período histórico para possibilitar análises com visões de futuro. 

 

Análise 1: A participação por gênero, nos cargos de chefia 

 

O objetivo desta análise é demonstrar a evolução do gênero feminino na ascensão 

aos cargos de chefia. Para a maioria das atividades, percebe-se que apesar de lenta, a 

ascensão feminina vem acontecendo (Figura 5). 
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Figura 5 - Participação nos cargos de chefia: outras atividades econômicas 

FONTE: Os autores (2017) 

Contudo, para as atividades de Comércio e Serviços, percebe-se que o gênero 

feminino tem ascendido mais rapidamente aos cargos de chefia do que as demais nos últimos 

dez anos. Ambas chegam às mesmas proporções, de 55% de ocupação para o gênero 

masculino e 45% para o feminino. A tendência para ambas é de que para os próximos dez 

anos, venha a ocorrer a equiparação dos gêneros na ascensão aos cargos de chefia (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Participação nos cargos de chefia: Comércio e Serviços 

FONTE: Os autores (2017) 

Já para as atividades de Administração Pública e Agropecuária ( 

Figura 7) houve comportamento contrário dos dados, onde a primeira apresentou 

regressão para o gênero feminino, e a segunda vem mantendo um padrão de distanciamento. 
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Figura 7 - Participação nos cargos de chefia: Adm. Pública e Agropecuária 

FONTE: Os autores (2017) 

Observa-se que neste caso a linha de tendência da ascensão feminina aos cargos de 

chefia na administração pública é diminuir nos próximos anos, uma vez que no ano de 2007 

houve um percentual de participação de 50%, oscilando ao longo dos dez anos analisados, 

chegando a 43% de participação nestes cargos no ano de 2016. Já no setor agropecuária o 

índice de participação feminina permaneceu na média de 15%. 

 

Análise 2: Salário médio por gênero 

 

Essa análise tem por objetivo demonstrar a evolução salarial entre os gêneros, nos 

cargos de chefia. Os gráficos da Figura 8 demonstram que em todas as atividades 

econômicas, os salários médios do gênero feminino têm sido inferiores ao masculino. 

Contudo, nos últimos dez anos, apesar de inferiores, os salários femininos têm acompanhado 

a evolução dos salários masculinos. 

Observando ainda as linhas de tendência para essa análise, é possível perceber que 

elas apontam para um distanciamento, na maioria dos setores, e nos demais o que se observa 

é a manutenção das diferenças, representada por linhas paralelas. Em nenhum dos setores se 

observa a aproximação das linhas, ou seja, não há uma perspectiva num futuro muito 

próximo de que as médias salariais do gênero feminino se aproximem das médias dos 

salários masculinos. 
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Figura 8 - Salário médio por gênero 

FONTE: Os autores (2017) 

 

Análise 3: Percentual da diferença salarial entre os gêneros 

 

Essa análise objetiva demonstrar a diferença salarial entre os gêneros, representada 

pela linha azul. Assim, por exemplo, pode-se observar que no ano de 2007 a diferença 
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salarial estava em torno de 45% no setor 1 – Extrativa mineral, passando para cerca de 70% 

no ano de 2013, chegando a 30% o ano de 2016. 

 

Figura 9 - Diferença salarial entre os gêneros - visão otimista 

FONTE: O autor (2017) 

Para todas as atividades da Figura 9, observam-se resultados positivos, já que, em 

média, essas diferenças salariais caíram em cerca de 15% nos últimos dez anos. Significa 

que os salários médios do gênero feminino vêm se aproximando aos salários médios do 

gênero masculino nessas funções de chefia, dado que os percentuais de diferença vêm 

reduzindo e as linhas de tendência sugerem que essas diferenças continuem caindo nos 

próximos anos. 

Já os dados para as atividades de Serviços Indústria de Utilidade Pública e de 

Construção Civil (Figura 10), demonstram que as diferenças salariais entre os gêneros vêm 

aumentando ao longo dos anos, mantendo-se em 51% para o primeiro segmento e 53% para 

o segundo no último ano de apuração, 2016. As linhas de tendência sugerem cenários mais 

pessimistas, ou seja, indicam que essa diferença salarial continuará aumentando entre os 

gêneros. 
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Figura 10 - Diferença salarial entre os gêneros: visão pessimista 

FONTE: Os autores (2017) 

Finalmente, para o Comércio (Figura 11) percebe-se que as diferenças salariais vêm 

se mantendo equivalentes ao longo dos últimos dez anos, ficando em média, em 41% 

durante todo o período analisado, e a tendência é para que essa diferença permaneça estável 

para os próximos anos. 

 

 

Figura 11 - Diferença salarial entre os gêneros: estável 

FONTE: Os autores (2017) 

Em todas essas análises ficou comprovado que historicamente os salários médios 

para o gênero masculino são consideravelmente maiores que os do gênero feminino para os 

cargos de chefia, apesar da crescente ascensão feminina a esses cargos nos últimos anos e da 

redução sutil dessas diferenças salariais em alguns setores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do artigo foi compreender o empoderamento feminino a partir da relação 

entre a assunção de cargos de chefia no cenário nacional e sua relação com as diferenças 

salariais entre homens e mulheres que ocupam estes cargos. Partiu-se da perspectiva de que 

o empoderamento feminino como prática de gênero deve ser compreendido como uma 

construção social e, portanto, precisa ser analisado na sua realização histórica. 

Deste modo, nos propusemos a questionar os argumentos referenciados na literatura 

_ que correspondem a percepções sobre o empoderamento feminino no que diz respeito ao 

contexto organizacional. Um dos aspectos que os autores destacam neste “discurso” do 

empoderamento feminino é o incentivo das organizações para que as mulheres possam obter 

equidade de condições de trabalho. Assim, o objetivo de questionar tal discurso foi delineado 

a partir da análise sobre a realidade das organizações brasileiras, verificando se as mulheres 

que assumem cargos de chefia na mesma proporção que os homens e se conseguem 

equiparação salarial. Por esta razão, pode-se afirmar que o empoderamento feminino 
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construído no cenário nacional brasileiro está mostrando uma sutil ascensão da mulher a 

cargos de chefia, mas com uma tendência a reforçar a manutenção de salários menores a 

essas mulheres. 

A partir dos dados apresentados foi possível observar que, de um modo geral, as 

mulheres têm assumido mais cargos de chefia, comparativamente aos homens como 

demonstrado na Figura 5 e na Figura 6, embora ainda prevaleça a maioria masculina nestes 

cargos. Do mesmo modo é possível perceber que em alguns setores da economia essa 

ascensão é mais lenta que em outros. Mas um dado que se reforça é a manutenção desta 

realidade, percebida pela linha de tendência. Observa-se que não há perspectiva de que nos 

próximos dez anos esses percentuais sejam reduzidos, o que significa que ainda 

permanecerão em cargos de chefia um contingente maior de homens que de mulheres. 

Em contrapartida são visíveis as diferenças salariais entre homes e mulheres que 

ocupam os mesmos cargos. Nota-se que no setor do comércio (Figura 11) a tendência é 

manter salários masculinos mais altos que femininos. Já nos setores de serviços da indústria 

e construção civil (Figura 10) a tendência é aumentar cada vez mais essa diferença, ou seja, a 

mulher poderá ter salários ainda menores que homens nestes setores. Nos outros cinco 

setores (Figura 9) a diferença salarial não apenas diminuiu ao longo dos últimos dez anos, 

mas tende a se aproximar cada vez mais dos salários masculinos. 

Os dados mostram que o acesso das mulheres aos cargos de chefia tem aumentado, 

assim como suas conquistas salariais vem acompanhando os avanços conseguidos pelos 

homens. Mas essas conquisatas não significam que haverá uma equiparação salarial de 

forma homgênea nos cargos de chefia. Essa é a realidade objetiva do empoderamento 

feminino no contexto das organizações brasileiras, expresso pela história de ocupação dos 

cargos de chefia, quando observado por um olhar externo a esta prática social. 

No entanto, ao resgatar a concepção construcionista sobre as práticas sociais 

(BISCOLI, 2017; GHERARDI, 2015; GHERARDI; STRATI, 2014) é preciso compreender 

as práticas sociais na sua realidade situada, pois, é neste contexto situado que a prática 

acontece como possibilidade e como realização. Ou seja, embora os quadros mais amplos 

mostrem indicativos de como as negociações possibilitaram e promulgaram modos de se 

conceber o empoderamento feminino, é no cotidiano da participação dos sujeitos que torna-

se possível compreender as razões e justificativas para a concretização dos modos de ser e de 

fazer que ali acontecem. A realidade não é a mesma em todas as circunstâncias de 

realização, como observou-se nas figuras apresentadas, cujos cenários diferem entre os 

segmentos. E isso acontece porque cada contexto de relações constitutivas envolve aspectos 

específicos que levam a uma realidade distinta, que por sua vez promovem negociação, 

institucionalização e promulgação de modos de ser e fazer, estabilizando temporariamente o 

contexto da prática. E também pela mesma razão há um processo contínuo que possibilita a 

transformação da realidade, ou das realidades. O que reforça o pressuposto de que as práticas 

sociais são tanto materiais (concretas) como discursivas. 

Isto posto, reiteramos que o objetivo deste artigo era questionar o empoderamento 

feminino como uma prática social, o que demonstramos ter alcançado com as análises 

empreendidas. Mas desta análise surgem novos questionamentos que podem ser apontados 

como limitações impostas pela escolha metodológica. Ou seja, conseguimos responder à 

questão de pesquisa inicial, mas da análise surgiram outras inquietações igualmente 

relevantes para a compreensão do fenômeno empoderamento feminino. Uma questão ainda 

em aberto trata das razões que possam explicar as diferenças de cenários que se 

apresentaram. Qualquer tentativa de explicação neste momento seria expeculação, dado que 
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não se dispõe de outras informações que sustentem novos argumentos. Para responde-las 

seria necessário outras abordagens metodológicas como o uso de análise documental, 

entrevistas em profundidade ou etnografia. 

Assim, sugere-se que estes questionamentos possam orientar estudos futuros que se 

dediquem a aprofundar, por exemplo, quais os motivos que possibilitam ou dificultam o 

acesso da mulher aos cargos de chefia; quais os indicadores de remuneração utilizados em 

casos específicos, pois, embora tenham sido apresentados percentuais gerais, isto é, 

calculados a partir da média de resultados obtidos, no computo de cada categoria analisada, 

percebeu-se que individualmente a remuneração da mulher ultrapassa a dos homens em uma 

pequena quantidade de casos. Assim, pergunta-se, por exemplo, o que faz essa realidade 

destoar tanto do cenário geral? Quais fatores constribuem para cenários tão distintos? Seria 

uma questão de persistência, inciativa, de poder nas suas várias facetas, assumidos por 

indivíduos ou grupos? Seriam iniciativas de grupos relacionais que favorecem determinadas 

condições de realizações práticas? Haveria alguma relação com a formação educacional e ao 

acesso às condições de determinados cargos, ou setores? E avançando mais um passo ainda 

seria possível quesitonar se as condições promulgadas em cenários situados poderiam, em 

algum momento, alterar o quadro objetivo que se desenha atualmente? 
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Resumo: Desde meados dos anos 2000 podemos perceber certa evolução no número de 

pesquisas sobre gênero em Secretariado. Nesse sentido, cabe-nos uma indagação: há 

problema em ser homem e ser secretário? O presente trabalho tem por objetivo conhecer a 

percepção da sociedade sobre a atuação do secretário do sexo masculino, pois, normalmente, 

ela é apontada, por alguns pesquisadores da área, como um dos prováveis entraves para que 

esse profissional obtenha o sucesso no Secretariado. No tocante ao referencial teórico, o 

estudo fundamenta-se em autores como Cappelle et al. (2002), Sabino e Rocha (2004), 

Araújo (2005), Araújo (2007), Sabino, Monteiro e Souza (2014), Souza, Martins e Souza 

(2015), Sabino, Sloboda e Gerardin Júnior (2016), dentre outros. A pesquisa em questão é de 

cunho qualitativo quanto à abordagem do problema, exploratório no que diz respeito aos 

objetivos e bibliográfico no que se relaciona aos procedimentos técnicos adotados. Com base 

nos resultados encontrados foi possível perceber que a sociedade impõe uma visão 

preconceituosa dos homens, quando da atuação como secretários, e que ainda existe escassez 

no discernimento conceitual da profissão, consequentemente, ocasionando a falta de 

oportunidades para esse público, além da desmotivação para o ingresso no ofício. 

Palavras-chave: Atuação profissional. Homens. Gênero. Secretariado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos de gênero enquanto categoria gramatical absorvem conceitos 

relacionados ao sexo, ou seja, ao masculino versus o feminino. Contudo, quando se propõe a 

discussão dele enquanto categoria passível de análise, essencialmente na visão da literatura 

feminista, o gênero adquire outras características, como as que envolvem os aspectos 

culturais e sociais (ARAÚJO, 2005). A partir disso, depreende-se que tais perspectivas vão 

além das particularidades existentes entre homem e mulher, por vezes, limitadas as questões 

biológicas. Quando falamos em gênero, também devemos considerar as entrelinhas 

existentes no complexo campo da cultura e da sociedade, na qual esses indivíduos estão 

inseridos. 

Em um entendimento amplo, “a categoria gênero refere-se à organização social das 

relações entre homens e mulheres” (CAPPELLE et al., 2002, p. 258). De acordo com Mota 

(2011, p. 102), o gênero, enquanto categoria teórica e analítica, “apesar de sua amplitude e 

possibilidade, tem suas limitações. [...] o sujeito é percebido como constitutivo no gênero, 

mas não apenas em sua diferença sexual, que explicitam suas contradições e multiplicidades 

sociais”. Dessa forma, infere-se que o limítrofe do conceito de gênero existe justamente por 

estar enraizado na discussão da diferença sexual. Em resumo, “gênero pode ser entendido 

como representação tendo por base a perspectiva de sua construção e desconstrução. Isso 
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porque a análise do gênero possibilita desestabilizar a própria representação que o abarca” 

(MOTA, 2011, p. 102). Ou seja, falar de gênero é construir e desconstruir conceitos. 

Ao pesquisar sobre temas pouco debatidos e relevantes para discussão na área de 

Secretariado, parece singular promover reflexões sobre a percepção da sociedade quanto à 

atuação do secretário homem no ambiente de trabalho. Não há dúvidas de que sua presença 

nos escritórios provocou consideráveis alterações nas relações de empregabilidade e na 

reinvenção do cotidiano das organizações. Cotidiano este que, na visão de Certeau (1998), 

está em permanente construção, é experimentado dia após dia e possibilita que se vivencie as 

mais diversas sensações e reações possíveis. Em outras palavras, “essas ‘maneiras de fazer’ 

constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropiam do espaço organizado pela 

técnica da produção sóciocultural” (CERTEAU, 1998, p. 41). 

Tendo em vista as afirmativas anteriores, surge a seguinte inquietação: Há problema 

em ser homem e ser secretário? O interesse em se pesquisar sobre este assunto surge após 

constatar que, normalmente, a sociedade é apontada, por pesquisadores da área (ARAÚJO, 

2007; SOUZA, MARTINS e SOUZA, 2015), como um dos prováveis entraves para que esse 

profissional obtenha o sucesso no Secretariado. Não obstante, constata-se que o tema ora 

proposto possui caráter desafiador e polêmico, uma vez que a profissão é percebida como 

reduto de mulheres e mesmo no Século XXI ainda existe certa restrição por homens na 

ocupação dos cargos. 

Como objetivos específicos têm-se: a) Conhecer a percepção das mulheres sobre a 

atuação masculina no Secretariado; b) Saber qual a percepção dos homens sobre a atuação 

masculina na área e c) A percepção de homens e mulheres sobre questões secretariais, tais 

como: mercado de trabalho para o secretario homem e possível diferença de atuação entre 

homens e mulheres. 

No que se refere à estruturação do trabalho, tem-se, preliminarmente, a Introdução, 

no intuito de contextualizar o leitor sobre o tema aqui abordado. Depois, apresenta-se o 

Referencial Teórico, a fim de reforçar as ideias apresentadas, tendo por base estudos e 

pesquisas sobre esta temática. Em seguida, disserta-se sobre a Metodologia, parte do estudo 

em que descreve o caminho percorrido para se estruturá-lo. Na sequência, insere-se a seção 

dedicada aos Resultados e Discussões. E, finalmente, tecem-se as Considerações Finais da 

pesquisa, bem como se elencam as Referências consultadas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 REVISITANDO O HISTÓRICO DE UM OFÍCIO INICIALMENTE 

MASCULINO 

 

Os primórdios dessa profissão, descritos/contados em diversas obras do 

Secretariado, apresentam os escribas como prováveis antepassados do secretário. Nesse 

sentido, percebe-se, a partir dessa contextualização, a importância do ofício, e que, desde a 

Dinastia Macedônica até os dias de hoje, é formada por pessoas de confiança e com perfis 

multifacetados. Naquela época, eles eram responsáveis pelo registro e cautela na gestão das 

informações e, atualmente, são agentes facilitadores que ocupam cargos de confiança 

conjuntamente com a alta gestão das organizações (SABINO; ROCHA, 2004; NEIVA; 

D’ELIA, 2009). 

Na época da Dinastia Macedônica, Alexandre Magno, “cercava-se de secretários, 

que serviam tanto na composição de seus exércitos, defendendo os interesses de seu 
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Imperador, quanto nos registros escritos dos grandes feitos do conquistador macedônico” 

(SABINO; ROCHA, 2004, p. 3). Dessa forma, nota-se que, desde sempre, a proximidade 

dos profissionais de Secretariado aos grandes líderes, exigia deles fidelidade ao seu senhor e 

prudência no tratamento das informações que obtinha, já que eles faziam parte do círculo 

decisório (SABINO; ROCHA, 2004). 

De acordo com Sabino e Rocha (2004), com o passar dos tempos, precisamente a 

partir da Segunda Guerra Mundial, com as demandas por homens nos campos de batalha, as 

mulheres tiveram que procurar outras formas de sobrevivência, entre elas, a inserção nos 

escritórios, uma vez que o mundo direcionava para um cenário de industrialização e 

globalização. Desde então, a profissão iniciada por homens teve seu quadro totalmente 

alterado e, até os dias de hoje, o número de secretários do sexo masculino soma 

aproximadamente 10% no Brasil (SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015). 

A figura 1, a seguir, contribui para entendermos como essas questões de gênero 

estão presentes na profissão de secretário. 

Figura 1 – Evolução das terminologias ao longo dos tempos 

 

Fonte: Adaptado de Giorni (2017, p. 27). 

Ao refletirmos sobre as consequências dos fatos históricos na profissão de 

secretário, principalmente, no tocante ao imaginário social, parece que esses desdobramentos 

proporcionaram a legitimação de um pensamento coletivo no qual não se concebe mais a 

presença de homens nesse exercício profissional (SOUZA; MARTINS; SOUZA, 2015). 

 

2.2 QUESTÕES DE GÊNERO IMBRICADAS NO COTIDIANO SECRETARIAL 

 

Os imaginários estereotipados estão enraizados no campo secretarial e em outras 

profissões. Não é descabido perceber, por exemplo, que a sociedade e o mercado de 

trabalho, de modo geral, estabelecem certos estereótipos as pessoas, comparando as 

profissões com os gêneros atuantes (masculino/feminino). Nesse sentido, há quem diga que a 

profissão de engenheiro elétrico é somente para homens, assim como a de secretário ou 

enfermeiro são apenas para mulheres. Dessa forma, há a tentativa de se construir a visão de 

que a mulher é frágil e não tem a capacidade de ser engenheira, da mesma forma que o 

homem não pode ser secretário por relacioná-lo a certa virilidade ou a sua personalidade 

ríspida. Em resumo, os estereótipos que diferenciam masculinidade e feminilidade estão 

profundamente enraizados na condição cultural, social, estrutural e subjetiva (personalidade) 

(WILLIAMS, 1989). 

De acordo com Araújo (2007), muitas das vezes, o que leva as pessoas a 

escolherem uma profissão é a influência provocada pelo comportamento adquirido na 

infância, que procura distinguir o que é para homens e o que é para mulheres. Considerando 
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tal prerrogativa, é comum que homens pensem na questão da desonra à família/sociedade e 

na supremacia feminina, quando da atuação como secretários. O círculo vicioso de ideias 

pré-concebidas no seio das famílias contribuem para posicionamentos como esses, por parte 

de muitos profissionais, quando da escolha de suas profissões. 

Há quem diga, ainda, que estudar as questões de gênero e diversidade no 

Secretariado não leva a lugar algum e que o mercado de trabalho não irá mudar em relação a 

essas realidades. Talvez, por isso, há pouca literatura abordando as conquistas e desafios do 

sexo masculino ao se ingressar em profissões predominantemente femininas, como no caso 

do Secretariado. Logo, infere-se que essa lacuna contribui para que a sociedade não tenha o 

conhecimento necessário, a fim de possibilitar a quebra de alguns paradigmas, 

principalmente, sobre o ingresso de homens no Secretariado. Afinal de contas: 

o desafio imposto aos homens para o ingresso em profissões ocupadas 

hegemonicamente por mulheres, como a de Secretariado, é a própria 

cultura construída para o ofício, não mantendo relação com o grau de 

competência para as atividades do universo secretarial (SABINO; 

MONTEIRO; SOUZA, 2014, p. 3). 

Além disso, no campo secretarial, ainda são muito utilizadas referências a esse 

colaborador com termos no feminino (secretária, assessora) (ARAÚJO, 2007), o que 

contribui para que os homens tenham receio em buscar essa formação, antecipando-se ao 

julgamento da sociedade. Conforme se percebe no cotidiano, os obstáculos, muitas vezes, 

iniciam-se na própria sala de aula, seja ela de nível técnico ou superior, onde os docentes se 

referem aos discentes no feminino, mesmo que haja homens neste ambiente, e por ser a 

minoria, é visto com outros olhos pelos próprios colegas de classe. O ambiente de 

aprendizagem se torna um verdadeiro calvário para muitos desses futuros secretários. 

Sabino, Sloboda e Gerardin Júnior (2016, p. 253), investigando sobre a 

indumentária na profissão de secretário, constataram que: 

A integração do masculino a essa carreira surge apenas como um vestígio 

de uma minoria, para a qual os discursos educacionais não dispensam a 

atenção. Abrem-se, aqui, algumas possibilidades de interpretação sobre tal 

“silêncio” em relação aos homens: como uma recusa de admissibilidade 

do gênero na profissão, ou de um entendimento de que o cuidado sobre a 

imagem profissional incide apenas sobre a mulher, já que é majoritária na 

profissão. É ainda possível, e mais crível sobre os pressupostos da 

História Cultural, considerar que a profissão foi “naturalizada” como 

feminina pelas práticas sociais, tratando a eventual presença do homem 

como exceção. 

Dessa forma, podemos inferir que qualquer alteração no imaginário social dessa 

profissão só será possível a partir da intervenção dos próprios interessados. Ou seja, se não 

há interesse dos secretários homens em mudar esse cenário, dificilmente poderemos atribuir 

esse feito às mulheres ou a sociedade. É válido ressaltar, ainda, que, para agir perante um 

determinado imaginário social que está posto, o sujeito precisa antes conhecer a realidade 

em que ele está inserido, feito isso, terá condições de atuar conscientemente diante dela. 
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2.3 A ATUAÇÃO MASCULINA VERSUS O MERCADO DE TRABALHO 

 

Atualmente, a falta de conhecimento dos empregadores sobre a presença masculina 

acarreta a não contratação deles para postos secretariais. Seja porque os recrutadores 

possuem uma visão simplista da atuação de um profissional de secretariado, seja porque eles 

reproduzem um imaginário cultural transmitido de geração em geração. 

Nesse sentido, seria relevante que o mercado de trabalho (empregados e 

selecionadores) e a sociedade interpretassem a profissão vinculando as funções previstas em 

Lei e, assim, contribuíssem para mudar a visão distorcida que se tem da área secretarial. Para 

isso, é importante que o homem encare os estereótipos colocados e ingresse nesse mercado, 

que seja visto. 

Conforme apresentado no referencial teórico, o gênero não influencia na atuação de 

um profissional, quando se fala em obtenção de sucesso, isto é, homens e mulheres podem 

atuar em quaisquer profissões, desde que tenham dedicação e gostem do que fazem. Sendo 

assim, para alcançarem a realização pessoal e o melhor desempenho profissional, é 

importante fazer o que gosta ou gostar do que faz. 

Partindo de tais afirmativas, entendemos que “as vantagens aos homens parecem 

residir, [...], nas possibilidades de carreira diante de posturas mais determinadas para a 

liderança” (SABINO; MONTEIRO; SOUZA, 2014, p. 3). Quer dizer, mesmo que estejam 

exercendo atribuições secretariais, há certa tendência dos gestores em atribuírem cargos 

voltados à liderança para os secretários do sexo masculino. 

Todavia, “esses indivíduos enfrentam o desafio cultural de se estabelecerem em um 

campo tradicionalmente feminino, exigindo deles estratégias para naturalizar a sua presença 

nesse espaço” (SABINO; MONTEIRO; SOUZA, 2014, p. 3). Conquistas dessa natureza não 

são fáceis de serem obtidas. É preciso esforço contínuo e determinação para alcançar o 

reconhecimento e a valorização numa profissão genuinamente feminina. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Considerando o objetivo geral deste trabalho, que é apresentar a percepção da 

sociedade sobre a atuação do secretário do sexo masculino, a pesquisa em questão é de 

cunho qualitativo quanto à abordagem. Quer dizer, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001). Em um estudo qualitativo procura-se dar 

evidência às informações que estão por trás dos dados números.  

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, já que tem como propósito 

viabilizar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Nesse sentido, buscamos explorar 

qual seria a percepção da sociedade em relação à atuação masculina do Secretariado. Não 

menos importante, procuraremos respostas para a questão: há problema em ser homem e ser 

secretário? 

Finalmente, em relação aos procedimentos técnicos adotados, o trabalho é 

bibliográfico (pois lança mão de publicações como livros, artigos científicos, anais de 

eventos, sites etc.) e faz uso de um questionário para coleta de informações junto ao público 

investigado (MINAYO, 2001). Como é do conhecimento dos pesquisadores, construir 
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trabalhos acadêmicos sem levar em consideração uma consistente revisão bibliográfica não é 

possível. Ou seja, os estudos científicos partem desse tipo de técnica para estruturá-los. 

No tocante ao questionário, produzimos dois protótipos: um para mulheres e outro 

para homens (o pré-requisito para participar do estudo era não pertencer à profissão de 

Secretariado). Com isso, seria possível traçarmos a percepção dos diferentes gêneros. Ambos 

os questionários possuíam sete questões fechadas. Eles foram distribuídos para diferentes 

faixas etárias e em lugares distintos de Ribeirão Preto (ETEC José Martimiano da Silva, 

Shopping Center e centro da cidade), interior do estado de São Paulo, ao longo de dois 

meses, tendo obtido vinte e cinco respondentes do sexo masculino e vinte do sexo feminino.  

As análises foram realizadas a partir da combinação entre interpretação das 

informações coletadas e o referencial teórico apresentado anteriormente. Dessa maneira, não 

tivemos apenas a apresentação de gráficos isolados, mas o estabelecimento da relação entre a 

ilustração (que também é uma forma textual), o contexto e a teoria. 

No próximo tópico apresentaremos e discutiremos os resultados encontrados. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em relação ao perfil dos entrevistados, procurou-se investigar uma faixa etária 

flexível, ou seja, com jovens, adultos e idosos, a fim de globalizar os resultados. A aplicação 

dos questionários para as mulheres foi algo mais fácil, mesmo que muitas delas se recusaram 

a responder. No caso dos homens, alguns ficaram receosos de responder, mas o fizeram, no 

entanto, muitos outros se recusaram na primeira abordagem. 

O instrumento de coleta de dados também foi aplicado em uma turma do Curso de 

Técnico de Eletrotécnica, onde a maioria dos discentes são homens. Nesta tentativa, 

conseguiu-se apenas 3 (três) respondentes, sendo que dois foram bem radicais em suas 

respostas, visando deixar claro a virilidade, já um outro foi mais neutro ao responder. 

No shopping center e no centro da cidade, onde se conseguiram os demais 

questionários respondidos, algumas das pessoas que participaram se mostraram de forma 

neutra (quer dizer, deixaram sua opinião sobre o assunto sem externar preconceitos), outros 

entrevistados, por sua vez, foram mais radicais ao marcarem as alternativas, deixando claro 

que são contra a atuação do homem como secretário ou que desconhecem a atuação deles 

nesta profissão. Assim como na escola técnica, no shopping e no centro da cidade também 

houve uma alta taxa de pessoas que se recusaram a responder o questionário. 

 

4.1 A PERCEPÇÃO DAS MULHERES SOBRE A ATUAÇÃO MASCULINA 

 

Nesta primeira parte do questionário procuramos explorar as percepções das 

mulheres sobre a atuação do secretário homem. Considerando tal afirmativa, no gráfico 1, é 

possível observar os resultados obtidos para a primeira questão proposta no instrumento de 

coleta de dados aplicado às mulheres:  
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Gráfico 1 – O homem sofre preconceito como secretário? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para 75% das entrevistadas, o homem sofre preconceito quando decide atuar como 

secretário. Na visão de outras, que somam 15%, isso não é uma realidade no cotidiano dos 

secretários homens. 

Considerando o primeiro resultado, nota-se que a percepção delas está de acordo 

com a literatura estudada. Autores como Araújo (2007), Souza, Martins e Souza (2015), em 

seus estudos de gênero, descobriram que homens, nos postos de trabalho ou na busca por 

recolocação, sofrem ou sofreram preconceitos, e tal prática é quase uma constante no dia a 

dia desses colaboradores. Os desafios enfrentados pelos homens no exercício profissional 

variam desde a recusa do currículo por parte do empregador, por ser do sexo masculino, até 

o assédio moral quando de sua atuação nos escritórios. 

O fato de 15% das entrevistas desconhecerem que homens sofrem preconceito na 

área de Secretariado talvez esteja relacionado com a questão de que as profissões deveriam 

ser vistas como “assexuadas”, o que parece não ser a realidade da prática de secretariado, ao 

menos na percepção das entrevistadas. As diferentes vivências das participantes possibilitam 

uma resposta que se opõe a realidade do público investigado, afinal de contas, não deveria 

estar em jogo o sexo do candidato, mas as competências, habilidades e conhecimentos para 

exercer o cargo. 

No gráfico 2, por sua vez, procuramos explorar das entrevistadas qual seria o 

principal motivo para esse preconceito. Vejamos os resultados encontrados para a questão 

proposta: 
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Gráfico 2 – Qual o principal fator do preconceito? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

De acordo com 40% das pesquisadas, o principal motivo para esse preconceito é a 

“falta de conhecimento sobre a profissão”. Na visão de outras, que somam 26,67%, 

respectivamente, seria porque se trata de “uma profissão feminina” ou “por receio do 

julgamento da sociedade”. Somente para 6,66% das participantes o motivo elementar desse 

preconceito seria o “mercado não dar oportunidade ao profissional do sexo masculino”. 

A falta de conhecimento sobre a profissão de Secretariado não acarreta 

problemáticas apenas no tocante ao gênero, mas também no que diz respeito ao imaginário 

social e das empresas, pois é corriqueiro o pensamento estereotipado com relação às 

atribuições desses colaboradores, bem como colocarem profissionais sem formação na área 

para atuarem como secretários (SOUZA; MARTINS; SOUZA, 2015). Nessa compreensão, o 

fato do “mercado não dar oportunidade ao profissional do sexo masculino” complementa a 

falta de conhecimento sobre a profissão, pois isso não diminui as competências e habilidades 

desse trabalhador. De fato, não conhecer as principais características de qualquer profissão 

pode legitimar a atuação de outro grupo. 

As ideias relacionadas com “ser uma profissão feminina” ou “por receio do 

julgamento da sociedade” vão de encontro com o que Williams (1989) e Araújo (2007) 

afirmaram, pois os sexos dizem muito sobre as práticas profissionais, há quem defenda, por 

exemplo, as concepções de trabalho para homens e trabalho para mulheres. Nesse sentido, a 

ideia que prevalece no imaginário de muitos indivíduos é que você não pode ferir a máxima 

do “trabalho sexuado”. Homens escolhem profissões ditas masculinas e mulheres as 

femininas. No entanto, parecem oportunos alguns questionamentos: ao escolhermos uma 

profissão, devemos estar subordinados às “características sexuais” de cada uma delas? 

Seriam elas responsáveis pela obtenção do sucesso numa dada área? O receio do julgamento 

da sociedade deve prevalecer perante o desejo de exercer uma dada profissão? 

O gráfico 3, que segue, teve por propósito explorar o motivo pelo qual o homem 

não ingressa em cursos superiores de Secretariado. 
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Gráfico 3 – O que leva o homem a não ingressar em um curso superior de Secretariado? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para 35% das pesquisadas, respectivamente, os motivos que levam o homem a não 

ingressar em cursos de Secretariado seriam “a falta de conhecimento da profissão” e “o 

receio do julgamento da sociedade”. Em seguida, elas afirmam que “pelo mercado não dar 

oportunidade ao profissional do sexo masculino”, com 15%, e “por ter outros cursos mais 

atrativos”, com 10%. A opção menos assinalada pelas participantes foi “por ser uma 

profissão feminina”, com 5%. 

Novamente, como asseverado por Williams (1989) e Araújo (2007), “a falta de 

conhecimento da profissão” e “o receio do julgamento da sociedade” estão ligados aos 

imaginários criados para este ou aquele ofício. As questões que envolvem a falta de 

oportunidades por parte do mercado de trabalho podem estar relacionadas com o que Sabino, 

Sloboda e Gerardin Júnior (2016) afirmaram: a profissão de Secretariado foi “naturalizada” 

como feminina pelas práticas sociais e isso resultou no tratamento da eventual presença do 

homem como uma exceção. Tendo em vista tais afirmativas, discursos e posicionamentos 

dessa natureza são esperados na prática cotidiana do Secretariado. 

Não há dúvidas de que a presença masculina é uma realidade na profissão de 

secretário e sua existência deverá ser percebida como algo normal e que pode contribuir com 

o desenvolvimento da área. Discutir sua participação no exercício profissional do ofício é 

uma forma de quebrar paradigmas e proporcionar novos olhares sobre este campo de 

trabalho. 

 

4.2 A PERCEPÇÃO DOS HOMENS SOBRE A ATUAÇÃO MASCULINA 

 

Qual a visão dos homens sobre a atuação masculina do Secretariado? Esta foi a 

questão ponto de partida para a promoção de reflexões sobre tal existência, levando-se em 

consideração o olhar dos próprios possíveis interessados na profissão. 

Da mesma forma que buscamos conhecer a percepção das mulheres sobre a atuação 

masculina no Secretariado, também procuramos descobrir qual seria o entendimento dos 

homens. Nesta intenção, os gráficos 4 e 5 dizem respeito a concepção dos indivíduos do sexo 

masculino sobre questões que julgamos importante explorarmos. 
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Gráfico 4 – Você atuaria como secretário? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A partir dos dados apresentados no gráfico 4, é possível constatar que 80% dos 

homens entrevistados atuariam como secretários sem nenhum problema. Para 20%, isso não 

aconteceria. 

Atuar ou não como secretário tem a ver com aptidões, perfis e ambições. Dessa 

forma, é natural que alguns, talvez até por desconhecerem o atual perfil da profissão 

(assessor, gestor, consultor e empreendedor), tenham assinalado que não seriam secretários. 

Por outro lado, é possível conjecturar que as questões de gênero também podem ter vindo à 

tona quando da escolha pelo “sim” ou pelo “não”. Neste caso, como destacado por Williams 

(1989) e Araújo (2007), estariam em jogo às problemáticas e os imaginários que envolvem 

as definições do que seriam profissões para homens ou para mulheres, bem como as 

experiências sociais e vivências familiares do que é um trabalho “aceitável” para o 

profissional do sexo masculino. 

Na sequência, procuramos saber dos participantes se eles ingressariam em um curso 

superior de Secretariado. As informações coletadas para a questão proposta podem ser 

encontradas no gráfico a seguir.  
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Gráfico 5 – Você ingressaria em um curso superior de Secretariado? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A partir dos dados apresentados no gráfico 5, é possível afirmar que 48% dos 

entrevistados ingressariam em um curso superior de Secretariado. Outros 32% não se 

matriculariam por ter outros cursos mais atrativos. Além disso, 16% também não 

ingressariam pelo fato do mercado de trabalho não dar oportunidade de crescimento 

profissional. Finalmente, 4% alega que não cursaria essa graduação, pois teria receio do 

julgamento que a sociedade poderia fazer. 

O fato de 32% não cursar Secretariado por haver outras graduações mais atrativas é 

naturalmente aceitável, já que estamos tratando de aptidões e vontades. Além disso, não se 

pode esperar que todas as pessoas tenham interesse por esse curso, uma vez que tal escolha 

deveria estar relacionada a um “dom”, um desejo anterior, e não apenas à falta de opção. 

Já em relação às oportunidades de crescimento profissional, não nos parece que esse 

seja um fator decisivo para optar ou não por Secretariado. Atualmente, são inúmeros os 

casos de sucesso profissional tanto no Brasil como no exterior. Altos salários e generosos 

postos de trabalho marcam o espaço desta profissão em muitas empresas nacionais e 

multinacionais. Evidentemente, tudo isso só é possível mediante um bom planejamento de 

carreira e o investimento contínuo em desenvolvimento profissional. 

 

4.3 A PERCEPÇÃO DE HOMENS E MULHERES SOBRE QUESTÕES 

SECRETARIAIS 

 

Nesta terceira parte do questionário buscamos conhecer as percepções de homens e 

mulheres sobre algumas questões controversas na área de Secretariado. Além disso, é nosso 

objetivo comparar as respostas dos participantes, bem como confrontá-las, a fim de 

extrairmos os pontos fortes e fracos de cada posicionamento. 

No gráfico 6 procuramos saber dos entrevistados se o mercado de trabalho tem 

espaço para o profissional do sexo masculino atuar como secretário. Os resultados 

encontrados podem ser visualizados na ilustração que segue. 
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Gráfico 6 – O mercado tem espaço para o homem atuar como secretário? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Conforme constatado no gráfico 6, na opinião de mulheres e homens, basta ele 

almejar seu espaço profissional nesta área, com 75% e 76%, respectivamente. Na visão de 

outros 15% (homens) e 16% (mulheres), isso não é possível, pois o mercado de trabalho não 

dá oportunidade ao homem. Para 5% das mulheres entrevistadas, ele não tem espaço no 

mercado, já que a profissão de Secretariado é feminina. 

De fato, é perfeitamente cabível que o homem tenha oportunidades no mercado de 

trabalho. Basta ele querer. Conforme destacado por Sabino, Monteiro e Souza (2014), o 

desafio colocado aos homens para o ingresso em profissões ocupadas hegemonicamente por 

mulheres, como a de Secretariado, é a própria cultura construída para o ofício, não existindo 

relação com o grau de competência para as atividades do meio secretarial. Ou seja, uma 

atuação diferenciada no Secretariado não está relacionada ao sexo e nem às competências, 

mas, sim, às questões culturais e sociais pré-estabelecidas. 

Ao mesmo tempo, é interessante percebemos, também, que há certo preconceito, 

talvez até involuntário, das próprias mulheres em relação à atuação dos homens como 

secretários. Tal fato fica evidente quando se nota a existência de 5% das participantes 

alegando que a profissão é feminina e, por isso, os homens não obterão oportunidades no 

mercado de trabalho. Ou seja, algumas das barreiras apresentadas aos homens são impostas 

pelas próprias mulheres. Neste sentido, talvez fosse interessante relacioná-las a possível 

perda de espaço, defesa de mercado ou mesmo ausência do sentimento de coletividade e 

desenvolvimento da profissão em diferentes espaços e contextos, possível a partir da união 

de ambos os sexos. 

Por fim, em nossa última questão proposta, procuramos saber se há alguma 

diferença entre a atuação do homem e da mulher, enquanto profissionais de Secretariado. 

As informações encontradas para essa problemática podem ser visualizadas no 

gráfico 7 que segue: 
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Gráfico 7 – Na profissão de secretariado, qual a diferença entre a atuação do homem e da mulher? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

De acordo com o gráfico 7, 84% dos homens e 70% das mulheres afirmam não 

existir qualquer diferença de atuação, pois o gênero não interfere nesse aspecto. Ao mesmo 

tempo, 20% das mulheres e 12% dos homens disseram existir algumas diferenças, porém, 

não especificadas. Para outros 10% das mulheres e 4% dos homens, há questões 

controversas, pois as mulheres agem mais pela emoção e os homens pela razão. 

Tendo em vista os resultados apresentados anteriormente, o que parece mais latente 

é a percepção dos entrevistados sobre a atuação mais ou menos racional, dependendo do 

sexo. As mulheres, de fato, estão mais propensas às questões emotivas, pois passam todos os 

meses pela fase hormonal e esse acontecimento, querendo ou não, altera, significativamente, 

suas emoções (VALADARES et al., 2006). Em se tratando do Secretariado, uma atuação 

mais próxima dos diferentes públicos não deve ser vista com maus olhos, já que precisamos 

deixar as melhores impressões sobre nossas as organizações. Sendo o homem mais racional, 

possivelmente, esse cuidado com o cliente não estará tão em evidência, como nas mulheres. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve por objetivo conhecer a percepção da sociedade sobre a 

atuação do secretário do sexo masculino, partindo do seguinte questionamento: há problema 

em ser homem e ser secretário? 

Dentre os resultados coletados, podemos evidenciar os seguintes: o homem sofre 

preconceito quando resolve atuar como secretário e o principal fator é a “falta de 

conhecimento sobre a profissão”. Além disso, os motivos que levam o homem a não 

ingressar em cursos de Secretariado seriam “a falta de conhecimento da profissão” e “o 

receio do julgamento da sociedade”. Não menos importante, devemos considerar que 80% 

dos homens entrevistados atuariam como secretários sem nenhum problema e que 48% 

cursariam uma graduação na área. 

Neste sentido, chamou-nos a atenção o resultado de que 4% dos homens 

entrevistados ainda sentem receio do julgamento social. Esse dado aliado aos 16% que não 

ingressariam no curso de Secretariado pelo fato de não perceberem oportunidades de 

crescimento profissional, reafirmam concepções sociais sobre o que é ser secretário no 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

512 

 

contexto atual, mas nenhum respondente deixaria de ingressar no curso por julgar ser esta 

profissão destinada ao gênero feminino. 

Quanto aos resultados com as participantes do sexo feminino, parece pertinente 

evidenciar que 15% das entrevistas desconhecem que homens sofrem preconceito na área de 

Secretariado, o que talvez esteja relacionado com a questão de que as profissões deveriam 

ser vistas como “assexuadas”. De mais a mais, isso também pode revelar que o contexto 

desta pesquisa parece refletir concepções presentes num imaginário social maior, no qual 

estas entrevistadas não se inserem. 

Na opinião das mulheres e homens entrevistados, os secretários do sexo masculino 

podem conseguir suas oportunidades no mercado de trabalho, bastando apenas quererem 

isso. Finalmente, 84% dos homens e 70% das mulheres participantes da pesquisa afirmaram 

não existir qualquer diferença de atuação profissional no Secretariado, pois o gênero não 

interfere nesse aspecto. 

Dentre as dificuldades de realização da pesquisa podemos citar o fato de que muitas 

pessoas não querem participar de estudos com esse objetivo, o que justifica a baixa adesão 

dos respondentes, 25 homens e 20 mulheres. Um maior número de pesquisados, 

possivelmente, influenciaria nos resultados apresentados nas análises e discussões. Além 

disso, podemos mencionar como obstáculo para realização desse trabalho, já que ele se 

estruturou a partir de um levantamento bibliográfico, o incipiente número de pesquisas sobre 

gênero e diversidade em Secretariado, mesmo que se constate certa evolução nos últimos 10 

anos. 

Com a conclusão desse estudo, não temos a pretensão de ser o único e correto meio 

para se investigar as questões de gênero secretarial, pelo contrário, esperamos que outras 

pesquisas venham para investigar novas problemáticas da área, como os possíveis conflitos 

existentes entre secretárias e secretários quando de suas atuações em um mesmo espaço de 

trabalho. 
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GT9 – Outros temas que interessam ao Secretariado 

 

INFLUÊNCIAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NO PROCESSO DECISÓRIO 

ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO COM OS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS DA 

UFPB 

 

Raquel Farias Morais 

UFPB, rmorais19@hotmail.com 

Saulo Emmanuel Vieira Maciel 

UFPB, profsaulomac@gmail.com 

Resumo: Este artigo tem como finalidade discorrer sobre as influências da gestão do 

conhecimento no processo decisório organizacional: um estudo com os secretários 

executivos da UFPB. Com o avanço tecnológico, ocasionado pela globalização, o mercado 

de trabalho está cada vez mais competitivo. Diante deste novo cenário organizacional, 

constata-se em pesquisas que as organizações estão em busca de profissionais que gerenciam 

informações, permitindo, assim, a criação do conhecimento que facilite o processo decisório 

da organização. Tendo em vista todo esse processo, este trabalho está focado na influência 

da gestão do conhecimento no processo decisório da organização e tem como objetivo de 

estudo evidenciar as novas competências do profissional de secretariado executivo com 

relação à gestão do conhecimento, verificar a importância da gestão do conhecimento para 

os profissionais de secretariado e identificar em que medida o profissional de secretariado 

executivo contribui com o processo de tomada de decisão a partir de seus conhecimentos. 

Por meio de uma pesquisa exploratória, descritiva, de campo e quantitativa, constatou-se a 

importância do secretário executivo dentro de uma instituição, pois, o mesmo gerencia 

informações importantes que auxiliam no processo organizacional da empresa.  

Palavras-chave: Secretariado. Conhecimento. Decisão. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações, sem dúvidas, passaram por grandes mudanças nas últimas 

décadas. E essas transformações fizeram com que elas investissem em recursos que lhes 

trouxessem resultados positivos para o desenvolvimento organizacional. A busca das 

organizações pelo conhecimento tem sido tema bastante discutido, com isso acarretou a 

necessidade de gerenciar informações, permitindo, assim, a criação de conhecimentos que 

facilitem o processo decisório nas organizações.  

A partir desse contexto, o conhecimento está sendo incorporada às empresas como 

principal recurso intangível, ou seja, o capital intelectual tem sido algo bem mais valioso do 

que qualquer outro recurso (SANTIAGO JR, 2002). 

Nesse novo cenário organizacional, os profissionais devem seguir esse novo padrão 

de requisitos para que consigam atender às necessidades organizacionais exigidas pelos 

executivos. Portanto, não só as organizações passaram por mudanças, as profissões também 

tiveram que acompanhar essas transformações.  

Diante do mercado competitivo, o profissional de secretariado executivo teve que 

acompanhar essas mudanças que vem ocorrendo em curto prazo de tempo. Com a era do 

conhecimento, as organizações estão exigindo que os profissionais se encaixem a essa nova 
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era. E com isso, o profissional de secretariado executivo, deixou de ser aquele mero 

profissional que atendia ligações e anotava recados, e passou a exercer funções que antes não 

lhe eram atribuídas. Hoje eles podem contribuir com os seus conhecimentos que antes não 

tinham oportunidade de desenvolver (CARVALHO; SILVA, 1998).  

Deve-se atentar que esta pesquisa torna-se importante porque, a cada dia, as 

organizações necessitam de pessoas com novas qualificações e habilidades para assessorar 

os executivos na tomada de decisão. E para isso é necessário que os profissionais tenham um 

amplo conhecimento e saibam gerenciar informações que os auxiliem nesse processo. As 

organizações precisam mais de pessoas que não façam apenas executar atividades, e sim 

daqueles que pensam e os ajudem, assim utilizando o capital intelectual para que as 

empresas atinjam seus objetivos organizacionais.  

Este trabalho tem o intuito de demonstrar a importância da Gestão do 

Conhecimento no processo decisório nas organizações, através de profissionais que tenham 

facilidade de trabalhar no gerenciamento de informação, transformando-as em 

conhecimentos que facilitem no processo organizacional. 

Essa pesquisa surgiu, então, mediante a seguinte problemática: como os 

profissionais de secretariado executivo aplicam o conhecimento adquirido ao longo de suas 

atividades desenvolvidas na organização no objetivo de contribuir no seu processo 

decisório? 

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar de que maneiras a 

gestão do conhecimento desenvolvida pelos secretários executivos pode facilitar o processo 

decisório na Universidade Federal da Paraíba. 

E, como específicos, evidenciar as novas competências do profissional de 

secretariado executivo relacionadas à gestão do conhecimento, verificar a importância da 

gestão do conhecimento para os profissionais de secretariado executivo da UFPB e 

identificar em que medida o profissional de secretariado executivo contribui com o processo 

de tomada de decisão a partir de seus conhecimentos. 

O referencial teórico está divido em quatro títulos, onde o primeiro relatará sobre o 

perfil do profissional de secretariado executivo, assim como suas habilidades e competências 

que lhes foram atribuídas com o passar dos anos. No segundo título, relata-se a importância 

do processo decisório para as organizações. O terceiro título, gestão do conhecimento, e o 

quarto título abordar-se-á a gestão do conhecimento secretarial como facilitadora no 

processo decisório nas organizações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A PROFISSÃO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

Nesse primeiro título deste trabalho, abordar-se-á o perfil do profissional de 

secretariado executivo, assim como suas habilidades e competências que lhes foram 

atribuídas nesse novo cenário organizacional.  

Sabe-se que o profissional de secretariado executivo acaba exercendo várias 

funções dentro da organização. Para que tais funções sejam desempenhadas com excelência 

é necessário que o profissional possua um perfil diferenciado que possibilite uma boa 

execução das tarefas que são consideradas de sua competência.  

Com o passar dos anos, a profissão de secretariado vem passando por várias 

mudanças. Uma vez que o denominam como “o especialista em determinadas tarefas está 
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sendo substituído por aquele com visão abrangente, que saiba trabalhar em equipe, 

conhecendo a totalidade dos projetos da empresa” (AZEVEDO; COSTA, 2002, p. 145). 

Assim, é necessário que esse profissional esteja sempre ciente que ele deve 

trabalhar em consonância com os objetivos da organização. Logo, ele deve traçar formas de 

alcançá-los, saber os principais clientes e as prioridades da mesma.  

O profissional de secretariado executivo contemporâneo está apto a atuar como: 

assessor, gestor, consultor, empreendedor, além de poder atuar em diversas áreas, tais como, 

contabilidade, marketing, finanças, etc. Mata (2009, p. 222) afirma que: 

O atual Secretário Executivo personifica um agente de conexão, atuando 

como interface entre clientes internos e externos, parceiros, fornecedores, 

gerenciando informações, administrando procedimentos de trabalho, 

preparando e organizando processos, para que soluções e decisões sejam 

tomadas com qualidade e foco em resultados.  

Diante disso, pode-se perceber que este profissional faz a ponte entre os clientes 

internos e externos, gerenciando, assim, informações e auxiliando os executivos nas tomadas 

de decisões, passando a participar diretamente nos processos organizacionais, 

diferentemente, do profissional de antigamente.  

Deve-se atentar que esse profissional “mudou sua imagem nas organizações ao 

deixar de ser elemento de apoio do ‘chefe’ e assumir [...] o desafio de introduzir novas 

metodologias no tratamento da informação” (LIMA; CARVALHO; GRISSON 2002, p. 

447). 

A partir do que foi dito pelos autores deve-se perceber que esse profissional deixou 

de executar simples tarefas para ter um posicionamento mais criativo, com uma grande 

capacidade de opinar e decidir. Desta forma: 

O secretário deve ter bom senso, isto é, deve ser prudente em relação às 

atividades realizadas e com as pessoas, ter iniciativa, sugerindo mudanças, 

tomando decisões por conta própria quando é necessário, ter competência, 

ou seja, ter conhecimentos e habilidades para realizar as ações sob sua 

responsabilidade, deve possuir uma postura profissional, ter dinamismo, 

ter espírito empreendedor, energia, vitalidade para vencer objetivos, ser 

agente facilitador, estando disponível para colaborar, prontificando-se 

para ajudar (LASTA; SILVA, 2011, P. 3). 

O novo perfil desse profissional está ligado às habilidades humanas que lhes foram 

atribuídas devido às exigências do mercado competitivo. Hoje, ele não é mais o “braço” 

direito do chefe e sim um gestor. O secretário dos dias atuais não está preocupado em fazer 

as atividades que lhe são pedidas, mas sim em pensar sobre o que fazer, planejar, organizar, 

direcionar e controlar as atividades que lhes cabem, atendendo, assim, as mudanças exigíveis 

pelas organizações.  

 

 

2.2 PROCESSO DECISÓRIO 

 

Nesse capítulo abordar-se-á o processo decisório como também descrever-se-á a 

sua importância para o andamento da organização. 
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Sabe-se que a tomada de decisão é algo que afeta diretamente a organização, pois é 

através dela que os profissionais escolhem uma entre as alternativas, a fim de solucionar 

problemas ou aproveitar oportunidades (MAXIMIANO, 2011). Daft (2005, p. 196) 

corrobora dizendo: “A tomada de decisão é o processo de identificar os problemas e as 

oportunidades e em seguida solucioná-los”. 

Maximiano (2011, p. 86) diz que: “o processo de tomar decisões (processo 

decisório) é a sequência de etapas que vai da identificação de um problema ou oportunidade, 

até a escolha e colocação em prática de uma ação ou solução”.  

Maximiano (2011) afirma que o processo decisório tem cinco fases principais que 

são identificação do problema ou oportunidade, diagnóstico, geração de alternativas, escolha 

de uma alternativa e avaliação da decisão.  

Na identificação do problema ou oportunidade, começa sempre com uma situação 

de desconforto, e que é necessidade corrigir. A partir disso, percebe-se que o problema está 

surgindo e que é preciso tomar uma decisão. (MAXIMIANO, 2011).  

Na fase de diagnóstico, o tomador de decisão deve procurar entender o problema ou 

a oportunidade, a fim de identificar os danos que podem trazer para a organização. Ao 

identificar o problema, suas causas e consequências, surge então a geração de alternativas. 

Em algumas situações, as alternativas vêm junto com o surgimento do problema, e em outras 

situações é necessário ter ideias para criar uma alternativa que seja melhor para a 

organização. Como afirma Maximiano (2011, p. 92): “o processo de resolver problemas 

torna-se um processo de gerar ideias”. 

Alguns profissionais têm facilidade em escolher a melhor alternativa, porém 

existem outros que torturam-se ao saber que estão diante de um problema e que precisam 

tomar uma decisão a fim de resolver. É necessário que esses profissionais utilizem as suas 

melhores habilidades no processo decisório da organização (CARVANTES; PANNO; 

KLOECKNER, 2005). Diante desse cenário, pode-se identificar que é preciso habilidades 

para tomar-se uma decisão, pois trata-se do futuro da instituição.  

E a quarta fase é a escolha de uma alternativa, é necessário que elas sejam 

avaliadas, julgadas e comparadas para que a melhor alternativa seja escolhida. E para isso é 

preciso que os gerentes façam uma análise sobre as vantagens e desvantagem de cada uma 

(MAXIMIANO, 2011). 

Daft (2005, p. 205) afirma que “a melhor alternativa é aquela que em que a solução 

é mais adequada às metas e aos valores gerais da organização e alcança os resultados 

desejados usando poucos recursos”. A partir disso, pode-se perceber que, ao escolher uma 

alternativa é preciso avaliar se ela enquadra-se às metas e principalmente aos valores da 

empresa. Além disso, é preciso que o tomador de decisão selecione a escolha com a menor 

chance de risco e incerteza (DAFT 2005). Mas é comum os gerentes se confrontarem com a 

incerteza, nesse caso, nem sempre eles serão capazes de mensurar as alternativas que podem 

ser consideradas (CARVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005). 

E, sobre os riscos, os gerentes devem ter um amplo entendimento sobre as 

alternativas, assim, ele será capaz de identificar, de forma confiante, as probabilidades de 

riscos que cada uma possui. (CARVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005). 

A última fase é a avaliação da decisão, isso ocorre quando a decisão é realizada e 

implementada e seus efeitos são julgados. Segundo Maximiano (2011, p. 99), “a avaliação 

de uma tomada de decisão reinicia o ciclo do processo de resolver problemas. Uma decisão 

pode gerar outras decisões ou processos de resolver problemas”.  
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E para a resolução de problemas e tomada de decisões, é preciso que os 

profissionais desenvolvam novas ideias a fim de facilitar o processo decisório. E uma das 

novas ideias é a criatividade. “Criatividade é útil em todos os passos do processo de tomada 

de decisões” (CARVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005, p. 452). Com isso, pode-se 

perceber que a criatividade é indispensável nesse processo de tomada de decisão, pois pode 

colaborar com os gerentes no sentido de identificarem problemas mesmo antes de serem 

manifestados (CARVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005). 

Sabe-se que existem dois tipos básicos de decisão administrativa que são aplicados 

a problemas que são rotineiros e não rotineiros. As decisões programadas são aquelas que 

acontecem sempre no cotidiano e sempre acontece de forma repetitiva. Enquanto que as 

decisões não programadas são aquelas consideradas novas e que não se repetem. Logo, 

acaba envolvendo situações de risco e incerteza. Com isso, é necessário que o profissional 

tenha habilidades para selecionar a melhor alternativa. 

 

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Nesse capítulo, será abordada a gestão do conhecimento segundo os autores que 

versam sobre o tema, pois a gestão do conhecimento é discutida em diferentes áreas do 

conhecimento. 

Nos dias atuais, o olhar organizacional está voltado para o capital intelectual, ou 

seja, no conhecimento intangível que é gerado pelas pessoas. O novo conhecimento sempre 

começa com o indivíduo (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Como afirmam Vaz e Durante 

(2011; p. 51): 

Os conceitos levam à capacidade da empresa em criar e gerenciar o 

conhecimento, na verdade, é algo que parte de um meio individual, pois 

depende das pessoas que atuam na organização, as quais são responsáveis 

pelo trabalho, pelas informações, pelos conhecimentos produzidos e 

disseminados na empresa. 

O conhecimento tem sido enfoque de estudos nos últimos anos por ser a matéria-

prima mais importante para as organizações (STEWART, 2002). Alguns anos atrás, ele não 

ocupava o espaço que tem hoje para a organização, porém, hoje é considerado um recurso 

valioso, como afirmam os autores Durante e Fávero (2009; p. 163), “[...] hoje afirma 

largamente como um recurso estratégico, base e sustento das vantagens competitivas.” 

Segundo Souza (2009), a gestão do conhecimento tem como objetivo fazer do 

conhecimento um dos mais importantes recursos da organização com o intuito de estimular 

as ideias para serem praticadas. Desta forma, Magalhães, Dalmau e Souza (2013, p. 4), ao 

tratar sobre o conhecimento tácito, a partir da concepção do autor Choo (1988), afirmam: 

O conhecimento tácito é aquele conhecimento implícito utilizado pelos 

membros da organização para fazerem seu trabalho e construírem sentido 

dos seus mundos. O mesmo autor afirma que o conhecimento tácito é um 

conhecimento não codificável e de difícil difusão e ainda que esse 

conhecimento é vital para as organizações, visto que as organizações só 

podem aprender e inovar através da alavancagem do conhecimento 

implícito dos seus membros (MAGALHÃES; DALMAU; SOUZA, 2014, 

p.4). 
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Em suma, para Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento pode ser explícito ou 

implícito. Para Chagas e Busse (2015, p. 6) definem conhecimento tácito como 

[...]é o conhecimento não declarado, oculto. Pode-se dizer que, na gestão 

do conhecimento, refere-se ao intelecto das pessoas. O conhecimento que 

as pessoas detêm, mas, não dividem, não divulgam ou não conseguem 

uma forma segura ou técnica de compartilhar, ou mesmo não são 

incentivadas a isso. 

Para que o conhecimento tácito seja compartilhado é preciso que a organização 

descubra formas eficazes para que as pessoas conversem. Só assim será possível a 

transferência desse conhecimento. É importante ressaltar que o método a ser utilizado para a 

transferência do conhecimento seja compatível com a cultura organizacional 

(ALVARENGA NETO, 2008, p. 119). 

Já o conhecimento explícito, segundo Alvarenga Neto (2008, p. 122), “pode ser 

representado em documentos e bancos de dados ou embutido em procedimentos e, desse 

modo, transferido com razoável acurácia”. Chagas e Busse (2015, p. 7) corroboram com 

Alvarenga Neto ao afirmar que: 

O conhecimento explícito é aquele expresso, conhecido e declarado. Pode 

ser registrado através de documentos, falas, imagens etc. É o 

conhecimento propriamente exposto, reconhecido, nada tendo de oculto 

em seu conteúdo ou forma de entrega. 

Diante das afirmações, pode-se constatar que o conhecimento tácito é o que 

encontra-se nas pessoas, adquirido através de experiências, crenças e valores, de difícil 

codificação. Já o conhecimento explícito é o que está visível para as pessoas, através de 

bancos de dados, imagens, etc., de fácil transferência. Segundo Takeuchi e Nonaka (2008, p. 

23) “O conhecimento é amplificado, passando pelos quatro modos de conversão [...]” esta é 

a espiral do conhecimento.  
a) Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência 

direta. Ou seja, parte do conhecimento tácito para o tácito;  

b) Externalização: Articular conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão. 

Já nessa conversação, trata-se de conhecimento tácito para o explícito;  

c) Combinação: Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação. 

Segundo Alvarenga Neto (2008, p. 109), “é a combinação de diferentes conjuntos de 

conhecimento explícito para a criação de um novo conhecimento explícito”;  

d) Internalização: Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática, ou seja 

trata-se da absorção do conhecimento explícito em tácito por meio do aprendizado pela 

prática (ALVARENGA NETO, 2008). 

A gestão do conhecimento está associada a capacidade das organizações em 

utilizarem as várias formas e tipos de conhecimento organizacional para desenvolverem 

competências e qualificarem os colaboradores à capacidade inovadora, e que acabam se 

transformando em produtos, processos, sistemas gerenciais e liderança de mercado (TERRA, 

2005). Diante disso, pode-se identificar que tudo que está em nossa volta surge através de 

um processo de conhecimento, que parte da avaliação, incorporação até ser colocado em 

prática. 
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2.4 A GESTÃO DO CONHECIMENTO SECRETARIAL COMO FACILITADORA 

DO PROCESSO DECISÓRIO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Nesse último capítulo da fundamentação teórica, será destacada a importância da 

gestão do conhecimento secretarial no processo decisório das organizações. Falar-se-á sobre 

as áreas do conhecimento deste profissional, relatando sua contribuição nas tomadas de 

decisões. 

Para que os gestores tomem algumas decisões é necessário que eles estejam 

cercados de meios para poder evitar o erro, uma vez que, caso isso ocorra, pode ser algo fatal 

para a organização. 

É indispensável que seja entendido como são geridos os conhecimentos que são 

produzidos dentro do âmbito secretarial, e isso tem sido um grande desafio. Nonato Júnior 

(2009) discorre sobre a demarcação do campo do secretariado.  

Vários intelectuais do secretariado investigaram ao longo dos últimos 

anos o fazer das assessorias sob o viés da pesquisa acadêmica aplicada, ou 

seja, estudos que refletem sobre as práticas de secretariado nos domínios 

de assessoria gerencial, comunicação, documentação, gestão da 

informação secretarial, tecnologias secretariais, entre outras abordagens, 

as quais possibilitaram a percepção de que há muito conhecimento para 

ser estudado no domínio do secretariado executivo (NONATO JÚNIOR, 

2009, p. 34-35). 

O secretário tem um papel extremamente importante, uma vez que ele está 

diretamente ligado com os processos de gestão da organização. Como afirmam os autores 

abaixo: 

O papel do secretário executivo está sendo revisto constantemente, visto 

que o profissional está diretamente envolvido nos processos de gestão da 

empresa, atuando em cargos de assessoria, direção, gerência, supervisão 

ou como encarregado administrativo de secretarias (VAZ; DURANTE, 

2011, p. 52). 

Vaz e Durante (2011) afirmam que o secretário executivo tem uma autonomia 

muito grande em relação à gestão do conhecimento e que acaba gerenciando os 

conhecimentos que são criados no seu trabalho. Logo, esses aspectos irão depender de a 

empresa disponibilizar os meios necessários.  

Partindo dessa perceptiva, observa-se que o secretário tem que saber o que envolve 

o conhecimento da área na qual atua para poder incorporar o perfil de gestor deste 

conhecimento. Logo, esse profissional tem que visualizar as condições de aplicabilidade dos 

seus conhecimentos e tem que torná-los mais transparentes para a organização. 

O diretor do conhecimento tem que construir uma cultura do conhecimento com o 

intuito de criar uma infraestrutura para a gestão do conhecimento com a finalidade de tornar 

a atividade de forma compensadora. Assim: 

Por consequência, se há muito conhecimento a ser estudado, é sinal de 

que o secretário executivo tem seus próprios conhecimentos para gerir e 

compartilhar, configurando-se como gestor do conhecimento produzido 

em sua área de atuação. E entre esses conhecimentos destacam-se as 

práticas secretariais, organização, planejamento e execução de eventos, 

informática e tecnologias, idiomas, marketing, liderança, finanças, 
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psicologia, comércio exterior, economia, gestão de documentos, gestão de 

equipes, etiqueta, assessoria a variados setores, legislação e inúmeras 

outras que fazem parte da rotina secretarial e são geridos pelo secretário 

executivo, que, além de saber como atuar, agrega valor aos processos, 

tornando-os conhecimentos secretariais (VAZ; DURANTE, 2011, p. 52). 

Desta forma, deve-se atentar que o secretário que atuar como secretário executivo 

deveria ter o poder de decisão. Consequentemente, deve sempre mesclar as competências  

Assim, a gestão do conhecimento secretarial é importante para as organizações, 

pois, os secretários executivos auxiliam nesse processo, já que eles trabalham com a 

informação. Já que: 

Hoje, informação e o conhecimento constituem-se como fatores singulares 

capazes de fortalecer as competências essenciais das organizações e 

contribuir para a concretização de vantagens competitivas sustentáveis, 

fazendo da correta manipulação dos dados venha a gerar informações que 

ao longo do tempo se transformam em conhecimento, o que leva a um 

grau de competitividade alto. Não adianta apenas que se tenha a 

informação, é necessário que ela chegue aos gestores, para que com elas 

possam tomar suas decisões (MAGALHÃES; DALMAO; SOUZA, 2013, 

p.4).  

Desta forma, a informação auxilia no processo decisório dentro das organizações. 

Isso é algo extremamente recorrente. A informação faz com que gere uma qualidade no 

processo de decisão. O conhecimento é considerado como o insumo básico dentro do 

processo decisório, uma vez que é algo constante dentro das organizações e é indispensável 

que existam algumas informações confiáveis para que auxilie o secretário a tomar uma boa 

decisão. Deve-se ressalvar que uma boa decisão é tida quando é eficiente e eficaz. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida por uma abordagem exploratória. Silva (2003; p. 65) 

afirma que “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, para 

torná-lo mais explícito ou para construir hipóteses”. Segundo Severino (2007; p. 123) diz 

que “a pesquisa exploratória busca levantar informações sobre um determinado objeto, 

delimitando assim um campo de trabalho [...]”. 

Utilizou-se também a descritiva, uma vez que se buscou verificar, analisar e 

diagnosticar as influências da gestão do conhecimento no processo decisório da UFPB. 

Segundo Barros Lelfed (citado por GONÇALVES, 2005; p. 91) “[...] nesse tipo de pesquisa, 

não há a interferência do pesquisador, isto é, ele descreve o objetivo da pesquisa”, portanto, 

serão descritas apenas as informações que foram obtidas através do instrumento de pesquisa. 

Segundo Gonçalves (2005), este tipo de pesquisa consiste em descobrir com que frequência 

ocorrem os fatos. Além dos dois tipos de pesquisas que foram citados, foram utilizados 

também o estudo de caso e pesquisa de campo. A pesquisa de campo se caracterizou por 

abordagem de predominância quantitativa. 

Na quantitativa, coletam-se e quantificam-se dados e opiniões mediante o 

emprego de recursos e técnicas estatísticas, partindo das mais simples, 
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como porcentagem, média e desvio de padrão, até aqueles mais 

complexos, como coeficiente de correlação, análise de regressão etc. 

(GONÇALVES, 2005; p. 91) 

Enquanto o estudo de caso, Gil (2009; p. 54) afirma que, “consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento [...}”. Silva (2003; p. 63) corrobora dizendo que, esse tipo de 

pesquisa “é um estudo que analisa um ou poucos fatos com profundidade”. 

 

3.2 Universo e Amostra 

 

O universo da pesquisa de campo foram os secretários executivos. A Universidade 

Federal da Paraíba tem em média 40 secretários executivos. 

Segundo Fachin (apud NASCIMENTO, 2016; p. 40), o universo é entendido como 

“o conjunto de fenômenos, todos os fatos apresentando uma característica comum”. A 

amostra foram dez secretários (25%) que responderam a um questionário sobre suas opiniões 

a respeito de que maneiras a gestão do conhecimento desenvolvida pelos secretários 

executivos pode facilitar o processo decisório da Universidade Federal da Paraíba.  A 

amostra é uma parte da população, a qual, é escolhida para ser pesquisada, como afirmam 

Lakatos e Marconi (citado por GONÇALVES, 2005; p. 118) “é uma parcela 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo”. 

 

3.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

O instrumento usado para realização desta pesquisa foi o questionário com 30 

questões, sendo 5 sobre o perfil do profissional de secretariado, 16 a respeito da gestão do 

conhecimento, juntamente com o processo decisório e, por fim, 9 sobre o (a) secretário (a) 

no seu setor de trabalho. O questionário foi adaptado da dissertação do mestrado do 

orientador do presente trabalho. 

 Segundo Severino (2007; p. 125), o questionário é “um conjunto de questões, 

sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos 

sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em 

estudo”. Ele firma ainda que as questões devem ser coerentes com o objeto pesquisado, 

facilitando, assim, a compreensão dos sujeitos. Este tipo de instrumento é muito utilizado em 

pesquisas quantitativas (BARROS, 2012). 

 

3.4 Análise dos Dados 

 

Os dados da pesquisa foram analisados por um meio de um questionário com 

questões de múltipla escolha, os quais, esses resultados foram apresentados em forma de 

gráficos do Microsoft Excel, discutidos com base na fundamentação teórica levantada na 

presente pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir do questionário que foi aplicado com dez secretários executivos da 

Universidade Federal da Paraíba, pode-se obter os seguintes resultados que serão discutidos 

nesse tópico.  

O quadro abaixo mostrará a maior frequência sobre as cinco perguntas referentes ao 

perfil do profissional de secretariado executivo da UFPB. 

 

Quadro 1- Perfil sobre os secretários respondentes 

CARACTERÍSTICA MAIOR FREQUÊNCIA 

FAIXA ETÁRIA ESTÃO A PARTIR DOS 36 ANOS 

SEXO FEMININO 

TEMPO DE SERVIÇO DE 1 À DEZ ANOS DE SERVIÇO 

FORMAÇÃO SECRETARIADO EXECUTIVO 

LOTAÇÃO PROGEP 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

O gráfico abaixo busca responder o seguinte objetivo da pesquisa: “Identificar as 

novas competências do profissional de secretariado executivo relacionadas à gestão do 

conhecimento”. Assim, o gráfico foi dividido em dois blocos, onde o primeiro trouxe 

questões com respostas de Concordo totalmente, Concordo, Discordo e Discordo 

Totalmente. Enquanto que o segundo gráfico é relacionado as respostas: Sempre, Muitas 

Vezes, Algumas Vezes e Nunca. 

 

Gráfico 1– Bloco 1:  Competências do Profissional de Secretariado Executivo 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

A primeira questão é relacionada à criatividade, sabe-se que é algo indispensável ao 

perfil desse profissional, uma vez que serve para inovar a profissão cada vez mais (LIMA; 

OLIVEIRA, 2008; MARCHIORI, 2011). 

Já em relação à segunda questão, que é relacionada a proatividade, 70% dos 

respondentes concordaram totalmente. Lima e Oliveira (2008) afirmam que a proatividade é 

algo indispensável para o perfil do secretariado executivo.  
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A terceira pergunta a ser discutida é sobre a prudência quanto às atividades 

realizadas pelos secretários. Assim, 50% concordam totalmente e concordam que têm que 

ser prudentes na realização das suas atividades.  Segundo Marchiori (2013), os secretários 

tem que tentar sempre ser prudente nas atividades que o mesmo realiza. 

 

Gráfico 2 -  Competências do Profissional de Secretariado Executivo 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

No que tange ao gráfico 2, a primeira questão é relacionada à autonomia para tomar 

decisões. A maioria afirma que algumas vezes possui essa autonomia. De acordo com Lima 

e Oliveira (2008), a autonomia na tomada de decisão é algo indispensável para essa 

profissão, uma vez que ele é responsável pela centralização do fluxo de informações e que 

servirão de base para a tomada de decisão.  

A segunda questão é relacionada à predisposição do secretário em colaborar com a 

instituição a partir do seu conhecimento. Assim, 90% respondeu que sempre irá colaborar 

com seu conhecimento. No que tange à sugestão de mudanças, apenas 30% responderam que 

sempre podem sugerir algum tipo de mudança na instituição, 30% responderam muitas vezes 

e 40% responderam algumas vezes. 

No que refere-se à iniciativa do profissional de secretariado, a maioria acredita que 

é necessário ter. Dessa forma, o profissional dessa área tem que ter iniciativa para dar 

respaldo necessário ao administrador (ALONSO, 2002).  

Em relação a consulta desses profissionais para o processo decisório, 60% 

discorreram que algumas vezes eles são consultados. Entretanto, é o papel desse profissional 

auxiliar o administrador, facilitar e viabilizar o processo decisório (BRUNO, 2006). De 

forma geral, os gráficos acima responderam o objetivo proposto, uma vez que auxilia na 

identificação das novas competências desse profissional, como, por exemplo, ser criativo e 

inovador.  

O gráfico abaixo é relacionado ao seguinte objetivo: verificar a importância da 

gestão do conhecimento para os profissionais de secretariado executivo da UFPB. 
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Gráfico 3 - Bloco de questões referentes à importância da gestão do conhecimento para os profissionais de 

secretariado executivo. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

A primeira questão é referente a tarefa de gerenciar o conhecimento ser uma tarefa 

fácil. A maioria respondeu que discorda totalmente, uma vez que faz parte da gestão do 

conhecimento a criação, evolução, troca, aplicação de novas ideias, produtos e serviços 

(ACCORSI, 2011). Assim: 

De forma geral, a maioria concorda que a gestão do conhecimento é algo 

indispensável para os profissionais de secretariado executivo.  Na segunda questão desse 

gráfico, 60% acredita que o conhecimento é o insumo para o processo decisório. 

Em relação à terceira questão, 50% afirma que a gestão de conhecimento é algo 

importante na UFPB. Uma vez que para Durante (2009), a gestão do conhecimento é algo 

importante para o profissional de secretariado executivo. Além disso, requer que seja 

dinâmico e que se antecipe em relação aos acontecimentos.   

No que tange à quarta questão, 60% dos respondentes acredita que o conhecimento 

é o principal recurso desse profissional.  Mas, quando foram questionados sobre a 

importância dessa ferramenta na última questão, 100% dos respondentes falaram que é algo 

indispensável para esses profissionais.  

Assim, o gráfico 3 responde o objetivo supracitado, pois, demonstrou que a gestão 

do conhecimento é algo extremamente importante para os profissionais dessa área.  

Por fim, o último bloco de questões considera o seguinte objetivo: identificar em 

que medida o profissional de secretariado executivo contribui com o processo de tomada de 

decisão a partir de seus conhecimentos. 
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Gráfico 4 - Bloco de questões referentes à Participação do Profissional de Secretariado Executivo nas Tomadas 

de Decisões 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A princípio ao se analisar essas questões, todos concordam com o que foi proposto 

nas questões. Dessa forma, na primeira questão discorre sobre a criatividade no processo 

decisório. Padilha (2003), afirma que a criatividade é um processo muito importante e 

propulsor para encontrar formas de lidar com a dinamicidade.  

Na segunda questão, 80% dos profissionais afirmaram que a informação ajuda no 

processo decisório. Entretanto, uma informação mal dada pode prejudicar o processo de 

trabalho das pessoas, e isso foi observado na pesquisa com 70%.  

Por fim, nas duas últimas questões, 60% dos respondentes concordam que a 

informação auxilia no processo decisório e que a mesma pode auxiliar o gestor quando for 

decidir algo. Dessa forma, esses gráficos demonstraram que a informação é algo 

indispensável no processo decisório, uma vez que pode auxiliar na tomada de decisão. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar de que maneiras a gestão do 

conhecimento desenvolvida pelos secretários executivos pode facilitar o processo decisório 

na Universidade Federal da Paraíba.  

A partir dos gráficos apresentados, percebe-se que eles respondem veementemente 

com os objetivos tanto geral e específicos, demonstrando, assim, a importância do secretário 

executivo dentro de uma instituição, pois, o mesmo gerencia informações importantes que 

auxiliam no processo organizacional da empresa.  

Constata-se a importância da gestão do conhecimento para os profissionais que 

trabalham como secretários executivos na UFPB, uma vez que a gestão do conhecimento 

traz consigo a necessidade que o profissional seja criativo, proativo e busque sempre inovar 

em suas ações. E para isto é necessário que os profissionais tenham habilidades suficientes 

para identificar o que realmente deve ser feito e como deve ser executado tal atividade, 

considerando assim, um profissional dinâmico na realização de suas atividades.  
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Além do mais, o conhecimento é considerado a ferramenta mais importante da 

organização, pois trata-se do capital intelectual, ou seja, o conhecimento intangível, o qual 

está dentro das pessoas. Portanto, não é considerado uma tarefa fácil gerenciar o 

conhecimento. Nota-se que é preciso ser criativo e ter a sensibilidade em transformar a 

informação em conhecimento.  

Sabe-se que a informação no processo decisório é algo extremamente importante e, 

a sua correta gestão é peça indispensável para o crescimento da organização. E para isto, é 

necessário que os profissionais saibam gerenciar e compartilhar estas informações 

auxiliando assim os seus executivos no processo de tomadas de decisões, pois o 

compartilhamento dessas informações é uma das etapas da criação do conhecimento. Diante 

disso, contatou-se que os secretários executivos da UFPB, gerenciam e compartilham 

informações facilitando no processo decisório. 

A gestão do conhecimento é de grande relevância para este profissional devido as 

atribuições humanas que lhes foram atribuídas, ampliando assim seus conhecimentos e, 

consequentemente, dando-lhes autonomia na execução de suas atividades, conforme consta 

no resultado da pesquisa. 

Na análise do perfil dos secretários que trabalham na UFPB, poucos têm a 

graduação em secretariado executivo. Dessa forma, isso pode atrapalhar o processo de 

tomada de decisão, uma vez que os profissionais de outras áreas não possuem as mesmas 

habilidades daqueles que estudaram para essa profissão e conhecem de fato o que é de sua 

competência. 

Dessa forma, recomenda-se que os próximos concursos para essa área exijam que 

os candidatos tenham formação na área para poder ocupar tal cargo, pois, como foi 

demonstrado aqui, a formação em Secretariado Executivo tem suas peculiaridades que os 

profissionais de outras áreas não têm.  

Diante de tudo o que foi descrito, a expectativa é que este trabalho sirva de 

esclarecimento não só para os profissionais de secretariado executivo, mas a toda a 

sociedade, reconhecer que nos dias de hoje a atuação desses profissionais vem expandindo 

com o passar dos anos, agregando assim, novos conhecimentos e enriquecendo à valorização 

da profissão.  
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Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar a percepção dos acadêmicos do curso de 

Secretariado Executivo da Unioeste, Campus de Toledo, que participaram do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) nas edições de 2006, 2009, 2012 e 2015, 

quanto a esse processo avaliativo.  A literatura da área indica existir muitas dificuldades no 

processo de avaliação do ensino superior. Portanto o referencial teórico foi elaborado com 

base nos processos avaliativos do ensino superior, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (SINAES) e ENADE. O estudo baseou-se em pesquisas bibliográficas e foi 

aplicado um questionário para 117 egressos, os quais participaram nas edições do ENADE, 

obteve-se o retorno de 41 questionários, o que representou 33,84% do total. Os dados 

obtidos foram tabulados por meio de planilha eletrônica Excel. Para a maioria dos 

participantes da pesquisa o ENADE contribuiu para que o acadêmico resgatasse os 

conteúdos vistos ao longo da graduação, os quais estavam de acordo com os ministrados em 

sala de aula, porém, explicitam a necessidade de revisão da grade curricular e dos conteúdos 

programáticos das disciplinas do curso com periodicidade, de forma a direciona-las ás 

exigências do mercado atual. 

Palavras-chave: Enade. Egresso. Secretariado Executivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi instituído 

pela Lei Federal n° 10.861/2004. Sua finalidade é assegurar o processo nacional de avaliação 

das Instituições de Ensino Superior (IES), de cursos de graduação e do desempenho dos 

estudantes. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é parte integrante 

do SINAES. 

O SINAES tem por objetivo avaliar as IES e os seus respectivos cursos de 

graduação, enquanto o ENADE ocupa-se com a avaliação do desempenho dos estudantes em 

relação às competências, saberes, conteúdos curriculares e formação em geral adquiridos ao 

longo da graduação (RISTOFF; LIMANA, 2007).  

O curso de Secretariado Executivo, assim como os demais cursos de graduação do 

país, passa pelo processo avaliativo do ENADE. Portanto, torna-se pertinente analisar a 

importância desse processo avaliativo e a influência que o mesmo exerce sobre as IES, o 

curso e os acadêmicos que participam do exame. 

Desta forma, este estudo buscou analisar a percepção dos participantes do ENADE 

do curso de Secretariado Executivo da Unioeste, Campus de Toledo, que participaram das 

edições de 2006, 2009, 2012 e 2015. 
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Para tanto, foi preciso entender o processo avaliativo das IES via ENADE e o grau 

de inserção da Unioeste nesse processo. Também, se fez necessário compreender o ENADE 

enquanto processo avaliativo.  

Pelo fato do processo avaliativo ENADE ser de caráter obrigatório no Brasil e, 

considerado componente de registro obrigatório no histórico escolar da graduação do aluno, 

tornou-se pertinente descrever e analisar a percepção acadêmica dos alunos que participaram 

do curso de Secretariado Executivo sobre o exame.  

Sob a perspectiva do ENADE e do curso de Secretariado Executivo, não foi 

elaborado, até o ano de 2016, nenhum trabalho científico de conhecimento das autoras de um 

estudo que objetivasse analisar a percepção dos egressos quanto ao ENADE, sendo essa a 

primeira iniciativa para o curso de Secretariado Executivo da Unioeste, em estreitar laços 

com o processo avaliativo do ENADE e seus egressos.  

Assim como os demais cursos da IES, o curso de Secretariado Executivo não possui 

uma política de acompanhamento de egressos definida, apesar de demonstrar interesse em 

desenvolver um processo de acompanhamento. Todavia, é importante desenvolver uma 

pesquisa que contribua para o resgate desta política.  

Portanto, esse estudo se justificou pelo fato de o curso de Secretariado Executivo da 

Unioeste, Campus de Toledo, não possuir uma política de acompanhamento dos egressos 

prescrito no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e nos relatórios de avaliação da 

Comissão Permanente de Avaliação da Instituição (CPA). Contudo cabe ressaltar que nos 

últimos cinco anos os acadêmicos do curso buscaram desenvolver ferramentas de Gestão de 

Egressos em seus Relatórios Finais desenvolvidos na disciplina de Estágio Supervisionado 

em Secretariado Executivo II, entre esses se pode citar, Moura (2014).  

Nesse sentido, a estrutura deste trabalho divide-se da seguinte maneira: inicia-se 

pela analise quanto aos processos avaliativos do ensino de nível superior SINAES e do 

ENADE, que responde pela avaliação dos estudantes da educação superior. Seguindo-se 

pelas principais criticas quanto ao ENADE e da analise do curso de secretariado executivo, 

da UNIOESTE, Toledo, em relação a esse processo avaliativo. Em seguida aborda a 

exploração da metodologia adotada. E por fim são apresentados os dados coletados e 

analisados, finalizando-se com as conclusões obtidas com o estudo em questão. 

 

2 O PROCESSO AVALIATIVO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E DOS ESTUDANTES 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal nº. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, enfatiza a necessidade dos processos de avaliação, os quais devem 

visar à melhoria da qualidade do ensino, fornecendo parâmetros para a regulação do setor. 

Com a sanção da LDB, a avaliação da educação superior assume, então, lugar especial entre 

as políticas educacionais, seja como norteadora de suas diretrizes mais amplas, seja como 

orientadora das ações concretas do próprio Ministério da Educação - MEC (PAIVA, 2008). 

Quem operacionaliza o SINAIS é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para tanto, compete a esse instituto: a) implementar o 

SINAES; b) produzir indicadores de qualidade; c) divulgar os resultados, e; d) realizar 

estudos para a melhoria da qualidade da educação superior (INEP/MEC, 2016).  

Para o INEP/MEC (2016) o SINAES é considerado um regulador em termos de 

verificação da qualidade em suas múltiplas dimensões. Para tanto, avalia todos os aspectos 

https://pdi.ifsc.edu.br/
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que giram em torno da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes. 

O SINAES tem como objetivo: a) melhorar a qualidade da educação superior, 

orientar a expansão da oferta; b) identificar mérito e valor das instituições, áreas, cursos e 

programas nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação, e; c) promover a 

responsabilidade social das IES, respeitando a identidade institucional e a autonomia. 

Conforme assegura o processo nacional de avaliação nos termos do art. 9º, VI, VIII e IX da 

LDB (INEP, 2016). 

Neste sentido, a proposição para a existência de um Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior foi o de assegurar, entre outras coisas, a integração das dimensões 

internas e externas, particular e global, somativo e formativo, quantitativo e qualitativo e os 

diversos objetos e objetivos de um processo de avaliação. O sistema de avaliação deve 

articular de forma coerente, concepções, objetivos, metodologias, práticas, agentes da 

comunidade acadêmica e de instâncias do governo (SINAES, 2009). 

Portanto, o SINAES, como sistema, deve articular duas dimensões importantes: a) a 

avaliação educativa propriamente dita, de natureza formativa, mais voltada à atribuição de 

juízos de valor e mérito em vista de aumentar a qualidade e as capacidades de emancipação 

e; b) regulação, em suas funções de supervisão, fiscalização, decisões concretas de 

autorização, credenciamento, recredenciamento, descredenciamento, transformação 

institucional, entre outras funções próprias do Estado (SINAES, 2009). 

No tocante a avaliação do ensino superior o SINAES estabelece três pilares: a) a 

avaliação institucional; b) a avaliação de cursos e; c) a avaliação de desempenho dos 

estudantes. Ressalta-se que, a avaliação de desempenho dos estudantes é feita por intermédio 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE.  

O ENADE é a parcela do SINAES, que substituiu o Exame Nacional de Cursos 

(ENC) e que responde pela avaliação dos estudantes da educação superior48. O ENADE 

inovou ao propor um modelo de avaliação que afere o desempenho dos estudantes em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso 

de graduação, suas habilidades para o ajustamento às exigências decorrentes da evolução do 

conhecimento e, suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico 

de sua profissão, ligados à realidade brasileira, mundial e de outras áreas do conhecimento 

(BARBOSA; CRISOSTÓMO; FREIRE, 2010). 

O ENADE é aplicado com uma periodicidade de três anos, sendo que, em cada ano 

é aplicado a uma área do conhecimento, como segue especificado no Quadro 2. 

 

Quadro 2- Áreas do conhecimento por ano de aplicação do ENADE. 

 Ano I Ano II Ano III 

Área do 

conhecimento 

Saúde, Ciências 

Agrárias e áreas 

afins.  

Ciências exatas, Licenciatura e áreas 

afins.  

Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências 

Humanas e áreas afins.  

                                                 
48 A Lei Federal nº 10.861/2004, a lei do SINAES, determina que “a avaliação do 

desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante a aplicação do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE” (INEP, 2007a, p. 141), e 

revoga o art. 3º da Lei Federal nº. 9.131/1995, que trata da criação do Provão.  
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Anos em que 

ocorreu o 

ENADE 

2004; 2007; 2010; 

2013. 

2005; 2008; 2011; 2014. 2006; 2009; 2012; 2015. 

Cursos Agronomia, 

Biomedicina, 

Educação Física, 

Enfermagem, 

Farmácia,  

Arquitetura e Urbanismo; Sistema de 

Informação; Engenharia Civil; 

Engenharia Elétrica; Engenharia de 

Computação; Engenharia de 

Controle e Automação; Engenharia 

Mecânica;  

Administração; 

Administração Pública; 

Ciências Contábeis; 

Ciências Econômicas; 

Comunicação Social – 

Jornalismo;  

 Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, 

Medicina, 

Medicina 

Veterinária, 

Nutrição, 

Odontologia, 

Serviço Social e 

Zootecnia. 

Engenharia Química; Engenharia de 

Alimentos; Engenharia de Produção; 

Engenharia Ambiental; Engenharia 

Florestal; e Engenharia; Ciência da 

Computação; Ciências Biológicas; 

Ciências Sociais; Filosofia; Física; 

Geografia; História; Letras-

Português; Matemática; e Química; 

Artes Visuais; Educação Física; 

Letras-Português e Espanhol; Letras-

Português e Inglês; Música; e 

Pedagogia. 

Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda; 

Design; Direito; 

Psicologia; Relações 

Internacionais; 

Secretariado Executivo; 

Teologia; e Turismo. 

Fonte: adaptado de INEP (2016). 

 

Assim, o exame avalia os cursos por área do conhecimento, sendo o curso de 

Secretariado Executivo pertencente à área das ciências sociais aplicadas que é avaliado no 

ano III. Até o ano de 2016, ocorreram quatro edições: 2006, 2009, 2012 e 2015. 

Quanto às características gerais do processo avaliativo, optou-se pela formatação do 

Quadro 2.  

Quadro 3- Características do ENADE 

Ciclo: trienal. 

Componente curricular obrigatório. 

Questionário socioeconômico. 

A situação do ENADE é registrada no histórico escolar do estudante. 

Vetada a identificação nominal do resultado. 

Obrigatoriedade de permanência de 1 hora no local do exame. 

Admitiu procedimentos amostrais, mas é censitário desde 2009. 

Ingressante é inscrito, mas não faz o exame desde 2011. 

Regulamentação feita a cada ano por meio de portarias e diretrizes emitidas pelo MEC e pelo INEP, todos 

publicados no DOU. 

Fonte: adaptado de INEP (2016). 

 

Desde a sua implementação o ENADE ocorre de forma ininterrupta.  Até o ano de 

2009 os alunos participantes eram selecionados por amostragem, passando a ser obrigatório 

para todos a partir de 2010. Os estudantes são submetidos a uma prova única, composta de 

40 questões, sendo 10 questões relativas a conhecimentos gerais e 30 relacionadas a temas 
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específicos da área de formação do aluno. As duas partes contêm questões discursivas e de 

múltipla escolha (BARBOSA; CRISOSTÓMO; FREIRE, 2010). 

Os estudantes respondem, também, antes da realização da prova, um questionário 

on-line (Questionário do Estudante), que tem a função de compor o perfil dos participantes, 

integrando informações do seu contexto às suas percepções e vivências e, investiga ainda, a 

avaliação dos estudantes quanto à sua trajetória no curso e na IES, por meio de questões 

objetivas que exploram a oferta de infraestrutura e a organização acadêmica do curso, bem 

como aspectos importantes da formação profissional (INEP, 2016). 

Quanto à estrutura da prova: a primeira, denominada Formação Geral, configura 

parte comum às provas das diferentes áreas. Objetiva avaliar competências, habilidades e 

conhecimentos gerais, desenvolvidos pelos estudantes, que facilitam a compreensão de 

temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão e à realidade brasileira e mundial; a 

segunda, denominada Componente de Conhecimento Específico, contempla os conteúdos 

específicos de cada área, como mostra o quadro 4 no domínio dos conhecimentos e 

habilidades esperadas para o perfil profissional contemplado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais de cada curso. 

 

Quadro 4 - Instrumentos aplicados para avaliação e composição do perfil do ENADE. 

Prova Formação Geral: 10 questões (8 questões de múltipla escolha e 2 discursivas). 

Componente Específico da área avaliada: 30 questões (27 questões de múltipla escolha 

e 3 questões discursivas). 

Questionário de percepção sobre a prova.  

Questionário do 

Estudante 

Objetiva obter informações socioeconômicas e a percepção dos estudantes sobre suas 

condições de formação acadêmica (preenchido via internet). 

Questionário do 

Coordenador 

Objetiva obter informações de perfil do coordenador e sua percepção sobre a formação 

oferecida pelo curso (coletado nos quinze dias subsequentes à prova, via internet). 

Fonte: adaptado de INEP (2016). 

 

Espera-se que a partir das questões de Formação Geral, os graduandos evidenciem a 

compreensão de temas que transcendam ao seu ambiente próprio de formação profissional 

específico e que sejam importantes para a realidade contemporânea. Já a parte de 

Componente Específico contempla a particularidade de cada área e de suas eventuais 

modalidades, tanto no domínio dos conhecimentos, quanto nas habilidades esperadas para o 

perfil profissional. E, ainda, investiga conteúdos do curso por meio da exploração de 

diferentes níveis de complexidade. 

As competências, habilidades e conhecimentos avaliados em cada área são 

especificados nas Diretrizes de Prova. Essa diretriz é confeccionada por especialistas 

docentes com experiência comprovada no ensino de graduação nas áreas de conhecimento 

avaliadas. São representantes de IES públicas e privadas das cinco regiões do país. Esses 

representantes formam as Comissões Assessoras de Área (INEP, 2016).  

O Conceito ENADE é calculado para cada curso, tendo como unidade de 

observação a IES, o município da sede do curso e a área de avaliação. A 

Nota ENADE do curso é a média ponderada da nota padronizada dos 
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concluintes na Formação Geral que contribui com 25% da nota final, e no 

Componente Específico que contribui com 75% da nota. O conceito é 

apresentado em cinco categorias numa escala de 1 a 5, sendo que 1 é o 

menor resultado e 5 é o maior resultado possível na área (INEP, 2016). 

Devido à importância e a obrigatoriedade do ENADE muitos autores buscaram, por 

meio de pesquisas, expor sua opinião e críticas quanto ao exame. O próximo tópico irá 

abordar algumas dessas críticas.  

 

2.1 CRÍTICAS AO ENADE 

 

Alguns autores criticam o ENADE e a sua forma de avaliação, Paiva (2008, p.41) é 

um deles. Para esse autor, o processo de avaliação na educação brasileira criou traumas 

quando se configurou em um processo avaliativo obrigatório. O autor acredita que cabe a 

cada instituição realizar um trabalho de conscientização sobre a importância de se fazer o 

ENADE. “O diálogo entre dirigentes e lideranças estudantis é imprescindível nesse 

processo”. 

Do ponto de vista de Brito (2008) o ENADE regrediu. Na proposta original do 

exame o interesse seria no conjunto de elementos que compõem o SINAES. Várias 

transformações foram sendo impostas na análise do exame. Todos os indicadores são 

válidos, mas é o conjunto deles, como bem expresso no SINAES, que pode, ainda que de 

forma incompleta, mostrar uma IES e como ela contribui para com a sociedade. Com o 

excluso de avaliar o desempenho dos ingressantes o ENADE deixa de cumprir seu objetivo 

inicialmente proposto. 

Segundo Viana (2002) o ensinar para a prova acaba por comprometer o processo de 

avaliação no que tange à sua validade. É preciso levar em conta que não faz sentido preparar 

para o exame, tendo em vista os objetivos do processo. A ideia de ensinar para o teste, 

apesar de partir do pressuposto de que as provas determinariam o que os professores 

ensinam e os alunos estudam, não é defensável, se for considerado que os instrumentos de 

avaliação nem sempre avaliam o relevante e desejável; desse modo, estaria sendo dada 

ênfase a atributos menores, em detrimento de capacidades mais importantes que, porém, não 

foram desenvolvidas face à relação ensino-teste-avaliação. 

Para Fonseca, (2008) a questão do ranqueamento, a obrigatoriedade de participação 

dos discentes, a objetividade da prova, forma de utilização dos dados gerados com a 

avaliação, são questões que, precisam ser melhor investigadas e melhor trabalhadas pelos 

órgãos responsáveis pela avaliação em questão, caso contrário se perdem no contexto do 

processo Sinaes. Ou seja, o ENADE contribui para o objetivo de avaliar o desempenho dos 

estudantes do ensino superior, porém é preciso que os docentes trabalhem de forma a ensinar 

pra atuar como profissional e não apenas para ter um conceito significativo no ENADE.  

 

O CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO E O ENADE 

 

O Curso de Secretariado Executivo da Unioeste, Campus de Toledo, prepara 

profissionais capacitados para atuar no segmento do mercado secretarial e administrativo, 

para atender a demanda do mercado local e regional. Desde a oferta da primeira turma, em 

1986, são ofertadas 40 vagas no período noturno (SECRETARIADO EXECUTIVO, 2015).  

No ano de 2016 o curso detinha, em seu quadro de professores, sete profissionais 

bacharéis em Secretariado Executivo de um total de dezenove docentes. Quanto ao regime 
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de trabalho: dez professores são efetivos e nove contratados pelo regime temporário. Quanto 

a qualificação docente o curso conta com treze mestres e seis doutores e quatro em processo 

de doutorado. O levantamento acima possibilitou constatar que o curso de Secretariado 

Executivo da Unioeste conta com um quadro de professores qualificados. 

A estrutura curricular do curso busca oferecer aos acadêmicos e a comunidade 

empresarial uma formação acadêmica que contempla várias áreas de atuação dentro das 

organizações, como gerência, assessoria aos diretores, entre outros. O curso, ainda, busca 

proporcionar aos seus acadêmicos uma vivência prática das teorias vistas em sala de aula, 

promove eventos durante todo o ano letivo, organizados pela coordenação do curso e pelos 

próprios acadêmicos, como uma oportunidade de testar seus conhecimentos, tais como: as 

Semanas Acadêmicas, Coquetel com RH, Ciclos de Debates, Palestras, Encontro Paranaense 

de Secretariado Executivo, Projeto 1° Emprego, Visitas técnicas, Viagens Internacionais, 

entre outros (SECRETARIADO EXECUTIVO, 2015). 

Esses eventos buscam discutir a formação dos profissionais da área, a sua inserção 

no mercado de trabalho e fomentar a pesquisa científica e os projetos de extensão por meio 

da interação entre acadêmicos e docentes do curso. Os eventos planejados e organizados 

pelo curso mostram seu empenho em manter o acadêmico atualizado e atuante, 

possibilitando a interação com outros estudantes e profissionais em debates que envolvem as 

perspectivas acadêmicas e profissionais (SECRETARIADO EXECUTIVO, 2015). 

O curso de Secretariado Executivo tem por objetivo formar profissionais que 

desempenhem o cargo de Secretário Executivo, profissionais aptos a assessorar e a articular 

a área administrativa das organizações, estando instrumentalizado em termos de idiomas, 

técnicas secretariais e comunicação geral. Isso quer dizer, que deverá conhecer e 

compreender a empresa em todos os seus aspectos, interpretando objetivos, adotando sua 

filosofia e direcionando seu conhecimento em prol dos resultados esperados 

(SECRETARIADO EXECUTIVO, 2015). 

Essas ações, citadas acima, contribuem positivamente nos processos de avaliação 

do curso de Secretariado Executivo da Unioeste. O curso vem conquistando há oito anos 

consecutivos (2009 a 2016) cinco estrelas no Guia do Estudante – GE, da Editora Abril49. 

Além deste, é destaque nas avaliações do ENADE obtendo os conceitos "5", "3", "5" e "4" 

nos respectivos ciclos avaliativos de 2006, 2009, 2012 e 2015.  

Quanto à preocupação com o egresso, na Unioeste, IES foco deste estudo, não 

constava, até outubro de 2016, em sua página eletrônica oficial, nenhum processo de 

acompanhamento de egressos. Essa ausência possibilita que cada curso da universidade 

decida como agir quanto à relação universidade/egresso. Especificamente para o curso de 

Secretariado Executivo, existe em seu portal http://www.secretariadounioeste.com/ um 

campo específico aos egressos do curso, porém o mesmo não é atualizado com frequência.  

Com relação à participação dos egressos na continuidade da vida acadêmica a 

Unioeste oferta cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu em nível de mestrado e 

doutorado, como uma forma de possibilitar a formação continuada de seus egressos e a 

comunicação, geralmente via e-mail, ou pelo site, como maneira de informar e convidar os 

egressos para os eventos e os cursos que irão ocorrer na instituição. O curso de secretariado 

                                                 
49Guia do Estudante é um conjunto de publicações da Editora Abril, com mais de 25 anos de existência, que 

mostra informações sobre profissões universitárias do Brasil, mostrando como é o curso, o mercado de 

trabalho, as áreas de atuação, dicas sobre como passar pelo vestibular e em qual universidade estudar. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/ 

http://www.secretariadounioeste.com/
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executivo, da UNIOESTE, tem ofertado, de forma continuada, a pós-graduação lato sensu 

em assessoria executiva, que está com sua quarta turma em andamento.  

A institucionalização da pesquisa junto ao egresso suscita grande interesse na 

universidade, pois os dados trazidos pelos egressos passam a ter um olhar sobre ela fundado 

no exercício da profissão, tem se revelado um instrumento fundamental para a tomada de 

decisões, especialmente no processo de construção, avaliação e atualização dos projetos de 

cursos (INEP/MEC, 2016). 

Na Região Sul do país, como registrado em boa parte dos documentos 

multifuncionais, pode-se perceber que muitas IES ainda estão num processo inicial de 

estabelecimento de políticas para acompanhar esse segmento. É importante registrar que há 

um número significativo de IES que nem ao menos menciona qualquer proposta ou intenção 

de implementação de algum programa que vise ao acompanhamento do seu egresso. 

(INEP/MEC, 2016). 

Moura (2014) afirma que existe a necessidade de um canal de comunicação entre a 

instituição e seus ex-alunos, a fim de garantir feedback que os aproxime da academia ao 

longo de sua vida profissional.  Esta pesquisa buscou compreender a relação do acadêmico 

com a universidade, o processo avaliativo e o mercado de trabalho. Apresenta-se a seguir as 

formas de pesquisa utilizadas para o desenvolvimento dessa pesquisa.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

De acordo com Roesch (1996), na metodologia é considerada a explicação 

detalhada de todos os métodos utilizados no decorrer do trabalho científico. Através dela, se 

tem de forma minuciosa a explicação dos instrumentos utilizados para a pesquisa como, 

questionários, entrevistas e pesquisas bibliográficas. Assim sendo, a metodologia é a 

explicação de tudo que ocorreu durante a execução desse tipo de trabalho.  

Para o desenvolvimento deste estudo procurou-se compreender o processo 

avaliativo de nível superior, o SINAES, executado pelo MEC, com foco no ENADE. O 

ENADE é o processo que avalia o desempenho dos acadêmicos das IES, no país, em 

determinados ciclos. Portanto, foi desenvolvido uma pesquisa bibliográfica com base nos 

autores: Barbosa, Crisóstomo e Freire (2010); Brito (2008); Paiva (2008); Ristoff e Limana 

(2007)  e o livro SINAES (2009).  

Especificamente, para este estudo, teve-se por objetivo: analisar a percepção dos 

acadêmicos do curso de Secretariado Executivo da Unioeste, Campus de Toledo, que 

participaram do processo avaliativo do ENADE nas edições de 2006, 2009, 2012 e 2015. 

Para tanto, foram obtidos dados de fontes secundárias, através do INEP, dos relatórios 

síntese de área, do relatório de curso e relatório da IES dos respectivos anos de avaliação do 

curso, por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Os dados primários foram obtidos 

por meio de questionário aplicado aos egressos do curso de Secretariado Executivo da 

Unioeste que participaram do ENADE.  

A abordagem de estudo foi quantitativa, uma vez que visou colher dados com base 

estatística. De acordo com Richardson (1989), este método caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas 

por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. 

Ademais, esta pesquisa é descritiva e será utilizada para a análise do processo 

avaliativo do ENADE no curso de Secretariado Executivo da Unioeste, Campus de Toledo. 

Para Gil (2002), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
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características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Uma de suas características mais significativas está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. 

Para obtenção de dados primários foi aplicado um questionário aos egressos do 

curso de Secretariado Executivo, da Unioeste, Campus de Toledo, que participaram do 

ENADE nas edições de 2006, 2009, 2012 e 2015, com a finalidade de analisar a percepção 

dos acadêmicos, quanto ao processo avaliativo. Segundo Marconi e Lakatos (2008) a 

pesquisa em fontes primárias ocorre quando os dados foram coletados pela primeira vez pelo 

pesquisador para a solução do problema, podendo ser coletados mediante entrevistas, 

questionários e observação. 

A coleta de dados referentes aos egressos ocorreu por meio de pesquisa feita no 

sistema da Unioeste, Academus50. Na sequência o questionário foi enviado aos egressos por 

via eletrônica, e-mail. Esse processo ocorreu de 25 de julho 2016 a 09 de setembro de 2016, 

para um total de 117 egressos do curso identificados, obtendo retorno de 41 questionários, os 

quais corresponderam a 33,84% do total que participou de uma das quatro edições do 

ENADE. O questionário foi composto de 15 questões, sendo 5 referentes ao perfil dos 

egressos e, as outras 10 da parte específica, de múltipla escolha de acordo com o enunciado. 

De posse das respostas, as mesmas foram tabuladas por meio de planilha eletrônica 

Excel, a partir da qual, obteve suas respectivas representações gráficas sob a forma de 

tabelas e gráficos.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Tendo como objetivo analisar a percepção dos alunos do curso de Secretariado 

Executivo da Unioeste, Campus de Toledo, que participaram do processo avaliativo do 

ENADE nas edições de 2006, 2009, 2012 e 2015, se fez necessário elaborar a Tabela 1 que 

retrata o cenário de participação dos alunos concluintes do curso. 

 

Tabela 1 - Relação de alunos inscritos no ENADE, do curso de Secretariado Executivo, Unioeste. 

Ano Alunos 

Inscritos 

Alunos 

participantes 

Alunos que se formaram 

no respectivo ano 

Alunos que 

responderam ao 

questionário 

2006 37 33 29 13 

2009 26 26 27 8 

2012 32 28 22 9 

2015 30 30 17 11 

TOTAL 125 117 95 41 

Fonte: A autora a partir de INEP(2016), Secretaria Acadêmica da Unioeste, Campus de Toledo (2016),  

resultado de pesquisa (2016).  

 

                                                 
50Academus: Sistema de Gestão Acadêmica da Unioeste que gerencia todas as atividades relacionadas ao 

ensino de graduação da Unioeste, desde o ingresso de discentes até o seu efetivo desligamento do curso. 
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De um total de 117 egressos do curso de Secretariado Executivo da Unioeste, 

Campus Toledo, que participaram do ENADE, obteve-se respostas de 41, o que representa 

33,84% do total. Houve dificuldades de acesso a esses egressos, principalmente para as 

edições de 2006 e 2009, pois alguns contatos não foram localizados.  

Porém, apesar de ter contato com um número menor de acadêmicos, que 

participaram do ENADE em 2006, percebe-se, conforme a Tabela 1, que houve uma 

representatividade maior desses egressos do que nos demais anos. Se considerar o total de 

representantes, o número de participantes da prova do ENADE foi maior na primeira edição, 

num total de 33, enquanto na edição de 2009 teve a menor representatividade, 26 

acadêmicos.  

Quanto ao objetivo do estudo inicialmente buscou-se saber se os egressos 

consideravam o ENADE um processo importante para a formação do acadêmico de 

Secretariado Executivo, uma vez que, o mesmo é item obrigatório para a formação dos 

mesmos. Os resultados constam no Gráfico 1.  

Gráfico 1 - Importância do ENADE. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

A maioria dos respondentes reconhece a importância do processo avaliativo, fator 

fundamental, uma vez que o ENADE avalia o desempenho desses estudantes ao longo da 

graduação, sendo que esta avaliação é no final representada por conceitos referentes ao 

curso, sendo esse conceito de extrema importância, pois a qualidade do curso é muitas vezes 

avaliada com base nesse conceito. 

Com base no questionamento anterior, uma vez que a maioria reconhece a 

importância do processo avaliativo, buscou-se saber qual é a percepção desses egressos 

quanto ao ENADE depois de formado, uma vez que o ENADE busca abordar os conteúdos 

das diretrizes e bases da educação nacional. As respostas estão representadas no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Percepção do ENADE depois de formado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

De acordo com os resultados representados no Gráfico 2, para 56% dos 

respondentes, os conteúdos do ENADE estavam de acordo com os ministrados em sala de 

aula. Enquanto que para 39% dos respondentes o exame contribui para que o acadêmico 

resgatasse os conteúdos vistos ao longo da graduação. 

Considerou-se importante analisar se os alunos buscaram alguma forma de se 

preparar para o exame do ENADE. Para tanto, foram disponibilizadas quatro opções de 

resposta: a) resgatou conteúdos ministrados em sala de aula desde o 1º ano; b) realizou 

algum cursinho extra, ministrado fora da Universidade; c) participou de alguma palestra ou 

aula específica ofertada pela coordenação do curso; d) nenhuma das opções e; e) outros. Os 

resultados obtidos foram sumarizados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Para realizar o ENADE optou por alguma das opções. 

Opção de resposta ANO  DO  ENADE 
 

 
2006 2009 2012 2015 

a) Resgatou conteúdos ministrados em sala de aula desde o 1º ano. 2 3 3 3 

b) Realizou algum cursinho extra ministrado fora da Universidade 0 0 0 0 

c) Participou de alguma palestra ou aula específica ofertada pela 

coordenação do curso. 
0 1 3 2 

d) Nenhuma das opções. 12 3 3 6 

e) Outros 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

De acordo com o Quadro 5 percebeu-se que a maioria dos respondentes, que 

participaram do exame do ENADE de 2006, não buscou resgatar o conteúdo ou estudar para 
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o mesmo. Enquanto que, para os ciclos avaliativo de 2012 e 2015 os acadêmicos 

participaram de palestras ou aulas desenvolvidas pela coordenação do curso e buscaram 

resgatar conteúdos ministrados em sala de aula desde o 1º ano.  

Outra questão pertinente ao escopo do estudo era se o egresso tinha conhecimento 

da finalidade do exame do ENADE quando o fez (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Conhecimento do egresso quanto à finalidade da prova do ENADE. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

O Gráfico 3 sumarizou as respostas obtidas quanto ao grau de conhecimento dos 

acadêmicos acerca da finalidade do Enade e sua importância para o curso. As respostas 

obtidas demonstraram que os acadêmicos conhecem a finalidade de exame, qual seja: avaliar 

o desempenho dos estudantes e classificar esse conhecimento numa escala de 1 a 5. Ressalta-

se que o curso que atingir os conceitos 3, 4 ou 5 é considerado qualificado e dispensa a visita 

in loco de peritos do MEC (INEP, 2016). 

O ENADE tem como objetivo analisar o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos, habilidades e competências de sua formação. Assim, buscou saber se para os 

pesquisados o ENADE alcançou seu objetivo. 

 

Gráfico 4 - O ENADE atingiu seu objetivo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

De acordo com o resultado obtido e exposto no Gráfico 4 71% dos respondentes 

acreditam que o ENADE alcançou seu objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes de 

nível superior. 
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Considerou-se importante saber como esses egressos se sentiram ao receber o 

resultado de seu desempenho individual do ENADE. As respostas estão representadas no 

Gráfico 5.  

 

Gráfico 5 - Como o acadêmico se sentiu diante de seu desempenho individual. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Constatou-se que a maioria dos respondentes sentiu-se satisfeito com o desempenho 

alcançado e era o que esperava. De acordo com o Gráfico 5, 34% alegou “ser o que 

esperava” e, 44% ficaram “satisfeitos”. Ou seja, do total de respondentes, 78% tinha uma 

expectativa positiva quanto a sua participação no ENADE. 

Pelo fato de o ENADE ser um processo avaliativo obrigatório e de importante 

relevância para o curso, considerou-se necessário saber se durante o processo de seleção de 

vaga de emprego a empresa perguntou a esses egressos se haviam participado do ENADE, o 

resultado é apresentado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - No processo de seleção a empresa perguntou se fez o ENADE. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Com base no Gráfico 6 constatou-se que as empresas não perguntaram ao formado 

se participou ou não do ENADE. Essa constatação pode ser interessante para um novo 
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projeto de estudo, uma vez que, o mercado busca profissionais capacitados e qualificados, e, 

o ENADE pode se configurar num interessante indexador de qualidade do ensino superior. 

Considerando o fato de que à grade curricular do curso é a mesma de 2005 a 2016, 

julgou-se necessário saber se os egressos julgam importante que ocorra alguma alteração na 

grade, conforme apresentado no Quadro 6.  

 

Quadro 6 - Considerando que a grade curricular do curso é a mesma desde 2005, julga importante que ocorra 

alguma alteração. 

Opções de resposta ANO DO ENADE 
 

 

2006 2009 2012 2015 

Não, a grade curricular do curso esta de acordo com a realidade do mercado. 3 3 0 2 

Sim, a grade curricular do curso esta ultrapassada. 0 1 1 1 

Sim, deveria focar mais nas línguas estrangeiras. 1 0 0 1 

Sim, deve-se realizar uma pesquisa de mercado e então realizar algumas 

adaptações na grade curricular. 
10 3 7 8 

Não, o tempo de atualização entre uma grade e outra não é importante. 0 0 0 0 

Outro: 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

De acordo com as respostas do Quadro 6 constatou-se que os egressos acreditam 

serem necessários avaliações e atualizações na grade curricular do curso, visando mantê-lo 

ajustado às exigências do mercado de trabalho.  

Como forma de ampliar os resultados do estudo proposto foi feita uma entrevista 

com a coordenadora do curso em estudo, no dia 27 de setembro de 2016. As respostas foram 

condensadas e descritas na sequência: O processo avaliativo ENADE tem pontos positivos 

que se destacam mais do que os negativos. Para ela é uma forma de o curso repensar sua 

atuação e as práticas que estão sendo utilizadas. Sendo assim, um instrumento pertinente e 

válido. Proporciona uma avaliação e um feedback para o colegiado do curso. Traz 

responsabilidade para os acadêmicos mexendo com eles de forma a se envolverem mais. 

Afirma ainda, que o processo deveria ser anual, avaliando assim todas as turmas. Para a 

coordenadora o SINAES é um instrumento válido para que os cursos repensem suas práticas. 

Existe ainda, a preocupação do colegiado por uma formação qualificada e 

diferenciada. Considera-se necessária a continuação desta preocupação com os acadêmicos 

já formados, uma vez que, eles levam o nome do curso e da Universidade. Desta forma, é 

relevante a fundamentação de um programa de Gestão de Egressos, que permite ao curso um 

contato direto com os profissionais formados e conhecimento acerca de suas atuações 

profissionais, fator fundamental para a constituição de um projeto político pedagógico 

engajado no perfil do formado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do ENADE são essenciais para o cálculo dos indicadores de 

qualidade da educação superior brasileira: Conceito ENADE, Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) e Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). Esses indicadores têm 

importantes repercussões para o desenvolvimento dos cursos e das IES, pois, a partir da sua 
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divulgação para a sociedade, o diploma conferido por um curso com bom desempenho pode 

ser mais prestigiado e valorizado no mercado e na sociedade. 

Desta forma constatou-se, ao término do estudo proposto, que seus objetivos foram 

alcançados. O ENADE enquanto processo avaliativo é importante para a formação do 

acadêmico de Secretariado Executivo, tanto que, o colegiado do curso busca manter um 

padrão de qualidade permanente. Parte desse padrão de qualidade vem ao encontro de 

processos avaliativos que estejam de acordo com os padrões de prova do ENADE. Outra 

ação é a sintonia dos conteúdos programáticos das disciplinas concatenados aos das DCNs.  

O fato de a maioria dos egressos considerar o ENADE processo importante para a 

formação acadêmica em Secretariado Executivo torna este estudo um precursor relevante 

para um estudo mais aprofundado na temática  

Quanto à percepção sobre o ENADE os egressos em grande parte o consideram 

importante e se sentem satisfeitos com o desempenho alcançado. Também afirmam que o 

Enade, enquanto um processo avaliativo que objetiva avaliar o desempenho dos acadêmicos 

ao longo do curso de graduação,  atinge seu objetivo.  

Mesmo obtendo índices de desempenho satisfatórios, tanto para os egressos quanto 

para o curso, os respondentes enfatizaram a necessidade de revisões e de atualizações na 

grade curricular do curso, como forma de adequa-la às demandas de mercado.  

Os resultados alcançados com este estudo apontam, ainda, possibilidades de 

desdobramentos para estudos futuros, como o aprofundamento teórico e empírico no que diz 

respeito à relação entre o ENADE, o egresso e o curso. Como exemplo, pode-se citar: a) 

investigar no que se baseiam as percepções dos estudantes, professores e gestores em relação 

ao ENADE; b) realizar uma pesquisa no ano de aplicação do ENADE no curso, verificando 

se há alguma variação em relação à percepção dos estudantes, professores e gestores nesse 

período; c) investigar a percepção dos estudantes egressos do curso em relação ao ENADE e 

o mercado de trabalho; d) analisar os conteúdos das provas ENADE investigando se esses 

conteúdos efetivamente veem ao encontro das habilidades e competências avaliadas, sua 

relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com a formação docente.  

Estes desdobramentos possibilitam um acompanhamento mais próximo com os 

resultados do ENADE, revertendo-o para futuras discussões acerca das atualizações do PPP 

e dos conteúdos programáticos das disciplinas, uma vez que o exame do ENADE é baseado 

nas DCNs. Entende-se, então, a importância dos processos avaliativos para a graduação e 

para a formação dos acadêmicos.  

Desta forma, buscou-se deixar algumas sugestões e recomendações para o 

colegiado do curso e para os demais acadêmicos em curso na graduação:  

a) considera-se pertinente que ocorra uma reavaliação periódica do PPP e dos 

conteúdos programáticos das disciplinas. Essas revisões são importantes 

para que o mesmo forme profissionais aptos a atuarem num mercado de 

trabalho dinâmico cerceado por avanços sociais e tecnológicos;  

b) que os docentes do curso estimulem a pesquisa ao longo de suas disciplinas, 

como forma de introduzi-los à produção científica e sua respectiva 

publicação, tanto nos eventos acadêmicos da área (em nível local, regional, 

nacional e internacional), quanto nos periódicos existentes. Até por que, 

essas publicações são requisitos importantes para a composição de 

programas de pós-graduação strictu senso; 
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c) a manutenção, institucionalizada, de uma gestão de egressos efetiva, como 

forma de estimular feedback contínuo acerca do aprendizado obtido e suas 

interfaces com a realidade do mercado de trabalho. 

Concluiu-se, de maneira geral, com a análise dos relatórios sínteses do ENADE, 

ciclos avaliativos de 2006, 2009 e 2012 do curso de Secretariado Executivo da Unioeste 

Campus de Toledo, dos questionários aplicados aos participantes da prova do ENADE deste 

estudo e, com a entrevista concedida à autora pela Coordenadora do Colegiado do curso, que 

a formatação do ensino ministrado é reflexo de um PPP ajustado às DCNs de Secretariado 

Executivo e de um corpo docente qualificado, em nível de mestrado e de doutorado, e 

comprometido com a qualidade do ensino da área ao longo de seus quatro anos de formação.  
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral verificar se o profissional de Secretariado 

Executivo pode atuar como um líder sustentável. Objetivou-se, especificamente, identificar 

de que forma o secretário pode influenciar os colegas para adesão de atitudes sustentáveis e 

conhecer o tipo de liderança exercido pelas Secretárias na SEMAM. A temática é importante 

e inédita, pois não há registros teóricos que relacionem a liderança secretarial sob as 

premissas da sustentabilidade ambiental, a qual está sendo inserida nas empresas para 

atender a demanda atual mercadológica e dos clientes que possuem uma consciência 

ambiental. Para a construção do referencial teórico, esta pesquisa amparou-se em Chiavenato 

(2003), Voltolini (2011) e Neiva e D'Elia (2009). Os procedimentos metodológicos foram 

embasados na pesquisa bibliográfica, exploratória e no estudo de caso, sob a abordagem 

qualitativa. Os dados foram coletados através do questionário que foi enviado às secretárias 

da Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (SEMAM), e analisados sob o método da 

análise de conteúdo, confrontando os resultados com as teorias previamente abordadas. 

Conclui-se que o secretário pode atuar como um líder sustentável, a partir do momento em 

que ele influencie os demais colegas a adotarem práticas sustentáveis no trabalho. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Liderança. Secretariado. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A sustentabilidade torna-se cada vez mais importante e necessária nos dias atuais, 

pois é visível que os recursos naturais estão sendo utilizados desenfreadamente, gerando um 

desequilíbrio ambiental e prejudicando a sobrevivência das atuais e futuras gerações. Em 

decorrência dos danos causados ao meio ambiente ao longo dos anos, a sustentabilidade está 

adentrada no mundo empresarial, mesmo que ainda sejam poucas as empresas que estão 

buscando essa conscientização. Assim, no meio empresarial, a sustentabilidade tem por 

finalidade a inclusão do cuidado com o meio ambiente, a satisfação entre as partes 

interessadas e o melhoramento da imagem empresarial (PIMENTA, 2010).  

Devido às mudanças que ocorreram em algumas organizações, elas se dispuseram a 

sair da zona de conforto, passando a pensar e desenvolver programas e formas que gerem 

medidas sustentáveis em sua cultura organizacional. Tais medidas são estruturadas com base 

na preservação do meio natural, de forma que os profissionais de secretariado também 

devem sair dessa zona, procurar manter seu local de trabalho o mais sustentável possível, 

buscar meios de aprimoramento que envolvam a sustentabilidade em suas atividades 

realizadas cotidianamente, passando a adotar algumas práticas sustentáveis em seu setor para 

contribuir com um ambiente mais equilibrado. Nesse sentido, entende-se que o profissional 

de secretariado também deve ter sua formação técnica ou superior ligada aos conhecimentos 

sobre como cuidar e preservar o meio ambiente. O secretário executivo é dotado de várias 

competências e habilidades em seu perfil profissional, por isso espera-se que ele possua:  
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Características de assessoria, capacidade de atuação junto aos gestores; 

empreendedorismo, criação e implantação de soluções que auxiliem o 

trabalho de toda a equipe; consultoria, identificando na cultura 

organizacional questões a serem melhoradas e apresentando maneiras de 

resolvê-las e de gestão que a auxiliam na criação e no desenvolvimento de 

suas atividades de maneira que atinja os objetivos almejados (SABINO; 

ROCHA, 2004 apud GOIN; LOVIZON, 2010, p. 8).  

Partindo-se de um interesse pessoal, esta pesquisa justifica-se pelo fato da 

sustentabilidade ser envolvida nas organizações do século XXI, dialogando com os diversos 

setores da economia. Por isso, nos inquietou saber como o profissional de secretariado pode 

estar envolvido nesse diálogo, já que ele desempenha, principalmente, atividades-meio de 

assessoria à organização e ao gestor. Dessa forma, pretende-se demostrar o envolvimento do 

profissional de secretariado com a sustentabilidade ambiental empresarial. É necessário que 

o profissional de secretariado aja como um agente que contribui para a redução de impactos 

ambientais, por meio das atividades cotidianas desempenhadas no ambiente administrativo. 

A responsabilidade de cuidar do meio ambiente não deve ser apenas dos gestores ou dos 

sistemas de produção, mas de todos os funcionários que, em qualquer atividade 

desenvolvida, possam reformular os processos. Justifica-se, ainda, a magnitude dessa 

pesquisa pela escassez de material científico produzido e publicado na área de secretariado 

que fundamentem a liderança e gestão secretarial guiadas pela sustentabilidade ambiental. 

Até o momento, não há registro teóricos publicados de profissionais de secretariado ou, 

ainda, os que desempenham a função mesmo sem formação, que atuam como profissional de 

sustentabilidade.  

Diante do exposto e, também, sob a constante divulgação que a mídia vem 

alardeando em preservar o habitat natural do ser humano e, em como o mercado de trabalho 

está buscando por profissionais inovadores, competentes e sustentáveis, originou-se a 

seguinte questão de pesquisa: O profissional de Secretariado Executivo pode 

desempenhar a liderança sustentável empresarial? Os líderes pela sustentabilidade 

diferem-se dos demais líderes tradicionais pelo fato que todas as suas ações, intenções, 

valores e atitudes são pensadas de forma para gerar o aumento financeiro, mas que não 

agrida tanto ao meio ambiente, gerando, assim, uma economia verde. Para Voltolini (2011), 

um líder voltado às práticas sustentáveis apresenta as seguintes características: São 

orientados por valores, pautam-se pela ética altruísta, têm visão sistêmica, ampliam o 

propósito das organizações que lideram para além de sua “primeira finalidade” convencional 

e se deixam estimular pelo desejo de criar valor mais amplo para a sociedade (VOLTOLINI, 

2011, p. 34).  

A partir dessa questão, objetiva-se verificar se o profissional de Secretariado 

Executivo pode atuar como um líder pela sustentabilidade. A partir disso, objetivou 

especificamente identificar de que forma o secretário pode influenciar os colegas para 

adesão de atitudes sustentáveis; conhecer o tipo de liderança exercido pelas Secretárias na 

SEMAM. Visto que o profissional de secretariado exerce liderança em seu local de trabalho, 

é fundamental que o mesmo se aprimore e busque desempenhar uma nova maneira em 

liderar, tendo um olhar diferenciado sobre influenciar os demais em seu local de trabalho a 

práticas sustentáveis.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A CONSTANTE EVOLUÇÃO DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 

 

 Com o decorrer do tempo, as atividades executadas pelo profissional de 

Secretariado Executivo passaram por diversas mudanças. Nos tempos dos escribas, esse 

profissional desempenhava atividades que, hoje em dia, ainda são consideradas rotineiras 

como executar ordens, classificar arquivos, atender ao telefone e dominar a escrita. 

Antigamente, essas atividades eram apenas realizadas por homens. Só a partir da Segunda 

Guerra Mundial, as mulheres ganharam espaço para exercer a profissão enquanto que os 

homens estavam servindo a guerra. Com a sua alta performance, as mulheres foram sendo, 

cada vez mais, demandadas, de maneira que as empresas passaram a exigir mais desse 

profissional.  

Com as transformações do mundo do trabalho, as quais encenam um ambiente mais 

competitivo, onde as empresas e os próprios profissionais se encontram como concorrentes, 

digladiando-se entre si, o profissional de secretariado precisou acompanhar tais 

modificações, buscando se aprimorar e desenvolver habilidades gerenciais. 

O secretário é totalmente polivalente, apresenta múltiplos valores e 

executa diferentes tarefas, é multifuncional, é assessor, exercendo uma 

atividade ou cargo para colaborar com a organização em suas funções e, 

eventualmente, substituir os superiores nos impedimentos transitórios, é 

proativo, visando a antecipar futuros problemas e mudanças necessárias, é 

flexível, tendo aptidão para diferentes atividades, além de ser 

compreensível e agir de acordo com as circunstâncias, é responsável com 

seus deveres, com condições de assumir compromissos e realizá-los de 

maneira satisfatória (LASTA; SILVA, 2007, p. 2).  

A partir da construção do perfil profissional, é possível que o secretário atue como 

assessor, consultor, empreendedor, gestor e docente. Apresentam-se, a seguir, algumas 

características necessárias para que os secretários atuem nessas áreas, com base no 

aprimoramento e desenvolvimento do perfil profissional. Ainda durante a época dos 

escribas, esses profissionais já atuavam como assessores, pois o mesmo trabalhava 

diretamente para os sacerdotes, o Faraó, ocupantes dos cargos de gerência e direção. 

Assessorar significa assistencializar, ajudar, auxiliar, amparar, dar suporte, acompanhar uma 

outra pessoa, independente da atividade que esteja sendo desenvolvida. O secretário se 

destaca nesse contexto por atuar “interligando realidades, conhecimentos, pessoas, níveis 

hierárquicos ou inter-relacionais” (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 57). Nesse aspecto, Wamser 

(2010) diz que assessorar é:  

[...] um princípio da profissão de secretário. Quem assessora atua como 

interface entre dirigentes, equipe de trabalho, clientes internos e externos, 

maximiza e otimiza o tempo, fornece subsídios para tomada de decisões, 

gerencia e executa processos e procedimentos administrativos e de 

secretaria, é gestor de serviços, de informações e do conhecimento 

corporativo, e maximiza a utilização de recursos e propõe novas 

ferramentas para a eficácia no âmbito profissional (WAMSER, 2010, p. 

48)  
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As concepções da profissão de secretariado partiram do ato de assessorar, pois esse 

profissional surgiu por atuar entre o executivo e outros professionais; o executivo e os 

clientes; o gestor e os fornecedores. Ou seja, a atividade do Secretário é considerada 

atividade-meio porque consiste em “empregar seus conhecimentos, meios e técnicas para a 

obtenção de determinado resultado, sem, no entanto, responsabilizar-se por ele” 

(GONÇALVES, 2010, p. 190). Os secretários não possuem a direta obrigação pelo resultado 

da atividade-fim, mas por fornecer meios adequados ao seu desenvolvimento e 

monitoramento sem garantir se o objetivo do resultado final será alcançado ou não. Para 

compreender melhor o contexto da atividade-meio, define-se que a atividade-fim é aquela 

“essencial ao desenvolvimento de uma atividade empresarial” enquanto que atividade-meio 

representaria a “desenvolvida como meio, apoio ou suporte para o desenvolvimento da 

atividade principal” (BELMONTE, 2008). A presença do secretário executivo nas empresas 

é essencial, pois se verifica no atual cenário mercadológico que as atividades-meio são 

essenciais para o alcance dos resultados nas empresas, as quais são consideradas como meios 

de execução da cadeia produtiva, visando aos resultados das atividades-fim empresariais.  

A atuação do secretário como consultor “surge quando, ao observar processos 

críticos à efetividade do sistema secretarial, apresenta projeto propositivo de melhorias, 

realizando uma consultoria secretarial interna” (ANTUNES, 2013, p. 404). Ou seja, o 

secretário quando identifica problemas dentro da organização, surge a necessidade de propor 

melhorias e soluções através da elaboração de um projeto de consultoria, o qual deverá ser 

aceito e implantado na organização mediante aprovação pela gestão.  

Entende-se que a consultoria é “uma relação de conhecimento e ajuda que se 

estabelece entre a organização-cliente e o consultor” (GIORNI, 2016, p. 24). Visto que 

trabalha internamente na empresa, o secretário irá exercer a consultoria do tipo interna. 

Entretanto, isso não quer dizer que o mesmo seja proibido de se tornar um consultor fora da 

sua organização, ou seja, consultor externo. O fator determinante que irá diferenciar o 

secretário como consultor interno ou externo é que, na primeira alternativa, o mesmo é 

funcionário com vínculo empregatício da organização em que presta o serviço de 

consultoria, já na segunda, não. O secretário como consultor deve ser capaz de identificar 

dentro da organização, por exemplo, fatores que geram o desperdício e degradação 

ambiental, é nesse momento que esse profissional deve tomar a iniciativa e buscar colher 

informações e propor soluções em um projeto sustentável para a organização, tornando-se o 

agente de mudança. Todavia, ele precisa aprofundar seus conhecimentos teóricos e práticos a 

fim de adquirir know how e expertise para orientar e aconselhar os gestores.  

O secretário executivo também pode atuar como empreendedor. Neiva e D'elia 

(2009, p. 170) diz que “o campo fértil para a implementação das ideias empreendedoras está 

cada vez mais visível nas empresas e organizações”. Portanto, as organizações abrem as 

“portas” para que os profissionais possam atuar como empreendedor, trazendo novas ideias a 

serem analisadas e inseridas pela gestão. Nesse sentido, pelo fato de “[...] atuar ao lado do 

poder, gerenciando informações, o profissional secretário tem acesso a uma gama rica e 

diversa de ideias, fatos, situações, aliados à convivência com as diferenças individuais” (p. 

170), possibilitando desenvolver atitudes empreendedoras. Por ser um profissional 

polivalente, capaz de se adaptar às mudanças, o secretário pode empreender novas ideias ou 

projetos, que visem à sustentabilidade em seu local de trabalho, pois o secretário é capaz de 

“[...] agregar a visão global, ampliar constantemente a percepção e agir com uma dose de 

ousadia” (NEIVA; D'ELIA, 2009, p. 170). Nesse sentido, o profissional de secretariado, 

como empreendedor, deve desenvolver o seu lado ousado, criativo, dinâmico e inovador, 
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apresentando ideias empreendedoras, traçando metas, sugerindo e demostrando maneiras de 

inserção sustentável, sob as mais diversas formas e soluções em prol da sustentabilidade 

ambiental nas empresas.  

O perfil do profissional de secretariado possibilita um amplo espaço de atuação, no 

qual é necessário que ele busque se aperfeiçoar constantemente para acompanhar as 

mudanças exigidas e ocorridas pela globalização. Desse modo, na Cogestão, ele deve saber 

liderar com humildade e competência em suas funções diárias.  

[...] o secretário como gestor requer o desenvolvimento de competências 

gerenciais, que envolvem, principalmente, a compreensão de si mesmo e 

dos outros, a comunicação eficaz, a construção de equipes, a 

administração de informações por meio de pensamento crítico e a 

coordenação de projetos (SANTOS, 2015, p. 5).  

Para se tornar um bom líder, o secretário precisa estar consciente de ser o seu 

próprio líder, ou seja, ter autoconsciência de seu comportamento para mudar sua postura e 

repensar seus hábitos em prol do meio ambiente e para estabelecer uma boa relação entre 

colegas e auxiliares. Neste novo paradigma organizacional voltado ao desenvolvimento 

sustentável, o secretário passa a ter uma nova maneira em liderar na organização, que é a 

liderança sustentável. Ao adotar o perfil de liderança sustentável, esse profissional terá que 

modificar sua conduta própria de líder.  

A secretária que assume exercer uma Liderança Sustentável terá a 

convicção de que as funções tradicionais de gestão não serão eficazes para 

responder aos novos desafios. Por isso, terá que preparar-se de várias 

formas para adaptar-se aos novos modelos de gestão e dispostos a 

trabalhar em redes multifocais (AGÜERO, 2012, p. 24, tradução nossa) 51. 

O secretário também pode atuar como docente do ensino técnico ou superior, 

principalmente para formar novos profissionais de secretariado. Apesar de não possuir 

licenciatura no curso superior de secretariado executivo, categoria que forma os estudantes 

para serem educadores, há alguns secretários que já optaram em seguir a carreira docente. 

Nesse contexto, o secretário-docente proporciona aos estudantes acadêmicos um 

ensinamento “[...] com propriedade sobre saberes de uma atividade que ele já desenvolve, 

podendo contribuir para despertar o interesse pela docência” (SANTIAGO; SILVA, 2013, p. 

160).  

Conclui-se que os secretários deverão se autoanalisar para identificar suas 

habilidades, competências e aptidões que são cabíveis nas áreas de atuação citadas 

anteriormente. A partir disso, verificarão em que área tem afinidade para desenvolver e 

aprimorar suas atividades rotineiras, assim como de liderança e gestão no seu próprio local 

de trabalho, sobretudo “abraçando” e envolvendo-se com essa inovação do âmbito 

empresarial, a liderança sustentável. 

 

 

                                                 
51 La Secretaria que asume ejercer un Liderazgo Sustentable tendrá la convicción de que las tradicionales 

funciones del management ya no serán eficaces para dar respuestas a los nuevos desafíos. Para ello estará 

preparada en múltiples aspectos adaptados a los nuevos modelos de gestión y dispuesta a trabajar en redes 

multifocales (AGÜERO, 2012, p. 24, grifo do autor). 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DA LIDERANÇA CONVENCIONAL 

 

Para acompanharem as mudanças e manterem-se no mercado competitivo, os 

líderes tradicionais deverão buscar novos caminhos a serem trilhados. Porém, os líderes 

sustentáveis somam a competitividade mercadológica com a implementação de uma 

produção mais limpa, reforçando a necessidade de um novo paradigma organizacional. 

Ambos os tipos de líderes retratados neste artigo (convencionais e sustentáveis) possuem 

objetivos em comum: são focados em concretizar seus desejos. Entretanto, uma liderança 

não estabelecida no tripé da sustentabilidade visa, resumidamente, a motivação e resultados 

de seus liderados deixando de lado o cuidado com o meio em que está inserido.  

Liderar é uma arte para modelar o comportamento de outras pessoas 

influenciando-os de forma positiva, um líder usando suas táticas é capaz 

de induzir e encorajar seus seguidores até mesmo nos trabalhos mais 

difíceis. Definimos liderança como a capacidade de influenciar um 

conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos (VIEIRA et al, 2016, 

p. 1). 

O indivíduo que atua como líder tem a missão de ajustar o comportamento das 

pessoas que estão sob sua liderança, com o objetivo de estimulá-las e influenciá-las para que 

as atividades sejam realizadas, as metas alcançadas e atingir os objetivos. Para Giamogeschi 

et al. (2015, p. 4) liderança convencional é “um processo de influência nas atividades de um 

indivíduo ou de um grupo, nos esforços para a realização de um objetivo em determinada 

situação”. Ou seja, em uma liderança convencional, o líder busca influenciar seus 

funcionários a concretizarem o objetivo organizacional, todavia, percebe-se que a 

preocupação com o uso e extração dos recursos naturais, ainda não é considerado nesse tipo 

de liderança focada em obtenção dos resultados. Portanto, os líderes convencionais 

motivam/influenciam seus liderados a engajarem-se com o objetivo organizacional, 

desempenhando suas atividades, de forma eficiente a fim de se obter a eficácia no resultado 

(GIAMOGESCHI et al., 2015).  

Sobre este tipo de liderança, Chiavenato (2003) apresenta três tipos: A Liderança 

autocrática, Liderança liberal e a Liderança democrática.   

1. Liderança autocrática. O líder centraliza as decisões e impõe suas 

ordens ao grupo. 2. Liderança liberal. O líder delega totalmente as 

decisões ao grupo e deixa-o completamente à vontade e sem controle 

algum. 3. Liderança democrática. O líder conduz e orienta o grupo e 

incentiva a participação democrática das pessoas (CHIAVENATO, 2003, 

p. 125). 

Portanto, na liderança autocrática, prevalece apenas as decisões da pessoa líder, 

enquanto que na liderança liberal, conforme a palavra já diz, os liderados têm total liberdade 

em realizar suas atividades assim como desejarem e na liderança democrática, o líder orienta 

e permite que seus liderados deem suas opiniões, sempre os incentivando a engajarem-se 

com o propósito organizacional.  

O líder convencional tem papel fundamental por ser aquele que está à frente do que 

ocorre dentro da organização, o qual é dotado de competências e deve ter características 

como: “visão sistêmica, paixão, integridade (autoconhecimento, sinceridade e naturalidade), 

curiosidade e audácia” (BENNIS, 1996 apud ARRUDA; CHRISÓSTOMO; RIOS, 2010, p. 
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4). Essas características somam as habilidades e competências que um líder deve possuir, 

para que a organização atinja seu objetivo organizacional, juntamente com a contribuição de 

seus liderados no alcance desse objetivo.  

Conforme há mudanças no âmbito mercadológico, exige-se que líderes busquem o 

diferencial no meio dos negócios a fim de competir com as demais organizações, os líderes 

convencionais devem buscar sair do círculo em que apenas investe na obtenção dos 

resultados, passando a também buscarem e pensarem em adicionar entre seus objetivos 

organizacionais, atender à demanda dos consumidores preocupados como as organizações 

estão considerando assuntos relacionados à utilização dos recursos naturais e como a falta 

desse influencia na sobrevivência da atual e futura geração. Assim, passar a atuar sob uma 

nova liderança, a liderança sustentável.  

 

2.3 O QUE É UMA LIDERANÇA SUSTENTÁVEL? 

 

Há muitos trabalhos e estudos científicos que abordam a liderança, sobretudo a 

liderança no contexto organizacional, considerada aqui como liderança convencional. 

Contudo, esta pesquisa abordará a liderança sob o enfoque da sustentabilidade, ou seja, o 

líder, o gestor, o executivo, o assessor que incorpora na sua função trilhar os liderados para 

degradar menos o meio ambiente, mesmo que as organizações não tenham tal compromisso.  

Sobre a liderança sustentável, entende-se que “é, sobretudo, uma questão de “como 

ser”, e não de “como fazer” (VOLTOLINI, 2011, p. 32)”. Ou seja, uma liderança sustentável 

visa pensar em processos que possam transformar a cadeia produtiva em uma produção mais 

limpa, além de incentivar a todos da organização, impactando e resvalando na sociedade em 

que a empresa está inserida. Um líder sustentável intenciona que todo o processo produtivo 

seja possível de ser realizado, mas os direcionando em prol do meio social, econômico e 

ambiental. É pensar previamente a cada processo e decisão a serem tomados, analisando se 

essa decisão irá de alguma forma fugir da visão cultural estabelecida na sustentabilidade. 

Desse modo, uma liderança sustentável visa encaminhar e incentivar seus liderados a 

enxergarem novas possibilidades de mudanças, liderando com foco e determinação naquilo 

em que acredita, apreciando valores como: integridade, comprometimento, valorização 

humana e do meio ambiente. Neste sentido, os líderes sustentáveis:  

[...] são sujeitos que prosperam tirando o melhor do esforço de seus 

liderados, colocam o coração em tarefas comuns, constroem pontes, 

despertam pessoas, garimpam e atraem talentos, estimulam relações de 

cooperação, empreendem, geram confiança e contagiam equipes com fé 

que depositam em si mesmos, nos outros e em seus ideais (VOLTOLINI, 

2011, p. 32).  

Os profissionais que desempenham uma liderança pela sustentabilidade são 

flexíveis, preocupam-se com o meio em que estão inseridos, acreditam que é possível buscar 

uma conciliação entre ganho financeiro sem agredir tanto ao meio ambiente. Por isso, eles 

têm pensamento estratégico, raciocinam de forma interligada, procuram alinhar as 

necessidades atuais com as futuras, tomando como base resultados e experiências 

vivenciadas, além de possuírem visão sistêmica da organização. Ainda de acordo com 

Voltolini (2011) o líder sustentável auxilia seus liderados a buscarem novas metas e valores 

do qual podem ser seguidos dentro e fora da organização. Nesse contexto da liderança 

sustentável, percebe-se que é importante que o profissional de secretariado se espelhe nesta 
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nova performance, buscando exercer essa liderança inovadora no seu cotidiano com 

entusiasmo, dedicação, acreditando na missão e visão empresarial, assim como incentivando 

seus colegas, auxiliares, clientes, fornecedores, entre outros, sobre as questões/atitudes 

ambientais.  

No que se refere à falta de compromisso com a sustentabilidade em algumas 

organizações, Voltolini (2011, p. 21) diz que “os mercados só irão incorporar, de fato, a 

cultura da sustentabilidade quando houver, à frente das empresas, mais líderes apaixonados 

pelo tema”. Apesar do aumento na divulgação nas redes sociais e mídias, atualmente, sobre a 

adesão de empresas engajadas nessa causa, ainda é pouca em comparação com a demanda 

atual das mudanças indispensáveis. O mesmo autor acredita que bons líderes sustentáveis 

criam condições favoráveis para que novos líderes sustentáveis possam surgir, gerando um 

aumento de mais gestores engajados nessa causa. Corrobora-se o quão é importante ter bons 

gestores em toda e qualquer empresa. Mas ter líderes engajados e movidos por princípios 

que levem à sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental é imprescindível para 

esse mercado que está em constante mudança (VOLTOLINI, 2011). Buscando esboçar um 

perfil de líder conduzido pela sustentabilidade ambiental, o Pacto global da ONU através do 

relatório desenvolvido em 2004, com o título “Liderança globalmente responsável: um 

chamado ao engajamento” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, PACTO 

GLOBAL, 2004 apud VOLTOLINI, 2011, p. 21), apresentou algumas características que 

formam esse perfil:  

A coragem necessária para transpor os obstáculos à mudança, sejam eles 

organizacionais, regulatórios ou sociais; 2) a capacidade de produzir 

transformação efetiva na cultura de uma empresa, influenciando a adoção 

de novas atitudes e comportamentos; 3) o mérito de compreender o 

propósito moral e filosófico dessa transformação; 4) a capacidade de 

exercitar a solidariedade, a tolerância e a transparência, respeitando o 

outro, acolhendo a diversidade e estabelecendo um diálogo aberto e 

propositivo com todas as partes interessadas; 5) um elevado senso de 

responsabilidade que os leva a utilizar seu poder para criar valor não 

apenas econômico, mas também social e ambiental (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, PACTO GLOBAL, 2004 apud VOLTOLINI, 

2011, p. 22).  

Diante do exposto, observam-se habilidades no perfil do líder sustentável que, a 

princípio, podem ser encontrados no perfil do profissional de secretariado executivo, 

sobretudo por sua capacidade de apresentar traços dessa liderança sustentável, pois são 

capazes de aderirem às mudanças, visto que, como os seres humanos são detentores de 

solidariedade, são responsáveis além de “poder acentuar seu papel como agente de mudança, 

formando e sedimentando posturas novas e atitudes vencedoras” (NEIVA; D'ELIA, 2009, p. 

163). Há algo em comum que podemos encontrar tanto nos líderes sustentáveis quanto nos 

líderes tradicionais e que, ainda, não exercem uma liderança sustentável:  

Todos os líderes são apaixonados pelo que fazem, têm uma noção clara 

(visão orientadora) do que desejam realizar e muita força para persistir a 

despeito dos obstáculos, sabem conquistar a confiança dos outros, são 

íntegros (agindo sempre de acordo com seus princípios), tem a 

curiosidade necessária para aprender e a ousadia para correr riscos e 

experimentar coisas novas (VOLTOLINI, 2011, p. 76).  
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Por isso, os líderes sustentáveis diferem-se dos tradicionais por se preocuparem 

com o bem-estar de seus liderados e na forma como o meio ambiente vem sendo degradado, 

procurando diferentes formas para amenizar os impactos ambientais ou compensá-los. 

Assim, os líderes sustentáveis exercem uma liderança flexível, permitem que seus liderados 

falem suas opiniões e visões, aceitam as críticas construtivas e aderem às mudanças e 

inovações, devendo todos estarem amparados na sustentabilidade ambiental. Um líder 

voltado às práticas sustentáveis apresenta as seguintes características: “São orientados por 

valores, pautam-se pela ética altruísta, têm visão sistêmica, ampliam o propósito das 

organizações que lideram para além de sua “primeira finalidade” convencional e se deixam 

estimular pelo desejo de criar valor mais amplo para a sociedade” (VOLTOLINI, 2011, p. 

34). Dessa forma, os líderes pela sustentabilidade diferem-se dos demais líderes tradicionais 

pelo fato que todas as suas ações, intenções, valores e atitudes são pensadas de forma para 

gerar o aumento financeiro, mas que não agrida tanto ao meio ambiente, gerando, assim, 

uma economia verde.  

Em razão de exercer influência dentro da empresa e por estar assessorando os 

executivos, gerentes, coordenadores, supervisores, diretores de uma empresa, o secretário 

deve assumir um papel intelectual, proativo, resiliente e inconformado, aderindo e sugerindo 

mudanças nos processos estabelecidos previamente. Essas mudanças podem partir, 

inicialmente, da reformulação de suas atividades rotineiras, o fazer secretarial diário. Com a 

inserção da sustentabilidade nas empresas, o profissional de secretariado também tem que se 

adaptar para suprir e atender esse novo cenário empresarial. Espera-se que o mesmo seja um 

agente multifuncional e inovador, capaz de exercer o papel de liderança, sobretudo, a 

liderança sustentável e pela sustentabilidade, com eficiência e competência. 

Consequentemente, tornar-se-á um agente mobilizador, possibilitando novos caminhos para 

um desempenho com base em atitudes sustentáveis praticadas dentro de seu setor de 

trabalho. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para que um trabalho de pesquisa seja desenvolvido é necessário seguir alguns 

processos referentes ao método utilizado. Cada pesquisa tem o seu método. Sobre isso, 

inicia-se dizendo que a natureza dessa pesquisa é aplicada, pois gerará conhecimentos que 

poderão ser aplicados no cotidiano empresarial e do profissional de secretariado. Quanto aos 

objetivos, é exploratória, caracterizado por explorar fenômenos de uma determinada 

temática. Gil (2006, p. 43) diz que a pesquisa exploratória “[...] é realizada especialmente 

quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses 

precisas e operacionais”. Nesse aspecto, a exploração se dá pela temática da sustentabilidade 

ambiental atrelada à liderança exercida pelo secretário, pois, até o momento, é uma 

abordagem pífia e exímia pelos pesquisadores e profissionais de secretariado executivo. Por 

isso, percebe-se que o estudo desse tema é extremamente necessário, visto que algumas 

empresas passaram a inserir práticas sustentáveis, competindo ao profissional de secretariado 

executivo se adaptar às mudanças e exigências mercadológicas.  

Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, foi adotada a abordagem de 

pesquisa qualitativa, que visou analisar e compreender os dados adquiridos dos profissionais 

atuantes como secretariado executivo, independentemente de sua formação acadêmica. 

Assim, por meio qualitativos, analisou-se as atitudes, ações e influências das secretárias por 

meio das suas atividades secretariais diárias que resultaram em práticas e/ou atitudes para a 
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inclusão/manutenção da sustentabilidade ambiental em seu local de trabalho. Dessa forma, a 

metodologia qualitativa “fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 

atitudes, tendências de comportamento etc.” (MARCONI; LAKATOS, 2008, p. 269).  

Quanto aos procedimentos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica, segundo Marconi e Lakatos (2008, p. 166), “abrange toda a 

bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 

boletins, jornais revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc. [...]. 

Nesse aspecto, buscou-se teorias relacionadas à liderança convencional em Chiavenato 

(2003). No que se refere à liderança sustentável; amparamo-nos em Voltolini (2011), o qual 

é um dos difusores recente dessa teoria. Já sobre a atuação do profissional de secretariado, 

utilizamos Veiga (2010); Lasta e Silva (2007); Nonato Júnior (2009).  

O estudo de caso primou por explorar os sujeitos de uma única instituição pública, 

devido à eximidade do tempo em buscar por empresas privadas que dispusessem de 

objetivos e missão organizacionais ligados à sustentabilidade e a preocupação com a 

degradação ambiental. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de João Pessoa, na 

Paraíba, foi a nossa primeira opção de estudo, esperando que ela se torne uma referência 

bibliográfica para outros constructos. O estudo de caso, então, “consiste em coletar e analisar 

informações sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim 

de estudar aspectos variados de sua vida, de acordo com o assunto da pesquisa” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 60).  

Para consolidar o objetivo da pesquisa, foi utilizado como instrumento de coleta de 

dados, um questionário on-line, que foi enviado para as duas secretárias da Secretaria de 

Meio Ambiente e uma secretária da Secretaria Adjunta, da Secretaria de Meio Ambiente, 

enviou-se para o e-mail pessoal das respectivas secretárias no dia 20 de agosto de 2016, e 

obteve-se retorno do questionário respondido entre os dias 22 a 29 de setembro de 2016. O 

questionário é uma “investigação composta por um número [...] elevado de questões 

apresentadas [...] as pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” (GIL, 2006, p. 128).  

De posse das respostas do questionário, devidamente tabuladas, foi feita uma 

análise dos resultados baseada na análise de conteúdo, a qual possibilita uma maior 

compreensão dos resultados obtidos. Assim, a análise de conteúdo “compreende técnicas de 

pesquisa que permitem, de forma sistemática, a descrição das mensagens e das atitudes 

atreladas ao contexto da enunciação, bem como as inferências sobre os dados coletados” 

(CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014, p. 14). As respostas foram descritas e 

analisadas sob o diálogo estabelecido com os autores no referencial teórico. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

O gênero predominante é o feminino. Constatou-se que na Secretaria do Meio 

Ambiente-SEMAM, prevalece um total de 100% da atuação feminina no exercício da 

profissão de secretariado executivo. Desde a inserção feminina na profissão de secretariado, 

a classe feminina vem ocupando cargos que antes eram apenas exercidos pelos homens e, 

com as mudanças no mercado de trabalho, foram-lhes delegadas grandes responsabilidades 

de atuação profissional, que requerem constante atualização e obtenção de conhecimentos 

em várias áreas. Devido à competitividade do mercado de trabalho, as mulheres têm 

apresentado características profissionais que as têm destacado como a agilidade, a dedicação, 

a capacidade de adaptações às mudanças, a multifuncionalidade, o carisma, a criatividade, 
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entre outras. Não quer dizer que os homens não apresentem essas características, porém, essa 

é a visão e pretensão das empresas quando lançam uma vaga de emprego e especificam essas 

competências ligadas ao gênero feminino. Ao relacionarmos as profissionais femininas com 

a sustentabilidade, essas se destacam por possuírem instintos naturais de proteção, de 

cuidado, de atenção, de esteio e de âncora pelo papel de mãe representado. Por isso, 

apresentam com mais facilidade e aceitabilidade a conscientização de que o cuidado com o 

meio ambiente é imprescindível, onde a sustentabilidade ambiental empresarial deve ser 

prioritária.  

A escolaridade das secretárias entrevistadas é ensino superior completo, porém não 

tem formação específica em secretariado. A Secretária 1 (S1) possui graduação em 

Pedagogia e a Secretária 2 (S2) também tem graduação em pedagogia e pós-graduação em 

Direito Administrativo e Gestão ambiental. E a Secretária 3 (S3) tem pós-graduação em 

Gestão Empresarial e de Pessoas, não foi informada sua graduação. Vale ressaltar que o 

objetivo desta pesquisa é verificar se o profissional de Secretariado Executivo pode atuar 

como um líder pela sustentabilidade. Neste estudo de caso, os profissionais que 

desempenham as atividades secretariais não são secretários executivos por formação. É 

muito frequente encontrarmos nas empresas profissionais ocupando cargos de assessoria, 

sobretudo, desenvolvendo as funções secretariais. Devido à ausência do Conselho Fiscal da 

profissão, existem várias empresas que contratam os profissionais de outras áreas do 

conhecimento para desempenharem as funções do secretário executivo, como é o caso da 

SEMAM.  

Em se tratando de um órgão público, essa contratação, às vezes, ocorre por 

indicação, por afinidade e por outras relações afetivas pelo atual gestor. Os gestores têm o 

seu tempo de atuação à frente dessas secretarias municipais ou estaduais limitados. A cada 

encerramento do mandato político do prefeito ou governador, o gestor pode mudar ou 

continuar. Juntamente com a troca do gestor tem a troca do profissional que o assessora. Por 

isso, tenta-se justificar esse cenário encontrado na Secretaria de Meio Ambiente de João 

Pessoa, visto que tais profissionais ocupam cargos de confiança e comissionados e, portanto, 

não coincidiu de serem profissionais com graduação em secretário executivo. 

Compete ao líder convencional buscar maneiras/formas de envolver/influenciar os 

seus liderados a trabalharem com o propósito de atingir o objetivo organizacional. Este visa 

aprimorar habilidades e conhecimentos para que atinjam a eficácia no resultado final. Uma 

liderança não estabelecida no tripé da sustentabilidade visa, resumidamente, a motivação e 

resultados de seus liderados deixando de lado o cuidado com o meio em que está inserido. 

Por isso, os líderes sustentáveis diferem-se dos tradicionais por se preocuparem com o bem-

estar de seus liderados e na forma como o meio ambiente vem sendo degradado, procurando 

diferentes formas para amenizar os impactos ambientais ou compensá-los. Há algo em 

comum que podemos encontrar tanto nos líderes sustentáveis quanto nos líderes tradicionais 

e que, ainda, não exercem uma liderança sustentável: Todos [os líderes] são apaixonados 

pelo que fazem, têm uma noção clara (visão orientadora) do que desejam realizar e muita 

força para persistir a despeito dos obstáculos, sabem conquistar a confiança dos outros, são 

íntegros (agindo sempre de acordo com seus princípios), tem a curiosidade necessária para 

aprender e a ousadia para correr riscos e experimentar coisas novas (VOLTOLINI, 2011, p. 

76 [grifo nosso]). 

Referente à Liderança Sustentável, as secretárias da SEMAM são unânimes em 

dizer que adotam algumas práticas sustentáveis no seu dia a dia laboral, corroborando com 

as iniciativas da gestão sustentável. Com isso, percebe-se que as profissionais atuantes como 
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secretárias executivas na SEMAM estão conscientes e sabem da importância em adotar 

práticas sustentáveis no seu exercício diário.  

Nesse momento, evidencia-se a necessidade de o indivíduo influenciar outro colega 

de trabalho sobre as perspectivas ambientais empresariais. Para isso, o questionário 

perguntou se as secretárias conseguiam influenciar os colegas a adotarem práticas 

sustentáveis, a partir das ações que elas mesmas desenvolviam diariamente. Unanimemente, 

as secretárias informaram que exercem influência sobre os colegas, estimulando e 

incentivando a adotarem novas medidas, com base na gestão sustentável.  

A partir disso, perguntou-se quais as atitudes que as secretárias têm utilizado para 

influenciar seus colegas na adesão de atitudes sustentáveis, conforme o quadro 1.  

 

Quadro 1: Atitudes das Secretárias para influenciar os colegas na adesão de práticas sustentáveis  

S1 
Lembrar que podemos recolher os grampos de grampeador que é material 

pesado, reciclar copos etc. 

S2 
Eu tento persuadi-los a adotar práticas sustentáveis, mas nem sempre 

obtenho sucesso. 

S3 
Cartazes e textos no mural da empresa que informem sobre os benefícios que 

ganhamos em respeitar nosso meio ambiente. 

Fonte: Dados da pesquisa 2016. 

 

Então, a S1 disse que influencia seus colegas “lembrando que podemos recolher os 

grampos de grampeador que é material pesado, reciclar copos etc.”. São dois tipos existentes 

de grampos para o grampeador, o metálico e o cobreado. O aço é um material muito 

resistente e de longa durabilidade e o aço galvanizado é revestido, normalmente, por zinco 

para que não ocorra a corrosão rapidamente, ou seja, é usado para que não se desgaste 

facilmente, prolongando sua durabilidade, geralmente em torno de 20 anos. Esse mesmo 

significado se aplica aos grampos cobreados, pois é considerado material pesado porque, 

quando expostos ao meio ambiente, contaminam a água e a terra trazendo consequências 

destrutivas para as plantas, os animais e a saúde humana, que ao ser ingerido em grandes 

quantidades (no caso do cobre), bebendo ou comendo um alimento contaminado por essas 

substâncias, podem apresentar doenças desde uma dor de cabeça, vômito a doenças mais 

graves, como o câncer. Daí justifica-se a preocupação da S1 quando busca influenciar seus 

colegas de trabalho a coletarem os grampos de grampeador esquecidos em cima da mesa ou 

jogados no chão para serem coletados e descartados corretamente. É necessário buscar e 

identificar empresas que recebem esse tipo de material para serem reciclados. 

 A S2 alegou que “tenta persuadir os colegas a adotarem práticas sustentáveis, mas 

que nem sempre obtém sucesso”. Percebemos que nem sempre é possível ter sucesso em 

influenciar as pessoas, pois estas se mostram bastante resistentes a aderirem novas práticas, 

por desconhecimento ou comodismo. Apresentar atitudes sustentáveis requer esforço e 

comprometimento, pois na zona de conforto diária é comum desempenhar as atividades 

corriqueiras, sem buscar pela inovação. Em se tratando de uma empresa que tem sua 

proposta amparada no compromisso com a sustentabilidade ambiental, é irrelevante que os 

profissionais não se sintam influenciados e sensibilizados a corroborar com a gestão 

sustentável.  
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A S3 relata que influencia seus colegas de trabalho por meio da fixação de “cartazes 

e textos no mural da empresa que informem sobre os benefícios que a sociedade e empresa 

ganham em respeitar o meio ambiente”. A S3 busca tocar o lado emocional como uma 

estratégia eficaz para influenciar seus colegas, demostrando os benefícios adquiridos por 

meio de pequenas, médias ou grandes atitudes para preservar o meio ambiente. A fixação de 

cartazes, textos e mensagens sobe os danos ambientais poderão (re) educar os funcionários, 

os quais devem ser impressos em papel reciclado. Todavia, é possível utilizar essa estratégia 

sem fazer uso da impressão.  

Por isso, o secretário deve saber influenciar o comportamento dos seus colegas de 

forma incentivadora, inovadora e autônoma, para uma prática mais responsável pelo meio 

ambiente. Reconhece-se que uns funcionários são resistentes, receosos e conservadores, 

enquanto que outros são mais acessíveis a aderirem às mudanças. Ao secretário, cabe a 

missão de saber lidar e propor mudanças em seu setor, identificando e pensando qual a 

melhor forma e estratégia na adesão das práticas sustentáveis.  

Por fim, as Secretárias da SEMAM exercem a liderança informal, quando o gestor 

não está presente na secretaria. Duas secretárias desempenham a liderança, enquanto que 

uma disse que não. Esse resultado reflete a demanda do mercado de trabalho por 

profissionais de secretariado com perfil de liderança. A função de liderança está entre umas 

das atuações do secretário executivo, pois a formação de ensino superior o capacita para ser 

um líder em seu local de trabalho. O secretário executivo assume o papel de assessorar o 

executivo, assim como deliberar, acompanhar, supervisionar e dirigir as tarefas de outros 

colegas, hierarquicamente falando. O secretário deve ser parceiro do seu gestor, propondo e 

executando medidas que se tornem processos de sustentabilidade empresarial, e, 

consequentemente, liderando sua equipe e demais envolvidos com a organização na 

consecução dos objetivos organizacionais.  

O profissional de secretariado como um líder pode, portanto, se tornar um líder pela 

sustentabilidade adotando e incentivando a todos dentro e fora da organização, com 

atitudes/medidas que resultem na preservação do meio ambiente. Foi apresentado, em nossa 

pesquisa bibliográfica, que um líder sustentável é aquele que exerce uma liderança flexível, 

busca inovações, exercendo uma liderança solidária e que, está sempre à disposição para 

dialogar com seus liderados, pensando e inserindo a sustentabilidade ambiental em todas as 

decisões e processos organizacional.  

Um líder sustentável é aquele que tem atitudes sustentáveis no seu local de trabalho, 

independente se é missão organizacional, ou se tem outros colegas com as mesmas práticas. 

Desta feita, entende-se que o secretário está apto a atuar como um líder sustentável, 

compartilhando essa responsabilidade de redução do impacto ambiental com seus colegas de 

trabalho, pois os secretários não devem ser dependentes de seu líder e, sim, buscar manter 

uma parceria para tornar o ambiente de trabalho mais sustentável. Conclui-se, então, que as 

Secretárias da SEMAM se consideram líderes sustentáveis à medida que elas praticam 

atitudes sustentáveis e influenciam os colegas à aderirem tais atitudes, mesmo que seja 

através da liderança informal. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após este estudo sobre a atuação do profissional de secretariado executivo e seu 

envolvimento com a temática da sustentabilidade ambiental empresarial, a pesquisa se 

propôs a verificar se o profissional de Secretariado Executivo pode atuar como um líder 
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sustentável. Foi constatado que as atuantes como secretárias executivas da SEMAM têm 

atuado como uma profissional líder pela sustentabilidade, através da influência de práticas e 

atitudes realizadas diariamente no qual resultam na preservação do meio ambiente, tornando 

seu local de trabalho mais sustentável. Mesmo que timidamente e sem grandes resultados 

mensuráveis, elas acreditam nas ações individuais que são capazes de influenciar e educar os 

demais funcionários. A partir disso, o profissional de secretariado executivo, em suas 

atribuições, é capaz de exercer a liderança sustentável, mesmo a liderança informal, a partir 

da influência sobre os seus colegas de trabalho, assim como gestor do sistema secretarial, 

enquanto assessora o seu executivo. Ser gestor das suas atividades é liderar outros 

funcionários sob a autonomia deliberada pelo executivo, no momento em que realiza o 

assessoramento executivo. Os líderes pela sustentabilidade diferem-se dos demais líderes 

tradicionais pelo fato de que todas as suas ações, intenções, valores e atitudes são pensadas 

de forma para gerar o aumento financeiro, mas que não agrida tanto ao meio ambiente, 

gerando, assim, uma economia verde. 

Conclui-se, portanto, que cada objetivo proposto nesta pesquisa foi respondido com 

êxito. Compreendemos que a sustentabilidade ambiental é o novo caminho da mudança no 

mercado de trabalho, por isso o profissional de secretariado executivo deve acreditar e se 

envolver nesta causa ambiental, refletindo sua postura no próprio local de trabalho, buscando 

novas maneiras para executar a gestão secretarial sob um olhar diferenciado, além de atuar 

como um líder sustentável. Para isso, é necessário sair da inércia, deixar de achar que a 

defesa dessa causa não lhe diz respeito, ou que suas atividades não geram tanto impacto 

negativo ao meio ambiente. A partir disso, deve permanecer em vigilância para verificar o 

que ainda pode ser reduzido, eliminado repensado, reutilizado, além de tentar influenciar os 

colegas de outros setores/departamentos a se engajarem nesta luta em defesa do meio 

ambiente. O secretário deve apresentar uma consciência ambiental para que suas práticas e 

seu comportamento sejam refletidos no local de trabalho e na comunidade onde vive.  

Por tal motivo, espera-se abrir caminhos nessa vertente para que outros 

pesquisadores possam dar continuidade ao estudo teórico e empírico desta categoria 

profissional relacionada à sustentabilidade ambiental. Espera-se que este trabalho científico 

sirva de modelo e inspiração para os estudantes e profissionais de secretariado elaborarem 

novos estudos associando esta categoria profissional com o meio ambiente. Sugere-se que 

sejam estabelecidos indicadores de sustentabilidade para as atividades secretariais, além de 

realizar estudos empíricos com o setor privado e amostras maiores do universo secretarial. 
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Resumo: O presente artigo buscou interpretar a relação de sofrimento e prazer para o 

profissional de Secretariado Executivo, por meio de entrevistas semiestruturadas. Esta 

pesquisa se justifica, pois, verifica-se uma lacuna na literatura de psicodinâmica do trabalho, 

atrelada aos elementos de sofrimento e prazer para o Secretário Executivo. Para embasar a 

pesquisa no âmbito da psicodinâmica do trabalho, utilizou-se as teorias dos autores Dejours 

(2012) e Hernandes e Macêdo (2008). No que tange à área secretarial, recorreu-se aos 

autores Neiva e D’Elia (2014), Frota (2013), Nonato (2009) e Soares (2014). Optou-se pela 

utilização da Análise do Discurso (AD) foucaultiana (1999) para análise dos dados 

coletados. Os resultados apontaram que os principais temas para o sofrimento do Secretário 

são: falta de reconhecimento, de status e de valorização da diferença que fazem dentro de 

uma organização. Por outro lado, identifica-se que os principais elementos para o prazer são: 

a autonomia para influenciar, conhecer, ser responsável, orientar e ainda ter participação no 

processo de decisão das empresas e assessorados, aspectos que enunciam que o exercício do 

poder é o que move os profissionais de secretariado na carreira. A ambivalência sofrimento-

prazer é driblada por estratégias de enfrentamento, de modo que alguns não souberam 

informar o que poderia ser diferente na profissão.  

Palavras-chave: Psicodinâmica do trabalho. Relações laborais de sofrimento e prazer. 

Análise do discurso. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo parte tradicionalmente da literatura de psicodinâmica do trabalho, 

preconizada por Dejours (2012) no âmbito das relações laborais de sofrimento e prazer, com 

um novo olhar aqui empregado para o profissional de secretariado executivo. Estudos dentro 

dessa temática organizacional foram realizados no contexto de outras profissões, a saber: 

fisioterapia (CARVALHO; GARCIA, 2016); medicina e enfermagem (BARROS; 

HONÓRIO, 2015); gerência bancária (PRATA; HONÓRIO, 2014); docência (FREITAS; 

FACAS, 2013); dentre outras. É importante salientar que não encontrou-se pesquisas sobre 

os elementos de sofrimento e prazer concernentes ao profissional de secretariado, o que 

reitera a importância deste estudo. 

Autores como Luz (2005), Chiavenato (2006) e Gil (2001) já levantaram há alguns 

anos que os colaboradores demonstram seus serviços e oferecem rendimento elevado quando 

bem geridos, não sendo identificados como patrimônios da organização, mas sim, 

reconhecidos como capital intelectual, ou seja, fonte de conhecimento, habilidades e 

capacidades. Os autores apontam que a gestão de pessoas nas organizações, bem como a 

gestão do clima organizacional favorece a retenção e atração de talentos, assim como os 
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impactos na imagem positiva ou negativa da empresa relacionados ao gerenciamento do 

recurso intelectual. Está cada vez mais evidente que as organizações, para se manterem 

competitivas no mercado, devem se preocupar com esta temática.  

Em contrapartida para os colaboradores, o trabalho tem sido considerado não 

somente como recurso para subsistência, mas também com um elevado significado tanto 

para as pessoas quanto para a sociedade, visto que deixou de ser uma mera ocupação, 

passando a ganhar destaque e posição na vida do trabalhador (LA FALCE; GARCIA; 

MUYLDER, 2011). Para Dejours (2012, p. 38), o trabalho consiste em “preencher a lacuna 

existente entre o prescrito e o efetivo”, ou seja, entre aquilo que está determinado por 

regulamentos da organização do trabalho, para a real atividade que o trabalhador realiza no 

seu cotidiano. 

Os pesquisadores da área do secretariado, Neiva e D’Elia (2014), Frota (2013), 

Nonato (2009) e Soares (2014), afirmam a respeito da atuação do secretário executivo, 

evidenciando o profissional como gestor na organização, destacando-o como agente 

facilitador da comunicação e dos processos, agente de mudanças e profissional que se 

destaca, atuando como diferencial das organizações, mas não é considerado pelos autores a 

prática deste profissional e a psicodinâmica do trabalho. 

À luz do exposto, a presente pesquisa objetiva analisar as percepções de prazer e 

sofrimento de secretários executivos atuantes na cidade de Maringá - PR. Dessa forma, a 

pergunta que norteia esta pesquisa: Quais os elementos de sofrimento e prazer para o 

profissional de secretariado executivo?  

Esta pesquisa se justifica, pois, verifica-se uma lacuna na literatura de 

psicodinâmica do trabalho, atrelada aos elementos de sofrimento e prazer para o profissional 

de secretariado executivo, neste sentido poderá contribuir tanto para a literatura da 

psicodinâmica, como para a área do secretariado. 

Para embasar a pesquisa quanto ao tema psicodinâmica do trabalho, utilizaremos as 

teorias do autor Dejours (2012), Hernandes e Macêdo (2008). Para o entendimento da área 

secretarial, utilizamos os autores Neiva e D’Elia (2014), Frota (2013), Nonato (2009) e 

Soares (2014) e, por fim, para analisar os discursos proferidos pelos entrevistados, será 

utilizada a teoria da Análise do Discurso de linha francesa, considerando o Foucault (1999). 

Para melhor entendimento do leitor, este artigo foi dividido em duas partes. A 

primeira parte trata da fundamentação teórica, na qual será apontada a teoria da 

psicodinâmica do trabalho e a do secretariado executivo. Na segunda parte, apresenta-se a 

metodologia adotada. Na sequência, a análise propriamente dita dos discursos proferidos 

pelos entrevistados e por último, as considerações finais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para que fique mais claro o que propomos nesta pesquisa, e, a relevância do tema, 

discorreremos a respeito da Psicodinâmica do Trabalho no âmbito das relações laborais de 

sofrimento e prazer para o Profissional de Secretariado Executivo. 

 

2.1 PSICODINÂMICA DO TRABALHO: RELAÇÕES LABORAIS DE 

SOFRIMENTO E PRAZER PARA O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

De acordo com Hernandes e Macêdo (2008, p. 10): 
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A psicodinâmica do trabalho pode ser considerada uma abordagem 

teórico-metodológica que se fundamentou nos princípios da psicanálise e 

das ciências sociais. Busca elucidar o que, na organização do trabalho, 

entra em contradição com o funcionamento do aparelho psíquico do 

trabalhador e as consequências desencadeadas. Possui uma metodologia 

própria, voltada para questões coletivas dos trabalhadores. Tem como 

categorias de base para a análise: organização do trabalho; gestão do 

trabalho e relações de trabalho, que compõem aspectos da gestão e 

contexto onde o trabalho ocorre. 

Além dos aspectos supra-elencados, tem-se um enfoque para a subjetividade nas 

organizações, com aspectos atrelados à ambivalência sofrimento e prazer, semântica do 

trabalho para o colaborador, ou seja, os sentidos e significados do trabalho e as estratégias de 

enfrentamento do sofrimento (HERNANDES; MACÊDO, 2008). 

Verifica-se que o conceito de trabalho diz respeito ao preenchimento da lacuna 

entre o prescrito e o efetivo, ou seja, está imbricado ao zelo, que é aquela inteligência que 

possibilita inventar e acrescentar de si mesmo às prescrições, para que funcione. Percebe-se 

uma ambivalência de sofrimento e prazer nas relações laborais, visto que trabalhar consiste 

em primeiro fracassar, mas persistir até encontrar a solução, ou seja, chegar ao real do 

trabalho, o qual transcende o que foi prescrito e consiste no acréscimo da criatividade do 

indivíduo para então denominar-se trabalho vivo (DEJOURS, 2012).  

Ressalta-se que “cada categoria profissional está submetida a um modelo específico 

de organização do trabalho, o qual pode conter elementos homogêneos ou contraditórios, 

facilitadores ou não da saúde mental do trabalhador” (MENDES, 1995, p. 36). O trabalho, 

com isso, está atrelado de modo implícito com um custo humano que se expressa sob a 

forma de carga de trabalho, sendo que as vivências de sofrimento e prazer têm como um dos 

resultantes o confronto do sujeito com essa carga que, por sua vez, impacta no seu bem-estar 

psíquico (FERREIRA; MENDES, 2001).  

Neste ínterim, de acordo com Mendes (1995, p. 35), “o sofrimento é caracterizado 

por sensações desagradáveis provenientes da não satisfação de necessidades”, ao passo que 

“o prazer está relacionado à satisfação de necessidades representadas em alto grau pelo 

sujeito, tornando-se desta forma, uma manifestação episódica, tendo em vista as 

contrariedades impostas pela civilização”. 

Segundo Dejours (2002), o trabalho pode resultar em sofrimento quando a rigidez 

demasiada impera e quando não se considera a relação homem-trabalho, o que pode 

acarretar em esgotamento e ausência de realização profissional. De acordo com o mesmo 

autor, o prazer no trabalho, por sua vez, é proveniente da organização do trabalho em que as 

características e a individualidade do colaborador são respeitadas e valorizadas, tornando-o 

assim, mais ativo e reflexivo e possibilitando o reconhecimento pelo trabalho que executa.  

Ferreira e Mendes (2001) apontaram que os colaboradores atribuem sentido às 

situações de trabalho, com interdependência da construção psíquica, das condições 

socioeconômicas e do contexto histórico. Assim, o trabalho pode ser considerado como uma 

das fontes de saúde ou adoecimento psíquico, contribuindo para a construção ou 

reconstrução da identidade do sujeito. 

Dentro deste contexto, Mendes (2004) expôs que as vivências de prazer e 

sofrimento no trabalho são resultantes da interação de três diferentes dimensões que se 

interligam e coexistem, as quais são: a) a da intersubjetividade do trabalhador, como 

indivíduo singular, com história de vida, desejos e necessidades particulares; b) a da 
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organização do trabalho, imposições de eficácia, normas e padrões de condutas; e c) a da 

coletividade, relações entre pares e hierárquicas, normas e valores de convivência social no 

trabalho. 

Neste sentido, a vivência do prazer e sofrimento está diretamente correlacionada à 

atividade e ao contexto profissional. A atuação do profissional de secretariado executivo 

vem passando por muitas mudanças, sendo que este passa a assumir um papel cada vez mais 

estratégico nas organizações. Por outro lado, o fato de a alguns profissionais de secretariado 

não serem confiadas funções estratégicas, pode-se verificar um fator de sofrimento. A forma 

como o secretário executivo enfrenta esses desafios pode, portanto, ser fonte de prazer e/ou 

sofrimento, sendo, portanto, importante analisar as atividades exercidas pelo profissional de 

secretariado, bem como os fatores geradores dessa ambivalência sofrimento-prazer.  

Atualmente as organizações buscam profissionais que atuam como assessores, 

gestores, empreendedores e consultores, ou seja, quanto maior a formação e o grau de 

conhecimento, maior qualificação deste profissional (SOARES, 2014). Sendo assim, o 

profissional de secretariado, concomitante a essas mudanças, necessita gerenciar sua carreira 

se preocupando também com o aprendizado continuado, o que é exigido pela maioria das 

organizações, mas nem sempre é apoiado. As empresas estão cada vez mais valorizando os 

colaboradores que se comportam como gestores. Vieira (2015, p.10) explica que para se 

destacar em sua área é preciso habilidade de trabalhar em grupo, ser gestor de conhecimento 

e informação e dominar várias áreas de trabalho, ou seja, para garantir o sucesso é 

importante que o secretário se diferencie com capacidade de solucionar problemas e gerir 

conflitos dentro das organizações.  

A profissão de secretariado é vista como profissão de futuro e excelência pela 

multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade que é abordada em sua formação acadêmica, 

pois este profissional recebe uma formação abrangente, estruturada por um currículo 

elaborado para atender as necessidades do mercado de trabalho. Conhecimento em 

contabilidade, administração, gestão, relações humanas, sociais e jurídicas, com estímulo ao 

trabalho em equipe são alguns dos focos do curso.  De acordo com Nonato Junior (2009), o 

bacharelado em Secretariado Executivo está ligado ao domínio organizacional, institucional 

e intelectual das Humanidades, ou seja, espera-se deste profissional capacidade de 

comunicação e instinto de liderança e criatividade, capacidade de planejamento, negociação, 

espírito empreendedor e iniciativa própria com foco na assessoria. Pela abrangência 

supracitada, o profissional é apontado, segundo Nonato Junior (2009), como uma das 

carreiras mais promissoras, pois atua nos mais diferenciados tipos de organizações, 

instituições e iniciativas da sociedade civil. 

Salienta-se, portanto, que o secretário quando voltado à inovação pode traçar a 

carreira por diversas perspectivas: “atua como elo entre clientes internos e externos, 

parceiros, fornecedores; gerencia informações; administra processos de trabalho de forma 

assertiva; prepara, organiza, gerencia e facilita o “meio de campo” para que soluções e 

decisões sejam tomadas com qualidade”. Segundo as autoras, o conhecimento, as 

habilidades e a competência tornam o secretário como: agente de resultados; agente 

facilitador; agente de qualidade; e agente de mudanças (NEIVA; D’ELIA, 2014, p.31). 

São várias as perspectivas de atuação para este profissional, Soares (2014) explica 

que as organizações buscam profissionais que atuem como assessores, gestores, 

empreendedores e consultores, ou seja, pode-se destacar um leque de oportunidades: gestão 

de eventos, gestão do departamento administrativo, consultoria, docência, gestão da 

qualidade, gestão de recursos humanos, gestão do clima organizacional, embora nem sempre 
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isso ocorra na realidade, por falta de conhecimento da empresa e em alguns momentos pelo 

próprio profissional que ainda não entende seu papel no mercado.  

Porém, vale ressaltar que o profissional apenas conseguirá ser reconhecido na 

organização por estes atributos, caso esteja alinhado ao ramo de negócio da empresa. 

Bianchi; Bianchi; Alvarenga (2003 p. 7) afirmam que o profissional de secretariado 

executivo deve aprender a “[...] analisar o mercado, definir sua missão, ter objetivos e 

reconhecê-los em seu trabalho, ter planos de ação e, certamente, agir com ética. ” Ou seja, 

este desafio amplia o leque de competências, habilidades exigidas pelo mercado, como por 

exemplo, uma visão ampliada de toda a organização, passando por todos os setores incluindo 

objetivos e metas da empresa.  

Para gerar resultados é importante entender do core business (qual o ramo de 

negócios que a empresa está inserida), bem como o core competence (em que a empresa se 

destaca perante a concorrência) e para que isso ocorra é necessário um conjunto de 

competências traduzidas em qualidade por esse profissional (NEIVA; D’ELIA, 2014). Neste 

interim, o secretário além da formação específica e do aprendizado continuado, a cada troca 

de empresa, assume o desafio de estudar o negócio, a missão, visão, valores, objetivos, 

metas e de entender o planejamento estratégico e, assim, ampliar sua contribuição e assumir 

a posição estratégica que estamos afirmando neste artigo.  

Vieira (2015, p.10) afirma que ainda há paradigmas a serem vencidos a respeito do 

profissional, que a visão errônea ainda presente no imaginário das comunidades e nas 

organizações de que o secretário executa atividades básicas, como atender telefone, servir 

café ou de atuar como barreira, somente será vencida com a atuação competente dos 

secretários executivos. Este cenário já tem mudado, como pode-se notar no quadro abaixo, o 

qual evidencia o perfil do profissional de secretariado ao longo da trajetória: 

Ontem Década de 1990 A partir de 2001 

Formação dispersiva, 

autodidatismo. 

Existência de cursos específicos para a 

formação. 

Educação continuada. 

Falta de qualquer requisito 

para o aprimoramento. 

Cursos de reciclagem e de 

conhecimentos peculiares. 

Atualização permanente. 

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 comprometimento com 

resultados. 

Objetivo de trabalho 

determinado pelo poder da 

chefia. 

Objetivo de trabalho definido pela 

necessidade do mercado. 

Objetivo do trabalho definido pela 

equipe de empreendedora. 
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Quadro 1 – Perfil do profissional secretário. 

Fonte: Neiva e D’Elia (2014, p. 39). 

  

Frota (2013, p. 396) complementou a respeito do perfil do secretariado, explicando 

que: 

O papel do profissional de secretariado é visto hoje como intermediário na 

gestão de conflitos, gestão de crise e gestão de mudanças nas 

organizações, sendo uma referência para os demais colaboradores e seus 

diferentes públicos, promovendo relações interpessoais positivas, em um 

ambiente de confiança, bem como estimular as pessoas para que se 

encontrem em um processo reflexivo, o qual visa elevar a maturidade 

emocional de cada um, espelhando-se no profissional que faz da sua 

resiliência uma competência, alicerçando suas ações, comportamentos e 

feedbacks. 

Neste sentido, destaca-se que o profissional hoje é apontado pelos pesquisadores da 

área como colaboradores que atuam como diferencial na organização, assessorando a alta 

gestão, auxiliando na tomada de decisão, como a profissão do futuro, consolidada pelo 

mercado. Mas como isso se dá na realização das atividades? Com o interesse em entender 

este processo, esta pesquisa levantou o prazer e o sofrimento da área secretarial, por meio de 

entrevistas, que foram analisadas com a teoria da análise do discurso, na sequência 

discorremos a respeito desta teoria para o melhor entendimento do leitor. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Estando o secretariado executivo na área das ciências humanas, ou ciências sociais 

aplicadas, acredita-se que a metodologia qualitativa para estudos na área se mostra frutífera, 

uma vez que suas origens estão fincadas nas áreas de sociologia e antropologia (DENZIN; 

LINCOLN, 2006). Historicamente, as pesquisas qualitativas são aceitas e praticadas pela 

história, ciência política, administração, educação e muitos outros campos inter e 

transdisciplinares, nos quais, mais uma vez, conseguimos localizar o secretariado executivo 

(CANTAROTTI et. al. 2016). 

 Este trabalho se constitui, portanto, enquanto pesquisa qualitativa em que, por meio 

da perspectiva metodológica de coleta de dados e análise busca-se compreender o outro, 

neste caso específico, o outro enquanto profissional do secretariado e o que este tem a dizer 

sobre os sofrimentos e prazeres encontrados em seu dia a dia profissional. Richardson (1999) 

aponta que a pesquisa qualitativa deve ser empregada justamente nesses casos, em que se 

busca compreender as atitudes, motivações, expectativas, visão de sujeitos complexos em 

interação. 

Falta de recursos. Domínio em informática e outros 

conhecimentos. 

Necessidades constantes de 

aprimoramento e de novas 

competências, bem como visão do 

negócio. 

Chefia. Executivo/ Gestor. Parceria/Time. 
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A abordagem deste trabalho se configura enquanto teórico-empírica, visto que a 

forma de análise e discussão de dados escolhida é a Análise do Discurso (AD) que 

obrigatoriamente trabalha em contínuo diálogo entre teoria e material de análise.  

Para tanto, o método de coleta de dados utilizado neste trabalho foi o de entrevistas 

semiestruturadas. Triviños (2008) explica que quando se realiza uma pesquisa qualitativa e 

se emprega a entrevista para a coleta de dados há vários aspectos positivos. Isso porque a 

entrevista que deixa o entrevistado mais livre, e sendo ainda de forma menos estruturada, em 

que não há total rigidez no momento das perguntas e respostas é sempre a mais adequada. 

Além disso, é possível preparar um contexto para que as perguntas que se gostaria de 

analisar sejam respondidas de forma mais reflexiva, afinal começa-se a entrevista com 

perguntas mais simples e ao final é possível acessar as informações desejadas.  

Ao proceder conforme explicado acima, para a análise que será desenvolvida a 

seguir, o foco será nas seguintes perguntas para analisar os prazeres: O que você mais gosta 

no trabalho como secretária? E em termos de satisfação pessoal? Já para analisar as questões 

de sofrimentos, as respostas para a seguinte pergunta serão analisadas: O que você considera 

que poderia ser diferente? A fim de buscar identificar como o sujeito profissional de 

secretariado enuncia os prazeres, sofrimentos e estratégias de enfrentamento do sofrimento, 

por meio de seu discurso. 

Foram realizadas dez entrevistas, com data e hora marcada, sendo gravadas e, 

posteriormente, transcritas, com profissionais de secretariado executivo atuantes em 

Maringá-PR. As entrevistas foram realizadas com profissionais do sexo feminino, que se 

graduaram entre 3 a 8 anos atrás, e que estão atuando em empresas de médio e grande porte, 

com o nível de maturidade júnior à sênior.  A escolha dos sujeitos foi por conveniência, com 

base no fato de as profissionais em questão serem formadas na área de Secretariado 

Executivo e serem atuantes na área secretarial. De acordo com Malhotra (2006, p. 325), 

trata-se de uma “amostragem não probabilística, cuja técnica de amostragem não utiliza 

seleção aleatória e confia no julgamento pessoal do pesquisador”. A amostragem por 

conveniência é uma técnica “que procura obter uma amostra de elementos conveniente, 

sendo que a seleção das unidades amostrais é deixada a cargo do pesquisador” (Malhotra, 

2006, p. 326). Para que as identidades não sejam reveladas nomearemos os sujeitos enquanto 

E1, E2, E3 e, assim, sucessivamente. 

A fim de analisar essas entrevistas tomaremos como aporte teórico a Análise do 

Discurso (AD) que surge na França com os estudos de Michel Pêcheux e se desenvolve de 

acordo com alguns princípios e procedimentos base como a relação entre a língua, o sujeito e 

a história, ou ainda tendo por base a relação que se estabelece entre língua e ideologia 

(ORLANDI, 2005). Autores como Michel Foucault ainda na França, Eni Orlandi, Maria do 

Rosário Gregolin, entre outros são responsáveis pelos desdobramentos da AD na história e 

no Brasil.  

Abrindo mão do aparelho analítico discursivo é possível entender “que o sujeito não 

é origem de si e a situação não é a situação empírica, mas linguístico-histórica” (ORLANDI, 

2005, p.4) E tal fato proporciona análises mais profundas quando se trata de uma entrevista 

com um profissional. Isso porque será possível ver em funcionamento o discurso desse 

sujeito que enuncia por meio de uma língua, que faz parte da história e que parte de 

condições de produção específicas do contexto histórico de uma profissão, a de secretariado. 

Com base nas possibilidades que a AD proporciona e os aspectos apresentados 

acerca da teoria psicodinâmica do trabalho, entende-se que a análise discursiva das 

entrevistas que serão apresentadas será frutífera para entender quais os elementos de 
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sofrimento e prazer os secretários executivos enunciam. Para tanto, as análises serão feitas 

em diálogo com Foucault (1999), que procura entender como aspectos inerentes a uma 

profissão podem funcionar como hábitos automáticos com função de tornar os corpos dóceis. 

Percebendo como o sofrimento e o prazer para os secretários executivos podem se mostrar 

enquanto hábitos que se manipulam, modelam, treinam e a partir de então obedecem, até 

mesmo sem questionamentos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em resposta à pergunta O que você mais gosta no trabalho como secretária? Foram 

selecionados cinco enunciados de sujeitos que afirmaram que o que mais gostam em sua 

atuação profissional é a tomada de decisão, ou seja, a importância e a responsabilidade que 

são atreladas a sua função por conta dessa tarefa. Após transcrição, apresenta-se alguns 

trechos de respostas dos entrevistados que se encontram na tabela abaixo. 

 

E2: O que eu mais gosto é você ter participação em praticamente integral em todos os processos de decisão 

da empresa. 

E3: A gente consegue ser par com o nosso gestor, e a gente, acho que não é só um apoio nessa parte de 

decisão, é claro que no final acaba sendo dele, e a gente acaba sendo a extensão do cérebro pessoa e que 

influencia muito no processo decisório, então o que eu mais gosto é esta influência na tomada de decisão. 

E4: O que eu gosto de assessorar é essa questão de liberdade, de decidir algumas coisas, de orientar e até se 

sentir uma parte importante. 

E5: Como secretária executiva é de ter mais conhecimento das coisas da empresa mesmo, é tomada de 

decisão, (...). 

E10: Eu gosto de ter participação em coisas importantes, sabe? Me deixa feliz assim, me dá satisfação, (...) é 

uma grande responsabilidade você montar apresentações com informações que vão para o conselho, e, isso é 

parte do meu trabalho, então é uma grande responsabilidade você fazer esse tipo de coisa e eu acho legal o 

fato de eu ter essa responsabilidade. 

Tabela 1 – Trechos da entrevista. Fonte: elaborado pelas autoras 

  

Para Foucault (1999), a tecnologia que torna o corpo submisso e produtivo pode ser 

vista com bastante recorrência nos campos políticos e econômicos, por exemplo. No caso 

dessa pesquisa, estamos tratando de profissionais contratados, inseridos em um mercado 

privado, portanto. Nesse sentido, Foucault (1999, p.25) explica que “como força de produção 

que o corpo é investido por relações de poder e de dominação. ” Este é um mecanismo 

complexo que demanda muita observação e o recorte de partes para que venha à tona. De 

acordo com o mesmo autor, temos uma microfísica do poder em jogo, e o que viria a ser 

esses micropoderes? Para Foucault (1999) o poder não é algo que se exerce de cima para 

baixo, como diriam os marxistas, e sim, algo que se encontra diluído em todos os âmbitos 

sociais. Por conta disso, o secretário executivo, em seu enunciado, demonstra esse prazer que 

advém do exercício do poder, como podemos observar na tabela acima. Foucault (1999, 

p.26) explica: 
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Ora, o estudo desta microfísica supõe que o poder nela exercido não seja 

concebido como uma propriedade, mas como uma estratégia, que seus 

efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma “apropriação”, mas a 

disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; que se 

desvende nele antes uma rede de relações sempre tensas, sempre em 

atividade, que um privilégio que se pudesse deter; que lhe seja dado como 

modelo antes a batalha perpétua que o contrato que faz uma cessão ou a 

conquista que se apodera de um domínio. 

Dessa forma, é possível observar que os profissionais entrevistados afirmam que o 

que mais gostam em sua profissão é influenciar, conhecer, ser responsável, orientar e ainda 

ter participação no processo de decisão das empresas e assessorados, estão a enunciar que o 

exercício do poder é o que os move na carreira. De acordo com Foucault (1999), o saber e o 

poder caminham juntos, uma vez que o saber promove os efeitos do poder. O profissional do 

secretariado quer ser sujeito do saber e do poder, anseia por exercer o poder de decisão 

dentro de seu local de trabalho e anseia pelo saber e que saibam que este poder é exercido 

por ele. 

Assim Dejours (1993, p. 78), diz que o “trabalho é a atividade manifestada por 

homens e mulheres para realizar o que ainda não está prescrito pela organização do 

trabalho”. Neste interim, o trabalho se refere a questões dos relacionamentos, salários, poder, 

bem como na busca da criatividade, cooperação, confiança no desenvolvimento do trabalho 

real (DEJOURS, 1993). 

 Quando se concentra nas respostas produzidas acerca da satisfação profissional 

apresentam-se os seguintes enunciados, que tratam de fato da satisfação, as respostas de E7 e 

E10 não foram selecionadas, pois, fugiram ao tema da pergunta.  

  

E1: Eu me considero satisfeita. 

E2: Hoje, na verdade de uns três anos pra cá eu estou muito satisfeita com a condução da minha 

carreira. (...) Então hoje eu me sinto realizada de como eu tô trilhando a minha carreira. 

E3: Hoje, estou muito satisfeita, que eu vejo que o secretariado me proporcionou exatamente o que eu 

queria. 

E4: Olha, eu fico muito satisfeita. Como eu coloquei aquela questão de já me identificar com a 

profissão. 

E5: Satisfação profissional? Eu acho que quando eu atuava como gerente de eventos eu acho que eu 

era mais satisfeita porque eu tinha mais gosto pela área. Me sentia mais satisfeita. Eu acho que eu era 

mais satisfeita quando eu atuava como gestora. 

E6: Hoje eu me sinto mais perdida do que realmente realizada porque eu não executo o que realmente 

eu gostaria de fazer. 

E8: Não muito motivada, por outro lado eu acredito que é um meio importante para poder dedicar 

oportunidades, para identificar algo que possa surgir ou na mesma área ou até de repente em uma área 

que seja complementar a área do secretariado. 
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E9: Ah então... eu gosto disso, mas as vezes eu sino falta, dessa perspectiva de crescimento né... de... 

fazer algo diferente, eu sei que se eu continuar secretária é difícil você fugir muito disso né, a não ser 

que eu vá para uma outra área, então eu acho que eu tô 50% satisfeita. 

Tabela 2 – Trechos da entrevista.  

Fonte: elaborado pelas autoras 

 

No âmbito do prazer no trabalho, “o trabalho é aquilo que implica, do ponto de vista 

humano, gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a 

capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às situações; é o poder de sentir, de pensar e 

de inventar etc.” (DEJOURS, 2004, p.28). Assim, o prazer acontece quando o trabalhador 

consegue inventar soluções convenientes e, com isso, influenciar no processo decisório. 

É possível perceber que as entrevistadas E1, E2, E3 e E4 se mostram satisfeitas com 

sua atual profissão, ou seja, com o exercício do secretariado executivo. Ao refletir acerca do 

que seria o prazer no trabalho para Dejours (2004), conforme explicado acima percebe-se 

que esses sujeitos foram capazes de criar estratégias para experimentarem o prazer no 

trabalho. Pensando com Foucault, é possível entender que esse discurso, sendo permeado por 

poderes em si, faz com que a satisfação, o prazer, inerente ao trabalho seja um discurso de 

verdade. Esse verdadeiro para a época (FOUCAULT, 1996) legitima essa relação que os 

sujeitos estabelecem com o trabalho, esses entrevistados se dizem satisfeitos, assim, 

dignificados pela atividade que realizam. Por outro lado, E5, E6, E8 e E9 se mostram pouco 

satisfeitos com a posição que ocupam atualmente, contudo, pela repressão que se estabelece 

acerca do ócio ou da falta de emprego, elas se identificam mais com a necessidade em si de 

um trabalho e não, obrigatoriamente de um trabalho que seja fonte de prazeres.  

Ao refletir acerca das contribuições de Foucault (1999) no campo do entendimento 

– sujeito e trabalho – pode-se identificar que a objetivação e a subjetivação do sujeito nos 

discursos tenha sido um de seus focos. É por isso que ele pensa também no sujeito que 

trabalha – o que poderia se identificar como o sujeito da economia. Por meio das práticas 

docilizantes do mercado de trabalho o sujeito vê-se obrigado a analisar, a decifrar, a 

reconhecer a si mesmo e suas práticas dentro de um saber possível. Ao fazer isso o sujeito se 

subjetiva, "se entendermos essa palavra como a maneira pela qual o sujeito faz a experiência 

de si mesmo em um jogo de verdade, no qual ele se relaciona consigo mesmo" 

(FOUCAULT, 2004, p. 236). E por isso há condições de possibilidade para que a satisfação 

seja enunciada e a insatisfação ou ainda os desprazeres, também emerjam nos discursos das 

entrevistadas. 

No que ainda tange aos sofrimentos, as respostas obtidas a partir do 

questionamento: O que você considera que poderia ser diferente? Foram selecionadas para 

esta análise e se apresentam na sequência: 

  

E3: Então eu acho que tem-se ainda um certo preconceito com relação a profissão e eu percebo isso 

até na minha família, eu acho que uma frustação é isso, ah... por que que eu não fiz relações 

internacionais e eu fiz secretariado, a questão do status da profissão, sabe? De as pessoas não saberem 

o que você faz. 

E4: É, então, assim, as pessoas não veem muito sentido no papel do profissional né e da importância 

dele para organização, então é isso que me entristece um pouco. 
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E5: Eu acho que em alguns casos talvez ter uma valorização melhor do profissional, porque ele 

realmente é um profissional que faz a diferença né, pelo menos do que eu vejo de algumas coisas, ter 

uma valorização maior, pelas coisas que ele faz, pelos benefícios que ele traz para a organização. 

E10: Eu acho que o que mais precisa mudar é o entendimento dos empregadores do que é secretário 

executivo e do que é um técnico de secretariado, já começa por aí. 

Tabela 3 – Trechos da entrevista.  

Fonte: elaborado pelas autoras 

 

Ainda de acordo com a abordagem foucaultiana (1996) o filósofo pergunta-se o 

porquê da emersão de um enunciado e não outro em seu lugar. De acordo com o autor, isso 

se dá por conta do verdadeiro da época. Para Foucault (1996) o enunciado que emerge é 

aquele que encontra as condições de possibilidade. Dessa forma, quando lê-se as transcrições 

dessas entrevistas que neste momento tratam dos sofrimentos profissionais que afligem o 

secretariado é possível identificar um problema de imagem e de status. Os preconceitos 

levantados por E3, E4, E5 e E10 tangem o modo como a profissão é entendida, qual a 

posição de valor daqueles que ocupam esses cargos e ainda o preconceito que dizem sofrer 

por conta da falta de entendimento de sua importância profissional. 

Se a introdução deste trabalho fosse retomada, quando se explica brevemente as 

transformações sofridas pela profissão, ver-se-ia que há algumas décadas atrás esse tipo de 

enunciado estaria fora da verdade de uma época. As atribuições do secretariado eram 

distintas, eram estritamente técnicas, não existia graduação na área, fazendo com que o cargo 

fosse assumido por qualquer pessoa. Foucault (1996, p. 9) diz: “Sabe-se bem que não se tem 

o direito de dizer tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de 

qualquer coisa”. Dessa forma, é possível que hoje, em 2017, profissionais atuantes no 

secretariado, ao serem entrevistados para uma pesquisa acadêmica reivindiquem 

reconhecimento, status, valorização, a diferença que fazem dentro de uma organização. 

Identifica-se, por meio da comparação das respostas apresentadas acima uma regularidade 

discursiva, que se apresenta em meio à dispersão, de que os sujeitos secretários executivos 

entrevistados apresentam sofrimentos regulares que são marcados em seus discursos. 

Acerca da questão, Dejours (1992) enuncia que a vivência dos trabalhadores se 

expressa em sentimentos relacionados com a indignidade, inutilidade, vergonha, 

despersonalização que são advindos do contato com as tarefas desinteressantes e monótonas 

da época de Taylor, pois estes são submetidos a uma organização do trabalho na forma 

taylorista. Assim, o trabalhador acaba sendo desumanizado pelo seu trabalho, desenvolvendo 

defesas para evitar o sofrimento. Este é o caráter subjetivo da vivência do trabalhador, pois é 

marcado pelo antagonismo, ou seja, pela necessidade simbólica de prazer, o reconhecimento 

(DEJOURS, 1993). 

Os outros entrevistados, em sua maioria, não souberam dizer o que poderia ser 

diferente, sendo que três deles, E1, E6 e E7 disseram que não costumam pensar sobre o 

assunto. Foucault (1999) comenta que este tipo de comportamento é típico de um corpo que 

foi feito dócil. Temos uma postura de um profissional que foi treinado, modelado, tornado 

hábil, que responde perfeitamente a suas funções do dia a dia, mas que pouco reflete acerca 

de si. Poderia se estabelecer uma analogia com o que ele chama de “docilidade-utilidade” 
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que rege os processos da atividade, ou seja, o profissional é extremamente útil e eficiente 

para a sua função dentro de seu ambiente de trabalho. Essa eficiência desejada e atingida o 

impede de refletir acerca da sua subjetividade, se sujeitando a todas as práticas naturalizadas 

naquele ambiente. Tanto que revelam uma impossibilidade de mudança e de pensamento 

acerca do assunto. 

  

E1: Eu nunca tinha pensado nisso, isso eu não sei te dizer.. 

E6: Não vejo nada que possa ser diferente. 

E7: Não sei, nada me vem à cabeça. 

Tabela 5 – Trechos da entrevista.  

Fonte: elaborado pelas autoras 

 

Tal aspecto, para Dejours et. al. (1994) diz respeito às estratégias defensivas ou de 

enfrentamento no trabalho, que é o mecanismo pelo qual o trabalhador busca modificar, 

transformar e minimizar sua percepção da realidade que o faz sofrer. Esse processo é 

estritamente mental, pois geralmente não modifica a realidade de pressão patogênica imposta 

pela organização do trabalho. Para os mesmos autores, tais estratégias para enfrentar as 

pressões psicológicas do trabalho podem tornar-se um objetivo em si mesmo, o que leva o 

trabalhador a um processo de alienação, bloqueando qualquer tentativa de transformação da 

realidade, estabilizando-se no desencorajamento e na resignação diante de uma situação que 

só gera sofrimento. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Mediante o objetivo exposto que era o de elucidar os principais elementos de 

sofrimento e prazer para o profissional de secretariado executivo sob a ótica de Dejours 

(2012) e análise discursiva de Foucault (1999), o que se obteve da pesquisa em campo no 

âmbito dos principais elementos de sofrimento são: falta de reconhecimento, de status e da 

valorização da diferença que fazem dentro de uma organização. 

No que diz respeito aos elementos de prazer identificados, verificam-se: a 

autonomia para influenciar, conhecer, ser responsável, orientar e ainda ter participação no 

processo de decisão das empresas e assessorados, aspectos que enunciam que o exercício do 

poder é o que move os profissionais de secretariado na carreira. Foi possível depreender 

também com a presente pesquisa que alguns profissionais de secretariado utilizam-se de 

estratégias de enfrentamento para driblar o sofrimento, de modo que alguns não souberam 

informar o que poderia ser diferente na profissão e contexto em que estão inseridos. 

Identifica-se como principal contribuição gerencial o fato de que se conhecer os 

fatores geradores de sofrimento e prazer para o profissional de secretariado permite a adoção 

de estratégias para aumento da felicidade na profissão. Pesquisas futuras podem se 

aprofundar em questões restritas ao ambiente de trabalho, uma vez que aqui a pesquisa ficou 

ampla por serem buscados elementos envolvidos no trabalho e no discurso das entrevistadas, 
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que acabaram incluindo inclusive a rotina das profissionais, e próximos trabalhos podem se 

aprofundar em cada aspecto. 

Por fim, é importante ressaltar que a presente pesquisa apresenta limitações, visto 

que foi realizada especificamente em Maringá-PR e com profissionais de secretariado do 

sexo feminino, sendo que recomenda-se que futuras pesquisas sejam realizadas em outras 

regiões do país, bem como comparem os elementos de prazer e sofrimento entre estados no 

Brasil e outros países. Recomenda-se também a análise das diferenças dos fatores de 

sofrimento e prazer por gênero feminino e masculino. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1 – Fale me um pouco sobre sua vida acadêmica (formação). 

2 – E quais os motivos que te levaram a escolher o curso de Secretariado Executivo 

Trilíngue? Você atua na área? Há quanto tempo? Como é para você atuar na área? 

3 – E me conte um pouco, então, como é sua rotina dos seus compromissos 

profissionais. 

4 – E o que você mais gosta no trabalho como Secretária (o)? (Deixar responder e 

depois que esgotar) E o que você considera que poderia ser diferente? O que você considera 

que que pode acabar afastando os profissionais de começarem a atuar na área de 

Secretariado ou mesmo de continuar no ramo. (Depois que responder e caso não tenha 

abordado, perguntar o seguinte) E em termos de satisfação profissional? Como é que ser 

Secretário Executivo Trilíngue faz você se sentir? 

5 – Como é a sua carga de trabalho? Como se sente no final do dia? 

6 – Em relação aos demais funcionários da empresa, como você acha que o 

Secretário Executivo é visto? (Deixar responder e continuar quando esgotar) E em termos de 

reconhecimento? Como é o reconhecimento do Secretário? (Deixar responder) E em casa, 

como é esse reconhecimento? 

7 – E como você vê a remuneração para o Secretário Executivo? (Deixar responder) 

Você considera ela justa por tudo isso que você já me disse? 
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UM ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA CARGOS 

SECRETARIAIS EM UMA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
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Resumo: A atuação no serviço público ainda é muito atrativa em virtude dos benefícios 

proporcionados. O presente estudo é de caráter intervencionista e pretende, por meio da 

capacitação com habilidades secretariais dos servidores técnico-administrativos de nível 

médio que atuam nas secretarias da universidade, melhorar a eficiência e eficácia desses 

servidores. Para isso, foi aplicado um questionário a fim de identificar quais as maiores 

dificuldades enfrentadas por eles, e quais seriam passíveis de serem ensinadas em cursos de 

curta duração. Foi utilizada a pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, quantitativa e de 

observação participante. O referencial teórico aborda a gestão pública, a gestão de pessoas, a 

gestão e o assessoramento secretarial e as habilidades secretariais no serviço público. Pode-

se apurar que as observações da acadêmica, uma das autoras da presente pesquisa, que 

também é servidora da universidade, tem fundamento no que tange aos problemas 

apresentados pelos servidores quanto à atendimento e dificuldade na realização das suas 

tarefas, e que a aplicabilidade deste estudo é viável por meio da utilização de pessoal 

disponível do curso de Secretariado Executivo Trilíngue da mesma instituição. 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Capacitação no serviço público. Habilidades 

secretariais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o exercício do serviço público atrai muitas pessoas, seja pela 

estabilidade, seja pelos salários. Entretanto, o que já foi visto como função de alto status na 

sociedade, hoje, em alguns casos, pode ser considerado uma garantia de proventos, de locus 

de trabalho, sem a necessidade de desenvolvimento profissional aprofundado para 

manutenção do cargo.  

No entanto, com o cenário econômico que vem se apresentando nos últimos anos, 

tem diminuído consideravelmente a abertura de concursos públicos em todas as esferas do 

governo. O mesmo se dá, com maior ênfase quanto à contratação de técnico-administrativos, 

na instituição escolhida para a pesquisa.  

Deste modo, pretende-se neste trabalho realizar um estudo com foco nos servidores 

de nível médio, atuantes em serviços secretariais, que tem sofrido com a falta de reposição 

de pessoal. Esse cenário é agravado pelo fato de que as políticas públicas, por parte do 

governo do Estado tem sido reduzir as contratações de servidores efetivos, optando pela 

contratação de pessoal temporário. Isso tem fragilizado de modo demasiado o atendimento 

nos mais diversos setores da Universidade. Há vários casos de departamentos onde não há 

nenhum servidor efetivo, e nem mesmo o servidor na modalidade “temporário”. 
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Além disso, e em virtude dessa política, a rotatividade de funcionários tem sido 

muito grande, fato que agrava ainda mais a necessidade de capacitação dos servidores que 

atendem ao público e trabalham nos setores de secretaria. 

Como a maioria dos servidores que trabalham nesses setores são técnicos 

administrativos de nível médio, não lhe são exigidos o diploma universitário, apesar dos 

benefícios salariais que este poderia lhe trazer. A qualificação na área de secretariado é ainda 

menos vigente, profissão que desenvolveria as habilidades mais necessárias para o exercício 

da função. É importante ressaltar que estamos falando de recursos humanos com alguns anos 

exercendo tais funções, estando enquadrados na carreira de servidores já também 

estabelecida de longa data na instituição 

A Universidade costuma oferecer cursos de qualificação a seus servidores, por meio 

da divisão de Treinamento e Desenvolvimento, vinculada à Pró-Reitoria de Recursos 

Humanos e Assuntos Comunitários. Entretanto, comumente a procura se dá em razão de que 

a participação em cursos promove a ascensão de níveis na carreira do servidor e, com isso, o 

aumento em seus salários. Assim, eles estão geralmente interessados na carga horária 

fornecida pelo curso e não em seu conteúdo, problema para o qual o desenvolvimento desta 

pesquisa procura encontrar possíveis formas de alterar essa realidade. 

Para o presente estudo, o foco se dá na elaboração de cursos que desenvolvam as 

habilidades secretariais em servidores técnico-administrativos de nível médio que atuem em 

secretarias na instituição de ensino pesquisada, utilizando como critério na elaboração dos 

cursos a identificação das maiores dificuldades encontradas pelos servidores em seu trabalho 

diário. O tema foi escolhido por uma das pesquisadoras atuar nesta instituição há 

aproximadamente 14 anos, e, por estar cursando Secretariado Executivo Trilíngue na mesma 

Universidade. A pesquisadora observou a carência de habilidades nos servidores com os 

quais mantém contato. 

O objetivo deste estudo é propagar os conhecimentos adquiridos no curso de 

Secretariado Executivo Trilíngue aos servidores técnico-administrativos de nível médio de 

uma instituição de ensino superior pública do estado do Paraná, tendo como justificativa a 

melhoria na qualidade do trabalho dos servidores que atuam nas secretarias da Universidade. 

Entendemos que esse problema pode ser gerado pela rotina estabelecida por servidores com 

muitos anos de carreira, que geralmente não se atualizam e acabam exercendo uma cogestão 

desqualificada aos novos funcionários públicos em treinamento, o que acarreta também a 

alta rotatividade de pessoal temporário, e o seu baixo entendimento dos processos aos 

funcionários competentes à atividade realizada. 

Além disso, a necessidade de uma qualificação secretarial também foi apontada por 

servidores da Divisão de Treinamento e Desenvolvimento da Universidade. Assim, uma das 

pesquisadoras deste estudo, ao intervir na comunidade pesquisada, poderá praticar e 

propagar os conhecimentos adquiridos durante os anos de estudos. 

Este trabalho foi dividido em quatro partes, além desta introdução. Em seguida 

temos um estudo bibliográfico dividido em quatro seções: gestão pública, gestão de pessoas, 

gestão e assessoramento secretarial e habilidades secretariais no serviço público. Na 

sequência, apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. No quarto 

capítulo temos a análise dos resultados apurados e as discussões, seguidas por fim das 

considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico deste trabalho será organizado em quatro partes, a) gestão 

pública; b) gestão de pessoas; c) gestão e assessoramento secretarial; e d) habilidades 

secretariais no serviço público. 

 

2.1 GESTÃO PÚBLICA 

 

O serviço público tem sido reconhecido popularmente como moroso, ineficiente e 

burocrático. Entre os anos 1970 e 1980 ocorreu uma crise que se estendeu ao Estado, numa 

conjuntura de inflação em alta contínua, impactando nos investimentos na máquina pública. 

Assim, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso foi criada a Câmara da 

Reforma do Estado, a quem coube elaborar o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, que procurou estabelecer parâmetros para uma transição programada de um tipo de 

administração pública burocrática, rígida e ineficiente, para uma administração pública 

gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento ao cidadão. Esse plano era 

apoiado, ainda que flexibilizado, em alguns dos princípios fundamentais da administração 

pública burocrática, como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, um sistema 

estruturado de carreira e remuneração, a avaliação constante de desempenho e o treinamento 

sistemático. (BRASIL, 1995). 

Este plano dividia o aparelho do Estado em quatro setores: núcleo estratégico, 

atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção de bens e serviços para o mercado. 

A aplicação desse plano seria verticalizada, começando pelo âmbito federal e se estendendo 

para os estados e municípios. As universidades públicas, locus de pesquisa do presente 

estudo, são enquadradas como serviços não exclusivos, para as quais, entre outros, foram 

estabelecidos os objetivos de serem transferidos para o setor público não estatal, como 

entidades sem fins lucrativos, com poder de gerenciamento próprio, inclusive com direito à 

dotação orçamentária, o que conferiria autonomia a seus dirigentes e assim, aumentar a 

eficiência e a qualidade dos serviços, atendendo melhor o cidadão-cliente a um custo menor. 

(BRASIL, 1995). 

Essa proposta de aproximar a administração pública da privada ficou conhecida 

como Nova Administração Pública. Entretanto, esse modelo apresenta dificuldades no setor 

público, já que a facilidade de se adequar aos cenários atuais é mais difícil para tal setor que 

necessita de consenso político e alteração de leis. Assim, tornar presente a eficiência do setor 

privado no público com êxito imediato resultou, em grande parte, em mera ilusão, em todas 

as esferas tanto quanto no que tange à gestão de pessoas (MOTTA, 2013). 

 

2.2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

As organizações têm, cada vez mais, dado importância para a gestão de recursos 

humanos. Segundo Chiavenato (2004, p. 577), Gestão de Pessoas é o “conjunto de políticas 

e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com 

pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e 

avaliação do desempenho”. Assim, é cada vez mais comum ver esse tipo de política aplicada 

à administração das mais diversas instituições, do setor privado ao público, já que ela reflete 

a cultura da organização, além de outros fatores como estrutura organizacional, processos 

internos, entre outros (BRUNELLI, 2008). 
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No caso do setor público, esse avanço é mais lento, visto que muitas instituições 

ainda buscam por atualizações tecnológicas, e ainda predominam a execução de trabalho 

burocrático e operacional (AMARAL; LOPES, 2014). 

O Departamento de Aspectos Econômicos e Sociais na ONU52 (2006, p.389) afirma 

que os governos devem “desenvolver uma estratégia de Gestão de Recursos Humanos 

fundamentada em três escolas ou modelos de administração pública: a administração pública 

tradicional; a gestão pública, incluindo a Nova Gestão Pública; e a governança responsiva”. 

Amaral e Lopes (2014), a partir da citação acima, discorrem explanando que a 

Administração Pública tradicional tem seu ponto forte na imparcialidade e meritocracia, 

enquanto o modelo de gestão pública tem como atributos a gestão por desempenho e por 

resultados. Já a escola de governança traz à tona novas abordagens a fim de tornar a 

administração pública mais responsável frente à demanda dos cidadãos (AMARAL; LOPES, 

2014). 

 

2.2.1 Gestão de Pessoas no Serviço Público 

 

A Gestão de Pessoas no serviço público, de acordo com Bergue (2007), tem como 

foco o suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de pessoas nas organizações públicas, 

observadas as necessidades e condições do ambiente em que se inserem. Ele também 

acrescenta que na visão do servidor público a gestão da carreira é mensurada pelo ciclo de 

tempo em que ele poderá solicitar a ascensão de níveis, e com isso o aumento de seus ganhos 

(BERGUE, 2007). 

A partir desses conceitos, têm-se a ideia de que é necessário melhorar o 

desempenho dos setores públicos no país, e que uma forma possível de alcançar esse 

objetivo se dá pela melhoria do serviço prestado por seus trabalhadores, o que geralmente 

fica a encargo dos setores de Treinamento e Desenvolvimento de cada instituição. 

Amorin e Silva (2012) lembram que não se pode prescindir de treinamento no 

serviço público, visto a forma de ingresso desses servidores ser realizada por meio de 

concurso público, em que são exigidos dos candidatos, geralmente, apenas conhecimentos 

teóricos. O aprendizado do servidor ocorre durante o estágio probatório, momento em que 

também se conhece suas habilidades comportamentais (CORREA apud AMORIN E SILVA, 

2012). 

Como, a partir dos conceitos citados, melhorar a capacidade de trabalho de 

servidores dos quais não são exigidas habilidades específicas durante seu processo de 

seleção é o desafio a ser enfrentado. Silva e Amorin (2012, p. 6) afirmam que “o treinamento 

é um meio usado pelas organizações que desejam manter seu quadro de funcionários 

preparado para as demandas ambientais e também um aliado para a motivação”. 

Levando em conta a natureza dos serviços executados pela maioria dos servidores 

de nível médio atuantes nas secretarias dos departamentos de uma universidade pública, foco 

do presente estudo, esse treinamento seria melhor aproveitado por meio do desenvolvimento 

das habilidades secretariais desses trabalhadores, especificamente na área de gestão 

secretarial, visto o profissional de secretariado ser um profissional polivalente e fundamental 

nas organizações. (LESSA e SCHELL, 2015). 

 

 

                                                 
52 Organizações das Nações Unidas 
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2.3 GESTÃO E ASSESSORAMENTO SECRETARIAL 

 

As funções de gestão são desempenhadas em várias profissões, apesar de advir de 

uma função da administração. Ferreira, Reis e Pereira (2002, p. 6), afirmam que “todo 

indivíduo que desempenha uma função gerencial exerce funções típicas do administrador, 

independentemente da sua formação técnica e profissional em qualquer área de 

conhecimento (engenharia, direito, economia, agronomia, medicina, informática etc.)”. 

Assim sendo, esse conceito é ainda mais natural à área do secretariado, ligada de 

forma mais íntima à Administração. Segundo Durante e Fávero (2009) “foi adotado o termo 

Gestão Secretarial para designar o modo mais gerencial de secretariar, o profissional de 

Secretariado em uma posição um pouco mais elevada, de assessor para gestor (DURANTE e 

FÁVERO apud SILVA, BARROS e BARBOSA, 2012). 

Não importa qual seja a área de atuação do profissional de secretariado, ele é 

prioritariamente um assessor, aquele que interliga realidades, pessoas e conhecimentos, 

atuando nos mais diversos níveis hierárquicos. Nonato Junior caracteriza a ciência da 

assessoria em quatro eixos básicos, e define o assessoramento como o trabalho direto do 

secretário, o conhecimento produzido pela aplicação das técnicas secretariais, ou seja, a 

utilização das ferramentas na rotina e a execução das atividades diárias (NONATO JUNIOR, 

2009). 

 

2.4 HABILIDADES SECRETARIAIS NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Para o presente estudo, após levantamento bibliográfico e estudo de campo, 

definimos que o ensino das técnicas de assessoramento se aplica em cursos de capacitação, 

ou seja, no desenvolvimento das técnicas secretariais aos servidores que pretendem melhorar 

a eficiência e eficácia do seu trabalho. 

Necessitamos então, definir quais habilidades seriam passíveis serem aplicadas em 

treinamentos, que geralmente são cursos de curta duração, método eficaz de 

aperfeiçoamento.  

A Resolução Conjunta nº 001/2007-SEAP/SETI53, definiu o perfil profissiográfico 

das funções a serem exercidas no serviço público do Estado do Paraná. Para o técnico 

administrativo de nível médio são elencadas as seguintes tarefas que compõem a Função: 

1. Realizar trabalhos administrativos da Instituição nas áreas de recursos humanos, 

finanças, acadêmicas, logística e de administração geral.  

2. Atender ao publico interno e externo.  

3. Fazer e atender chamadas telefônicas obtendo e fornecendo informações.  

4. Preparar relatórios e planilhas de cálculos diversos.  

5. Elaborar documentos administrativos, tais como oficio, informação ou parecer 

técnico, memorandos, atas etc.  

6. Secretariar as unidades.  

7. Orientar, instruir e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos e 

demais assuntos administrativos.  

8. Elaborar levantamentos de dados e informações.  

9. Participar de projetos na área administrativa ou outra.  

10. Participar de comissões e grupos de trabalhos, quando designado.  
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11. Efetuar registro, preenchimento de fichas, cadastro, formulários, requisições de 

materiais, quadros e outros similares.  

12. Elaborar, sob orientação, planos iniciais de organização, gráficos, fichas, 

roteiros, manuais de serviços, boletins e formulários.  

13. Elaborar estudos objetivando o aprimoramento de normas e métodos de 

trabalho.  

14. Proceder as operações micrográficas, seguindo normas técnicas.  

15. Arquivar sistematicamente documentos e microfilmes.  

16. Manter organizado e ou atualizar arquivos, fichários e outros, promovendo 

medidas de preservação do patrimônio documental.  

17. Auxiliar na organização de promoções culturais e outras.  

18. Receber, conferir, armazenar, controlar e entregar produtos, materiais e 

equipamentos no almoxarifado ou em outro local.  

19. Auxiliar na manipulação de medicamentos, sob supervisão.  

20. Participar de programa de treinamento, quando convocado.  

21. Zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos e ambiente de 

trabalho.  

22. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática.  

23. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 

função. 

Dentre as competências inerentes às funções de assessoramento, se destacam no 

enquadramento de um técnico nível médio que atuam em secretarias de departamentos da 

universidade as seguintes atribuições: 
a) atendimento ao público e ao superior, presencialmente ou por telefone; 

b) gestão documental (física e digital); 

c) elaboração e redação de documentação oficial, incluindo as de reuniões; 

d) organização de eventos. (SCHUMACHER; PORTELA; BORTH (2013). 

Como listado, apesar das especificidades do serviço público, no que concerne às 

rotinas burocráticas, as atividades realizadas são inerentes ao profissional de secretariado. 

Assim, como veremos adiante, capacitar os servidores de nível médio, por meio da 

descoberta de suas insuficiências, pode ser um caminho eficiente e eficaz nas atividades 

desempenhadas pelos profissionais que ocupam esse cargo.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O conceito de pesquisa é definido por Lakatos e Marconi (2012, p.43) como 

[...] um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que 

requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Significa muito 

mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar respostas para 

questões propostas, utilizando métodos científicos. 

Assim, a pesquisa científica é utilizada para, através do uso de métodos pré-

definidos, descobrir respostas e soluções para problemas de assuntos diversos. Entretanto, 

para cada tipo de problema existe um método que se adapta melhor para a busca das 
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soluções. No presente trabalho, a pesquisa utilizada será quantitativa, qualitativa e 

participante. 

Lima (2008) afirma que a pesquisa quantitativa “é orientada pelo raciocínio 

hipotético-dedutivo”, e que para isso o pesquisador 

[...] delineia o universo da pesquisa ou define criteriosamente a amostra 

que será estudada e define de maneira fundamentada as variáveis 

(independentes e dependentes) que serão consideradas. O processo de 

coleta de dados prioriza números e informações que possam ser 

quantificadas, os dados coletados e processados são interpretados e 

analisados com os recursos oriundos da Estatística, e a preocupação 

central reside em testar a hipótese para validá-la ou não (p. 28). 

De acordo com Terence e Escrivão Filho (2006), na abordagem qualitativa, o 

pesquisador procura 

[...] aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – ações dos 

indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente e contexto social – 

interpretando-os segundo a perspectiva dos participantes da situação 

enfocada [...]. Assim sendo, a interpretação, a consideração do 

pesquisador como principal instrumento de investigação e a necessidade 

do pesquisador de estar em contato direto e prolongado com o campo, 

para captar os significados dos comportamentos observados, revelam-se 

como características da pesquisa qualitativa. (p.2-3). 

A pesquisa participante é aquela da qual o pesquisador se envolve nas as atividades 

a fim de observar os fenômenos e compartilhar a vivência, participando de forma sistemática 

e permanente, ao longo do tempo de pesquisa. (SEVERINO, 2012) 

Para isso, aplicando-se os métodos mencionados, procurou-se verificar as maiores 

carências no exercício da função mediante a pesquisa junto aos servidores, por meio da 

aplicação de questionário enviados por e-mail, utilizando-se da plataforma digital de 

elaboração de questionários SurveyMonkey, em sua versão gratuita. Com essa ferramenta o 

servidor poderá apontar as maiores dificuldades que encontra no desenvolvimento de seu 

trabalho, proporcionando assim, dados que permitirão, com base na bibliografia adequada, 

elaborar e programar cursos de qualificação a serem ofertados pela Divisão de Treinamento 

e Desenvolvimento da universidade. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O questionário elaborado para identificação das dificuldades ficou disponível para 

acesso entre os dias 10 e 17 de abril de 2017. Foram ao todo 84 respondentes, sendo 54,76% 

do sexo feminino e 45,24% do sexo masculino, o que diverge um pouco do cenário 

comumente apresentado na profissão de secretariado, com os cargos sendo ocupados 

majoritariamente pelo sexo feminino. 

Quanto à idade e tipo de vínculo dos servidores, podemos observar na figura 1, que 

dos 84 respondentes, 38 tem acima de 46 anos (45,24%). Isso pode decorrer em virtude de 

que nas últimas duas décadas foram realizados poucos concursos para técnicos-

administrativos e que por isso o número de jovens servidores tende a ser baixo entre os 

efetivos, que foram ampla maioria entre os respondentes. 
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Figura 1 – Distribuição dos respondentes por idade e por tipo de vínculo: 

 

Fonte: Dados apurados na pesquisa por meio da ferramenta SurveyMonkey. 

 

Podemos observar na figura 2 que quase a totalidade dos respondentes tem nível 

superior ou pós-graduação nas modalidades lato e stricto sensu (identificados na opção 

“outro”, o que não é exigido para a função. Entretanto, o título é buscado independentemente 

da área em que o servidor atua, pois concede aumento salarial com a ascensão de classe na 

carreira de técnico administrativo de nível médio. 

 

Figura 2 – Distribuição dos respondentes por escolaridade: 

 

Fonte: Dados apurados na pesquisa por meio da ferramenta SurveyMonkey. 
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Figura 3 – Tempo de trabalho na instituição e tempo de atuação em funções secretariais: 

 

Fonte: Dados apurados na pesquisa por meio da ferramenta SurveyMonkey. 

 

Ao analisar a figura 3, podemos observar que mais da metade dos servidores que 

responderam (51,19%) atuam na universidade por  mais de 16 anos. Portanto são servidores 

com experiência na função e conhecimento dos trâmites e dos órgãos da universidade, ou 

seja, devem saber do funcionamento e burocracia da rotina de trabalho, e que no que tange 

ao trabalho em departamentos que exigem trabalho secretarial, 57,14% dos servidores atuam 

nesta função há mais de 10 anos. 

Devemos, mais uma vez, ressaltar que os dados podem expressar o contexto das 

políticas públicas do Estado do Paraná para a Educação, que não tem autorizado a abertura 

de concurso público e/ou a contratação de servidores técnico administrativos.  

A partir dos dados apresentados, temos um perfil dos respondentes, que pode 

expressar um perfil dos técnicos de nível médio que atuam em secretarias na universidade: 

são igualmente divididos entre os sexos, a maioria acima de 46 anos e com mais de 16 anos 

trabalho na universidade, e que atuam a mais de dez anos em funções secretariais.  

Na mesma oportunidade, foi solicitado aos respondentes que criassem uma escala 

de dificuldade entre oito itens apresentados, a fim de determinar quais áreas eram mais 

problemáticas na rotina desses servidores. Nesta questão foi utilizado o método de 

escalonamento, nos quais os respondentes deveriam numerar uma ordem de dificuldade 

quanto aos assuntos apresentados. Alguns deles afirmaram que isso não refletia exatamente a 

sua realidade, mas devido às limitações do servidor online do questionário (SurveyMonkey) 

esse foi o tipo que mais se adaptou a obtenção das respostas que se esperava. O método 

atribui uma pontuação a cada questão. 

Podemos observar na Figura 4 que a maior dificuldade foi atribuída ao quesito 

“falta de infra-estrutura”, com nota 5,76, que foi apontada por 28,57% dos servidores. Cabe 

aqui destacar novamente o contexto político de investimentos do governo do Estado do 

Paraná, que vem, sistematicamente, diminuindo os recursos destinados à construção de 

blocos e melhoria da infra-estrutura da universidade há vários anos, fazendo com que a 

estrutura disponível seja desgastada pelo uso recorrente, inclusive com diversos blocos em 

construção com as obras paralisadas. 

Em segundo lugar foi apontado a dificuldade com “organização de eventos” (nota 

5,29). Essa dificuldade pode ser advinda do fato de que são poucos os eventos organizados 

pelos departamentos a cada ano e que, na universidade, não há um setor específico para essa 
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área. Existe a Divisão de Cerimonial da universidade, que tem a função de realizar o 

cerimonial dos eventos realizados, mediante solicitação do departamento proponente, e 

também, de organizar as cerimônias de colação de grau e outros eventos oficiais.  

A seguir, temos nessa ordem de respostas: “gestão de arquivos físicos e/ou 

digitais”, apontado por 20,24% dos servidores (nota 5,02). Seguindo a escala, da maior 

dificuldade para a menor temos: “gestão do tempo” (4,99); “redação oficial” (4,48); 

“atendimento ao público” (4,02); “relacionamento com os colegas” (3,37); e 

“relacionamento com a chefia” (3.01). Estas são dificuldades passíveis de redução com a 

realização de cursos, com foco nas habilidades secretariais elencadas no referencial teórico. 

 

Figura 4: Escalonamento das dificuldades dos servidores por assunto54: 

 

Fonte: Dados apurados na pesquisa por meio da ferramenta SurveyMonkey. 

 

A Divisão de Treinamento e Desenvolvimento da universidade em questão tem 

oferecido cursos na área de secretariado, que focam o desenvolvimento das habilidades aqui 

citadas. Entretanto, devido à escassez de recursos financeiros, a quantidade tem variado 

bastante. 

Segue na Tabela 1, um levantamento dos cursos oferecidos, com enfoque nas 

habilidades secretariais, nos últimos seis anos: 

 

 

                                                 
54No anexo 1 se encontra uma tabela com os dados detalhados referentes ao gráfico. 
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Tabela 1: Cursos oferecidos pela Divisão de Treinamento e Desenvolvimento da Universidade, com ênfase em 

habilidades secretariais: 

Ano Quantidade de cursos

2011 3

2012 1

2013 6

2014 3

2015 1

2016 1  

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em dados fornecidos pela TDE55. 

 

Os cursos oferecidos têm, em sua maioria, enfoque nas relações interpessoais e na 

resolução de conflitos e no atendimento ao público, com várias turmas ao longo dos anos. 

Foi ofertado, uma vez nesse período, um curso de comunicação escrita. São ofertados 

também vários treinamentos para operação de sistemas específicos da universidade, como o 

de compras, por exemplo. 

Além dos cursos realizados pela divisão, são ofertados, também, cursos pela Escola 

de Governo, os quais não foram apurados para esta pesquisa, visto que o foco da pesquisa é a 

identificação das dificuldades para a elaboração de cursos por uma das pesquisadoras, que 

poderiam ser ministrados por pessoal disponível na própria universidade. 

Na figura a seguir, temos os dados referentes à motivação para participação nos 

cursos ofertados pela divisão de treinamento. 

 

Figura 5 – Motivação para participação ou não em cursos oferecidos pela Divisão de Treinamento e 

Desenvolvimento: 

 

Fonte: Dados apurados na pesquisa por meio da ferramenta SurveyMonkey. 

 

A essas questões era possível assinalar mais de uma resposta. Para a maioria dos 

respondentes (55 servidores), a “aplicabilidade do conhecimento adquirido para a função 

                                                 
55 Divisão de Treinamento e Desenvolvimento. 
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exercida” é o determinando no interesse em participação dos cursos oferecidos pela Divisão 

de Treinamento e Desenvolvimento, seguida pelo “assunto ser de seu interesse” e pelo 

“acúmulo de horas para a ascensão na carreira”. Para a maioria a “falta de tempo” é o maior 

empecilho à participação nos cursos, tendo em sequência afirmado não ficar “sabendo da 

realização deles”, ou que “os assuntos não eram do seu interesse”. 

Entretanto, segundo as funcionárias do setor, esses dados podem não revelar 

exatamente a realidade, visto que a maioria dos servidores que procuram a divisão para 

realizar os cursos explicitarem a necessidade de horas para a ascender na carreira. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atuação no serviço público é, geralmente, desejada devido à estabilidade e pelos 

salários. A concorrência nos concursos, dependendo do cargo, chega ser maior que muitos 

vestibulares. Apesar disso, o serviço público é conhecido como moroso e ineficiente. 

Por meio do presente trabalho, buscou-se aplicar o conhecimento adquirido na 

formação em Secretariado Executivo Trilíngue, para a melhoria de problemas identificados 

por uma das autoras, que atua como servidora da universidade há 14 anos, instituição tomada 

como objeto deste estudo. 

Apesar de um corpus de trabalho relativamente pequeno em comparação ao número 

de servidores que atuam em funções secretariais na universidade, mas que representa o 

universo do objeto pesquisado, pode-se apurar que os dados vem de encontro às impressões 

observadas, e que há uma necessidade premente por cursos na área secretarial, a fim de 

desenvolver as habilidades nos servidores, promovendo a eficiência e a eficácia do trabalho. 

A aplicação desse estudo por meio da promoção de cursos de duração é viável, visto 

haver pessoal qualificado junto aos professores de Secretariado, já que a contratação de 

pessoal externo, no momento é muito dificultada considerando a atual política do governo do 

Estado do Paraná no tocante ao sistemático corte de recursos, principalmente aos destinados 

ao treinamento dos servidores. 

Apesar dos dados apurados, quando consideramos o cotidiano vivenciado e 

apresentado pelas servidoras do setor onde foi realizado o estudo, pode-se inferir que a maior 

dificuldade apresentada será a mudança da visão dos próprios servidores, para que estes 

entendam a necessidade de se qualificarem visando a melhoria de seu trabalho, o que 

promoveria um ganho na eficiência e não apenas os ganhos financeiros. 

Destacamos ainda que este é um assunto pouco discutido, tornando, portanto, o 

estudo muito importante para a área e inclusive para a valorização do profissional de 

secretariado neste segmento, além do mesmo poder contribuir e ser replicado nas várias 

esferas do serviço público, tanto estadual, como municipal e federal. 
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ANEXO 1 

 

Tabela de escalonamento atribuído pelos respondentes referentes à figura 4. 

 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2006_tr540368_8017.pdf
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GT1 – Contexto da Atuação Profissional e do Mercado de Trabalho 

 

A EMPREGABILIDADE DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO: 

UMA ANÁLISE DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO NA MESORREGIÃO 

OESTE DO ESTADO DO PARANÁ 
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Bruna Alexandra Barroso  

UNIOESTE, bruna_alexandra9221@hotmail.com  

Ednilse Maria Willers  

UNIOESTE, ednilse26@gmail.com  

1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de trabalho surgiu juntamente com o sistema capitalista, por conta da 

utilização do trabalho em larga escala.  De forma prática, o mercado de trabalho é o 

ambiente de realização de compra e venda da força de trabalho, no qual ocorrem 

negociações entre o empregador e o empregado a respeito de salário, condições de trabalho, 

função a ser exercida e demais variáveis relacionadas ao capital e ao trabalho (SANTOS; 

MORETTO, 2011). 

Ainda segundo Santos e Moretto (2011), o mercado de trabalho passou por diversas 

mudanças, tanto no contexto organizacional quanto humano. Principalmente a partir dos 

anos 90, em que houve uma crescente demanda por conhecimento, os profissionais passaram 

a ter que apresentar aos empregadores competências e habilidades a fim de se manter 

empregáveis.  

Neste contexto formou-se uma equipe de estudo que objetiva verificar se o curso de 

bacharelado em Secretariado Executivo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(Unioeste) forma profissionais empregáveis e, se os acadêmicos do curso planejam, ao longo 

da graduação, sua carreira para atingir seus objetivos profissionais e se tornarem 

empregáveis. 

Para tanto, o estudo está dividido em etapas. A primeira está concluída e teve a 

finalidade de investigar o que o mercado de trabalho exige do profissional de Secretariado 

Executivo na mesorregião Oeste56 do estado do Paraná. Os objetivos desta etapa consistiram 

em: a) verificar o número de vagas disponíveis para essa mesorregião; b) identificar as 

competências e habilidades exigidas para o efetivo desempenho da função e; c) a 

remuneração ofertada. Cabe ressaltar que este estudo visa contribuir com a discussão 

proposta no Grupo de Trabalho sobre “Contexto da Atuação Profissional e do Mercado de 

Trabalho”. 

Este resumo expandido está organizado em cinco tópicos, sendo o primeiro esta 

introdução, seguido do referencial teórico composto por aspectos evolutivos e a 

                                                 
56 Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área 

geográfica com similaridades econômicas e sociais, que por sua vez, são subdivididas em microrregiões. Criada 

pelo IBGE, é utilizada para fins estatísticos e não constitui uma entidade política ou administrativa. O Paraná 

possui 10 (dez) mesorregiões geográficas (http://www.ipardes.gov.br, acesso em junho de 2017). 
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empregabilidade do profissional de Secretariado Executivo. No terceiro está exposta a 

metodologia utilizada seguido do quarto que apresenta os resultados e discussões. No quinto 

e no último tópico, apresentam-se as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ASPECTOS EVOLUTIVOS DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

Desde sua origem até os dias atuais, a profissão de Secretariado Executivo passou 

por grandes transformações. Quando ainda era exercida pelos escribas, a profissão era 

predominantemente masculina e proporcionava um status elevado perante a sociedade, sendo 

que estes profissionais deveriam receber formação específica a fim de adquirir conhecimento 

em filosofia, história, aritmética, línguas e processo (SABINO; JUNIOR, 2011). 

O ingresso da mulher na profissão se deu no período das grandes guerras mundiais 

(1914-1978), (1939-1945). Com os homens tendo que lutar por suas nações e abandonando 

seus locais de trabalho, as mulheres tiveram que preencher estas lacunas. Ao final das 

guerras, a profissão de secretariado acabou continuando a ser ocupada, em sua maioria, por 

profissionais do sexo feminino, por conta das competências e habilidades por elas 

desenvolvidas e que anteriormente não eram exploradas (SABINO; ROCHA, 2004). 

A respeito do desempenho da função, até a década de 1990, o profissional de 

secretariado era visto apenas como um executor de tarefas rotineiras, como: atender telefone, 

arquivar e organizar documentos, redigir cartas, atendimento ao público e serviços de 

recepção. A partir da última década do século XX, apesar de algumas organizações ainda 

terem uma visão simplista da profissão, nota-se uma crescente valorização destes 

profissionais (ALMEIDA; ROGEL; SHIMOURA, 2010). 

Com as mudanças ocorridas no mercado de trabalho e a constante evolução da 

tecnologia da informação, o mercado passou a exigir do profissional de Secretariado 

Executivo um novo perfil, não basta apenas à formação na área, ou saber empenhar as 

atividades operacionais. O profissional deve acompanhar as demandas de mercado, como 

citado por Almeida, Rogel e Shimoura (2010, p.10): 

[...] as organizações esperam do profissional senso crítico, postura ética, 

capacidade de articulação; utilizar as competências específicas, ter visão 

generalista e sistêmica, ser empreendedor, gerenciar informações com 

eficácia, atuar proativamente, ser criativo, trabalhar em equipe fazendo 

uso de liderança, ter maturidade emocional, enfim, estar aberto para o 

aprendizado contínuo. 

Ou seja, como o profissional de Secretariado Executivo expandiu seu campo de 

trabalho, passando a ter competências na área de consultoria, gestão de equipes e de tomadas 

de decisão, tornou-se um profissional indispensável nas organizações (LAWDER; 

WILLERS, 2012). Para tanto deve dotar-se de conhecimentos que desenvolvam 

competências e habilidades que atendam às demandas do mercado, sem deixar de lado o 

exercício de suas atividades operacionais.  
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2.2 EMPREGABILIDADE E O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

Com as mudanças do mercado de trabalho, a sobrevivência das organizações 

depende de sua capacidade de renovação, para isso precisam de profissionais dinâmicos, 

atualizados, flexíveis e competentes. O profissional de Secretariado Executivo deve estar 

atento as exigências do mercado de trabalho para se manter empregável.  

Empregabilidade pode ser definida como “um conjunto de conhecimentos, 

habilidades, comportamentos e relações que tornam o profissional necessário não apenas 

para uma, mas para toda e qualquer organização” (MALSCHITZKY, 2012, p. 156). Ou seja, 

o trabalhador precisa se moldar, adquirindo competências competitivas que o torna capaz de 

encontrar trabalho quando necessário e onde houver oportunidades. 

Neste sentido passa a ser de responsabilidade de cada profissional o 

desenvolvimento destas habilidades e competências, pois são elas que irão agregar vantagens 

competitivas no mercado de trabalho do século XXI. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo dotou-se da abordagem de análise qualitativa e do método de 

pesquisa descritivo. É descritivo, pois teve como objetivo a descrição de características de 

uma determinada população (GIL; 2008). Já a abordagem quantitativa, se justifica pela 

tradução em números dos dados e informações obtidos. 

O intuito do estudo foi analisar o mercado de trabalho para o profissional de 

secretariado na mesorregião Oeste do estado do Paraná. A coleta de dados se deu por meio 

da busca on-line em plataformas de comunicação que ofertam vagas de emprego, durante o 

mês de junho de 2017, período no qual foram identificadas 33 vagas. A partir destes dados 

foram listadas as competências e as habilidades exigidas para desempenho da função, bem 

como a remuneração para estes profissionais. Para a análise dos dados obtidos foi utilizado o 

software Excel, cujo tabulou-se e formatou-se os gráficos. De posse destes resultados foram 

feitas as análises a partir das quais se descreveram os resultados. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira parte do estudo se deu pela verificação do número de vagas 

disponibilizadas para a mesorregião Oeste do Paraná, que segundo dados do IBGE (2016) é 

composta por três microrregiões, sendo elas: Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, contanto ao 

todo com 50 municípios. As principais atividades econômicas são compostas pela 

agropecuária e as indústrias alimentícias. Com a coleta de dados que ocorreu durante o mês 

de junho do corrente ano, foram encontrados 33 anúncios relacionados ao profissional de 

Secretariado, conforme ilustrado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Vagas disponíveis para os profissionais de secretariado 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Ao avaliar o gráfico constatou-se que as maiores quantidades de vagas estão sendo 

disponibilizadas nos municípios polos da mesorregião: Cascavel, com 15 vagas, Foz do 

Iguaçu, com oito e Toledo com seis.  

A segunda parte do estudo foi a seleção e a análise das exigências de mercado de 

trabalho para estes profissionais. O Gráfico 2 sumariza as exigências citadas e a quantidade 

de vezes em que foram mencionadas pelos anúncios online. Observou-se que as mais citadas 

foram: atendimento ao público (17), informática (15), gestão de documentos (13), gestão de 

equipe (10) e boa comunicação (9). 

Gráfico 2 – Competências do profissional de secretariado 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

A terceira parte foi verificar qual é a remuneração ofertada para as vagas 

disponibilizadas. Neste quesito a menor remuneração informada foi de R$ 850,00 e a maior 

foi de R$ 6.500,00, conforme apresenta o Quadro 1. 
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 Quadro 1 – Remuneração do profissional de secretariado 

Remuneração Ofertada Quantidade de vagas 

Não informada 9 

R$                                      

850,00 

1 

R$                                   

1.000,00 

1 

R$                                   

1.100,00 

5 

R$                                   

1.200,00 

5 

R$                                   

1.300,00 

2 

R$                                   

2.000,00 

1 

R$                                   

2.300,00 

1 

R$                                   

2.500,00 

1 

R$                                   

3.000,00 

2 

R$                                   

3.200,00 

1 

R$                                   

3.500,00 

1 

R$                                   

6.500,00 

3 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Com os resultados obtidos, observou-se que nas 33 vagas ofertadas foram citadas 

20 competências diferentes para o exercício da função. Essa diversidade ratifica a exigência 

de um mercado de trabalho por profissionais multifuncionais. Levando em consideração que 

na mesorregião há apenas uma Instituição de Ensino Superior (IES) que oferta o curso de 

Secretariado Executivo, fica o questionamento: os profissionais formados por esta IES são 

capazes de desenvolver sua empregabilidade e se tornar desejáveis no mercado? Não se pode 

comprovar, por falta de dados, entretanto, pretende-se estender o presente estudo para uma 

análise mais completa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo da primeira etapa deste estudo foi verificar o número de vagas 

disponíveis de trabalho para os profissionais de secretariado executivo para a mesorregião 

Oeste do estado do Paraná, bem como, as competências e as habilidades exigidas para 

desempenhar a função e a remuneração ofertada. A partir da coleta e avaliação dos dados, foi 

possível compreender que a necessidade do profissional em maximizar sua empregabilidade 

é imperativa, uma vez que, contatou-se que as demandas de mercado da mesorregião Oeste 

paranaense exigem profissionais multifuncionais. 
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Os resultados alcançados com a primeira etapa foram promissores, desencadeando a 

próxima etapa do estudo que consiste na investigação do perfil de formação que o curso de 

Secretariado Executivo da Unioeste formar, bem como se os acadêmicos do curso planejam, 

ao longo da graduação, sua carreira para atingir seus objetivos profissionais e se tornarem 

empregáveis. O término deste estudo está previsto par o mês de março do ano de 2018. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, W. G.; ROGEL, G. T. S.; SHIMOURA, A. S. Mudanças de paradigmas na 

gestão do profissional de Secretariado. Revista de Gestão e Secretariado, São Paulo, v. 1. 

n. 1. p. 46- 68. jan./jun. 2010. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

LAWDER, V. G. B.; WILLERS, E. M. Atuação do bacharel em secretariado executivo em 

cargos com atribuições privativas a sua categoria profissional: estudo em uma empresa de 

grande porte do oeste do Paraná. Revista Expectativa, v. 11, n. 11, p. 45, 2012. 

MALSCHITZKY, N. A importância da orientação de carreira na empregabilidade. Revista 

FAE, Curitiba, v.15, n. 1, p. 150-165, jan./jun. 2012 

SABINO, R. F.; JÚNIOR, J. A. F. A. Secretariado: Formação e Mercado no Estado de 

Sergipe. Revista de Gestão e Secretariado, São Paulo, v. 2, n. 1, p.6-31, jan./jun. 2011. 

SABINO, R. F.; ROCHA, F. G. Secretariado: do escriba ao webwritter. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2004. 

SANTOS, M. E. S.; MORETTO, C.F. O mercado de trabalho do secretário executivo no 

contexto da dinâmica produtiva e do emprego recentes no Brasil. Revista do Secretariado 

Executivo, Passo Fundo, p. 21-35, n. 7, 2011. 



  

            V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo  

             Universidade São Judas Tadeu - USJT 

                     27 a 29 de setembro de 2017 
 

 

 

 

599 

 

AS TÉCNICAS SECRETARIAIS DESEMPENHADAS POR SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFPB CAMPUS IV, MAMANGUAPE 

 

Laiany Fonseca Silva Silva 

Universidade Federal da Paraíba, laianyfonseca27@hotmail.com 

Paulo Roberto dos S. Sousa 

Universidade Federal da Paraíba, souza_prs@outlook.com 

Cibelle Santiago  

Universidade Federal da Paraíba Santiago.cibelle@gmail.com.br 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presença do profissional de secretariado nas organizações é de extrema 

importância devido algumas características que são desenvolvidas e aprimoradas a partir do 

ensino formal de secretariado, seja em nível técnico, tecnólogo e superior, as quais servem 

de suporte e apoio para o assessoramento executivo. Os profissionais de secretariado 

assessoram e auxiliam os gestores com base no domínio das técnicas secretariais que, na 

visão de Nonato Júnior (2009, p. 173) “designa toda intervenção técnica e tecnológica que se 

produz ao longo das atividades operacionais realizadas nos trabalhos de assessoria”.  O 

secretário precisa conhecer os detalhes de cada atividade desenvolvida, por isso as técnicas 

secretariais estão presentes nas grades curriculares dos cursos de formação, a fim de que eles 

estejam preparados para assessor o executivo com eficácia e eficiência. “Sobre os conteúdos 

específicos dos cursos de Bacharel em Secretariado Executivo das IES públicas, observou-se 

a presença da disciplina de Técnicas Secretariais em seis dos cursos” (SABINO, 2006 apud 

PAES; MERCÊS, 2012, p. 56).  

Nesse contexto, cabe ressaltar, ainda, que a profissão de secretariado vem sendo 

exercida durante alguns anos, também, por profissionais de outras áreas do conhecimento. 

Devido à ausência do conselho fiscal para fiscalizar as irregularidades na profissão de 

Secretariado esta prática tem sido recorrente em algumas instituições/empresas. Todavia, 

alguns destes profissionais das outras áreas alegam que não desempenham as atividades 

secretariais, motivo pelo qual não necessitam de buscar uma educação formal técnica, 

tecnóloga ou bacharel em Secretariado. Logo, Silva (2017) faz uma construção teórica muito 

importante sobre “Os Limites entre a Atuação do Secretário Executivo e o Administrador: 

Um Estudo Bibliográfico” apresentando e delimitando as atividades secretariais e 

administrativas, com o intuito de tentar separar as atribuições de ambos profissionais para 

que eles não adentrem em espaços que não lhe convém, com base na regulamentação 

profissional de cada área profissional. 

A partir disso, gerou-se uma inquietação a partir destes profissionais que ocupam 

cargos de assessoria, na prática, são dos secretários já que eles desempenham atividades 

operacionais chamadas de técnicas secretariais, pois estudam para isso. Então, a pergunta-

problema que norteará este estudo é a seguinte: As técnicas secretariais são desempenhadas 

pelos Servidores Técnico-Administrativos da UFPB, Campus IV Mamanguape no 

assessoramento ao gestor? Como objetivo geral pretende-se identificar quais as técnicas 

secretariais que são desempenhadas pelos servidores técnicos administrativos da UFPB, 

Campus IV Mamanguape, verificar o nível de conhecimento que os servidores têm acerca 

das atividades secretariais e, por fim, elencar ações que a comunidade acadêmica do curso de 
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secretariado executivo da UFPB podem contribuir para o aprimoramento das técnicas 

secretariais, desempenhadas pelos servidores técnicos administrativos.  

Justifica-se a importância deste artigo porque as técnicas secretariais, enquanto 

atividades operacionais, são o cerne da atuação profissional secretarial e, portanto, devem ser 

analisadas sob outros contextos a fim de valorizar a formação técnica e específica em 

secretariado para ocupar os cargos que necessitam dos serviços de assessoramento 

executivo. Para a elaboração deste estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica, exploratória 

e de campo, sob a abordagem qualitativa método de análise descritiva. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ATIVIDADES OPERACIONAIS TÉCNICAS DA PROFISSÃO DE 

SECRETARIADO  

 

As atividades operacionais desempenhadas pelos Secretários são conhecidas como 

Técnicas Secretariais que, compreende-se como um elemento de mudança para o mercado, 

no qual são encontrados resultados positivos quanto a sua utilização, em que organizam todo 

o seu tempo, distribuindo muito bem seus deveres no curto espaço em horário (BOND, 

2009). Assim, as técnicas secretariais são as atividades que o secretário executivo 

desempenha diariamente em seu local de trabalho e, certamente, exige-se deste profissional 

atenção, dedicação, habilidade e conhecimento quanto ao seu cumprimento.  

Neste sentido, é salutar apresentar, minimamente, conceitos das técnicas 

secretariais:  

- Gestão de arquivos: “A gestão documental é uma ferramenta essencial na 

organização das informações dentro de qualquer instituição seja ela privada ou pública” 

(SOUSA, 2015 apud SILVA, 2016, p. 45). O profissional de secretariado pode ser a pessoa 

encarregada pelo fluxo e seleção das informações, por isso, cabe a ele fazer essa gestão 

documental ou auxiliar um profissional especializado para tal função”.  

- Gerenciamento de agenda: A agenda é uma das ferramentas de trabalho mais 

utilizada pelo secretário, pois é onde se administra diariamente os compromissos e atividades 

de seu chefe, com o propósito de lembrá-lo com antecedência e encaixar, harmoniosamente, 

todas as demandas (VEIGA, 2010).  

- Acompanhamento e Follow-Up: follow-up permite que o secretário mantenha 

uma organização de suas atividades, podendo classificar a execução de tal atividade em 

curto, médio ou em longo prazo, visto que durante seu horário de expediente realiza várias 

atividades que lhe requer tempo e conhecimento para o seu cumprimento (SILVA, 2016, p. 

48).  

- Atendimento telefônico: É de sua responsabilidade atender as ligações 

direcionadas ao setor e ao executivo, além de efetuar ligações para os clientes, fornecedores 

e demais funcionários (VEIGA, 2010).  

- Organização de viagens: Natalense (1995 apud CORDEIRO; GIOTTO, 2011. p. 

2) já ratificava esse ofício secretarial quando diz que “o secretário tem como funções o 

planejamento, a organização e o controle de seus trabalhos rotineiros, como reuniões, 

preparação de viagens, entre outras atividades da sua competência”.  

- Organização de eventos: O profissional em secretariado é capacitado para 

desenvolver todas as fases do evento. Por ser um profissional proativo, na maioria das vezes, 
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ele é o responsável pela organização e planejamento de um evento, já que ele conhece todas 

as técnicas e é qualificado para sua execução” (GUIMARÃES, 2015, p. 19).   

- Gerenciamento de reuniões: Para) “A reunião de trabalho é a forma mais eficaz 

de comunicar decisões, controlar e delegar tarefas, bem como estudar novas estratégias 

empresariais” (NEIVA E D'ELIA, 2009, p. 201). 

Compreende-se, portanto, que as técnicas secretariais são atividades que envolvem 

vários processos para a sua execução plena e satisfatória. Por isso, elas devem ser 

desempenhadas por profissionais que dedicaram alguns anos de estudo das teorias 

secretariais, a fim de que as expectativas organizacionais sejam supridas e implementadas 

por quem adquiriu conhecimento técnico, teórico e prático. 

 

2.2 ATIVIDADES SECRETARIAIS DESEMPENHADAS POR NÃO-SECRETÁRIOS 

 

Observa-se que no século XXI, ainda persiste a prática de pessoas que possuem 

outras formações atuando como secretários, sobretudo, na Universidade Federal da Paraíba, 

Campus IV unidade de Mamanguape. Isto ocorre porque os cargos de “assistentes 

administrativos” exigiram formação em Ensino Médio Completo ou Administração de 

Empresas, conforme Edital nº 53/2015, sem levar em consideração os profissionais com 

formação em Secretariado, já que na grade curricular do curso de Secretariado Executivo da 

UFPB dispõe de disciplinas específicas para explorar o aprendizado dos processos inerentes 

às atividades secretariais. 

Edital nº 53/2015 refere-se ao Concurso Público de Provas para 

provimento de 154 (cento e cinquenta e quatro) vagas dos cargos Técnico-

Administrativos em Educação nas classes E, D e C para o seu quadro 

permanente, de que trata a Lei nº 11.091, de 12/01/2005 e alterações 

posteriores, nos Campi de João Pessoa, Bananeiras, Areia, Mamanguape e 

Rio Tinto da Universidade Federal da Paraíba (UFPB, 2015, p.1) 

Das 154 vagas ofertadas, 7 vagas são para o cargo de “ADMINISTRADOR” tendo 

como pré-requisito Curso Superior em Administração e registro no CRA. Já para o cargo de 

“ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO” tem-se como pré-requisito Ensino Médio 

Completo, ou seja, sem restringir a formação técnica ou superior dos servidores a serem 

contratados, caso seja aprovado. Nas provas para o cargo de Assistente em Administração 

são exigidos alguns assuntos inerente à atuação do secretário como assessor: Documentação; 

conceituação: ata, atestado, certidão, circular, comunicado, convite, convocação, edital, 

memorando, ofício, ordem de serviço, portaria, requerimento; Noções de administração: 

conceitos básicos; tipos de organização; estruturas organizacionais; organogramas e 

fluxogramas; noções de funções administrativas: planejamento, organização, direção e 

controle; qualidade no atendimento: comunicação telefônica e formas de atendimento; 

noções de liderança, motivação e comunicação; noções de arquivologia (UFPB, 2015, p. 23).   

A partir desta descrição, percebe-se que os servidores contratados desempenharão 

atividades secretariais que são ensinadas nos cursos formais de secretariado com intenção de 

auxiliar e trazer benefícios e suporte ao gestor, alcançando resultados positivos para a 

organização. Todavia, quando as técnicas secretariais são desempenhadas por profissionais 

que não são secretários, demandará um esforço maior por parte do gestor para orientar e 

ensinar tarefas básicas do assessoramento como as técnicas secretariais descritas no tópico 

anterior. No sentido de delimitar e separar as atividades que devem ser desempenhadas pelos 
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profissionais administradores e secretários executivos, Silva (2017) concluiu em seu estudo 

que 

Enquanto o gestor é responsável pela atividade fim da organização, ou 

seja, administra as tomadas de decisões a partir dos dados fornecidos, 

administra as finanças e decide como e onde gastar e é o responsável pela 

concretização dos objetivos, o cogestor é um colaborador nesse processo. 

[...] Já o assessor, e neste caso trata-se da assessoria secretarial, seja 

técnica ou conceitual, fica bem delimitada dentro das atividades de 

secretaria, conduzidas através de conhecimentos técnicos, conceituais ou 

gerenciais e faz parte do processo administrativo como atividades meio, 

ou seja, as atividades que colaboram com a obtenção dos objetivos 

traçados pelas organizações (SILVA, 2017, p.51). 

Entende-se que o gestor desempenha atividades de abrangência macro numa 

organização, de maneira que ele precisa ter uma visão holística e postura estratégica para 

traçar metas em busca dos objetivos organizacionais e, por isso, ele está diretamente 

relacionado à formação de Administração de Empresas. Já o assessor exerce atividades de 

suporte e auxílio ao gestor, de forma que os conhecimentos técnicos adquiridos no curso de 

Secretariado devem ser implementados pelos profissionais de secretariado. Tomando como 

referência teórica este Edital nº 53/2015 da UFPB, vê-se que para o cargo de 

ADMINISTRADOR apenas os profissionais graduados em Administração de Empresas 

poderiam tomar posse deste cargo. No entanto, para o cargo de ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO, onde os profissionais desempenham as funções secretariais e de 

assessoramento, todas as pessoas que tivessem o Ensino Médio Concluído poderiam tomar 

posse deste cargo. A fim de comprovar, ou não, se os servidores técnicos-administrativos 

desempenham as técnicas secretariais, o próximo tópico abordará os procedimentos 

metodológicos necessários para alcançar este objetivo. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a elaboração deste estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfico e exploratório e 

de campo, sob abordagem qualitativa. A pesquisa de campo foi feita com os servidores 

técnicos administrativos da UFPB, Campus IV Mamanguape, que somam em 20. Para a 

coleta de dados foi elaborado um questionário e aplicado no dia 05 de junho à 10 (dez) 

servidores encontrados nos seus postos de trabalho, de modo que se obteve um retorno de 7 

(sete) questionários respondidos.  A análise das respostas utilizou-se o método descritivo 

para descrever as respostas dos servidores e fazer uma breve análise. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao analisar os questionários, verificou-se que nenhum dos servidores da UFPB são 

formados em secretariado executivo, sendo 3 com ensino médio completo e 4 com ensino 

superior concluídos, pois o concurso foi destinado a assistentes administrativos, isso ocorre 

pela falta de conhecimento dos gestores sobre as atividades secretariais e do conselho fiscal 

da profissão para fiscalizar essas situações. Com isso, verifica-se ausência de profissionais 

de secretariado em vários espaços administrativos da UFPB, Campus IV Mamanguape. Para 

responder o objetivo geral, os servidores técnicos-administrativos disseram que realizam 

todas as técnicas secretariais, exceto a Organização de viagens, por ter um setor específico 
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para esta atividade. Os técnicos administrativos da UFPB, Campus IV Mamanguape que 

ocupam os cargos de “assistentes administrativos” atuam como assessores dos 

departamentos em que estão alocados, desempenhando atividades operacionais que são 

ensinadas em algumas disciplinas do curso de Secretariado Executivo da UFPB. Entende-se 

que tais espaços devem ser ocupados pelos secretários, de forma que os próximos editais dos 

concursos devem ter como pré-requisito para investidura no cargo a formação de 

Secretariado.  

 

Quadro 01: Atividades Técnicas de Secretariado Desempenhadas pelos Técnicos Administrativos 

ATIVIDADES 

NÍVEL DE CONHECIMENTO  

(-) conhecimento   (+) 

conhecimento ANÁLISE DOS DADOS 

01 02 03 04 05 

Técnicas de 

Follow UP 

2 1 1 2 1 Dos 7 servidores 3 conhecem a técnica para 

acompanhar e monitorar as atividades do setor. 

Atendimento 

Telefônico 

   2 5 Os respondentes conhecem as ´técnicas e posturas 

necessárias para atender ao público interno e 

externo por telefone 

Gerenciamento da 

Agenda 

 1 3 2 1 3 dos servidores conhecem mais ou menos como 

gerenciar a agenda, enquanto que 3 tem o nível 

maior de conhecimento 

Organização de 

Reuniões 

1 1 1 2 2 A maioria dos respondentes (4) possuem 

conhecimentos de como organizar uma reunião. 

Organização de 

Eventos 

1 4 1  1 A maioria dos respondentes (4) possuem um nível 

de conhecimento baixo para organizar eventos. 

Gerenciamento de 

E-mails 

  1  6 6 dos respondentes tem o nível máximo de 

conhecimento para gerenciar os e-mails do setor em 

que trabalham 

Organização do 

Arquivo e 

Documentação 

   1 6 A maioria dos respondentes (6) possuem 

conhecimentos elevados para gerenciar e arquivar 

documentos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Adiante, perguntou-se quais as atividades que eles desempenham atualmente, 

mesmo sem ter o domínio total dos processos que as envolvem, onde responderam. O quadro 

01 Percebe-se uma certa falta de preparo desses servidores técnicos-administrativos para 

assessorar os gestores, situações que são, minimamente, trabalhadas em sala de aula dos 

cursos de secretariado para que os potenciais profissionais se prepararem sob uma base 

teórica para colocar em prática.  

O último objetivo verificou que os servidores entrevistados reconhecem que 

professores e alunos do curso de secretariado podem contribuir para o aprimoramento de 

suas atividades. 
 

Quadro 02: Ações para o aprimoramento das atividades dos Técnicos Administrativos 

INFORMAÇÃO 
SERVIDORES TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

Através da prestação de serviços de consultoria secretarial 4 

Através da realização de eventos que abordem as técnicas 4 
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secretariais 

Através de projetos de extensão que trabalhe o 

aprimoramento das técnicas secretariais 

3 

Das pesquisas cientificas que identifique as dificuldades na 

execução das atividades secretariais 

5 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os servidores entendem que o curso de secretariado pode agregar mais 

conhecimento para o desenvolvimento do seu trabalho no que tange o assessoramento 

executivo ao gestor, visto que o ensino sobre as técnicas secretariais apenas é ensinado em 

cursos de formação profissional dos secretários. Ratifica-se a importância do curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo Bilíngue da UFPB tanto para capacitar os atuais 

servidores como formar novos profissionais para atuar como assessores empresariais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este resumo expandido concluiu que os profissionais de outras áreas do 

conhecimento ocupam cargos e funções administrativas desempenhando as técnicas 

secretariais. Em algumas técnicas eles têm poucos conhecimentos de como desempenhá-las, 

enquanto que possuem alto nível de conhecimento de como realizar tal atividade. Estes 

conhecimentos são trabalhados em sala de aula nos cursos de Secretariado, seja de nível 

técnico, tecnólogo e superior, de maneira que entende-se que tais cargos devem ser ocupados 

por secretários executivos. A pesquisa verificou, ainda, que os servidores técnicos-

administrativos da UFPB, Campus IV Mamanguape desempenham as técnicas secretariais, 

exceto organização de viagens, sendo muitas vezes desempenhadas com dificuldade, 

conforme relatado na coleta de dados, por não terem o conhecimento teórico necessário. 

Além disso, o estudo comprova que a comunidade acadêmica de secretariado, estudantes e 

professores, são importantes para colaborar com o aperfeiçoamento das atividades dos 

servidores técnico-administrativos, a partir da execução de projetos de consultoria sobre as 

técnicas secretariais, além de fomentarem novas pesquisas com outros servidores a fim de 

identificar dificuldades na realização dos processos e procedimentos das técnicas 

secretariais. 

Este estudo deve ser ampliado, explorado e difundido entre os gestores de 

instituições públicas e privadas para que as oportunidades de emprego e vagas de concurso 

sejam ocupadas por Secretários, os quais têm aprendido a executar e gerenciar os processos 

das técnicas secretariais. A problemática do Secretariado sendo executado por outros 

profissionais precisa ser mais explorado. É necessário que novas pesquisas sejam realizadas, 

não se limitando apenas ao setor público, mas alcançando a unidade de Rio Tinto que, 

também, compõe o Campus IV da UFPB, assim como o setor privado.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Todo o conhecimento adquirido, quer seja em cursos de formações técnicas ou 

universitárias são fundamentais para a evolução indivíduo. Entretanto, esses mesmos 

conhecimentos, se não reciclados e aprimorados continuamente, podem se tornar, em um 

curto espaço de tempo, insuficientes para garantir a colocação e/ou a permanência de um 

profissional na organização. Assim sendo, a conquista da empregabilidade passa pela busca 

contínua de novos conhecimentos e de técnicas de ação. O profissional deve se atualizar 

constantemente e trabalhar o planejamento e a gestão de carreira com a finalidade de 

desenvolver competências, habilidades e comportamentos apropriados (MALSCHITZKY, 

2004). 

Todavia, aspectos como empregabilidade e êxito profissional, são parte de um 

continuum na formação do indivíduo. De acordo com Bernardes (2006) os profissionais 

devem planejar suas carreiras ainda na formação acadêmica, estabelecendo estratégias para a 

superação de eventuais obstáculos que possam surgir após a formatura. Dentre esses 

obstáculos, o ajuste entre o perfil do profissional formado e as demandas das organizações 

parece ser o principal elemento. Isso porque, as empresas buscam profissionais para 

aumentar a competitividade, portanto, munidos de conhecimentos e habilidades para tal 

(NEIS; SOARES; NEIS, 2012).  

Diante desta busca por aprendizagem contínua, as Instituições de Ensino Superior 

(IES) exercem contribuição no desenvolvimento e planejamento da carreira profissional. 

Logo, a obtenção de um título de graduação auxilia na empregabilidade dos profissionais. 

Porém, dentre o conjunto de conhecimentos ofertados pela graduação, algumas disciplinas 

podem exercer maior influência no processo de empregabilidade e ingresso no mercado de 

trabalho. 

Neste sentido, este artigo tem por objetivo identificar o rol de disciplinas ofertadas 

pelo curso de Secretariado Executivo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(Unioeste) que mais impactam na inserção dos acadêmicos no mercado de trabalho e analisar 

a empregabilidade conferida pelo curso, na visão dos acadêmicos. Enquanto contribuição, 

acredita-se que essa pesquisa pode fornecer subsídios para estudos referentes a estrutura 

curricular do curso em questão, apontando potencialidades e desafios em relação a 

empregabilidade dos profissionais em formação e já formados.  

Estruturou-se o referido estudo nas seguintes seções: na segunda, apresenta-se o 

referencial teórico sobre a empregabilidade no ensino superior; na terceira, relata-se os 

procedimentos metodológicos, o qual foi utilizado métodos predominantemente qualitativos; 

na quarta, expõe-se os resultados obtidos e discussão sobre os mesmos; e, na quinta, exprime 

as considerações e apontamentos finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A empregabilidade pode ser representada por um profissional que possui qualidade 

empregável, assim, trata-se de um conceito pertinente ao mundo do trabalho, o qual expressa 

quanto o indivíduo deve ter capacidade de se adaptar e se enquadrar no mercado globalizado 

(CARVALHO, 2002). Porém, ser competente engloba também ter um bom desempenho, 

sendo necessário diversos conhecimentos, habilidades, comportamentos (RABAGLIO, 

2001). 

A empregabilidade no campo do ensino superior pode ser definida como a 

probabilidade do graduando apresentar atributos que os empregadores consideram 

necessários para o funcionamento efetivo de sua organização (MOROSINI, 2001). É preciso 

que o profissional tenha não apenas habilidades de emprego, mas também o 

desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva no processo de aprendizagem continuada.  

Campos et al. (2008, p. 165) afirmam que “a maior parte dos jovens candidatos no 

mercado de trabalho possui pouco dos requisitos esperados para um profissional”. Este, em 

sua pesquisa, esclarece que a crítica principal dos empregadores é quanto à educação e ao 

treinamento de habilidades pessoais, sociais e comunicativas e às falhas de formação básica.  

As Diretrizes Curriculares estabelecem a criação de currículos mínimos nos cursos 

de graduação. Tais currículos mínimos foram criados para ditar normas em todo país e 

padronizar as ofertas curriculares, estas devem preparar o profissional para enfrentar e lidar 

com as constantes mudanças no mundo do trabalho (GALINDO; SOUZA; CARVALHO, 

2012). Para Bortolotto e Willers (2005), o secretário executivo possui características que lhe 

conduzem a um perfil identificado como eclético, polivalente e multifuncional. Além disso, 

é necessário ter as competências profissionais, que são conhecimento técnico e teórico, 

habilidades e atitudes. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa caracteriza-se como 

predominantemente qualitativa, pois esta possibilita análise do comportamento da população 

estudada. Quanto aos objetivos é descritiva, pois apresenta as características de determinada 

populações. Quanto aos procedimentos, trata-se de um levantamento pois se caracteriza pela 

interrogação direta que se deseja conhecer (RAUPP; BEUREN, 2009). 

Para atingir os objetivos realizou-se levantamento de dados com 26 acadêmicos do 

curso de Secretariado Executivo da Unioeste, campus Toledo/PR. Para a coleta de dados foi 

realizada censo com os alunos presentes nos dias 21 e 22 de junho de 2017. Foi utilizado um 

questionário composto por 10 questões, sendo 1 questão aberta e 9 fechadas. 

Para duas questões fechadas, utilizou-se escala Likert que avalia concordância ou 

discordância em escala de 1 a 5, em que 1 equivale a forte discordância e 5 a forte 

concordância.  

Em relação a análise, utilizou-se de elementos da estatística descritiva, tabulou-se as 

respostas dos questionários com auxílio de planilha eletrônica do Excel e gerou-se gráficos 

em escala percentual para melhor visualização dos resultados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Curso de Secretariado Executivo da UNIOESTE foi criado em 1986 e, 

atualmente tem duração mínima de 4 anos, sendo oferecido no período noturno e confere o 

título de bacharelado. 

Em relação ao perfil dos respondentes, constatou-se que, 96,15% são do sexo 

feminino e apenas 3,85% do sexo masculino. Quanto à idade, o predomínio é de alunos na 

faixa de 18 e 24 anos com 53,85% seguido por 25 e 31 anos com 26,9%. Tais dados 

remetem a constatação de que o curso tem um predomínio da presença feminina e composta 

em sua maioria por jovens, recém-saídos do ensino médio.  

Quando investigados sobre a situação quando ingressaram no curso de graduação, 

61,54% afirmaram que estavam trabalhando enquanto 38,46% estavam fora do mercado de 

trabalho. Do total de acadêmicos que estavam desempregados quando do ingresso na 

graduação, 90% afirmam que o curso favoreceu sua entrada no mercado de trabalho. No 

momento, 76,92% estão inseridos no mercado de trabalho. Índice satisfatório dados os 

percentuais de desemprego do país (13,7% da população, o que equivale 14,2 milhões de 

pessoas) (IBGE, 2017). Destes que estão inseridos no mercado de trabalho, 70% estão 

atuando na área do curso. Tais dados denotam o ingresso à graduação tem impactos positivos 

sobre a empregabilidade da população estudada. 

Contatou-se também que na opinião dos acadêmicos, as disciplinas ofertadas pela 

graduação contribuem para seu crescimento profissional, opinião expressada por 84,66% dos 

pesquisados. Este resultado é positivo, pois demonstra aprovação dos acadêmicos quanto às 

disciplinas ofertadas pelo curso no que tange ao crescimento profissional do aluno.  

Investigou-se também o rol de disciplinas que mais favorecem ao ingresso no 

mercado de trabalho. Os resultados dessa investigação podem ser visualizados no Gráfico 1.  

Gráfico 1 - Disciplinas que favorecem o ingresso no mercado de trabalho. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Dados apresentados no Gráfico 1 apontam que a disciplina de Língua Portuguesa é 

a que mais favorece ao ingresso no mercado de trabalho seguida por Técnicas de 

Secretariado Executivo. Em relação a esses resultados é possível inferir que existe 

alinhamento entre a percepção dos acadêmicos com os objetivos do curso e das disciplinas. 

Isso porque a disciplina de Língua Portuguesa no curso de Secretariado Executivo da 

Unioeste tem, entre os objetivos, ampliar o domínio potencial expressivo da língua materna, 
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dominar os processos de redação, coesão e coerência, voltado ao domínio na profissão, ou 

seja, é voltado à empregabilidade como elencado pelos discentes. Medeiros e Hernandes 

(2010) classificam como exigência básica o domínio da língua portuguesa, não somente para 

escrever, mas também para falar. Já, em relação a disciplina de Técnicas em Secretariado 

Executivo, esta objetiva instrumentalizar os acadêmicos em aspectos técnicos inerentes a sua 

profissão, ou seja, tratam-se de disciplinas fundamentais ao desempenho da prática 

profissional. 

Na sequência, investigou-se a percepção dos acadêmicos sobre as disciplinas que 

favorecem o desenvolvimento de atividades em seu local de trabalho. Os resultados dessa 

investigação podem ser observados no Gráfico 2  

Gráfico 2 - Disciplinas que favorecem o desempenho das atividades. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os dados apontam que a disciplina que mais favorece para o desempenho das 

atividades é Comunicação Empresarial seguida por Técnicas de Secretariado Executivo e 

Língua Portuguesa. Resultado que remete a analise realizada quando da investigação acerca 

das disciplinas que favorecem ao ingresso no mercado de trabalho. Indubitavelmente 

conhecimento sobre comunicação empresarial é um dos elementos que servem de subsídio a 

formação do secretário como assessor e gestor, em paralelo a demais disciplinas ofertadas 

pelo curso, a exemplo de Técnicas de Secretariado e Administração.  

Entretanto, esses dados remetem a reflexão de que o mercado de trabalho ainda 

valoriza mais as atividades técnicas desempenhadas pelos profissionais, como o atendimento 

ao cliente e a redação oficial, do que suas habilidades voltadas a área de gestão e assessoria.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito principal deste trabalho foi identificar se o curso de Secretariado 

Executivo da Unioeste auxilia o ingresso dos seus acadêmicos no mercado de trabalho e 

ainda, quais são as disciplinas mais relevantes nesse processo. 

Pode-se avaliar que o curso contribuiu com a entrada dos discentes nas 

organizações, pois aumentou a quantidade dos mesmos empregados no decorrer da 

graduação. A disciplina que mais colabora com o ingresso no mercado de trabalho é a 

Língua Portuguesa e a que favorece o desenvolvimento de atividades no local de trabalho é 

Comunicação Empresarial.  
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Por certo, o limite entre o técnico e o humano está mais tênue, e é preciso a 

interação entre ambos, pois este é o caminho eficaz para ascender a carreira profissional. O 

verdadeiro profissional tem como objetivo fazer de si mesmo alguém empregável. E para 

isso deve-se fazer busca continua de atualização. Durante a graduação, o discente é 

estimulado a se atualizar, e como o profissional atualizado é o que o mercado de trabalho 

almeja, pode-se dizer que o curso é um fator de empregabilidade, até porque este passa a ser 

um diferencial. 

Entende-se que as pesquisas sobre esse tema são relevantes e devem continuar 

acontecendo, pois por meio destas é possível a IES avaliar o ensino em relação a 

empregabilidade e atualizar-se nos pontos que considerar fracos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando há disponibilidade de cargo(s) em uma empresa, esta se propõe a realizar 

um processo de recrutamento (processo seletivo) para divulgar essa vacância e atrair 

profissionais para o posto. O recrutamento ocorre quando uma organização deseja atrair para 

o cargo disponível candidatos com as qualificações desejadas (CHIAVENATO, 2010). Por 

isso, anuncia-se essa disponibilidade.  

A forma de veiculação de abertura de processos de seleção e/ou de posições 

inocupadas é variada, podendo ser realizada em suportes tradicionais, como o jornal, ou em 

plataformas digitais. Chiavenato (2010) postula que a internet, por seu imediatismo, 

revolucionou os modelos de recrutamento: trouxe facilidades em relação a distância, ao 

envio de documentos e à interação entre empresa e candidato. Sendo assim, a web é cada vez 

mais utilizada para tal, tanto pelas empresas que buscam divulgar suas vagas quanto pelos 

candidatos que estão procuram o primeiro emprego ou uma recolocação profissional. 

Os profissionais de Secretariado Executivo também são visados pelas organizações, 

com interesse acentuado a partir da década de 80, quando se passou a considerar o 

profissional como um integrante da administração participativa. Dentro desse 

contexto, encontram-se inúmeras vagas para o cargo em sites de buscas de vagas de 

emprego.  

Considerando, então, tais fatos, este trabalho objetiva verificar se o que é exigido 

para a contratação de um profissional da área condiz com as atribuições determinadas pela 

Lei de Regulamentação da profissão, Lei 7.377/85, complementada pela Lei 9.261/96. 

Analisaremos quais os tipos de características (técnicas e/ou comportamentais) são 

demandadas para um cargo em secretaria executiva e, ainda, observaremos em quais 

imaginários sociodiscursivos essas determinações se ancoram. Para embasar o trabalho, o 

corpus será estudado a partir da teoria semiolinguística de análise do discurso desenvolvida 

pelo linguista francês Patrick Charaudeau.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Charaudeau (2012) trabalha o discurso como sendo parte de uma problemática 

ampla, que vai além do aspecto exclusivamente linguístico (no sentido tradicional do termo), 

contemplando texto e contexto. Ao postular sua teoria semiolinguística, esse autor nos 

mostra que as construções de significados ocorrem dentro de determinadas situações de 

comunicação – um espaço de troca entre os interlocutores, podendo ser monologal, quando 

os parceiros não estão presentes fisicamente um ao outro, ou dialogal, quando há essa 

presença física – que envolvem os atos de linguagem. 
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Um ato de linguagem visa a uma influência, carrega uma proposição sobre o mundo 

e comporta sujeitos portadores de identidades – sociais, psicológicas e discursivas – e de 

projeto(s) de intencionalidade(s) (CHARAUDEAU, 2012). Outrossim, é composto por dois 

espaços: o espaço do fazer, denominado espaço externo, e o espaço do dizer, interno, onde se 

compreendem parceiros e sujeitos, respectivamente. Temos, desse modo, os parceiros: um 

EU comunicante (EUc) e um TU interpretante (TUi), ambos seres sociais e psicológicos, 

definidos por traços de identidade. Já os sujeitos são o EU enunciador (EUe), a projeção 

discursiva, o papel linguageiro do EUc, e o TU destinatário (TUd), o destinatário ideal do 

discurso, sendo ambos chamados seres de fala. A linguagem se configura, então, na 

interação entre parceiros e sujeitos, com um EU dirigindo-se a um TU. Para concretizar seu 

ato, o EUc vale-se de estratégias, que correspondem às suas escolhas para seduzir o TUi, de 

modo a fazê-lo corresponder a seu destinatário ideal. Regulando todo esse ato, temos o 

contrato, um acordo entre os parceiros que pressupõe um reconhecimento de competências 

análogas para o entendimento e a validade do ato de linguagem. 

Essas identidades sociais e discursivas são constituídas por uma base de imaginários 

sociodiscursivos, que, como afirma Charaudeau (2015), representam julgamentos e 

percepções que indivíduos e grupos têm de acontecimentos e de atividades sociais, sendo 

materializados – e passíveis de serem detectados – nos discursos.  

Posto isso, tal teoria foi adotada em nosso estudo, pois, ao verificarmos as 

condições de produção do discurso, os papéis sociais e discursivos dos participantes e as 

estratégias empregadas, somos capazes de perceber as (reais) intencionalidades do EUc, 

produtor do texto, e em quais imaginários – relacionados à profissão e ao profissional 

secretarial – sustenta sua fala. 

Quanto à Lei 7.377/85, complementada pela Lei 9.261/96, chamada Lei de 

Regulamentação da profissão, que norteará nossa análise sobre as atribuições profissionais, 

esta dá providências acerca da distinção das categorias secretário e secretário executivo e das 

atribuições profissionais de ambos.  Segundo suas disposições, o secretário é profissional a 

nível técnico, responsável por tarefas de caráter de fato tecnicista, como organização e 

manutenção de arquivos da secretaria e execução de serviços típicos de escritório, como 

recepção, registro de compromissos e informações e atendimento telefônico. Já o secretário 

executivo possui bacharelado e é responsável por ações gerenciais, quais sejam: assistência e 

assessoramento direto a executivos, coleta de informações para a consecução de objetivos e 

metas de empresas, redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma 

estrangeiro, entre outras. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a investigação, adotamos como corpus um anúncio de uma vaga de emprego 

para a área de Secretariado Executivo publicada no site Catho. Essa plataforma digital foi 

escolhida por seu renome e sua popularidade nacional e pela não necessidade de registro 

para realizar a busca – mesmo que haja uma área exclusiva para assinantes. Para além disso, 

optamos trabalhar com uma página on-line por considerarmos ser essa a forma mais 

acessada e requisitada por profissionais nesta geração, que, como dito por Jenkins (2009), 

 está cercada de e conectada a mídias em todos os lugares.  

A busca pelo objeto de estudo ocorreu no período entre 26 de maio e 9 de junho de 

2017. Filtramos somente o perfil da vaga, caracterizando-a como “profissional”, excluindo, 
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assim, os níveis “operacional” e “estágio”. Não restringimos a localização geográfica ou a 

pretensão salarial para dar maior amplitude à pesquisa. 

Sobre a palavra-chave, pesquisamos, a priori, o termo “Secretária Executiva”, pois 

sabemos da expressividade do sexo feminino na profissão e dos imaginários atrelados a esse 

fato. Logo após, para inserir o gênero masculino, buscamos por “Secretário Executivo”. 

Ainda, verificamos os resultados para “Secretariado Executivo”. Curiosamente, relacionados 

à “Secretária Executiva” apareceram 117 anúncios, mas para “Secretário Executivo” e 

“Secretariado Executivo” somente duas vagas foram mostradas (as mesmas para ambos os 

termos). Portanto, escolhemos a última nomenclatura, pelo número reduzido de vagas 

encontradas e pela coincidência entre os mesmos anúncios serem atrelados ao profissional 

do sexo masculino e à profissão em geral. A partir disso, como uma das vagas se referia a 

Analista de Comunicação/Eventos Sênior – Secretariado Executivo, desconsideramos-na, 

pois não é direcionada especificamente para a área, sendo, inclusive, analista de 

comunicação o primeiro termo evidenciado. Desse modo, restou-nos a vaga de Secretário 

Executivo Bilíngue, divulgada no dia 07-6-2017. 

Figura 1. Vaga de emprego para a área de Secretariado Executivo divulgada no site Catho. Disponível em: 

<http://www.catho.com.br/vagas/?q=Secretariado+Executivo&pais_id=31&faixa_sal_id_combinar=1&perfil_i

d=1&order=score&where_search=1&how_search=2>. Acesso em: 9 junho 2017. 

  

Então, partindo dessa vaga de emprego oferecida para a área de Secretariado 

Executivo no site Catho, procedemos com as interpretações. Aplicando os postulados de 

Charaudeau no que tange ao ato de linguagem, foram definidos, em primeiro momento, em 

nosso objeto de estudo, a situação de comunicação – contexto – em que fora produzido e 

veiculado, os participantes desse ato de linguagem e as estratégias utilizadas pelo produtor 

do texto. Posteriormente, examinamos os imaginários alocados nesse discurso para, por fim, 

tecermos nossas considerações finais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Charaudeau (2015) incita-nos a iniciar nossas análises pelo contrato 

comunicacional, ou seja, analisar a situação de comunicação. Dessa forma, identificamos 

que o anúncio fora veiculado em uma plataforma on-line de divulgação de vagas de 

emprego, em uma situação monologal, em que o TUi não se encontra fisicamente presente 

em relação ao EUc; estes sendo, respectivamente, aqueles que de fato leram o conteúdo do 

anúncio, coincidindo ou não com o destinatário ideal, e aquele que informou a vacância no 

site, um responsável pela área de Recursos Humanos da empresa ou mesmo um executivo – 

mas reverberando os interesses e as necessidades da organização à qual pertence. O EUe é, 

juntamente com a própria Catho, que se responsabiliza pela visibilidade do anúncio, a 

empresa para a qual a vaga é destinada –  que, nessa situação, tem seus dados visíveis apenas 

para assinantes. O TUd seriam os profissionais de secretariado executivo que acessam sites 

em busca de vagas de emprego. Quanto às estratégias, estas se tratam do posicionamento 

desse anúncio – em um site de grande visibilidade – e das escolhas textuais/discursivas, 

nosso principal foco de análise. 

Admitindo o âmbito textual, nosso primeiro contato é com a nomenclatura do 

cargo, “Secretário Executivo Bilíngue”, localizada à esquerda. Desse modo, presume-se que, 

consoante o artigo 2º da Lei 7.377/85, complementada pela Lei 9.261/96, para assumir o 

posto, o profissional deva ser diplomado, no Brasil ou no exterior (desde que o diploma seja 

revalidado), em curso superior da área ou ser portador de qualquer diploma de nível superior 

e, na data de vigência da Lei, houver comprovado, por declarações, o exercício efetivo das 

atribuições referentes à categoria durante pelo menos trinta e seis meses, ou ter pelo menos 

cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados de exercício de atividades próprias de 

secretaria na data de vigência dessa Lei (artigo 3º). Ademais, necessita-se o domínio de um 

idioma além da Língua Portuguesa.  

À direita, temos a data de divulgação do anúncio, dia 7 de junho (de 2017), o que 

nos faz destacar a atualidade da proposta. Abaixo, pela disposição do termo “a combinar”, 

sugere-se que essa expressão se refira ao salário. Além disso, temos o número de vagas 

disponíveis, uma, e a identificação do local de atuação da empresa, Ribeirão Preto, São 

Paulo. Cumpre-nos pontuar que o Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São 

Paulo disponibiliza57 um quadro com o piso salarial da categoria – o que pressupomos ser a 

referência nesse caso. 

Sobre as atribuições exigidas para assumir a posição, temos, primeiramente: atender 

ao presidente da empresa e diretores, função condizente com a determinação do artigo 4º da 

Lei de Regulamentação: assistência e assessoramento direto a executivos. É também 

necessário ser responsável pela agenda do presidente, fazer reservas de passagens, hotéis, 

controles de despesas bancárias; tarefas que dizem respeito ao profissional de secretariado – 

controle de agenda: registro de compromissos e informações (artigo 5º) – e ao de 

secretariado executivo – conhecimentos protocolares. Pontuamos o uso do etc., deixando 

uma interpretação de que outros encargos, não especificados, podem ser demandados do 

profissional. Além disso, há a exigência da formação em Secretariado Executivo, 

corroborada pelas disposições da Lei. Porém, esse cargo pode ser preenchido por graduados 

em áreas afins, levando-nos a questionar quais seriam tais áreas, posto que esse termo conota 

                                                 
57 Disponível em: <http://www.sinsesp.com.br/pt/juridico/guia-de-salario>. Acesso em: 10 

junho 2017. 
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amplas interpretações. A isso se relacionam dois imaginários sociodiscursivos: um, que toma 

a profissão de secretariado executivo (e de secretariado) como não dependente de formação 

acadêmica para ser exercida, e outro, relacionado a áreas educacionais que são julgadas 

como correlatas: graduação em Letras e/ou em Administração. 

É demandada, ainda, experiência na função, como uma forma de verificar dados de 

atividades profissionais anteriores. É mandatário o registro na SRTE, coadunando com a 

disposição do artigo 6º da Lei: o exercício da profissão de Secretário requer prévio registro 

na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho; aqui indagamos se a 

apresentação do registro estende-se às áreas afins. Quanto aos idiomas, são requeridos Inglês 

e/ou Espanhol fluentes; nesse sentido, percebemos o imaginário do profissional secretarial 

como sendo fluente em um segundo (ou mais) idioma(s). O horário de trabalho, comercial, 

reflete o que é adotado em grandes centros comerciais e o regime de contratação baseia-se na 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, estando de acordo com as leis trabalhistas 

vigentes, vide Decreto-Lei 5.452/43.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizadas as análises, constatamos que esse anúncio pretende selecionar 

profissionais de secretariado executivo que cumpram tarefas incumbidas ao cargo, mas tendo 

que executar algumas funções que cabem a um secretário – com formação técnica.  

Ao não exigir a graduação exclusivamente em secretariado executivo, constatamos 

um reforço aos imaginários de que a atividade secretarial não demanda formação acadêmica 

específica.  Conjuntamente, conotada pelo uso do etc., há uma representação do profissional 

de secretariado executivo como aquele que atende a demandas extras do executivo; 

recuperando um imaginário cristalizado, podemos dizer que até mesmo a nível pessoal. 

É interessante ressaltar que o título da vaga inclui o profissional do sexo masculino, 

uma vez que sabemos que a profissão é considerada, por muitos, como exclusivamente 

feminina. E quanto à busca, surpreendemo-nos ao encontrar somente duas vagas de emprego 

atreladas ao termo “Secretariado Executivo” enquanto a busca por “Secretária Executiva” 

retornou 117 vagas, evidenciado a mulher como representante da categoria. 

Por fim, temos que, no recrutamento de um secretário executivo, o contratante preza 

a dimensão gerencial da profissão, porém, os imaginários em relação à mulher – aqui 

apurados no processo de pesquisa de vagas – e à execução de atividades tecnicistas se 

mantêm.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O secretariado executivo contemplou, nos últimos anos, um crescimento 

significativo em termos de produção científica. Alguns dos trabalhos tratam especificamente 

do ‘estado da arte’ nesse campo e suscitam conhecimentos importantes sobre os fenômenos 

de seu interesse, dentro os quais se incluem os contextos de atuação desse profissional. 

Nesse domínio, há estudos que tratam da inserção do secretário executivo na gestão 

universitária e nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), os quais se constituem, 

em sua maioria, como estudos de caso em instituições específicas e analisam questões como 

o perfil, o panorama e as competências do cargo nesse contexto (como OLIVEIRA; 

MORAES, 2014; SOUSA, 2014; LEAL; 2014; RAVIANI, 2015; SOUZA, 2017); os 

concursos públicos para provimento do cargo (como LEAL; SILVA; DALMAU, 2014; 

OLIVEIRA et al., 2016) e as contribuições do secretário executivo em unidades 

administrativas e acadêmicas específicas (como BONZANINI, 2010; FERREIRA, 2010; 

LEAL; MORAES, 2017). 

Dois desses trabalhos (BOZANINI, 2010; LEAL; MORAES, 2017) tratam da 

atuação do secretário executivo nos setores de relações internacionais das instituições 

universitárias, onde a gestão da internacionalização ocorre. Leal e Moraes (2017) investigam 

se esse profissional apresenta competências que possam ser contributivas à gestão da 

internacionalização nas IFES e identificam que, ao menos na teoria, ele tem condições de 

ocupar espaço significativo na gestão da integração das dimensões internacional, 

intercultural e global aos propósitos, às funções e à entrega da educação superior. Contudo, a 

convergência identificada por Leal e Moraes (2017) é teórica e, com vistas a validar seus 

achados, os autores recomendam o desenvolvimento de estudos empíricos sobre o tema. O 

presente trabalho busca suprir essa lacuna e, para tanto, estabelece o objetivo geral de 

analisar a atuação do secretário executivo nos setores de relações internacionais das 

IFES. Após a presente introdução, apresentam-se os temas que sustentam o 

desenvolvimento do estudo. Posteriormente, aborda-se o caminho metodológico a ser 

percorrido, seguido da descrição dos resultados que se pretende alcançar, tendo em vista 

tratar-se de um estudo em vias de desenvolvimento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A GESTÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A internacionalização pode ser definida como processo de integração das 

dimensões internacional, intercultural e global aos propósitos, às funções primárias e à 

entrega da educação superior. Caracteriza-se, portanto, como um processo, usado para 

alcançar ou aprimorar objetivos (KNIGHT, 2004). Trata-se de um tema que migrou da 

margem para o centro do interesse institucional (HUDZIK, 2011), sendo frequentemente 

apontado como recurso para que as universidades respondam aos desafios de um contexto 

global complexo. Se compreendida em perspectiva abrangente, a internacionalização 

envolve mudanças operacionais, estruturais e pragmáticas nas instituições, que demandam a 

formulação de políticas e a implementação de estratégias. Portanto, deve integrar-se à 

missão e ao planejamento estratégico e ser apoiada pelos gestores, docentes, técnicos e 

estudantes (CHILDRESS, 2009; HUDZIK, 2011; GACEL-ÁVILA, 2012; NAFSA, 2015).  

A despeito da popularidade da internacionalização, poucos estudos se preocupam 

com a gestão desse processo no nível institucional (SAID et al., 2015; STAFFORD; 

TAYLOR, 2016). Ressalte-se que os gestores universitários desempenham função crítica em 

todas as fases do processo, sobretudo nas decisões políticas e no desenvolvimento dos planos 

estratégicos, os quais servem como: roteiro para operacionalizar o processo; veículo para 

estimular o engajamento de participantes-chave; mecanismo para explicar o significado e os 

objetivos da internacionalização à comunidade; meio para desenvolver a colaboração 

interdisciplinar e ferramenta para levantar recursos (CHILDRESS, 2009; NAFSA, 2015). 

As instituições acadêmicas dos países periféricos e semiperiféricos enfrentam 

desafios significativos nos processos de internacionalização, tendo em vista seus problemas 

estruturais em termos de acesso, equidade, qualidade, relevância e gestão (GACEL-ÁVILA, 

2012), que os induzem a uma inserção passiva no contexto da educação superior mundial 

(LIMA; CONTEL, 2011). Trata-se, portanto, de um cenário que suscita o desenvolvimento 

de estudos acerca da gestão da internacionalização no contexto de instituições acadêmicas 

desses países. 

 

2.2 PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO NA GESTÃO 

DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

O Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação (PCCTAE) 

(BRASIL, 2005) viabilizou a realização de concursos públicos para o cargo de secretário 

executivo (LEAL, 2014). Em 2016, 1738 secretários executivos já atuavam nessas 

instituições (SOUZA, 2017). As atribuições prescritas a esse profissional nas IFES 

contemplam o assessoramento de direções; o atendimento de pessoas; o gerenciamento de 

informações; a elaboração de documentos; o controle de correspondências; a organização de 

eventos e viagens; a supervisão de equipes de trabalho e o arquivamento de documentos, 

além de outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade (MEC, 2005). 

Dissertações sobre o secretário executivo no contexto das IFES (por exemplo, LEAL, 2014; 

SOUSA, 2014; SOUZA, 2017) demonstram que esse profissional tem se inserido em todos 

os setores da estrutura universitária, tanto acadêmicos quanto administrativos. 

O setor administrativo de relações internacionais é um dos ambientes em que o 

secretário executivo atua (BONZANINI, 2010; LEAL, 2014; LEAL; MORAES, 2017). 
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Bonzanini (2010), em um estudo de caso em duas instituições universitárias, aborda a 

atuação desse profissional nesse ambiente, com foco na sua função de mediador. Apesar de 

proporcionar informações importantes para estudos posteriores, a autora limita-se a apontar 

para alguns processos de trabalho nos quais ele pode contribuir. Leal e Moraes (2017), por 

sua vez, desenvolvem um estudo sobre a relação entre as competências do secretário 

executivo e as competências necessárias à gestão da internacionalização e inferem que, ao 

menos na teoria, esse profissional apresenta condições de contribuir com esse processo. O 

trabalho serve como base para identificar afinidades entre as dimensões e suscita o 

desenvolvimento de estudos empíricos, que proporcionem evidências mais concretas acerca 

da convergência explanada. Nesse ponto, é oportuno mencionar que cada IFES apresenta 

particularidades oriundas de seus contextos, que exigirão competências específicas dos 

profissionais que nelas atuam. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa proposta tem natureza qualitativa e descritiva e classifica-se como um 

estudo de casos múltiplos. Os dados primários serão coletados por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental, com vistas a conhecer as atividades que caracterizam a gestão da 

internacionalização, bem como as atividades internacionais das IFES e as atribuições dos 

secretários executivos nos setores de relações internacionais. Os dados secundários serão 

coletados por entrevistas semiestruturadas com ocupantes do cargo que atuam nesses setores. 

Tais dados serão transcritos e analisados por meio de tabelas que permitam comparar as 

informações das entrevistas ao arcabouço teórico. Os sujeitos da pesquisa serão os 

secretários executivos de setores de relações internacionais das IFES, que estão sendo 

localizados por meio de redes de contatos e redes sociais, conforme panorama descrito na 

Tabela 1: 

 

Tabela 1: Panorama das instituições e dos sujeitos da pesquisa 

Região IFES Quantidade58 

Sul 

Universidade Federal da Fronteira SUL (UFFS) 1 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 1 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 3 

Centro-Oeste Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) 1 

Norte Universidade Federal do Pará (UFPA) 1 

Nordeste Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 1 

Sudeste 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 2 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 1 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como a Tabela 1 demonstra, o estudo de casos múltiplos será desenvolvido em pelo 

menos oito IFES, contemplando todas as regiões do Brasil, e envolverá pelo menos onze 

secretários executivos. No caso da UFSC e da UFPA, as entrevistas serão realizadas 

presencialmente, enquanto que nas outras IFES os autores farão uso da ferramenta skype. A 

maioria dos sujeitos descritos já tem ciência da proposta e se dispôs a participar da pesquisa. 

 

                                                 
58 Secretários executivos em exercício. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O fato de o presente estudo ainda não ter contemplado a etapa da pesquisa de 

campo inviabiliza a exposição de resultados definitivos. Contudo, as leituras realizadas 

acerca da gestão da internacionalização e da atuação do secretário executivo nas IFES 

suscitam o desenvolvimento de algumas hipóteses.  

Observa-se que essas instituições necessitam de profissionais “capazes de atuar 

como agentes de mudanças e cientes das oportunidades e dos desafios inerentes à 

internacionalização” (LEAL; MORAES, 2017, p. 158). Diversos estudos apontam para o 

papel crucial que os gestores universitários desempenham no processo de 

internacionalização institucional, uma vez que eles exercem influência em todas as fases do 

processo: conscientização, comprometimento, planejamento, operacionalização revisão e 

monitoramento (CHILDRESS, 2009; HUDZIK, 2011). Sendo a gestão e a assessoria aos 

gestores dois pilares que compreendem a atuação de secretário executivo nas IFES, e tendo 

em vista as evidências de que esse profissional apresenta “potencial para atuar junto às 

lideranças na execução de metas e objetivos organizacionais, assim como para desempenhar 

atividades estratégicas de alta relevância para a universidade, lendo, interpretando, 

analisando e assumindo postura crítica em relação ao ambiente em que está inserido” 

(LEAL, 2014, p. 177), supõe-se que os secretários executivos que atuam nos setores de 

relações internacionais das IFES estejam contribuindo com a gestão da internacionalização 

institucional. As convergências previamente identificadas por Leal e Moraes (2017) – 

relativas a aspectos como capacidade de adaptação cultural; gestão de políticas e de 

planejamentos estratégicos; articulação e negociação com atores importantes e 

estabelecimentos de parcerias sustentáveis; capacidade de lidar com mudanças e imprevistos, 

entre outros –, associadas a indícios de que as IFES têm, cada vez mais, buscado inserir-se 

ao contexto da educação superior internacional, reforçam esse argumento.  

Contudo, também se supõe que em cada IFES a contribuição do secretário 

executivo para a gestão desse processo se efetive de determinada forma, tendo em vista seus 

diferentes contextos, estruturas, condições e objetivos específicos em termos de 

internacionalização, além dos perfis individuais dos gestores e dos próprios ocupantes do 

cargo. Presume-se, por exemplo, que secretários executivos que ocupam funções 

administrativas nesses setores apresentam mais condições de contribuir ativamente com o 

processo. Análises iniciais nos sítios das IFES incluídas ao recorte desta pesquisa reforçam a 

hipótese, pois permitem evidenciar que os setores de relações internacionais se diferenciam 

em termos de localização na estrutura organizacional, funções e quantidade de atividades de 

natureza internacional desenvolvidas. Permitem, também, constatar divergências em termo 

de funções dos secretários executivos. Na Secretaria de Relações Internacionais da UFSC, 

por exemplo, onde atuam três ocupantes do cargo, um ocupa a função de coordenador 

administrativo, um é responsável pelo recebimento de estudantes internacionais e um pelo 

envio de estudantes locais para universidades estrangeiras.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente proposta de pesquisa buscou suprir a limitação de estudos empíricos 

sobre a atuação do profissional de secretariado executivo no contexto da internacionalização 

da educação superior e, para tanto, estabeleceu o objetivo de analisar a atuação do secretário 

executivo nos setores de relações internacionais das IFES, por meio de um estudo de casos 
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múltiplos em sete instituições de todas as regiões do Brasil. Almeja-se contribuir para a 

discussão sobre as possibilidades de atuação do secretário executivo e suscitar a discussão 

sobre a gestão da internacionalização no contexto da gestão universitária pública.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Revista Expectativa59 publicou, no ano de 2005, o estudo intitulado: Profissional 

de Secretariado Executivo: explanação das principais características que compõem o perfil. 

O objetivo desse estudo foi "[...] explanar sobre  as principais competências do Profissional 

de Secretariado Executivo [...]" (BORTOLOTTO; WILLERS, 2005, p.46) e, a partir dessas 

competências, construir um perfil que englobasse as qualificações, as habilidades e as 

competências  desse profissional, aqui denominado de artigo base.  

Do ano de sua publicação, 2005, até o término do ano de 2016, foram localizados 

19 artigos e 03 dissertações de mestrado que utilizaram o artigo base como uma das 

referências do estudo. A identificação destas publicações incentivou uma das autoras a 

estruturar um projeto de estudo que objetivasse a atualização conceitual do perfil construído.  

Até porque, 22 citações num período de 11 anos merece, no mínimo, uma atualização 

conceitual. 

Desta forma, foi formatada uma equipe de estudo em maio de 2016, com o objetivo 

de resgatar o artigo publicado em 2005 e atualizá-lo. Para tanto três metas foram traçadas: a) 

identificar o número de artigos e/ou trabalhos acadêmicos que citaram o artigo base; b) 

analisar os perfis construídos pelos autores dos artigos selecionados e, c) atualizar o artigo 

base para posterior publicação. 

Isto posto, este resumo expandido apresenta os resultados obtidos até o final do ano 

de 2016, o que correspondeu a primeira e a segunda metas do estudo. Ressalta-se que o 

término das atividades está previsto para o mês de dezembro do ano de 2017.  

Para tanto este resumo está dividido em cinco partes, sendo essa introdução a 

primeira. A segunda etapa apresenta um breve referencial teórico seguido da terceira etapa 

composta pelo referencial metodológico. A quarta etapa sumariza os resultados e as 

discussões propostas até o momento do estudo, seguido da quinta e última etapa que são as 

considerações finais. 

 

 

                                                 
59 A revista Expectativa é uma publicação editada pelo Colegiado do Curso de Secretariado Executivo e pelo 

Grupo de Pesquisa em Secretariado Executivo da Unioeste, Campus de Toledo. A publicação pretende 

contribuir para o aumento de espaços institucionais de discussão sobre as diversas áreas do conhecimento 

organizacional e do profissional secretario executivo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Desde os anos de 1990 vem ocorrendo mudanças significativas no perfil do 

Profissional de Secretariado Executivo. As organizações demandam profissionais que 

tenham "[...] consciência de seus deveres, dedicação ao trabalho, equilíbrio emocional para 

desempenhar suas atividades [...] que saibam delegar atividades e que tenham habilidades 

para trabalhar em equipes" (BORTOLOTTO; WILLERS, 2005, p. 48). 

Ou seja,  o secretário executivo possui características profissionais que lhe 

conduzem a um perfil "[...] eclético, polivalente e multifuncional, composto por um conjunto 

de atributos que envolvem: flexibilidade, criatividade, liderança, dinamismo, iniciativa, 

eficiência, discrição, cooperativismo; ética; comprometimento [...]”  (BORTOLOTTO; 

WILLERS, 2005, p. 47). 

Da época de publicação do artigo base, 2005, ao ano de 2016 autores como: 

Grando, Correa e Rinaldi (2007); Durante e Lasta (2008); Nonato Junior (2009); Tagliari e 

Durante (2009); Bíscoli,  Durante e Bulgacov (2016)  são alguns dos pesquisadores que 

demonstraram em seus estudos que o secretário executivo é um profissional que tem 

vivenciado profundas transformações em sua atuação. Essas transformações foram 

consequências diretas da incorporação do profissional na gestão dos processos 

organizacionais o que o leva a desenvolver um perfil de planejamento, de controle e de 

liderança. 

É a partir dos resultados destes estudos que será possível atualizar o artigo base e 

enviá-lo para publicação. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para que se pudesse atingir a duas primeiras metas deste estudo: a) identificar o 

número de artigos e/ou trabalhos acadêmicos que citaram o artigo base e, b) analisar os 

perfis construídos pelos autores dos artigos selecionados, partiu-se para a obtenção de dados 

por meio de fontes secundárias, através de pesquisa exploratória. Essa pesquisa exploratória 

ocorreu por via eletrônica (site de busca google acadêmico) ao longo dos meses de junho e 

julho de 2016. A busca eletrônica partiu das palavras chave: perfil profissional secretariado 

executivo e Bortolotto; Willers (autores do artigo base).  

De posse dos resultados desta busca eletrônica, elaborou-se  o Quadro 1.  Esse 

quadro teve por objetivo elencar as publicações que citaram em seus referenciais teóricos o 

artigo base. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Quando se propõe a atualizar um estudo publicado sob a forma de artigo, nos vem a 

mente a questão: quantas pessoas leram o artigo e/ou quantas o utilizaram como referência 

em suas próprias publicações? Esta indagação surgiu quando da participação dos autores em 

eventos da área secretarial, tais como: o Encontro Nacional dos Estudantes em Secretariado - 

Enesec60 e o Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo - Enasec61, bem como 

                                                 
60 O Enesec é realizado anualmente e é itinerante. As últimas edições do evento, em ordem decrescente, 

ocorreram em: 2016 (Florianópolis/SC-UFSC); 2015 (Salvador/BA-UFBA); 2014 (Macapá/Amapá – 

UNIFAP). 

http://lattes.cnpq.br/0402555496801531
http://lattes.cnpq.br/4203144028159975
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em parte dos artigos discutidos nos encontros do Grupo de Pesquisa em Secretariado 

Executivo Bilíngue (GPSEB) da Unioeste, Campus de Toledo. 

Nestes eventos percebeu-se a recorrente citação do artigo base, tanto nas 

apresentações dos trabalhos aprovados para apresentação oral quanto dos painéis. Dessa 

constatação surgiu também a curiosidade de checar, junto aos periódicos da área secretarial 

e/ou multidisciplinares, e banco de dissertações e de teses se haviam artigos/monografias 

publicados que citaram o artigo base em seus referenciais teóricos.  

O resultado desta busca, até o dia 15/08/2016, gerou o Quadro 1. 

  

Quadro 1 - Síntese de artigos/trabalhos acadêmicas que citam o artigo base. 

Nº  TÍTULO DO ESTUDO AUTOR(ES) TIPO PUBLICAÇÃO 

1 

Reflexões teóricas sobre a importância da 

comunicação na profissão de secretariado 

executivo 

BÍSCOLI; LOTTE Artigo EXPECTATIVA 

2006 

2 

Sustentabilidade corporativa e o profissional 

de secretariado executivo 

BUENAFUENTE; 

SANTOS  

Artigo XVII CONSEC 

2010 

3 

A formação e a construção de competências 

para a atuação do profissional de 

secretariado executivo – um estudo de caso 

em uma empresa júnior 

LIMA; 

CANTAROTTI 

Artigo GESEC 

2011 

4 

Portal de secretariado executivo: melhoria 

na comunicação de marketing do curso da 

Unioeste - campus de Toledo 

STOCKER, F. Rel.Fin

al 

EST. 

SUP. 

 2011 

5 

Competências declaradas para atuação do 

profissional de secretariado executivo sob a 

perspectiva dos acadêmicos da UFAP-

UNIFAP 

GALINDO; SOUZA; 

CARVALHO 

 

Artigo 

XVIII CONSEC 

2012 

6 

A tecnologia da informação como agente de 

mudança no perfil do profissional de 

secretariado 

ADELINO;   

SILVA 

Artigo GESEC 

2012 

7 

Competências e habilidades do bacharel em 

secretariado executivo 

SILVA; VITORIANO; 

CAMPOS; LEITE 

 

Artigo 

V ENESEC 

2012 

8 

Competências dos secretários executivos de 

uma universidade pública federal: uma 

análise a partir da perspectiva dos gestores 

LEAL; FIATES Artigo GESEC 

2013 

9 

Intercâmbios culturais e a formação 

acadêmica de estudantes do curso de 

secretariado executivo trilíngue da UFV 

REIS; BRITO; 

VIEIRA; 

SILVA 

Artigo EXPECTATIVA 

2013 

10 

A legitimidade dos concursos públicos 

realizados pelas instituições federais de 

ensino superior para o cargo de secretário-

executivo 

LEAL; SILVA; 

DALMAU; 

Artigo XIV 

COLÓQUIO 

INTERNACION

AL GESTÃO - 

2014 

11 

Competências secretariais requeridas pela 

UFSC 

LEAL Dissert

ação 2014 

12 

Estágio supervisionado: uma análise sobre a 

evolução das áreas pesquisadas pelos alunos 

MOURA; SCHMIDT Artigo EXPECTATIVA 

2014 

                                                                                                                                                       
61 O Enasec é realiado de dois em dois anos desde sua segunda edição no ano de 2011. A primeira edição 

ocorreu no ano de 2010 (Toledo/PR-UNIOESTE), a segunda foi em 2011 (Passo Fundo/RS - UPF); a terceira 

no ano de 2013 (João Pessoa/PB - UFPB) e quarta edição ocorreu no ano de 2015 (Londrina/PR-UEL). 
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da Unioeste 

13 

Análise das avaliações dos concursos 

públicos realizados pelas IFES para o cargo 

de secretário executivo sob a ótica da gestão 

por competência 

LEAL; SILVA; 

DALMAU; 

Artigo CIÊNCIAS DA 

ADMINISTRAÇ

ÃO 

2014 

14 

Análise das competências secretariais 

requeridas pela UFSC em comparação ao 

perfil profissiográfico do secretário 

executivo 

LEAL; DALMAU,  Artigo GESEC 

2014 

15 

A assessoria executiva no processo de 

tomada de decisão 

BILERT; SANTOS; 

CABRAL 

Artigo GESEC 

2014 

16 

Perfil e realidade laboral do secretário 

executivo no contexto das universidades 

públicas federais brasileiras 

SOUSA Dissert

ação  

 2014 

17  Uma análise da consultoria secretarial 

como novo nicho de mercado e como 

disciplina nos cursos de secretariado 

executivo 

SCHMITZ; 

BATTISTI; 

SANTOS 

Artigo GESEC 

2015 

18 O profissional de secretariado e a 

responsabilidade socioambiental: a 

importância da assessoria executiva 

CECATTO; GARDIN Artigo GESEC 

2015 

19 Novas formas de atuação do profissional de 

secretariado executivo 

PAES; ANTUNES; 

SANTIAGO; 

ZWIERZIKOWSKI 

Artigo GESEC 

2015 

20 Formação superior em secretariado: análise 

e reflexões nos contextos brasil-portugal 

LEAL; SILVA; 

VIEIRA; 

 SOUSA 

Artigo LIVRO DE 

ATAS / CISA-

PORTUGAL 

2015 

21 Competências do secretariado executivo na 

gestão de projetos socioambientais sob a 

perspectiva do gerente de projetos 

TODOROV Dissert

ação  

 2015 

22 As competências contemporâneas do 

secretário executivo e a relação com as 

competências do middle manager 

MOREIRA; 

RODRIGUES; VALE; 

 ROSA 

Artigo GESEC 

2016 

Fonte: As autoras (2016). 

 

De acordo com o Quadro 1, ao longo dos 11 anos de publicação do artigo base, foi 

possível localizar 22 trabalhos acadêmicos publicados que o citam em seus referenciais 

teóricos.  Desses 22 trabalhos, 03 são dissertações de mestrado, o que pode indicar o 

aprofundamento teórico e analítico do tema perfil profissional. 

De posse das confirmações de citação do artigo base, foi possível dar sequência ao 

estudo e partir para a meta dois: analisar os perfis construídos pelos autores dos artigos 

selecionados. Meta essa que está sendo executada desde o mês de abril do corrente ano. 

Cabe ressaltar que a atualização proposta se configura num desafio acadêmico 

interessante, pois, as contribuições teórico/analíticas dos 22 trabalhos localizados, carregam 

em seu ínterim concepções distintas entre si, o que pode caracterizar retificações ou 

ratificações do artigo base. Este fato amplia significativamente a responsabilidade dos 

autores do atual estudo, uma vez que, atualizar um artigo publicado há uma década e que fez 

parte de referencias de outras publicações não pode ser composto apenas de uma revisão 

bibliográfica, mas sim, resultado de uma rigorosa análise que faça jus as citações feitas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste resumo expandido foi o de relatar o andamento de duas metas de 

um estudo maior que objetiva atualizar um artigo publicado no ano de 2005 e que trata da 

temática: perfil profissional do secretário executivo. 

Este estudo teve início no mês de junho do ano de 2016. Ao longo dos meses de 

junho e de julho daquele ano foram identificados 22 trabalhos acadêmicos que citaram o 

artigo base em seus referenciais teóricos, número significativo e motivador para a 

continuidade do estudo. 

Neste sentido, os autores retomaram os trabalhos no mês de abril do corrente ano, 

partindo para a segunda meta. Essa meta está em andamento e tem até o mês de agosto do 

ano de 2017 para ser concluída. A partir do mês de setembro será feita uma rigorosa análise 

teórica das concepções de perfil profissional descritas nos estudos publicados e, a partir 

dessa análise será redigido um artigo que irá contemplar os resultados alcançados com o 

projeto. 
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GT 2 - Assessoria e Gestão Secretarial 

PRÁTICAS ESTRATÉGICAS DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 

EXECUTIVO NA ASSESSORIA DE UM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os fatores que levaram à consolidação da pós-graduação brasileira, destaca-

se a influência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

e seu Sistema Nacional de Avaliação (MORITZ et al, 2011). Para atender aos critérios do 

sistema de avaliação desta agência, cabe aos coordenadores dos Programas de Pós-

Graduação (PPG) o desenvolvimento de estratégias específicas para seu próprio 

desenvolvimento e manutenção (MARTINS et al, 2013). Assim, como estratégia para obter 

melhor conceito nesta avaliação, os PPG realizam o preenchimento dos dados na Plataforma 

Sucupira (CAPES, 2014). A inclusão das informações sobre os PPG na Plataforma é feita 

pelos coordenadores do curso; porém, previamente é necessário reunir as informações objeto 

de avaliação (CAPES, 2014).  

Para auxiliar no processo de inclusão dos dados do PPG na plataforma, o 

coordenador pode solicitar o serviço de assessoria, para o qual está apto o profissional de 

Secretariado Executivo. A partir da premissa de que o coordenador do curso precisa de 

assessoria para reunir as informações do PPG e cumprir os prazos avaliativos da CAPES, no 

que se refere à inserção dos dados na plataforma Sucupira, emerge o seguinte 

questionamento: como ocorrem as práticas estratégicas do profissional de Secretariado 

Executivo na assessoria de um PPG, especificamente no que diz respeito ao preenchimento 

da plataforma Sucupira?  

Tem-se, portanto, como objetivo geral desta pesquisa identificar de que modo 

ocorrem as práticas estratégicas do Secretário Executivo ao assessorar um PPG no 

preenchimento da Plataforma Sucupira e como estas práticas interferem na obtenção do 

conceito. Como caso a ser analisado, tem-se o Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PPGA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), visto que o 

programa não alcançou o conceito 5 na última avaliação realizada, considerado este um 

conceito satisfatório e alcançado por 62,5% dos PPG da UFSC.  

A partir disso e de modo a alcançar o objetivo aqui proposto, vê-se como necessário 

ambientar o profissional de Secretariado dentro do contexto do PPGA, identificar suas 

práticas dentro do PPGA e, por fim, qualificá-las no que diz respeito às práticas, práxis e 

praticantes. Assim, entende-se ser necessário obter arcabouço teórico para tal, no que 

concerne aspectos relacionados à profissão de Secretariado Executivo, com foco na 

assessoria, e também abordar conceitos sobre a estratégia como prática. 
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2 ASSESSORIA NO SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

A rotina do profissional de Secretariado Executivo sofreu mudanças consideráveis 

ao longo dos anos (RIBEIRO, 2005). Moreira et al (2016) descrevem as competências 

contemporâneas do profissional de Secretariado Executivo, a partir da subdivisão destas 

entre aspectos relativos à técnica para o trabalho e também aspectos relativos à conduta 

profissional. Percebe-se uma complementaridade das competências descritas por Moreira et 

al (2016) com as já listadas pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2005): 

 

Quadro 1 – Competências secretariais. 

CNE (BRASIL, 2005) Moreira et al (2016) 

Utilização do raciocínio lógico, 

crítico e analítico, operando com valores e 

estabelecendo relações formais e causais entre 

fenômenos e situações organizacionais. 

Pensamento estratégico, capacidade de 

identificar oportunidades, programador de soluções 

Gerenciamento de informações, 

assegurando uniformidade e referencial para 

diferentes usuários. 

Coleta e gerenciamento de informações. 

Iniciativa, determinação, vontade de 

aprender, abertura às mudanças, consciência 

das implicações e responsabilidades éticas do 

seu exercício profissional. 

Liderança, motivação, polivalência, 

perceptividade, conhecimento e visão da totalidade da 

empresa. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em CNE (BRASIL, 2005) e Moreira et al (2016).  

 

Dentre as competências deste profissional, lista-se também a assessoria secretarial, 

que marcou o início da profissão e ainda faz parte das atribuições do profissional (NONATO 

JUNIOR, 2009; MOREIRA et al, 2016). A ocorrência de assessoria existe quando uma 

pessoa produz algo com a ajuda de outra podendo gerar conhecimento (CALDAS; 

SANTOS, 2012). Nonato Junior (2009) aborda que a assessoria consiste no estudo das 

relações, teorias e práticas que envolvem determinado conhecido produzido em determinada 

situação que o secretário executivo assessora outro profissional, seja em uma esfera 

profissional, intelectual ou interdisciplinar. De modo a complementar a realização da 

assessoria secretarial, cabe também verificar aspectos relacionados às práticas estratégicas. 

 

2.1 Práticas estratégicas do profissional de Secretariado Executivo 

 

A estratégia como prática procura explicar como os atores gerenciais desempenham 

o trabalho de estratégia, tanto por meio de suas interações sociais com outros atores quanto 

com o recurso às práticas específicas presentes em um contexto (HENDRY, 2000; 

WHITTINGTON, 1996, 2002). Expõem Scarpin, Orlandi e Lavarda (2011) que é por meio 

de práticas e processos diários que o objetivo organizacional pode ser concretizado.  

De acordo com Jarzabkowski (2003), a prática estratégica dentro de uma 

organização é composta de três elementos: as práticas, os praticantes e prática (práxis). As 

práticas são hábitos, elementos e modos de agir socialmente definidos pelos quais a 

estratégia é construída, gerando um fluxo contínuo de atividade estratégica que é prática 

(WHITTINGTON, 2001; JARZABKOWSKI, 2003). Os praticantes são considerados atores 

sociais que interagem com as variáveis envolvidas no processo de conceber a estratégia, 
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sendo os atores responsáveis por idealizar, formar e concretizar as estratégias 

(JARZABKOWSKI, 2005; WHITTINGTON, 2006). Por sua vez, a prática (ou práxis) 

compõe-se das interações e interpretações das quais a atividade estratégica emerge ao longo 

do tempo e explana como as atividades do dia a dia estão relacionadas ao contexto no qual 

elas transcorrem (JARZABKOWSKI, 2005; WHITTINGTON, 2006). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa caracteriza-se pelo uso do método dedutivo e de abordagem 

qualitativa, pois se preocupa em explicar a dinâmica das relações entre o trabalho do 

coordenador de pós-graduação e a assessoria prestada pelo profissional de secretariado no 

auxílio desta demanda, sem quantificá-la. Sua natureza é aplicada e quanto aos objetivos, é 

considerada descritiva, pois pretende descrever as práticas e fenômenos do estudo de caso, o 

PPGA/UFSC. A coleta de dados deu-se por meio de pesquisa bibliográfica e documental e, 

quanto ao recorte temporal, considera-se uma pesquisa transversal. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para ambientar o Secretário Executivo no PPGA, houve a apropriação de material 

específico: documento de área do ano de 2013 da área de avaliação Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo (CAPES, 2013); instruções para a avaliação de acompanhamento 2015; 

manual de utilização da Plataforma Sucupira (CAPES, 2014b); e o livro Desempenho dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo no Brasil (MARTINS; MACCARI, 2015). Percebe-se que foram utilizadas as 

competências contemporâneas apontadas por Brasil (2005) e Moreira et al (2016) como a 

coleta e o gerenciamento de informações, a utilização do raciocínio lógico e a 

perceptividade. 

A partir disso, e tomando como objetivo a melhora no conceito do PPGA no 

Sistema de Avaliação da CAPES, foi necessário ao Secretário Executivo dar início à 

realização de diversas práticas, para melhorar cada quesito objeto da avaliação. Assim, 

identificou-se a necessidade de realizar algumas práticas relacionadas ao preenchimento da 

Plataforma Sucupira, contemplando os quesitos da avaliação da CAPES, conforme Quadro 

1: 

Quadro 1: Identificação de estratégias necessárias 

Quesito Estratégias 

Proposta do Programa (1) 

Analisar os itens analisados pelo Sistema de Avaliação da CAPES e 

levantar informações complementares para reformular a proposta do 

PPGA/UFSC 

Corpo Docente (2) 
Identificar o compartilhamento dos docentes do PPGA com outros PPG e 

averiguar o quantitativo de orientandos para cada docente permanente 

Corpo Discente (3) 
Averiguar tempo médio de titulação de discentes e realização do estágio 

docência 

Produção Intelectual (4) 
Levantar informações sobre as publicações em periódicos e produções 

técnicas 

Inserção Social (5) 
Constatar de que modo se dá a participação e realização de eventos da área 

por parte dos docentes e também participação em associações de classe 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017) 
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A partir deste levantamento, algumas práticas foram adotadas para a realização das 

estratégias identificadas como essenciais. Após a realização destas práticas, foi possível 

identificar de que modo elas ocorreram (práxis) e por quem (praticantes), conforme Quadro 

2: 

Quadro 2: Mapeamento e qualificação das práticas realizadas 

ID Práticas Práxis Praticantes 

1 

Questionamento aos professores do 

PPGA sobre orientações na 

graduação nas modalidades 

presencial e à distância e também 

sobre suas parcerias nacionais e 

internacionais 

Contato por e-mail com professores 

vinculados ao PPGA para obter 

informações e elaboração de planilha 

de controle para acompanhar as 

informações obtidas 

Secretário Executivo 

e professores do 

PPGA 

1 

Questionamento ao Chefe de 

Expediente sobre quantidade de 

defesas de teses e dissertações em 

2016 

Contato por e-mail com o Chefe de 

Expediente 

Secretário Executivo 

e Chefe de Expediente 

do PPGA 

2 

Identificação do compartilhamento 

de docentes do PPGA com outros 

PPG 

Contato por e-mail e por telefone 

com os docentes 
Secretário Executivo 

2 
Averiguação do quantitativo de 

orientandos para cada docente 

Acesso a sistema interno da UFSC e 

à Plataforma Sucupira 
Secretário Executivo 

3 

Averiguação do tempo médio de 

titulação dos discentes de mestrado e 

doutorado 

Acesso a sistema interno da UFSC e 

à Plataforma Sucupira e controle em 

planilha 

Secretário Executivo 

3 

Identificação do quantitativo de 

discentes que realizaram estágio 

docência 

Acesso a sistema interno da UFSC e 

controle em planilha 
Secretário Executivo 

4 
Levantamento das produções dos 

artigos publicados em periódicos 

Solicitação de atualização do 

Currículo Lattes aos docentes para 

posterior acesso e coleta de dados 

Secretário Executivo 

e Coordenador do 

PPGA 

4 Levantamento da produção técnica 

Orientação aos docentes sobre a 

produção técnica, solicitação da 

atualização do Currículo Lattes para 

posterior coleta de dados 

Secretário Executivo 

e Coordenador do 

PPGA 

5 
Obtenção de dados relacionados à 

participação e realização de eventos 

Consulta ao Currículo Lattes dos 

docentes e elaboração de planilha de 

controle 

Secretário Executivo 

5 

Obtenção de dados relacionados à 

participação em associações de 

classe 

Consulta ao Currículo Lattes dos 

docentes e elaboração de planilha de 

controle 

Secretário Executivo 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017) 

 

A partir do exposto, identifica-se a utilização dos conceitos relacionados à 

estratégia como prática na análise das ações realizadas pelo Secretário Executivo, que foram 

tomadas estrategicamente ensejando a melhora do conceito do PPGA no Sistema de 

Avaliação. Fica nítido, portanto, que o profissional realizou ações de assessoria ao 

coordenador do PPGA. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do apresentado, foi possível demonstrar as práticas estratégicas realizadas 

pelo profissional de Secretariado Executivo, no que tange o preenchimento da Plataforma 

Sucupira dentro do PPGA/UFSC. Primeiramente, o profissional foi ambientado, ao tomar 

conhecimento de documentação pertinente ao assunto. Após, identificaram-se as práticas 

estratégicas necessárias para todos os quesitos da avaliação. Por fim, estas práticas foram 

qualificadas conforme suas práticas, práxis e praticantes (JARZABKOWSKI, 2003). 

Percebe-se, portanto, que o Secretário Executivo assessorou o PPGA/UFSC no 

preenchimento da Plataforma Sucupira, atendendo aos cinco quesitos do Sistema de 

Avaliação da CAPES, ao fazer uso de competências próprias desta profissão (BRASIL, 

2005; MOREIRA et al, 2016). Demonstrou-se, portanto, que o Secretário Executivo 

encontra, em PPG, um campo de atuação para assessorar e auxiliar o programa no seu 

objetivo estratégico relacionado à melhora do conceito no Sistema de Avaliação da CAPES. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema apresentado traz algumas questões sobre a importância do profissional de 

secretariado executivo como facilitador do processo de internacionalização junto aos 

gestores, auxiliando também nas questões que tratam sobre o comércio exterior e a 

globalização. Nos questionamos se os profissionais secretários estão capacitados para o 

mercado globalizado, e se a formação do secretário executivo poderia de alguma forma 

suprir a demanda dos gestores nas questões que tangem a internacionalização. 

O objetivo desse trabalho é também discutir quais habilidades o profissional deve 

possuir para que seus gestores tenham uma boa comunicação com o mercado exterior. Nossa 

hipótese é de que o domínio de línguas estrangeiras é primordial para que o secretário 

executivo tenha um papel estratégico no processo de internacionalização e no cenário da 

globalização. 

Nosso estudo será desenvolvido a partir de material já publicado e de métodos 

bibliográficos, com base científica, sobre o tema abordado. O trabalho se estrutura a seguir 

com o referencial teórico, metodologia, resultados e discussões iniciais, considerações finais 

para esse estudo preliminar e referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Globalização e Internacionalização 

 

Com o passar dos anos, o poder da globalização vem se tornando cada vez mais 

presente no dia a dia das corporações. Desta forma, o profissional secretário executivo ganha 

importante destaque. De acordo com Bonzanini (2010), a globalização vem trazendo grandes 

mudanças nas organizações. Sendo assim, cabe ao secretário executivo estar atualizado e ser 

receptivo a tais demandas quando as mesmas ocorrem na corporação, disponibilizando 

alterações de gestão, se eventualmente interferir no processo de trabalho. Desta forma, é 

necessário que o secretário executivo possa dar suporte aos gestores para que eles 

administrem de maneira adequada a corporação.  

Para Durante e Scariot (2008, p. 4) 

A área secretarial tem ganhado maior importância e autonomia no interior 

das organizações em razão da atuação dos seus profissionais no 

gerenciamento das informações, o que interfere diretamente no processo 

decisório. O fato de o executivo dispor de informações precisas, de fácil 

acesso e claras muito depende do trabalho do secretário. Com isso, este 

profissional deixou de exercer apenas a função de “executor de tarefas” e 

passou a desempenhar um papel de consultor, facilitador, assessor e 

empreendedor.  
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Nesse sentido, a evolução da globalização proporcionou às corporações novos 

cenários. Nesses novos cenários, surge a internacionalização, processo que impulsiona a 

visão de negociação com empresas multinacionais, trazendo crescimento na economia 

nacional. 

Segundo Mendes (2010), a internacionalização é o processo de concepção do 

assessoramento secretarial, e sua respectiva implementação, para que uma empresa passe a 

operar em outros países diferentes daquele no qual está originalmente instalada. Mendes 

(2010) ainda afirma que existe cada vez mais empresas que buscam a internacionalização 

com o intuito de se beneficiar das vantagens que lhes são proporcionadas nesse processo. 

Contudo, é importante evidenciar o planejamento, estudo e definições de estratégias antes da 

internacionalização da empresa, que exigem muitas habilidades do secretário executivo nas 

funções que variam de acordo com a estrutura da empresa, seu o ramo de atividades e o 

perfil do executivo a ser assessorado. 

Para Bonzanini (2010), a internacionalização possui grande influência que fortalece 

as empresas e cria um importante diferencial de mercado em um mundo cada vez mais 

competitivo. A decisão, no entanto, exige preparo: é essencial que o secretário executivo 

planeje os processos com critério, conheça o mercado, possua habilidades em gestão, 

aperfeiçoe estratégias eficientes e tenha sede por inovação.  

 

2.2 Gestão Secretarial e Estratégica 

 

O Profissional de Secretariado Executivo adquire cada vez mais espaço no âmbito 

corporativo, se tornando uma peça chave na tomada de decisões dentro da perspectiva 

empresarial, possuindo arbítrio no assessoramento da gestão estratégica na análise 

organizacional e proporcionando a base necessária para gerar as mudanças exigidas pelos 

gestores. Para Sabino (2006), o secretário executivo adquire a aptidão em gerir uma 

secretaria ou o processo de rotinas secretariais que ele necessita, inicialmente, ao conhecer 

quais são esses processos e como trabalhar nos mesmos. Ou seja, é considerável que 

profissionais de secretariado estejam preparados para atuar dentro das organizações e que 

sejam capacitados para gerir nesse novo contexto em que as organizações estão submetidas. 

Bíscoli e Cielo (2004), enfatizam que é através de disciplinas como as de Gestão 

Secretarial e Estratégia Organizacional, que os profissionais secretários executivos entram 

em contato com a administração de empresas, tendo acesso ao conhecimento das estruturas 

organizacionais e suas estratégias, para que possam se preparar para a assessoria executiva. 

Sendo assim, cabe ao secretário executivo, neste novo cenário de internacionalização e 

globalização o papel de gestor nas organizações em que atua, sendo capaz de perceber, 

refletir, decidir e agir de maneira coerente, já que o mercado internacional não permite erros 

nem mesmo demora no processo de decisão.  

A Gestão Secretarial é essencial para o Secretariado Executivo. Becker e Ceolin 

(2010), afirmam:  

O reconhecimento do secretário, como sendo um profissional e assessor 

capacitado para o nível secretarial, é dado a partir do momento em que 

passou a exercer as suas funções baseadas nas etapas de gerenciamento. 

Estando diretamente envolvido com os resultados da empresa, é notória a 

importância de conhecer e seguir o estilo processual de gestão. 

(BECKER; CEOLIN, 2010, p. 10)  
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Para Biscoli e Cielo (2004), o secretário executivo tem um perfil multifuncional, 

desenvolvendo uma visão abrangente do cotidiano de assessoramento secretarial e 

estratégico organizacional, e um conjunto de atividades diversificadas que exigem 

conhecimentos de várias áreas, atividades estas repletas de imprevistos e que necessitam de 

soluções urgentes. 

Conhecer as várias perspectivas da internacionalização também faz parte da gestão 

tanto secretarial quanto de estratégica, e se torna de grande importância para os gestores em 

geral, se tornando cada vez mais essencial na tomada de decisões e gestão organizacional. 

Essas competências trazem boa comunicação, influência no processo de trabalho e 

melhorias nas negociações com o comércio exterior. Nesse cenário, é importante considerar 

o secretário como um profissional que possui diversas habilidades e maiores 

responsabilidades no âmbito secretarial e estratégico, podendo ser agente no assessoramento 

do mercado internacional.  

O assessoramento também faz parte da gestão. Assim o secretário executivo 

desenvolve suas habilidades de acordo com o que é designado pelo gestor. Na visão de 

Nonato (2009, p.157), 

O trabalho empírico do profissional secretário é marcado pelo ato de 

assessorar, seja no âmbito operacional, tático, executivo, intelectual ou 

interdisciplinar. Desta forma, qualquer que seja a natureza da organização 

ou do grupo em que participe, o profissional secretário se destaca como 

assessor – interligando realidades, conhecimentos, pessoas, níveis 

hierárquicos ou inter-relacionais. 

Sendo assim, a assessoria executiva é desempenhada nas empresas, sendo que o 

secretário executivo assessora a organização por meio de iniciativas e princípios da gestão 

secretarial e estratégica por intermédio de suas atitudes e iniciativas. Ao relacionar assessoria 

executiva à gestão, nota-se que é por meio dessas ferramentas que o secretário pode auxiliar 

o executivo no contexto de mudanças, no ambiente organizacional, para que as decisões 

tomadas sejam eficazes. 

 

2.3 Comunicação e Domínio de Idiomas 

 

Na área secretarial, possuir uma boa comunicação é essencial para o desempenho 

das técnicas secretariais. Durante e Scariot (2008) apontam que a comunicação é constituída 

de gestos, expressões faciais, postura, movimento, ação e até mesmo a omissão, revelam os 

verdadeiros sentimentos. Nesse sentido, a interpretação da linguagem pode trazer várias 

vantagens na negociação, ou seja, através da postura, do vocabulário e no recebimento da 

mensagem sendo verbal ou não verbal. 

Durante e Scariot (2008) também afirmam que cabe ao secretário executivo 

aprender e estar sempre atualizado sobre as inúmeras formas de comunicação, incluindo os 

gestos e linguagem utilizados por outros países, no que evita erros de compreensão ou 

interpretações equivocadas e que podem prejudicar a negociação. Da mesma forma, os 

profissionais precisam se preparar para os novos meios de comunicação que surgem, sendo 

elas pessoalmente, pelo telefone ou e-mails. Sabino e Rocha (2006) apontam que falar com 

uma pessoa, seja no Brasil ou no exterior, através de programa de mensagens eletrônicas 

exige tanto respeito e tato quanto se a conversa fosse ao vivo. 
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Devido à grande demanda de negociações internacionais nos últimos anos, se torna 

cada vez mais necessário que o profissional de secretariado traga em seu currículo o domínio 

de alguma língua estrangeira, sendo os principais idiomas demandados no atual mundo 

globalizado o inglês e o espanhol. Durante e Scariot ressaltam que 

As transações comerciais entre países, os contatos telefônicos com 

clientes estrangeiros ou empresas multinacionais, visitas de pessoas do 

exterior ou até mesmo viagens internacionais tem sido rotina nas 

empresas. Para isso, é necessário utilizar um idioma comum entre ambos, 

evidenciando ainda mais a importância que o secretário executivo 

desempenha nas organizações, uma vez que ele precisa se comunicar com 

os clientes estrangeiros, estabelecendo um vínculo efetivo entre a empresa 

e o cliente. (DURANTE; SCARIOT, 2008, p. 7) 

Ainda existe a necessidade do secretário conhecer a cultura, hábitos e valores. Além 

da linguagem técnica, é preciso ter o domínio da escrita e leitura, já que será do secretário a 

responsabilidade de preparar apresentações, conduzir reuniões e transmitir mensagens. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este resumo, de abordagem qualitativa, busca levantar os conhecimentos 

necessários à secretários executivos que atuam na gestão da internacionalização. Realizou-se 

um estudo preliminar bibliográfico na literatura disponível, principalmente na área de 

globalização e gestão internacional, com o intuito de relacionar a atuação do secretário 

executivo frente ao cenário globalizado das organizações e suas atividades de 

internacionalização. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este trabalho é de caráter preliminar, estando em fase inicial.  Dessa forma, o 

presente levantamento bibliográfico possui apenas algumas fontes referenciais. O tema será 

ainda aprofundado em um estudo mais completo que visa pesquisa de campo junto a 

secretários nas organizações, a fim de verificar sua possível atuação e intervenção no cenário 

da globalização, em especial nos processos de internacionalização, comércio exterior e 

gestão estratégica. Porém, faz-se necessário ressaltar que é possível observar, nesse 

levantamento inicial e preliminar, que os estudiosos pesquisados apontam algumas 

habilidades que são passíveis de serem relacionadas à provável intervenção do secretário 

executivo na internacionalização, em especial em seu papel fundamental de assistente nos 

processos de gestão internacional.  

Nossa hipótese é de que além do domínio estratégico de línguas estrangeiras para 

atuação satisfatória no processo de internacionalização, o secretário executivo deva ter 

habilidades de gestão e assessoria bastante predominantes para dar assistência e suporte aos 

seus pares de trabalho. 

Acreditamos que o profissional de secretariado com visão estratégica de gestão e 

bom aprofundamento nas línguas estrangeiras se tornam componentes imprescindíveis como 

assessor atuando nas organizações que precisam e desejam também se inserir no mercado 

internacional globalizado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este resumo foi desenvolvido com o propósito de discutir questões relacionadas aos 

desafios do secretário executivo frente a internacionalização, uma vez que os gestores e as 

organizações estão inseridos em um mercado internacional com a expansão da globalização.  

Observamos que a profissão de secretariado executivo reúne as técnicas e os 

conhecimentos necessários para a assessoria dos gestores nos processos de globalização e 

internacionalização dos negócios.  

Apesar do presente trabalho ser de caráter preliminar, nosso objetivo é desenvolver 

o tema de modo mais aprofundado futuramente, visando melhor detalhamento sobre o 

profissional de secretariado executivo na sua atuação junto aos gestores nos processos de 

internacionalização, globalização e o comércio exterior.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação é fator essencial ao avanço pessoal e profissional do ser humano, e 

visando um maior alcance de pessoas, a educação a distância surgiu como alternativa de 

ensino, pois não é limitado a um espaço físico ou mesmo de tempo (MELO; MELO; 

NUNES, 2009). De acordo com Hermida e Bonfim (2006, p.167) “Somente a educação 

presencial não dá mais conta [...] da demanda do mercado”.  

E um fator limitador para uma grande parcela da sociedade é a falta de tempo e por 

vezes, o excesso de tarefas a serem realizadas diariamente dificultam a continuidade de sua 

formação, por isso, a Educação na modalidade a distância surge como conquista e alternativa 

para a qualificação e continuidade da formação profissional.  

Nesse contexto, insere-se os interessados em formar-se em secretariado, pois o 

futuro acadêmico e profissional de secretariado é capaz de suprir as necessidades deste 

mercado. Tal argumento é respaldado pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia (CNCST) (BRASIL, 2016), que institui que o aluno saia da graduação sendo 

capaz de exercer múltiplas funções nas mais diversas organizações.  

Partindo deste pressuposto, este trabalho questiona: qual o panorama da oferta de 

cursos de Secretariado na modalidade de Ensino a Distância? E tem como objetivo expor o 

panorama da oferta dos cursos de Secretariado nesta modalidade de ensino. Portanto, 

justifica-se pela importância dos cursos a distância na formação de profissionais que buscam 

a educação continuada, fazendo-se assim necessário expor um panorama da oferta de cursos 

de Secretariado, nesta modalidade de ensino. 

Em termos de estrutura esta pesquisa está estruturado da seguinte maneira: esta 

introdução com a contextualização e problemática do tema proposto, seguido do referencial 

teórico. Na sequencia são expostos os procedimentos metodológicos e discussão dos 

resultados. Por fim são apresentadas as considerações finais e referências utilizadas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
De acordo com Belli (1999), a educação a distância é uma atividade em evolução, 

principalmente, devido a fatores tecnológicos que possibilitam a aprendizagem sem a 

dependência do encontro físico das partes interessadas. Para tanto, o Brasil regulamentou 
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esta modalidade de ensino com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece 

as diretrizes e bases da Educação Nacional e normatiza a modalidade de Educação a 

distância. 

Conforme Gnecco Júnior (2012), após a regulamentação da modalidade de 

Educação a distância este modelo de aprendizagem foi e continua sendo utilizado para a 

consolidação e ampliação do Ensino Superior no Brasil. Segundo o censo de Educação a 

Distância (2015) realizado pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), foi 

observado que a maior concentração de sedes das Instituições de Ensino (IES) está 

localizada na região Sudeste, representando 42% do total de IES participantes, com cursos 

oferecidos em todos os níveis e áreas do conhecimento. 

Ainda de acordo com o censo (2015), e no que se refere ao perfil dos alunos das 

Instituições de Ensino Superior a distância, aproximadamente, 70% das Instituições 

participantes tem seu quadro discente composto por grande maioria de pessoas que não tem 

dedicação exclusiva ao estudo. Além disso, o censo registrou 5.048.912 alunos matriculados 

nas IES, sendo 1.108.021 em cursos regulamentados totalmente a distância e 3.940.891 em 

cursos semipresenciais.  

No que se refere especificamente a formação em Secretariado, o profissional 

ganhou notoriedade ao longo dos anos devido a seu perfil arrojado, relata Martins et al. 

(2015). Porém, somente a partir da promulgação da Lei de Regulamentação da Profissão nº 

7.377, de 30 de setembro de 1985 e da Lei nº 9.261, de 11 de janeiro de 1996, que ficou 

visível a necessidade de uma formação voltada para a real qualificação do profissional de 

Secretariado e a busca pela educação continuada. 

Portanto para a formação do futuro profissional formado na modalidade em 

questão, incluindo o profissional do Secretariado, criou-se o Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia (CNCST), que institui e se faz relevante, pois determina as normas 

gerais a serem seguidas pelas Instituições de Ensino Superior em sua organização curricular 

(BRASIL, 2016). De acordo com o instituído pelo Catálogo, a formação superior em 

Secretariado deve fomentar o conhecimento interdisciplinar. Cabe ressaltar que os cursos de 

educação a distância, devem seguir a regulamentação da modalidade estabelecidas pelo 

Ministério da Educação por meio do CNCST. 

Para Oliveira (2013), os cursos de Secretariado na modalidade a distância serviram 

como meio de preparar futuros profissionais que por ausência de cursos em suas cidades não 

poderiam capacitar sua mão-de-obra.  Ademais, “sem a contribuição do EAD, não teríamos 

um grande número de profissionais exercendo a profissão devido a dificuldade de tempo, 

mobilidade e acesso ao ensino superior [...] em Secretariado” (OLIVEIRA, 2013, p. 90). 

Portanto é possível concluir, que os cursos de Secretariado na modalidade a distância, 

também ajudaram de certa forma na consolidação da profissão. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho classifica-se como de natureza básica, pois visa conhecer a conjuntura 

dos cursos de Secretariado na modalidade a distância no Brasil, agregando conhecimento 

para a área, sem nenhuma aplicação. No que se refere a abordagem, é um estudo qualitativo, 

e dessa maneira buscou-se fazer um levantamento dos cursos, objeto de estudo deste 

trabalho, na modalidade em questão.  

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, que de acordo com 

Triviños (1987) exige do pesquisador diversas informações sobre o objeto pesquisado, sendo 
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um tipo de trabalho que descreve fatos de uma realidade. A estratégia utilizada para a 

realização do trabalho foi a pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (1999) é feita a partir de 

materiais já publicados. No que se refere a técnica de coleta de dados, foi utilizada o meio 

documental, pois neste caso utilizou-se documentos disponibilizados no site do e-MEC, base 

de dados acerca dos processos que regulam a educação superior no Brasil. 

Vale ressaltar que os dados desta pesquisa foram coletados no mês de junho de 

2017, no web site citado anteriormente. Com o intuito de pesquisar todas as Instituições de 

Ensino Superior que ofertam cursos de Secretariado na modalidade a distância, foi utilizado 

um único filtro: Secretariado.  

Para alcançar o objetivo proposto, a coleta de dados objetivou a seleção das 

Instituições de Ensino Superior que ofertam o curso de Secretariado na modalidade de 

Ensino a Distância, em visto disto, foram encontrados 17 resultados de instituições que 

oferecem o curso de Secretariado Executivo na modalidade a distância. Todavia, cabe 

ressaltar que a Instituição de Ensino Superior UNINOVE, aparece 4 vezes. Apesar da 

repetição, o código do curso estabelecido pelo e-MEC e os demais dados se diferem. Para 

evitar qualquer dissonância na transmissão das informações, optou-se pela manutenção dos 

dados contidos na plataforma de busca utilizada.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

De acordo com o obtido na busca, o primeiro curso ofertado, nesta modalidade de 

ensino foi oferecido pelo Centro Universitário Internacional - UNINTER, em fevereiro de 

2006. Seguido pela Universidade Braz Cubas (UBS) em fevereiro de 2007, que atualmente 

encontra-se em processo de extinção. Apesar disto, torna-se visível que o curso de 

Secretariado continua em expansão, pois foram encontrados dois cursos relativamente 

novos, das Instituições Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR, de fevereiro de 

2015, e da Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná - FAINSEP, em novembro 

de 2016. 

Corroborando com o objetivo proposto nesta pesquisa, o Quadro 1 apresenta a 

quantidade de cursos ofertados por estado e a porcentagem total por região: 

 

Quadro 1: Quantidade de Cursos por Região  

Região Estado Número de cursos % Total 

Norte 

Acre (AC) 5 

7,48% 

Amazonas (AM) 5 

Amapá (AP) 5 

Pará (PA) 39 

Rondônia (RO) 12 

Roraima (RR) 4 

Tocantins (TO) 11 

Nordeste 

Alagoas (AL) 14 

13,84% 

Bahia (BA) 61 

Ceará (CE) 13 

Maranhão (MA) 20 

Paraíba (PB) 11 

Pernambuco (PE) 17 
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Piauí (PI) 6 

Rio Grande do Norte (RN) 5 

Sergipe (SE) 3 

Centro-Oeste 

Distrito Federal (DF) 16 

7,29% 
Goiás (GO) 24 

Mato Grosso do Sul (MS) 14 

Mato Grosso (MT) 25 

Sul 

Paraná (PR) 159 

29,05% Rio Grande do Sul (RS) 72 

Santa Catarina (SC) 84 

Sudeste 

Espírito Santo (ES) 21 

42,34% 
Minas Gerais (MG) 99 

Rio de Janeiro (RJ) 48 

São Paulo (SP) 291 

Total de cursos  1084 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados dispostos no site e-MEC (2017). 

 

Analisando o apresentado pelo Quadro 1, são ofertados hoje no Brasil 1.084 cursos 

de Secretariado na modalidade de ensino não presencial. Destaca-se que o curso é ofertado 

em todas as regiões do país, sendo que em cada estado há ao menos três cursos nesta 

modalidade. É importante justificar que o número de cursos é muito maior do que das 

instituições que oferecem, pois, a mesma instituição pode oferecer o curso em diversos 

polos. Apesar disso, é perceptível a grande abertura da região Sudeste para com o 

Secretariado na modalidade em questão, que alcança 42,34% dos cursos do Brasil, o que 

representa quase a metade. 

Por fim, é válido ressaltar a inexistência de Instituições de Ensino Públicas que 

ofertam o curso de Secretariado na modalidade a distância. Melo, Melo e Nunes (2009) 

acreditam que a educação a distância, por ser mais acessível, é um método eficaz para sessar 

os déficits educativos e ainda diminuir a desigualdade regional. A partir disso, cabe concluir 

que se faz necessário a criação de cursos em Instituições Públicas, não somente para o 

crescimento do curso, mas para a democratização do Secretariado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do discutido, é possível observar que o ensino a distância no âmbito 

secretarial ainda se encontra em fase embrionária, levando em consideração que o primeiro 

foi criado há 11 anos, o que pode explicar a falta de dados acerca de algumas instituições no 

dispositivo e-MEC.Apesar disso, todas as Unidades Federativas do Brasil apresentam ao 

menos uma Instituição de Ensino Superior que oferta o curso de Secretariado na modalidade 

a distância, fator esse que deve ser caracterizado como uma conquista de expansão para o 

curso. 

Porém, após as análises de dados tornou-se evidente que a Educação a Distância 

ainda tem limitações, pois nenhuma das Instituições contidas no dispositivo e-MEC são de 

natureza pública, ou seja, apesar da modalidade de Educação a distância caracterizar-se 

como disseminador de conhecimento e inclusão, no campo do Secretariado ela limita-se a 

quem pode custear sua formação. Portando, para estudos futuros propõe-se uma pesquisa a 
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fim de entender a não oferta do curso pelas Instituições de Ensino Públicas nessa área na 

modalidade em questão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O secretariado é uma profissão que perpassa o tempo e encontra suas origens na 

antiguidade. No entanto, não se perdeu ou estagnou ao longo dos anos, pelo contrário, vem 

cada vez mais conquistando espaço de destaque no mercado de trabalho. Durante e Fávero 

(2009) complementam a afirmativa ao dizer que com o decorrer do tempo, o trabalho do 

secretário enfrentou diversas mudanças, proporcionando o alcance de uma posição mais 

independente em seu contexto profissional atual, comparado ao seu passado. 

Todavia, para a construção de um currículo diferenciado é preciso que o indivíduo 

busque formação adequada, que possibilite o desenvolvimento de competências específicas 

para atividades secretariais. Nesse sentido, há hoje no Brasil, setenta instituições de ensino, 

sejam elas públicas ou privadas, que ofertam o curso superior em Secretariado Executivo 

(MEC, 2017). E, dentre as públicas, está a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

que oferta uma matriz curricular alinhada as Diretrizes Curriculares estabelecidas para os 

cursos de graduação em secretariado, inclusive, com a obrigatoriedade do cumprimento de 

480 horas de estágio supervisionado (UFSC, 2003). Sobre o estágio supervisionado, trata-se 

de elemento de importância na formação, visto que é nesse período que os estudantes 

colocam em prática o conhecimento adquirido em sala de aula (WANSER, 2000; BIESEK, 

2003; MAÇANEIRO, 2004; SANTOS, 2010). 

Assim, diante da importância da formação secretarial para atuação no mercado de 

trabalho e, mais especificamente, da oportunidade que o estágio promove ao estudante de 

vivenciar na prática o conteúdo teorizado em sala de aula, este estudo questiona: qual a 

percepção dos acadêmicos formandos, da Universidade Federal de Santa Catarina, acerca a 

relação disciplinas ofertadas pela matriz curricular versus atuação no estágio obrigatório? A 

fim de responder à pergunta de pesquisa tem-se como objetivo deste estudo, verificar a 

percepção dos acadêmicos de secretariado formandos, da Universidade Federal de Santa 

Catarina, acerca da relação disciplinas ofertadas pela matriz curricular versus atuação no 

estágio obrigatório. Para atingir tal propósito buscou-se, a partir da manifestação dos 

sujeitos, compreender se a carga horária destinada ao estágio obrigatório era suficiente; se há 

efetiva aplicação do teorizado em sala, na prática e, ainda, o entendimento dos sujeitos sobre 

a contribuição do estágio para a formação dos graduandos. 

O estudo se justifica pela reconhecida importância do papel do estágio obrigatório 

na formação secretarial conforme destacam, entre outros, os trabalhos de Wanser (2000), 

Biesek (2003), Maçaneiro (2004) e Santos (2010) e, além disso, pela oportunidade de 
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poderem ser identificados elementos que possam contribuir para com o aperfeiçoamento da 

relação ora apresentada, a partir do olhar discente.  

Em termos de estrutura, este trabalho está organizado da seguinte forma: esta 

introdução, com a apresentação da problemática, objetivos e justificativa, seguida do 

referencial teórico. Na sequência, tem-se os procedimentos metodológicos e, em 

continuidade, são expostos os dados e resultados. As considerações finais e referências 

finalizam este estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No que se refere aos cursos de graduação no contexto brasileiro, o primeiro registro 

foi em 1969 na Universidade Federal da Bahia, no entanto, o primeiro curso a ser 

oficialmente reconhecido pelo Governo Federal, em 1978, foi o da Universidade Federal de 

Pernambuco (CASTELO, 2007). É válido ressaltar que em 1990, durante a realização do I 

Encontro de Estudos Curriculares de Secretariado, houve ampla discussão sobre a estrutura 

curricular da formação secretarial, fator que impulsionou a criação de uma proposta para a 

elaboração das Diretrizes Curriculares para o curso de graduação em Secretariado Executivo, 

encaminhado à Brasília em abril do mesmo ano (OLIVEIRA; NOGUEIRA, 2013). 

Sobre as Diretrizes Curriculares, de forma geral, observa-se que são criadas pelo 

Conselho Nacional de Educação e têm como objetivo nortear as instituições na organização 

de seus cursos. No que se refere aquelas específicas do curso de secretariado, destaca-se, 

alinhado ao que se pretende neste estudo, o artigo 7º, que trata especificamente do estágio 

obrigatório “[...] um componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos 

desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando [...]” (BRASIL 2005). 

Para Koogan (1998), o estágio é um período probatório, durante o qual uma pessoa 

exerce uma atividade temporária numa empresa e, assim, coloca em prática o conhecimento 

adquirido em sala de aula. Em complemento, Santos (2010), aponta que só a teoria não é 

mais suficiente para a formação, em programas de graduação e até de pós-graduação. Em 

termos de legislação, o estágio supervisionado está previsto na Lei Federal n° 11.788/2008, 

que em seus artigos 1º e 2º, prevê que “[...] o estágio visa ao aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e profissional” (BRASIL, 2008).  

A partir do exposto acredita-se que, por parte das Instituições que ofertam o curso 

em secretariado, é preciso disponibilizar aos estudantes, disciplinas que conciliem teoria e 

prática. Em outras palavras, que seja proporcionado aos estudantes refletir sobre o contexto 

da profissão a partir do conhecimento teórico e que este seja aplicável as situações cotidianas 

a serem vivenciadas pelo acadêmico durante o estágio, momento em que se desenvolvem as 

habilidades, as quais, em conjunto com o conhecimento, servirão de base para fomentar a 

atitude profissional frente ao mercado. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo classifica-se como de natureza aplicada, pois pretende-se identificar 

elementos que posso servir de base para a solução de problemas práticos e operacionais 

(LAKATOS E MARCONI, 2003). Nesse sentido, a ideia é a de contribuir para com o 

aprimoramento da matriz curricular do curso de graduação em secretariado da Instituição em 

estudo.  Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa descritiva. Neste caso, descreveram-
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se breves considerações sobre o secretariado e a relação entre as disciplinas ofertadas em um 

curso superior e a sua aplicação na prática do estágio. 

No que se refere à abordagem, trata-se de estudo qualitativo e, dessa maneira, 

buscou-se conhecer um curso de Secretariado Executivo específico, sua matriz curricular e a 

forma pela qual os graduandos que estão realizando o estágio obrigatório relacionam o 

conteúdo adquirido à prática. Em termos de estratégia optou-se pelo estudo de caso, que teve 

como ambiente de verificação o curso de graduação em Secretariado Executivo da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Para a coleta de dados, fez-se uso das técnicas 

bibliográfica e documental, a primeira realizada em material que já foi publicado (GIL, 

1999), neste caso, fez-se uso de publicações em periódicos e livros, que tratam da matéria 

ora explorada; e a segunda, em documentos que não receberam um tratamento analítico ou 

ainda, que podem sofrer alterações (GIL, 1999), como é o caso das leis e resoluções 

utilizadas neste estudo.  

Outro método de coleta de dados foi o levantamento de campo, realizado por meio 

de aplicação de um questionário semiestruturado. As questões que estruturaram a ferramenta 

foram elaboradas no sentido de conhecer, a partir da visão dos sujeitos da pesquisa, a 

correlação entre as disciplinas ofertadas pelo curso de graduação e a aplicação daquilo que 

fora teorizado na prática, durante o estágio. O questionário foi encaminhado para quatro 

sujeitos, matriculados na disciplina de Estágio Obrigatório, da nona fase do Curso, por meio 

de correio eletrônico (e-mail). O processo da coleta de informações ocorreu nos meses de 

maio e junho de 2017. 

Para fins de verificação dos dados os sujeitos foram denominados, visando a 

preservação do anonimato, com a letra “S” seguidos por números cardinais, S1, S2...S4. No 

que se refere à análise, fez-se uso da análise de conteúdo que se refere a “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2006, p.38). Os resultados são discutidos 

na seção que segue. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para dar início a discussão dos resultados é importante conhecer o ambiente 

estudado, neste caso, o curso de Secretariado Executivo na Universidade Federal de Santa 

Catarina. Conforme disposto no Currículo do Curso (UFSC, 2003), o curso de Bacharelado 

em Secretariado Executivo tem duração de quatro anos e meio, distribuído em nove fases, 

com a carga horária obrigatória de 2952 H/A. O Curso tem característica interdisciplinar e o 

objetivo é o de formar profissionais capacitados para ingresso no mercado corporativo, 

incluindo empresas nacionais ou estrangeiras (UFSC, 2003). 

A matriz curricular do Curso dispõe no último semestre, com vistas a proporcionar 

aos alunos vivência naquilo que irão exercer após a formação, a oferta da disciplina de 

Estágio Profissionalizante, obrigatória e de no mínimo 480 horas. Ao analisar o plano de 

ensino da disciplina, compreende-se que ao final do estágio o estudante deve apresentar um 

Relatório de Atividades de Estágio Curricular, em cujo relato deve constar, entre outras 

informações, como ocorreu o desenvolvimento das atividades nos termos da relação teoria-

prática e importância do estágio. Observa-se que tal exigência vai ao encontro do 

conceituado por Koogan (1998) sobre o estágio ser um período durante o qual é exercida 

uma atividade temporária em determinado ambiente, momento em que o sujeito estagiário 
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coloca em prática o conhecimento adquirido em sala de aula, sendo também, uma forma de 

complementar de sua formação. 

Conforme já disposto metodologicamente, os dados foram coletados por meio de 

um instrumento de campo - questionário, que possibilitou conhecer a visão dos acadêmicos 

sobre a suficiência no número de horas (480 horas) para se vivenciar empiricamente as 

atividades da profissão. Dois dos sujeitos consideram que não é suficiente para adquirir 

noção sobre a prática secretarial e os outros dois caracterizam como satisfatório. Nesse 

sentido, há de se verificar se o estágio é efetivo naquilo que se propõe, ou seja, ser “[...] um 

componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados inerentes ao perfil do formando [...]” (BRASIL 2005). 

Naquilo que diz respeito à contribuição do estágio para a formação dos graduandos, 

todos os respondentes consideram que esse momento contribui e cumpre o papel proposto. 

Para os entrevistados, é essencial associar a teoria com a prática para um bom desempenho 

na profissão e o estágio tem contribuído com essa associação, como também, para o aluno 

formando adquirir uma visão prática da profissão. Tal resultado revela que os sujeitos têm o 

mesmo entendimento de Santos (2010), isto é, que só a teoria não é mais suficiente para a 

formação. 

Acerca da percepção dos respondentes a respeito das disciplinas oferecidas no 

Curso serem satisfatórias para um bom desempenho no estágio, todos os quatro não 

concordam. Dois deles, inclusive ressaltam que o foco do Curso na língua inglesa, causa 

deficiência em termos de oferta de outras disciplinas que correspondem diretamente às 

atribuições cotidianas relativas ao secretariado. A manifestação dos sujeitos revela que, na 

visão deles, o disposto pelas Diretrizes Curriculares, em termos de consolidação do 

desempenho não está sendo completamente atendida, como também, não é identificado 

aquilo que trata a Lei nº 11.788/2008, sobre o aprendizado de competências específicas da 

atividade profissional alinhada à contextualização curricular. 

Em complemento a questão anterior, foi perguntado se os sujeitos mudariam algo 

no currículo ofertado, com o intuito de um melhorar o preparo para o mercado de trabalho. 

Sob tal possibilidade, os sujeitos destacaram a necessidade de inclusão de disciplinas 

relacionadas à administração, gestão secretarial, organização de eventos e técnicas 

secretariais. Observa-se na declaração dos sujeitos as necessidades, em termos teóricos, para 

o questionado na questão anterior.  

Ao fim da análise evidencia-se que a matriz curricular cumpre o disposto nas 

Diretrizes Curriculares sobre a oferta/hora do estágio. No entanto, na visão dos acadêmicos 

formandos, as disciplinas ofertadas durante a formação estão aquém daquilo que é necessário 

conhecer teoricamente, para o desenvolvimento da prática secretarial. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do ora discutido foi possível identificar que a profissão secretarial tem 

caráter dinâmico, visto a transformação ocorrida ao longo dos anos. Observa-se que um dos 

elementos estruturantes da evolução da profissão foi a criação dos cursos superiores de 

graduação em secretariado e correlacionado a eles, a existência de Diretrizes Curriculares 

específicas, as quais direcionam a construção da matriz curricular dos cursos.  

Nessa direção, os cursos de graduação têm a obrigatoriedade de ofertar disciplinas 

que desenvolvam competências secretariais e entre elas, o estágio, um componente curricular 

que proporciona aos acadêmicos a vivência daquilo que se conheceu teoricamente. Assim, 
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este estudo teve como objetivo verificar a percepção dos acadêmicos de secretariado 

formandos, da Universidade Federal de Santa Catarina, acerca da relação disciplinas 

ofertadas pela matriz curricular versus atuação no estágio obrigatório. 

O proposto foi alcançado a partir da constatação de que, na visão dos acadêmicos, é 

importante o momento prático que o estágio proporciona. No entanto, no que se refere ao 

curso ora averiguado, constata-se a falta de disciplinas que reflitam mais sobre o contexto 

organizacional em relação à quantidade de horas aula, de matéria que trata da língua 

estrangeira – neste caso o inglês. 

No que se refere as limitações da pesquisa, acredita-se que o número de inscritos na 

disciplina, quatro, não é suficiente para ter-se uma visão mais ampliada sobre a questão ora 

discutida. Assim, para estudos futuros, sugere-se a reaplicação do questionário no segundo 

semestre do calendário escolar, momento em que o número de matriculados no estágio é 

maior, devido as características do curso. Por fim, acredita-se que os resultados alcançados 

possam ser encaminhados a coordenação do curso, a fim de seja conhecida a percepção dos 

acadêmicos, com o intuito de se pensar em ações que visem um melhor desenvolvimento e 

desempenho do graduando no que se refere a relação teórico-prática. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho objetiva compreender o contexto da iniciação científica (IC) no 

Secretariado Executivo. Para isso serão analisadas as dimensões constitutivas da IC e os 

sujeitos nela os envolvidos - docentes, discentes, Instituição de Ensino Superior (IES) e 

sociedade, com o intuito de descrever o modo como esta prática está sendo desenvolvida a 

partir dos docentes vinculados à Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado 

(ABPSEC). 

A pesquisa científica desempenha um papel fundamental na educação superior, tal 

como sugere Severino (2015, p. 30) quando afirma que “em qualquer das modalidades de 

perfis de instituição universitária, o ensino, para ter eficácia e qualidade, requer sempre uma 

pedagogia fundada numa postura investigativa”. Da mesma forma, Maldonado (1998 apud 

MASSI; QUEIROZ, 2010) sugere a indissociabilidade ensino-pesquisa como norma 

disciplinadora do ensino superior. Isso é, tanto para Severino (2015) quanto para Maldonado 

(1998 apud MASSI; QUEIROZ, 2010) o ensino superior precisa buscar patamares de 

qualidade em todas as suas finalidades que comportam o ensino, a pesquisa e a extensão.  

O objetivo da universidade é gerar um conhecimento que retorne à sociedade por 

meio da formação acadêmica e pela extensão universitária. Deste modo os autores articulam 

que o conhecimento precisa ser estimulado nas práticas universitárias de modo a permitir 

identificar necessidades sociais e proporcionar soluções condizentes com a realidade. O 

meio utilizado para validar esse conhecimento é a pesquisa científica, que pode ser 

introduzida na realidade universitária de diversas formas como projetos, programas e grupos 

de pesquisa, além da inserção da pesquisa em atividades de ensino e pesquisa. Outro meio 

cada vez mais frequente na formação do estudante de graduação é a iniciação científica 

(MASSI, QUEIROZ, 2010; PRODANOV; FREITAS, 2013). 

No Brasil, medidas provisórias e leis federais e estaduais firmam a garantia dessa 

conjuntura na formação universitária, as quais permitem que instituições privadas e públicas 

financiem, incentivem e apoiem a realização de pesquisas acadêmicas. Este apoio é gerado 

por meio de apoio financeiro para realização de eventos científicos, financiamento de bolsas 

a estudantes e docentes entre outras modalidades de apoio financeiro e com isso dando 

suporte a diversas práticas de pesquisa no Brasil.  

De acordo com informações fornecidas pelo Portal Brasil, divulgadas pelo portal da 

capes (PESQUISA CIENTÍFICA, 2017) entre as principais instituições brasileiras de 

fomento à pesquisa estão como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) ambas de alcance nacional, além das Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) 

ligadas aos governos estaduais. 
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Embora este incentivo tenha um histórico cada vez mais presente nas IES não são 

todos os cursos de ensino superior que desenvolvem práticas de pesquisa que envolvam 

estudantes nas condições de acesso a este tipo de financiamento. Realizou-se para justificar 

esta proposta de estudo uma consulta parametrizada na plataforma on-line Lattes, Diretório 

dos Grupos de Pesquisa no Brasil, em que se observou no mês de julho de 2017 o registro de 

quatorze grupos de pesquisas relacionados com Secretariado Executivo, dos quais onze estão 

ativos e associados à ABPSEC (PESQUISA, 2017). Dos onze grupos, oito, bem como a 

associação, possuem menos de cinco anos o que permite inferir que apenas recentemente 

ocorreram avanços significativos para difundir a pesquisa científica na área de Secretariado 

Executivo.  

A partir deste contexto surge o questionamento proposto pela presente pesquisa: 

qual é o cenário da IC no contexto dos pesquisadores associados à ABPSEC e àqueles 

vinculados aos grupos de pesquisa registrados na CAPES? Espera-se que este 

questionamento permita identificar modos de se promover o engajamento dos estudantes 

com a pesquisa científica neste campo do conhecimento. Entretanto, tendo em vista a fase 

inicial em que se encontra esta análise, não expõe-se aqui resultados empíricos. Deste modo 

o presente trabalho é composto pela introdução que contempla os objetivos e a 

problematização da questão de pesquisa, em seguida apresenta-se na seção dois a indicação 

de referências teóricas que sustentam as discussões propostas permitindo um direcionamento 

sobre os caminhos que o trabalho final poderão seguir. Como seção três tem-se a proposta 

metodológica que demonstra os caminhos a serem percorridos para identificar as respostas 

aos questionamentos levantados. Em seguida expõe-se algumas considerações finais, embora 

ainda preliminares, dada a fase inicial em que se encontra o projeto e as possíveis conclusões 

que a problemática pode proporcionar. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste estudo explora-se a IC partindo dos dizeres de Severino (2015) que mostra 

como o professor e o aluno precisam da prática da pesquisa, um para ensinar eficazmente e o 

outro para aprender eficaz e significativamente. Neste sentido, entende-se que ao analisar 

esta relação ensino/aprendizagem, infere-se a valoração da IC nos cursos, permitindo-se 

descrever a percepção dos envolvidos diante da construção do conhecimento. 

Sem a IC o ensino superior torna-se apenas um “repasse de informações 

fragmentadas, limitada à certificação e habilitação profissional”, o que não alcança seu real 

objetivo (SEVERINO, 2015, p. 29). O autor ainda argumenta que o conhecimento é o que 

diferencia o ser humano em meio natural e o que define seu futuro em sociedade. Deste 

modo pretende-se ampliar os argumentos sobre a definição e iniciação científica para o 

alcance dos seus resultados, entre os quais a formação profissional e cidadã, com vistas ao 

olhar do estudante e do pesquisador para a realidade social. 

A postura profissional exigida nos diferentes setores econômicos contemporâneos 

transcendem às habilidades técnicas adquiridas na graduação, ou seja espera-se que os novos 

profissionais sejam capazes de compreender a realidade muito além do conhecimento 

técnico profissionalizante. Severino (2015) compara esta formação técnica às práticas 

tayloristas. “A habilitação profissional que qualifica hoje o trabalhador para produção, no 

contexto da sociedade atravessada pela terceira revolução industrial, era da informatização 

generalizada” (SEVERINO, 2015 p. 29). Este autor sugere que o mundo corporativo anseia 

profissionais com “capacidade de resolução de problemas, com criatividade e riqueza de 
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iniciativas, em face da complexidade de novas situações” (p. 29), o que é possível apenas 

quando há o envolvimento do estudante com as práticas de pesquisa. 

Este discurso também é percebido em Cavalcanti e Gomes (2001) que argumenta 

que no século XXI a sociedade vive a mudança da era industrial para era do conhecimento, 

em que o conhecimento é tomado como a força motriz da produção de riquezas. Assim a 

sociedade contemporânea anseia por profissionais que além de habilitados tecnicamente e 

com olhar sistêmico, sejam capazes de identificar e solucionar problemas antigos e 

contemporâneos. 

Severino (2015, p.27) ainda argumenta que “o conhecimento é o que diferencia o 

ser humano em meio natural e o que define o seu futuro”. O que pode ser ampliado com a 

visão de Demo (2000) quando demonstra que o conhecimento é um processo contínuo que 

transforma sujeito e sociedade, tornando-se assim parte integrante do processo reconstrutivo 

do conhecer. 

Nesse sentido, torna-se cada vez mais importante para a universidade investir e 

estimular práticas da IC, pois elas se tornam ferramentas essenciais para projetar o 

pesquisador na sociedade definindo seu papel como agente social, construindo e 

reconstruindo o saber e a realidade social.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho está em sua fase inicial de preparação para um projeto com previsão 

para ser finalizado até abril de 2018. Pretende-se desenvolver uma pesquisa exploratória 

(SEVERINO, 2015; PRODANOV; FREITAS, 2013) que visa compreender um cenário em 

profundidade, neste caso pretende-se conhecer a IC no secretariado executivo. 

Recorre-se aos materiais bibliográficos das publicações que tratam especificamente 

da IC e por comparação à outras pesquisas que abordam o mesmo objeto em outras 

perspectivas e que venham a fornecer os parâmetros essenciais para compreender e definir 

IC e posteriormente compreende-la no contexto do Secretariado Executivo. Como método de 

abordagem pretende-se utilizar questionário com perguntas fechadas e abertas para dar maior 

amplitude de análise ao conteúdo de interesse da pesquisa. Objetiva-se atingir cem por cento 

(100%) da amostra de docentes vinculados à ABPSEC e aos pesquisadores vinculados aos 

grupos de pesquisa de secretariado executivo cadastrados na CAPES.  

Uma das abordagens iniciais será localizar nos currículos lattes dos docentes a 

realização de projetos designados como iniciação científica envolvendo estudantes. Com isso 

pretende-se caracterizar os projetos localizados apontando indicadores como quantidade de 

projetos desenvolvidos, tempo de duração, quantidade de estudantes e docentes envolvidos, 

publicações resultantes, área e temas abordados, entre outros parâmetros que possam mostrar 

os caminhos percorridos nos projetos. 

Com esta abordagem inicial serão definidas as próximas etapas da pesquisa, a 

depender dos resultados iniciais obtidos. Ou seja, será enviado um questionário a todos os 

docentes vinculados à APBSEC; este questionário pretende verificar se já houve proposta de 

iniciação científica desenvolvida pelos docentes que talvez não constem no currículo lattes, 

quando estas propostas ocorreram, se foram ou não efetivadas, quais as dificuldades e 

facilidades que os pesquisadores encontraram no processo de submissão e aprovação dos 

projetos, sua percepção a respeito do processo e da participação dos estudantes.  

Com isso teremos um índice demonstrativo do período de realização dos projetos, o 

que direcionará os recortes temporais para avaliar o processo de IC nos quais os docentes já 
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se envolveram ou ainda estão envolvidos. E a depender do período de realização dos projetos 

será possível definir se existe alguma possibilidade de entrevistar os estudantes que fizeram 

ou fazem parte da IC para compreender sua percepção sobre o processo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este é um estudo vinculado a um projeto de IC iniciado em abril de 2017 com 

término previsto para abril 2018. Portanto até o momento foi possível iniciar uma sondagem 

bibliográfica, que será ampliada a fim de delimitar a concepção de IC em todas as suas 

formas de realização no cotidiano das práticas universitárias. 

Um resultado importante no contexto deste projeto no sentido de inserir os 

estudantes no universo da pesquisa foi conhecer o contexto das instituições fomentadoras da 

pesquisa e o quadro geral de pesquisadores de secretariado no Brasil, os quais serviram, 

neste momento para delimitar a abrangência da pesquisa e justificar o projeto iniciado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Delineou-se como objetivos desta pesquisa compreender o contexto da iniciação 

científica (IC) no Secretariado Executivo. Por se tratar de uma concepção que atinge vários 

sujeitos, pretende-se compreender esta concepção a partir do ponto de vista da relação entre 

eles, ou seja, pretende-se conhecer o modo como docentes e estudantes, inseridos na 

realidade das suas IES se envolvem com os grupos de pesquisa e com a ABPSEC, 

associação que representa a pesquisa em secretariado no Brasil. 

O interesse investigativo é descrever o modo como esta prática (IC) está sendo 

desenvolvida a partir dos docentes vinculados à Associação Brasileira de Pesquisa em 

Secretariado (ABPSESC) e compreender como estes sujeitos concebem a IC na sua 

realidade particular. Como já descrito este é um projeto iniciado em abril de 2017 com 

caráter de iniciação científica e que tem encerramento previsto para abril de 2018, por isso 

ainda não há muitos resultados obtidos. 

Mas o principal resultado esperado com a realização desta pesquisa é oferecer um 

quadro geral que demonstre como o secretariado executivo vive a IC nas práticas de 

pesquisa universitárias. E, a partir disso, espera-se dar visibilidade ao caminho científico 

dentro da área secretarial e estimular estudantes dos cursos a explorar os limites da sua 

participação na vida acadêmica e social. A intenção é, com os resultados obtidos, promover 

um amplo debate na pesquisa científica da área de secretariado, divulgando e debatendo o 

assunto em eventos da área e publicando-os em periódicos científicos.  

Também espera-se oportunizar ao estudante vinculado a esta pesquisa, graduando 

no curso de Secretariado Executivo, a experiência de desenvolver uma postura investigativa 

preparando-o para a produção de artigos completos e mais amplos despertando nele, e nos de 

mais estudantes da área, o interesse pela pesquisa científica e pela formação continuada com 

vistas aos programas stricto sensu, o que poderá refletir como contribuição para o 

fortalecimento da pesquisa secretarial. 

 Por fim, do ponto de vista do acadêmico integrante do projeto, espera-se propor 

que outros estudantes busquem em si razões e motivação em metas pessoais valiosas para o 

enriquecimento da área profissional, das ciências a fim de promover soluções para 

comunidade em geral, com disposição, vontade e orgulho de fazer a história da profissão em 

plena sociedade do conhecimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cooperação entre indivíduos e organizações tem se tornado muito presente no 

cenário mercadológico, especialmente a partir da década de 1990. Assim como no contexto 

mercadológico, o tema da cooperação tem se destacado também no campo acadêmico-

científico. Neste meio, a formação de parcerias para o desenvolvimento de pesquisas e outras 

atividades é prática frequente, ou seja, as redes formadas por pesquisadores que se 

relacionam entre si, por meio de coautorias em seus trabalhos científicos, projetos de 

pesquisa, eventos e estágios, tem se tornado cada vez mais frequentes e importantes. Isto, 

pois o trabalho colaborativo entre pesquisadores possibilita o compartilhamento de uma 

variedade de recursos informacionais, tecnológicos, além de troca de experiências e ideias 

(SCHMIDT; CIELO; SANCHES, 2012). Essas colaborações entre pesquisadores são 

encontradas nas mais diferentes áreas do conhecimento, uma vez que fortalecem os cursos 

de graduação e de pós-graduação, corroboram para o aumento do número e da qualidade das 

pesquisas e auxiliam no sistema de concessão de bolsas de pesquisa, entre outros (MELLO; 

CRUBELLATE; ROSSONI, 2010). 

Assim, esta pesquisa debruça um olhar para o grupo de pesquisadores da 

Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado (ABPSEC). Especificamente, este estudo 

possui o objetivo de analisar as características da rede científica formada pelos membros da 

ABPSEC no período de 2013 a 2016, a partir da análise das publicações colaborativas 

existentes entre os pesquisadores do grupo. 

Acredita-se que este estudo alinhado à temática central do V Enasec traga 

contribuições para a área de Secretariado, uma vez que a análise da produção científica sob a 

ótica de redes pode fomentar o aumento de qualidade das pesquisas e a troca de 

conhecimentos entre os pesquisadores, o que seria primordial, uma vez que os investigados 

atuam numa única associação de pesquisa e deste modo, possuem objetivos acadêmico-

científicos em comum.  

Para alcançar o proposto, estruturou-se este estudo da seguinte forma: além desta 

introdução, apresenta-se na segunda seção um breve apanhado sobre as redes de pesquisa; na 

terceira parte relatam-se os procedimentos metodológicos empregados para o 

desenvolvimento da pesquisa. Na quarta seção são apresentados os resultados do estudo e na 

quinta apresentam-se as conclusões e sugestões para estudos futuros. As referências 

completam o estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 REDES DE PESQUISA E SUA IMPORTÂNCIA  

 

Assim como no contexto mercadológico, o tema da cooperação tem se destacado 

também no campo acadêmico-científico. Para Cruz et al. (2010, p.66), a cooperação 

científica é uma ação positiva que deve ser incentivada: “visualizada como um 

empreendimento que envolve metas comuns, esforços coordenados e produtos (trabalhos 

científicos) com responsabilidade e mérito compartilhados, a colaboração científica 

manifesta-se como uma postura positiva e que deve ser valorizada”.  

Também Bulgacov e Verdu (2001) discutem que a realização de estudos em 

parceria entre pesquisadores reduz as distâncias para os veículos de publicação, além de 

proporcionar benefícios a todos os envolvidos. Da mesma forma, Silva et al. (2006) 

entendem que as redes de cooperação científica possibilitam aumento da quantidade de 

dados disponíveis, ampliação das áreas de conhecimento e aumento do número de 

publicações. 

Neste contexto, vale considerar que para Granovetter (1973), autor clássico dentro 

da perspectiva de redes, existem basicamente dois tipos de laços dentro de uma rede de 

cooperação: os fortes e os fracos. Os fortes consistem naqueles que existem por um longo 

período de tempo, onde se estabelece uma relação de confiança entre os atores envolvidos. 

Esses, frequentemente participam de um mesmo círculo ou grupo social. Tal cenário pode 

ser visualizado como ideal para uma rede; no entanto, Granovetter (1973) cita que tais laços 

agregam baixo valor aos agentes envolvidos, em função da homogeneidade no momento da 

busca de recursos. Por sua vez, os laços fracos integram uma rede passível de desenvolver 

transações pontuais entre si e são fundamentais para a manutenção das redes. Os vínculos 

fracos proporcionam a possibilidade de agregar valor e gerar novas informações ao 

relacionamento, sendo fundamentais para a geração de inovações.  

Além disso, para a realização da análise de redes, alguns outros conceitos são 

importantes: os atores, os nós, as posições, as ligações e os fluxos. Os atores podem ser 

indivíduos, organizações, países e outros (WASSERMAN; FAUST, 1994). Conforme Netto 

e Truzzi (2004), os nós representam cada autor que contribui em pelo menos um item na 

rede; as posições de um autor na rede são entendidas como o conjunto de relações 

estabelecidas com outros autores da rede. No que tange às ligações, Britto (2002) afirma que 

elas estabelecem o grau de densidade existente entre os autores da rede e os fluxos são as 

informações, os bens e outros recursos que existem na rede. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo apresenta caráter predominantemente qualitativo. No que tange aos 

procedimentos de coleta e análise de dados, vários passos foram efetuados. Inicialmente foi 

realizada uma busca (listagem) de todos os membros associados da ABPSEC (categoria 

fundador, efetivo e estudante), no período de 2013 a 2016, com base nas informações 

contidas no site da própria associação. A partir desta listagem foram identificadas as 

publicações (livros, capítulos de livros, artigos em periódicos, trabalhos completos e 

resumos publicados em anais de eventos) de cada membro. Os dados coletados para análise 

são secundários, uma vez que a coleta se deu por meio de busca na Plataforma Lattes do 

CNPq, a partir do currículo de cada membro pesquisador. 
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Em relação ao período analisado, foram considerados os trabalhos publicados pelos 

respectivos pesquisadores no período de 2013 a 2016. Vale destacar que o período inicial 

escolhido para o recorte da pesquisa se refere ao ano de fundação da ABPSEC e o prazo 

final é o último ano disponível para realização da coleta dos dados de um ano completo. 

Na sequência, a partir dos dados constantes nos currículos Lattes foi possível 

realizar alguns tipos de análises. A principal diz respeito a análise da rede científica entre os 

associados da ABPSEC. Para tanto, utilizou-se o Software Ucinet, ferramenta específica 

para a realização de redes de cooperação. Além disso, outras análises foram realizadas a 

partir do uso de estatística descritiva.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira constatação a ser mencionada é que existem pesquisadores associados 

em todas as regiões do país, totalizando 94 associados (46 nas categorias fundador ou efetivo 

e 48 na categoria estudante) no período em análise. Dado que a ABPSEC é uma associação 

relativamente nova (fundada em 2013), este resultado pode ser considerado positivo. Dentre 

as regiões, destaca-se a região Sul, que representa 49% do total de pesquisadores. 

Os pesquisadores são oriundos de 31 diferentes instituições de ensino e/ou pesquisa, 

demonstrando a possibilidade de trocas entre laços fracos no referido grupo. Este fato é 

considerado positivo segundo Granovetter (1973), pois os vínculos fracos proporcionam a 

possibilidade de agregar valor e gerar novas informações ao relacionamento, sendo 

fundamentais para a geração de inovações. 

Após esta análise, foi possível iniciar a busca das publicações dos respectivos 

pesquisadores na Plataforma Lattes, conforme descrito a seguir. No total foram localizadas 

340 publicações (entre livros, capítulos de livros, artigos em periódicos, trabalhos completos 

e resumos em anais de eventos).  Neste quesito é importante mencionar que este número 

total de publicações é resultado, em mais de 90% de associados fundadores e efetivos, o que 

chama a atenção para a necessidade de maior envolvimento dos estudantes com as 

publicações científicas. Possivelmente o ingresso na associação já representa o interesse dos 

estudantes com o mundo da pesquisa secretarial. Ainda em relação a esta questão é 

fundamental que os docentes estimulem e fomentem pesquisas em formato colaborativo com 

a participação de estudantes. 

Na sequência foram iniciadas as análises relativas à existência de trabalhos em 

regime de coautoria. Nesse sentido, foram encontrados 40 membros (42,5%), que no período 

em análise tiveram um total 122 publicações (35,8% do total) em regime de coautoria com 

algum outro membro associado da ABPSEC, demonstrando a existência de laços no grupo 

em análise. 

De modo geral, este resultado é positivo dado que a associação possui um curto 

ciclo de existência. Contudo, sabe-se que esse número tem possibilidade de ser incrementado 

e que isto deve ser fomentado, pois para Cruz et al. (2010), a cooperação científica 

manifesta-se como uma postura positiva que deve ser valorizada. Do total de 40 membros 

colaborativos, vale destacar que 77,5% são pertencentes as categorias fundador ou efetivo. 

Este resultado conduz ao entendimento de que o baixo número de publicações dos membros 

estudantes pode ter relação com o número também reduzido de laços (trabalhos em 

coautoria) com os outros pesquisadores. 

Por fim, vale considerar que cada associado pode também apresentar trabalhos em 

coautoria com outros pesquisadores que não são membros da ABPSEC (dado não 
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contabilizado neste estudo). Contudo, entende-se que a existência de laços entre os 

associados da ABPSEC é fundamental, uma vez que os pesquisadores em tela possuem o 

objetivo comum do fortalecimento da pesquisa em Secretariado, e neste sentido, poderiam se 

auxiliar mutuamente. 

Na sequência apresenta-se a construção da rede formada pelos pesquisadores 

colaborativos da ABSPEC (Gráfico 1). Isto é, por meio do uso do Software Ucinet foi 

possível concretizar o intuito central do estudo, sendo que cada um dos 40 membros 

pesquisadores que possuem algum trabalho em regime de coautoria com outro pesquisador 

da ABPSEC foram aqui nomeados de P1 a P40, a fim de preservar a identidade dos mesmos. 

A designação P advém da palavra pesquisador. 

 

Gráfico 1 - Rede de cooperação dos pesquisadores da ABPSEC (2013-2016) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Vários aspectos podem ser explorados, assim seguem algumas considerações 

centrais. Conforme pode ser visualizado, 40 pesquisadores integram a rede de pesquisadores 

associados da ABPSEC, o que demonstra a existência de diferentes relacionamentos dentro 

do sistema coletivo. É fato que estes relacionamentos seriam importantes para todos os 

associados, no entanto, nota-se que alguns membros ainda não possuem este tipo de vínculo.  

De maneira geral, os pesquisadores marcados com a cor preta são os que possuem 

as melhores posições dentro da rede, seguidos dos de cor vermelha e por última, de cor azul. 

Assim, os pesquisadores P19, P28 e P38 ocupam posições de centralidade dentro da rede, 

uma vez que são os atores de maior conectividade e importância dentro do sistema coletivo 

em análise (WASSERMAN; FAUST, 1994). Identifica-se também um relacionamento tríade 

(P16, P27 e P31) e um relacionamento díade (P3 e P36) dentro da rede. Esses cinco atores, 

apesar de participarem da rede de pesquisadores com trabalhos em regime de coautoria, 

ainda poderiam extrapolar as suas parcerias para outros atores, tendo dessa forma, maior 

possibilidade de trocas e compartilhamentos com diferentes atores. 

Por fim, vale dizer que das 122 publicações em regime de coautoria (advindas de 

pesquisadores de 17 instituições do país), 70 são resultado de laços fortes e 52 de laços 

fracos. Estes últimos laços são formados por pesquisadores de diferentes instituições, o que é 

fundamental de acordo com Granovetter (1973), considerando-se a teoria que discorre sobre 

a importância dos laços fracos, necessitando então ser ampliado entre os membros. 
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Assim, entende-se que mesmo num curto período de tempo, a associação em análise 

já tem possibilitado a formação de redes científicas, a partir do trabalho colaborativo de 

vários dos seus membros associados, o que é fundamental para o avanço da pesquisa, pois 

cada ator pode contribuir e agregar valor com novas informações e experiências. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se que no meio científico, a formação de parcerias para o desenvolvimento 

de pesquisas é prática positiva, uma vez que possibilita o compartilhamento de uma 

variedade de recursos, além de experiências e ideias. Essas publicações em coautoria têm 

dado origem a trocas de experiências, informações e culturas, conectando universidades, 

grupos e centros de geração de conhecimento.  

Neste sentido, entende-se que muitos pesquisadores (42,5%) em análise possuem 

práticas positivas, pois já atuam em colaboração com outros pesquisadores do grupo, dada a 

existência da rede científica. Contudo, tal prática pode ainda ser fomentada para os demais 

membros, com especial atenção para o ingresso de estudantes e para a maior formação de 

laços fracos, uma vez que a análises das características da rede demonstrou esse cenário. 

Em trabalhos futuros será dada continuidade a este estudo, a partir da análise sobre 

a relação entre a cooperação e a produtividade dos pesquisadores. Isto, pois a teoria sugere 

que os pesquisadores mais produtivos sejam também os mais colaborativos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Secretariado carece, na atualidade, marcar-se como campo de saber, 

consequentemente, delimitar o objeto de estudo para a área. São inúmeras pesquisas que 

discutem acerca da temática em questão, como: DURANTE (2012; 2016); MARTINS 

(2012; 2016); BÍSCOLI (2012); MAÇANEIRO (2012); SABINO E MARCHELLI (2009). 

Para contribuir com os estudos sobre a construção do objeto secretarial 

desenvolveremos uma análise comparativa da matriz curricular e dos planos de ensino dos 

cursos de Secretariado Executivo no país, ressaltando as divergências e convergências 

regionais no composto curricular. Ademais, essa investigação propiciará o desenvolvimento 

de um norte para traçarmos a espinha dorsal do que compõe as regularidades e dispersões no 

saber secretarial. O material de análise utilizado se dá pelas matrizes curriculares e planos de 

ensino de secretariado de cada região do país (Sul, Sudeste, Centro-oeste, Norte e Nordeste). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Muito se discute na atualidade sobre a construção do saber secretarial. Essa 

construção vem sendo realizada por alguns estudiosos da área que salientam a necessidade 

em demarcar um objeto de estudo para o referido campo. Sabemos que o secretariado é uma 

área composta por diversos campos, o que torna um tanto complexo adotar somente um 

objeto que caracterize essa prática e consequentemente represente sua identidade.  

Além disso, a pesquisa cientifica na área é recente se compararmos com áreas mais 

sólidas como administração, letras, etc. Sobre essa afirmativa Martins e Zanon (2013, p.45), 

descrevem a pesquisa secretarial como 

Algo novo para professores e pesquisadores envolvidos e principalmente, 

para alunos e profissionais da área, especialmente, se levarmos em 

consideração que, até 2008, as publicações eram focadas na atuação 

profissional, sem a preocupação de reconhecer o Secretariado como área 

do conhecimento com especificidades da área.  

Nesse viés, pesquisava-se até pouco tempo questões pertinentes a como desenvolver 

as práticas secretariais e não sobre o que faz o profissional de secretariado, temática latente 

de discussão no contexto atual. 

Diante desse cenário, na tentativa de contribuir com a demarcação de um objeto de 

estudo para o Secretariado, utilizaremos como embasamento teórico os estudos realizados 

por Nascimento e Fialho (2016), Durante (2012), Martins, (2013), Bíscoli, (2012). Esses 
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autores discorrem, de um modo geral, sobre o esforço e a necessidade da consolidação do 

objeto de estudo em Secretariado 

Nascimento e Fialho (2016) destacam que para fortificar os princípios e consolidar 

a área secretarial como ciência é preciso conceitualizar os estudos e que para isso, como 

lembram os autores, não podemos fugir das especificidades e entender o que compõe a 

formação secretarial. Além disso, os autores nos mostram sobre os principais pontos 

levantados por pesquisadores na construção do conhecimento em Secretariado, salientando 

que os saberes secretariais ainda estão sendo constituídos e firmados nas e pelas práticas 

laborais. Essa afirmativa também é encontrada nas discussões realizadas por pesquisadores 

de todas as áreas, sobre a afirmação de uma teoria na e pela prática e vice-versa. Dito de 

outro modo, acontece uma ordem cíclica de formação, no sentido de que uma teoria se 

constitui por meio de uma prática e essa prática se reafirma nas construções teóricas. Bíscoli 

(2012) alerta para o fato de que em diversos eventos do Secretariado, são poucas as 

pesquisas que fogem da questão prática, atuação, mas que é preciso crescer o número de 

pesquisas que possam levar a discussões acerca da delimitação do campo secretarial. Há, 

assim, que se pautar no desenvolvimento de pesquisas de abordagem teóricas e conceituais. 

Outro ponto recorrente entre pesquisadores da área secretarial e reafirmado por 

Nascimento e Fialho (2016) é o fato do secretariado ser uma área desenvolvida por meio de 

outras diferentes áreas. Essa característica necessita ainda mais de estudos que desarrolhem 

esse complexo saber o qual precisa se firmar como ciência e assim, sanar questões 

pertinentes ao(s) campo(s) este saber está inserido.  

Uma questão a se considerar na formação de uma base para o conhecimento 

Secretarial (e qualquer outra área) é a diversidade das necessidades regionais. Cantarotti 

(2016) descreve que desde 1995, o processo de constituição das diretrizes curriculares 

nacionais para o Secretariado inicialmente trouxe uma ideia muito engessada do que seria 

ideal, mas de acordo com o parecer emitido em 2001 pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e pela Câmara de Educação Superior ficou clara a oportunidade das instituições de 

ensino superior (IES) flexibilizarem suas estruturas curriculares, respeitando a pluralidade, 

anseios regionais e público alvo. A autora alerta que o Brasil ainda é recente no que diz 

respeito a diretrizes e legislação relacionadas ao Ensino Superior.  

Os estudos realizados por Cantarotti (2016) destacam que apesar, da existência das 

DCN’s muitas matrizes curriculares eram baseadas nos conhecimentos de Administração e 

Letras, ocorrência devido aos cursos de secretariado estarem inseridos em departamentos 

dessas áreas. Essa questão, de uma forma amena, ainda ocorre, uma vez que os cursos 

possuem suas características de acordo com o departamento em que estão inseridos. Essa 

situação, talvez, inviabilize a consolidação de ciência para a área.  

A importância de se entender sobre a elaboração do currículo dos cursos de 

Secretariado já foi destacada por Souza e Galvão (2016). As autoras reforçam que não há 

uma definição detalhada e precisa de uma estrutura curricular, mas que algumas exigências 

devem ser observadas pelas universidades no momento de oferecer o curso de graduação.  

Outros autores que utilizaram matrizes curriculares como material de análise foram 

Schmitz, Battisti e Santos (2015), elas relatam a oferta de disciplinas especificas regionais 

nas universidades e adaptações por parte das instituições de ensino de acordo com a 

necessidade mercadológica e atribuições do profissional de Secretariado. Além disso, as 

autoras expõem a diversidade de nomes para se referir a uma mesma disciplina. As questões 

já mencionadas nas pesquisas acima, serão problematizadas no desenvolvimento desta 

pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa se caracteriza como documental e bibliográfica, que segundo Gil (2002, 

p. 45) “ [...] vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”. Quanto a abordagem 

utilizaremos a qualitativa, uma vez que esta considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito. Este tipo de abordagem, vale-se de como o sujeito atribui significado 

as coisas. Destarte, será necessário analisar a ementa além da denominação das disciplinas, 

pois levamos em consideração que elas podem ter denominações semelhantes. Sendo assim 

será necessário realizar uma análise qualitativa do programa e objetivos de cada disciplina. 

Tomamos como material de estudo as seguintes universidades públicas que 

oferecem cursos de Secretariado no país: Universidade Estadual de Londrina (UEL) – região 

Sul; Universidade Federal de Viçosa (UFV) – região Sudeste; Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) – região Centro-oeste; Universidade do 

Estado do Pará (UEPA) - região Norte; Universidade Federal do Ceará (UFC) – região 

Nordeste. O critério utilizado como escolha dessas universidades para análise ocorre pelo 

fato de serem instituições públicas. Além disso, a seleção levou em consideração as 

universidades que oferecem o curso de Secretariado e que possuem maior representatividade 

na região onde está localizada. Isso posto, analisaremos as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Secretariado, e a Lei de Regulamentação da profissão, para mostrar se são atendidas 

as especificações da atuação secretarial exigidas por esta lei. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como descritiva, pois descreverá 

quais disciplinas são regulares nos cursos de graduação em Secretariado. Além disso, 

faremos uma associação de variáveis (GIL 2002) identificando denominações e conteúdos 

que se reforçam e se divergem. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como afirmam as pesquisadoras (SABINO, MARCHELLI, 2009), o Secretariado é 

um campo multi, inter e transdisciplinar que comunga com diversos saberes para compor, 

especificamente, o seu, tendo na atualidade sua identidade composta por diferentes 

conhecimentos. Essa realidade torna difícil a tarefa de delimitar um objeto que defina, 

especificamente, a base do conhecimento em Secretariado, ou seja, o núcleo duro do campo 

secretarial. 

Assim sendo, essa pesquisa busca compreender a heterogeneidade e a 

homogeneidade encontradas nas matrizes curriculares e planos de ensino analisados a fim de 

delimitar os conteúdos regulares e dispersos de cada região do país. Com as regularidades 

encontradas nos documentos analisados, pretendemos traçar como sugestão uma espinha 

dorsal da área e com a dispersão retratar as especificidades de cada região e, 

consequentemente sua necessidade de formação. 

Cabe ressaltar que a pesquisa tem caráter preliminar e está em desenvolvimento e 

análise dos dados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa propõe identificar a “espinha dorsal” em Secretariado a partir das 

disciplinas encontradas como regular – ‘essenciais’ nos cursos de graduação da área. E, 

também contribuir em um esforço, ainda que introdutório na construção do conhecimento 

em Secretariado. 

O estudo em questão está em estágio inicial, tendo realizado até o presente 

momento, a seleção das universidades, bem como suas matrizes curriculares e planos de 

ensino. Até o momento, também está sendo desenvolvido o estudo bibliográfico que nos 

proporciona embasamento teórico e aprofundamento desta pesquisa. Destarte, os 

documentos estão em fase preliminar de análise. Portanto, os resultados serão divulgados ao 

longo da continuidade deste estudo. 

A primeira conclusão que temos é que como descrevem os autores citados, nesse 

trabalho é essencial que ao pensarmos na construção do conhecimento em nossa área seja 

sempre aliado a pesquisa científica, assuntos ainda recentes no meio Secretarial, conforme 

descrito por Martins e Zanon, (2013).  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da estratégia são analisadas as interligações entre os fatores internos e 

externos às organizações e instituições, em seus ambientes de atuação, que se relacionam 

com as oportunidades e ameaças destes, para se definir rumos e objetivos (OLIVEIRA, 

2009). Nessa conjuntura, a participação de profissionais de diversas áreas, como atores da 

estratégia, é imprescindível para se tratar, com coerência e flexibilidade, dos desafios que 

emergem no entorno organizacional e que influenciam na implementação da estratégia 

(HART, 1992).  

Nessa direção, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) podem contar 

com ocupantes do cargo de Secretário Executivo como atores da estratégia. Dentre as IFES 

que dispõem de tal cargo, está a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), objeto 

deste estudo em fase de desenvolvimento. Justifica-se a escolha dos sujeitos (Secretários 

Executivos), porque esses profissionais atuam junto ao poder decisório e, estrategicamente, 

na posição de elo entre os níveis organizacionais; assim, entende-se que as ações e as 

práticas organizacionais dos atores selecionados repercutem no “fazer da estratégia” naquele 

órgão (HART, 1992; NEIVA; D' ELIA, 2009; YIN, 2005). Assim, questiona-se: de que 

forma as atividades desempenhadas pelo Secretário Executivo se relacionam ao processo de 

implementação da estratégia na Universidade Federal de Santa Catarina?  

Diante do exposto, objetiva-se analisar de que forma as atividades desempenhadas 

pelo Secretário Executivo se relacionam ao processo de implementação da estratégia na 

UFSC. Para alcançar o proposto, faz-se necessário: a) identificar as estratégias descritas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição; b) verificar como ocorre o 

processo de implementação da estratégia institucional nos locais de atuação dos Secretários 

Executivos; c) analisar se as atividades desempenhadas pelos Secretários Executivos 

possuem alinhamento com as ações de implementação estratégica.  

Sobre os procedimentos metodológicos adotados, este estudo se caracteriza como 

de abordagem qualitativa, sob a estratégia do estudo de caso único, a partir das técnicas 

documental, bibliográfica e questionários, quanto à coleta de dados e análise de conteúdo e 

documental para o tratamento destes. Por fim, a estrutura da pesquisa abarca esta introdução, 

os aportes teóricos do estudo, seguida dos métodos adotados, para se chegar aos resultados 

preliminares e, então, às conclusões esperadas e às referências selecionadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

 

As universidades estão dentre as mais complexas organizações sociais; são 

“instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de 

pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano” (BRASIL, 1996). No que 

tange à sua gestão, a teoria da gestão universitária está em formação, com base em novos e 

confiáveis estudos científicos e em boas práticas de gestão nas IES (KELLER, 1983; 

MEYER JÚNIOR; LOPES, 2015). Meyer Júnior e Lopes (2015) afirmam que não existem 

teorias prontas para serem aplicadas ao ambiente universitário. Dessa forma, os gestores 

universitários devem ajustar métodos, abordagens e práticas das teorias tradicionais às 

especificidades dessas instituições (MEYER JÚNIOR; LOPES, 2015).  

Nesse contexto, Jarzabkowski (2005) argumenta que as universidades expõem a 

complexidade da estratégia como prática. Nelas, há diferentes atores, Servidores Docentes, 

Técnico-Administrativos e Discentes, com interesses e objetivos divergentes, que, devido ao 

aumento das pressões do ambiente, devem ser alinhados na atividade coletiva 

(JARZABKOWSKI, 2005; SOUZA, 2010). As universidades perseguem estratégias 

múltiplas e, apesar da gestão estratégica ser amplamente dominada por conceitos de livre 

mercado, que predispõem o foco nas organizações do setor privado, as universidades são 

ambientes em que a estratégia de fato também ocorre e é relevante, embora complexa de se 

gerenciar nesses contextos (JARZABKOWSKI, 2005). Por fim, tendo em vista a 

necessidade do alcance das metas da UFSC, necessita-se compreender o meio que denota ser 

o mais eficaz para realizar o planejamento e implementação das estratégias no ambiente 

organizacional, assuntos que serão tratados na seção seguinte. 

 

2.2 ESTRATÉGIA E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Estratégia pode ser sucintamente definida como um conjunto de regras de tomada 

de decisão para orientar o comportamento de uma organização, a qual quando incorporada à 

sua gestão leva à administração estratégica (ANSOFF; MCDONNELL, 1993). Neste 

sentido, Child (1972) aponta que sua implementação trata dos processos políticos 

desenvolvidos pelos detentores do poder nas organizações e a relação de tais processos com 

a escolha estratégica, sob o enfoque da manipulação das características ambientais e da 

escolha de padrões de desempenho.  

Na administração de empresas privadas, as estratégias são formalizadas 

majoritariamente por meio de Planejamentos Estratégicos, definidos por Silveira Júnior e 

Vivacqua (1996) como a utilização de diferentes técnicas com o intuito de analisar o 

ambiente interno e externo da organização, definindo assim sua missão, objetivos, perfil de 

negócios, clientes, produtos, políticas e diretrizes. Já na administração pública, são utilizados 

Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDIs). O PDI, no âmbito das Instituições de 

Ensino Superior (IES), conforme destaca o Decreto n.º 5.773/2006, contempla a 

obrigatoriedade de se abordar a “missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de 

atuação, bem como seu histórico de implementação de desenvolvimento, se for o caso” 

(BRASIL, 2006).  

Na UFSC, o PDI 2015-2019 é compreendido como o “documento e instrumento de 

planejamento, a ser considerado dentro da gestão estratégica, que caracteriza a identidade 
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institucional” (UFSC, 2015, p. 7). Como valores da Instituição, no PDI/UFSC, destaca-se o 

de ser bem administrada e planejada, por meio de "estratégias eficientes e efetivas de gestão 

e de busca dos recursos para a realização de suas metas" (UFSC, 2015, p 23). Nesse sentido, 

a participação de sujeitos capacitados que possam contribuir com esse processo é de 

interesse das instituições públicas, e algumas dessas características podem ser encontradas 

no profissional de Secretariado, ator organizacional que será assunto da próxima seção. 

 

2.3 O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

O perfil secretarial evoluiu, de forma a atender a funções emergentes das 

necessidades mercadológicas, as quais englobam a assessoria, consultoria, gestão e 

empreendedorismo (LEAL; DALMAU, 2014). Quando se trata de assessoramento e no que 

esta capacidade poderá contribuir na implementação de estratégias, verifica-se que o 

profissional de Secretariado dispõe de características complementares, tais como visão de 

negócio, criatividade e inovação, o que destaca este profissional como agente empreendedor 

(SHEILA; DURANTE, 2013). 

No contexto das universidades federais, o Secretário Executivo vem assumindo 

papel de relevância para o aperfeiçoamento da gestão universitária (SOUZA, 2017). 

Segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 2016), no segundo semestre de 2016 havia 

1.690 cargos de Secretário Executivo ocupados nas universidades federais brasileiras. Dentre 

as atribuições dos Secretários Executivos nas IFES, estão: assessoria de direções, gestão de 

pendências, secretaria e organização de reuniões, dentre outras (MEC, 2005a).  

Considerando tais atividades, pode-se observar que o Secretário Executivo atua 

como um elo entre aqueles que elaboram as estratégias da instituição e os demais 

colaboradores. Nesse sentido, Rodrigues e Lavarda (2016) tratam da contribuição do 

Secretário Executivo para a formação da estratégia, “por meio da gestão de informações que 

ele realiza nos diferentes tipos de gestão: top-down, bottom-up, middle-up-down e do 

desenvolvimento de suas competências, habilidades e percepções acerca do ambiente interno 

e externo das organizações" (RODRIGUES; LAVARDA; BARSALINI, 2017, p. 3). Em 

continuidade, na próxima seção apresentam-se os aportes metodológicos adotados no estudo 

em questão. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A abordagem qualitativa foi adotada para a interpretação dos fenômenos, sem 

interesse em quantificá-los; os objetivos caracterizam-se como descritivos, no intuito de 

pormenorizar as características da realidade em estudo (COLLIS; HUSSEY, 2005). Adota-se 

o  estudo de caso como estratégia de pesquisa, com os Secretários Executivos da UFSC 

(YIN, 2005). Estes participantes foram selecionados de modo intencional e por 

acessibilidade aos dados, tendo em vista que os pesquisadores atuam no local de estudo 

(VERGARA, 2007). 

Os dados secundários serão coletados por meio da técnica documental, cujos 

materiais pesquisados contemplam o PDI/UFSC, diplomas legais relacionados ao 

profissional de secretariado executivo e à UFSC, bem como, pela técnica bibliográfica, em 

livros, artigos, dissertações e teses (VERGARA, 2007). Ademais, para os dados primários, 

serão aplicados questionários aos Secretários Executivos da UFSC (TRIVIÑOS, 2010).  
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Por fim, a unidade de análise trata das atividades realizadas pelos sujeitos do estudo 

em relação ao que preconiza, em termos de estratégias, o PDI 2015-2019 (UFSC, 2015). Os 

dados serão tratados pelos métodos de Análise Documental e de Conteúdo, a partir de 

categorias relacionadas à fundamentação teórica (BARDIN, 2011). Por fim, cabe ressaltar 

que as limitações do estudo são relativas à subjetividade inerente aos atores pesquisados e ao 

período a que se refere o PDI.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na primeira etapa desta pesquisa, pretende-se identificar as estratégias descritas no 

PDI da UFSC. Posteriormente, serão caracterizadas as atividades dos Secretários Executivos 

da Instituição. Na última etapa será investigada a existência da relação entre as atividades 

desempenhadas pelos Secretários Executivos, conforme suas competências, e as ações de 

implementação estratégica na instituição em estudo. Espera-se, desta forma, a partir das 

comprovações desta pesquisa, apresentar as possíveis contribuições do profissional de 

Secretariado na implementação de estratégias na UFSC e, alcançar o objetivo proposto.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O profissional de secretariado possui competências específicas, vinculadas ao 

planejamento e à visão estratégica, conforme mencionado na literatura. Diante disso, 

entende-se que o Secretário Executivo pode contribuir efetivamente na implementação de 

estratégias nas organizações, sejam elas públicas ou privadas. A partir disso, após a fase 

empírica deste estudo, entende-se que será possível expor as contribuições efetivas do 

secretário executivo no contexto da estratégia e no âmbito da gestão universitária. 

Considera-se ainda, que esta pesquisa poderá fomentar outros estudos, inclusive em 

organizações privadas, para avaliar a ampliação da participação do Secretário Executivo na 

implementação de estratégias, com foco na busca por melhores resultados e desempenho 

organizacional, dada a capacidade deste para tanto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo apresenta uma contribuição teórica para a comunidade acadêmica de 

Secretariado Executivo no Brasil sobre a questão da criação de seu Conselho Federal. O 

estudo baseia-se nos seguintes questionamentos: qual será a contribuição de um Conselho 

Nacional de Secretariado para a área e quais as atuais barreiras e problemas enfrentados para 

sua criação? O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma discussão crítica sobre a 

criação do Conselho Federal de Secretariado — CFSEC — através de uma investigação da 

percepção e ciência de atuais graduandos em Secretariado Executivo a respeito da criação do 

Conselho. Como objetivos específicos, busca-se descrever os acontecimentos em torno da 

criação do Conselho Federal de Secretariado e as partes envolvidas bem como analisar os 

impactos da proposta da criação do Conselho para a área secretarial. 

A metodologia desta pesquisa, de cunho qualitativo, apresenta um caráter 

exploratório feito por meio de pesquisas bibliográfica, documental e através de grupo focal 

com estudantes de graduação. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade da 

existência, no Brasil, de um órgão que regulamente a profissão de Secretariado.  

O CFSEC é uma demanda dos profissionais de Secretariado que querem valorizar a 

sua profissão e defender-se das influências que estão sofrendo de seus empregadores e de 

outros profissionais não capacitados. A demanda por este conselho deve ser também de toda 

a sociedade brasileira (FENASSEC, 2017; QUEIROZ, 2003). 

Entretanto, um conselho, por mais que represente tal importância, está longe de ser 

a única providência que pode ser tomada para a melhoria do exercício do Secretariado 

Executivo no Brasil. A criação do conselho pode culminar em grandes avanços para a área, 

contudo percebe-se a necessidade de uma maior coesão dentro da própria comunidade de 

profissionais de Secretariado Executivo e, mais ainda, na academia onde são formados esses 

profissionais (PINHEIRO, 2012; VIEIRA; ZUIN, 2015). 

A criação do Conselho não deve ser apenas a elaboração de um instrumento de 

punição e cerceamento, mas sim um mecanismo que viria a contribuir para o 

desenvolvimento e discussão democrática em torno da atuação profissional no Brasil. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE CONSELHO FEDERAL 

 

O Conselho Federal é considerado uma autarquia pública federalista, ou seja, uma 

"entidade autônoma sujeita a fiscalização e tutela do Estado, com patrimônio constituído 

com seus próprios recursos" (BRITOS; NAZÁRIO, 2012). 

Essa autarquia é atribuída de personalidade jurídica de direito público; sendo aquela 

o órgão máximo da representação de uma profissão. (CFC [2017; CONFEA, 2016). 
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"Compreende-se por conselho profissional uma corporação [...] com incumbência de 

formular pareceres ou opiniões sobre negócios de ordem pública. Esses conselhos estão 

sujeitos ao regime jurídico de direito público quanto à sua criação, extinção e prerrogativas." 

(BRITOS; NAZÁRIO, 2012). 

Os Conselhos Federais são criados por lei mediante projetos emitidos pelo Poder 

Executivo para o Legislativo sendo este o responsável pela sua aprovação (BRITOS; 

NAZÁRIO, 2012). 

Esta entidade tem como principais funções normatizar e fiscalizar o exercício da 

profissão, buscar o aperfeiçoamento das atividades exercidas pelos profissionais e verificar a 

obediência ao regimento ético estabelecido para a profissão. (BRITOS; NAZÁRIO, 2012; 

CONFEA, 2016). 

 

2.2 BENEFÍCIOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DO CFSEC 

 

"Desde 1985, a profissão de secretário(a), tanto de nível superior quanto de nível 

médio, é regulamentada por lei federal. Seu exercício [...] requer registro no órgão 

competente do Ministério do Trabalho, no caso a Delegacia Regional do Trabalho —

DRTs—nos Estados." (QUEIROZ, 2003). A partir da criação do Conselho Federal de 

Secretariado, ocorreria uma fiscalização mais eficiente e positiva, no que diz respeito ao 

exercício da atividade, uma vez que existiria um maior controle em relação ao cumprimento 

da Lei de Regulamentação. Portanto, o Conselho zelaria para que apenas profissionais 

habilitados, com o devido registro, possam exercer a profissão. (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 

2013; PINHEIRO, 2012) 

O CFSEC fortaleceria a categoria já que a maior fiscalização aumentaria as vagas 

no mercado de trabalho pelo fato de que o exercício irregular se tornaria ilícito. (QUEIROZ, 

2003). Ademais, a entidade "irá instituir o sigilo profissional, para coibir os abusos 

cometidos contra esses profissionais e possibilitará o aprimoramento e a formação de mão-

de-obra especializada" (FENASSEC, 2017). Outro benefício adquirido é a "sustentação do 

código de ética da profissão de secretariado". (VIEIRA; ZUIN, 2015). 

É válido ressaltar que o CFSEC também seria positivo para o Estado, 

principalmente para o Ministério Público, uma vez que esse seria dispensado do registro e 

fiscalização da profissão. Desta maneira, o Conselho emitiria o Registro Profissional 

agilizando o processo. (CASTELO, 2007 apud NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2013). 

 

2.3 BREVE HISTÓRICO DO MOVIMENTO PARA CRIAÇÃO DO CFSEC 

 

O movimento para a criação do Conselho Federal de Secretariado começou em 

1996 através da ação da Fenassec e de sindicatos, em conjunto com parlamentares, em busca 

de apoio para a aprovação (CASTELO, 2007 apud NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2013). 

Apenas em 1998 o Projeto de Lei nº91/98 foi apresentado ao Senado Federal pela 

senadora Regina Assunção (QUEIROZ, 2003). Como consequência, "um intenso trabalho 

foi desenvolvido pelas presidentes dos sindicatos, desencadeando ações simultâneas junto 

aos parlamentares [...] visando ao fortalecimento da campanha pela aprovação do projeto." 

(LIEUTHIER, 2005 apud CASTELO, 2007). Dessa maneira, foram recolhidas, por todo 

Brasil, assinaturas de profissionais e estudantes favoráveis à criação do Conselho. 

O Projeto de Lei nº91/98 foi apresentado ao Senado Federal sendo aquele aprovado 

nas duas Casas do Congresso (QUEIROZ, 2003), mas ao ser encaminhado à sanção 
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presidencial, em 2000, foi vetado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso com a 

justificativa de vício de iniciativa. (FENASSEC, 2017) 

A datar do veto ocorrido em 2000, a Fenassec e os sindicatos vem trabalhando para 

convencer o Ministério do Trabalho da importância e conveniência da criação do CFSEC a 

fim de que o Projeto saia do Ministério do Trabalho e dirija-se para a Casa Civil com uma 

concepção favorável à criação do Conselho. (CASTELO, 2007; QUEIROZ, 2003).  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa qualitativa que apresenta um 

caráter exploratório. Segundo Marconi e Lakatos (2010):  

A pesquisa qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 

Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 

tendências de comportamento. Trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis (MARCONI e 

LAKATOS, 2010, p.269).  

Dessa forma, a pesquisa qualitativa, por trabalhar com o comportamento humano, é 

pertinente neste estudo dado o foco histórico da tentativa de construção de um conselho para 

o Secretariado Executivo no Brasil. 

Como etapa inicial deste estudo, foi feito um levantamento bibliográfico sobre 

definições de conselhos federais e exemplos de outras profissões que tiveram o histórico de 

construção do conselho registrado por meio de estudos acadêmicos; bem como um 

levantamento bibliográfico e documental sobre o que foi feito e a atual situação da conselho 

federal de Secretariado. As buscas foram realizadas em artigos acadêmicos produzidos na 

área de Secretariado Executivo e em sítios na internet. 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o 

problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço (GIL, 2002). 

Posteriormente, foi feito um grupo focal com quinze estudantes de Secretariado 

Executivo em uma universidade federal do sudeste do Brasil para levantar as opiniões e 

conhecimentos sobre a questão da criação CFSEC e assim, analisar a percepção e ciência dos 

mesmos quanto ao assunto do estudo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta pesquisa encontra-se em andamento, mas, resultados preliminares, indicam 

fatores importantes para a questão central deste estudo. 

O primeiro fator que a pesquisa leva a concluir é que o conselho faz-se importante 

não só para a categoria a ser regulamentada, no caso os secretários executivos, mas também 

para a sociedade em geral uma vez que a fiscalização dos conselhos protege a sociedade dos 

maus profissionais e possibilita segurança para todos que necessitam de seus serviços 

(SANTOS, 2017). Além disso, o Conselho Federal apresenta como um significativo ponto 
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para os acadêmicos, pois esses formarão compreendendo o quão importante é a formação e 

tendo noção de que a mesma não foi em vão. 

Contudo, alguns questionamentos ainda devem ser solucionados a fim de que o 

CFSEC se torne mais solidificado. A primeira indagação é sobre como a criação do CFSEC 

deve ser administrada e implantada. Como a área de Secretariado Executivo no Brasil tem 

certas especificações que se diferenciam de outras profissões, há ainda muito que se discutir 

dentro da área, entre profissionais e acadêmicos, para que se tenha um comum acordo dos 

rumos da profissão. Uma outra problemática que deve ser analisada é o fato de já existirem 

pessoas de outra formação ou, até mesmo, sem formação trabalhando na área (VIEIRA; 

ZUIN, 2015). Essas e outras questões precisam de prévia análise dos órgãos competentes. 

Os resultados também mostram como a comunidade acadêmica precisa se inserir 

melhor dentro das questões da profissão de Secretariado. O grupo focal mostrou uma relativa 

apatia e desconhecimento por parte dos discentes do curso de Secretariado Executivo quanto 

a essas questões da profissão.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a finalidade de contribuir teoricamente para a comunidade Acadêmica de 

Secretariado Executivo no Brasil sobre a questão da criação de seu Conselho Federal, 

realizou-se esta pesquisa a partir da formulação de objetivos que deveriam ser alcançados 

por meio da coleta e da análise dos dados obtidos nas pesquisas bibliográficas. 

A discussão crítica, a descrição sobre a criação do Conselho Federal e a análise dos 

impactos da formação do CFSEC, sendo todos os objetivos do trabalho, foram atingidos.  

A Criação do Conselho Federal de Secretariado, como já abordado, traria vantagens 

para os profissionais em Secretariado Executivo por meio de uma fiscalização do exercício 

da profissão mais eficiente, pelo acréscimo do número de vagas no mercado de trabalho e 

por meio, também, da validação do código de ética profissional. 

É válido ressaltar que a criação do CFSEC ainda implicaria em benefício para o 

Estado, especialmente para o Ministério Público, uma vez que o mesmo seria dispensado da 

tarefa de registro e fiscalização da profissão. O CFSEC também seria conveniente para a 

sociedade em geral pelo fato de possibilitar uma maior segurança, para todos que necessitam 

de serviços secretariais. 

Por tudo isso, a criação do conselho pode culminar em grandes avanços para a área. 

Contudo, percebe-se a necessidade de uma maior coesão dentro da própria comunidade de 

profissionais de Secretariado Executivo e, mais ainda, na academia onde são formados esses 

profissionais para que se alcance uma discussão mais democrática e consciente em torno da 

atuação profissional no Brasil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade considera um indivíduo inteligente quando este tem um alto Quociente 

Intelectual (QI). Entretanto, apenas a inteligência acadêmica não é o bastante para formar 

bons profissionais, é preciso cultivar as relações interpessoais, conhecer mecanismo de 

motivação, se interessar pelas pessoas, e entender que o maior capital é o próprio ser 

humano.  E, é neste contexto que surge o conceito de Inteligência Emocional 

(FERNÁNDEZ-BERROCAL; EXTREMERA, 2002). 

A Inteligência Emocional (IE) está relacionada a percepção, avaliação e controle de 

sentimentos, que podem facilitar os pensamentos promovendo a capacidade de controlar as 

emoções, com o objetivo de proporcionar ao indivíduo crescimento emocional e intelectual 

(MAYER; SALOVEY, 1997). Neste sentido, o desenvolvimento da IE no âmbito acadêmico 

pode formar profissionais que vão para o mercado de trabalho com maiores chances de 

sucesso. 

Levando em consideração esses fatores, tem-se a preocupação em investigar se os 

acadêmicos ingressantes no primeiro ano do curso de bacharel em Secretariado Executivo da 

UNIOESTE, campus Toledo, possuem um bom nível de quociente emocional. Isso porque, 

além de ser importante para formar bons profissionais, a IE é um dos aspectos primordiais 

para a inserção e permanência dos acadêmicos no contexto universitário, pois trata-se de um 

ambiente completamente novo para a maioria dos ingressantes e consequentemente uma 

situação desafiadora, tanto na adaptação quanto no desenvolvimento emocional.  

Esta pesquisa busca contribuir com a discussão proposta no V Encontro Nacional 

Acadêmico de Secretariado Executivo (ENASEC), bem como para a reflexão sobre a 

inteligência emocional como um fator determinante para o sucesso no desenvolvimento 

profissional do acadêmico. 

O presente trabalho está organizado em cinco tópicos, sendo o primeiro constituído 

por essa introdução, seguido pelo referencial teórico composto pelos aspectos da inteligência 

emocional e a inserção de jovens no contexto universitário. No tópico três, descreve-se a 

metodologia utilizada na pesquisa, a qual foi qualitativa e descritiva. No tópico quatro segue 

os resultados e discussões e no último tópico, apresentamos as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL (IE) E QUOCIENTE EMOCIONAL (QE) 

 

Desde o momento em que o Quociente Intelectual não foi o bastante para dizer que 

uma pessoa é inteligente, surgiu o conceito de Inteligência Emocional, e foram criados 

muitos estudos, teorias e testes propostos para conceituá-la. O tema, tomou grandes 

proporções em 1995 com a publicação do livro “Emocional Inteligence” de Daniel 

Goleman, que desenvolveu uma pesquisa em escolas, empresas e famílias, redefinindo o que 

é ser inteligente. 

 Segundo o autor, o quociente intelectual (QI) não é a única fonte de sucesso 

pessoal e profissional. O uso inteligente das emoções denominado quociente emocional 

(QE), relacionado ao autocontrole, motivação e empatia, também é importante para o 

indivíduo. Goleman ainda estabelece os quatro domínios da IE, sendo eles: autoconsciência, 

autogestão, consciência social e gestão das relações, além de competências que 

proporcionam ao indivíduo a possibilidade de sucesso em ambientes diferenciados 

(GOLEMAN; 1995).  

No contexto universitário, os estudantes no momento de inserção na vida 

acadêmica, passam a frequentar um ambiente diferente ao que estão habituados. Se estes 

indivíduos tiverem um nível de QE elevado, supõe-se que conseguiriam ter mais chance de 

adaptação ao ambiente, podendo tornarem-se profissionais com maior possibilidade de 

sucesso. 

  

2.2 INSERÇÃO DE JOVENS NO CONTEXTO UNIVERSITARIO  

 

O período de transição do ensino médio para o ensino superior provoca mudanças 

na vida dos jovens, sendo elas intelectuais, emocionais e sociais. Nesta fase de adaptação o 

acadêmico passa a enfrentar uma série de desafios, entre eles a adaptação a uma gama de 

conteúdos novos, desenvolvendo sua capacidade intelectual e desenvolvimento de um bom 

relacionamento interpessoal com colegas e professores, respeitando as diferenças 

individuais. Ainda, o estudante precisa se descobrir na profissão em que está se formando, 

participar das atividades acadêmicas e extracurriculares, desenvolvendo sua autonomia e 

autoconhecimento. Além disso, é necessário o desenvolvimento e integração das emoções, 

aprendendo a controlar, a reconhecer e a canalizar as emoções de forma equilibrada 

(TOMÁS et al., 2014). 

Assim, com base no exposto, observa-se que a inteligência emocional tem um papel 

preponderante na inserção dos acadêmicos no contexto universitário, uma vez que muitos 

dos desafios que o indivíduo enfrenta nessa fase da vida estão mais relacionados a aspectos 

emocionais do que aqueles ligados ao quociente intelectual. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo é de caráter descritivo e qualitativo. A pesquisa descritiva, 

segundo Gil (2008) tem como objetivo principal a descrição de características de uma 

determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relação estre variáveis. Já o 

caráter qualitativo, conforme esse mesmo autor, é um processo que envolve uma sequência 

de atividades, sendo elas a redução de dados, a interpretação e a redação de um relatório. 
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Nesta pesquisa, o caráter qualitativo pode ser justificado pela natureza do objeto investigado, 

ou seja, a inteligência emocional dos acadêmicos ingressantes na universidade. 

Os dados foram obtidos por meio de questionário aplicado pessoalmente a 34 

acadêmicos presentes em sala de aula do primeiro ano do curso de bacharel em Secretariado 

Executivo da Unioeste, campus Toledo, no mês junho 2017. Cabe destacar que essa coleta 

de dados se deu por meio da aplicação de um questionário adaptado de Perna (2004) 

(denominado Teste de Quociente Emocional), o qual é composto de perguntas fechadas, e 

tem o intuito de verificar o nível de inteligência emocional dos universitários.  

A análise dos dados coletados foi realizada de maneira descritiva com a utilização 

do software Excel para a geração de gráficos que facilitassem a compreensão. Para melhor 

visualização, utilizou-se porcentagens dos valores. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Considerando que o objeto de investigação é a presença de inteligência emocional 

em acadêmicos ingressantes no curso de Secretariado Executivo da Unioeste, faz-se 

necessário inicialmente apresentar o curso. 

Criado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná campus Toledo em 1986, 

iniciando sua primeira turma em 1987, o curso de Secretariado Executivo, oferta 40 vagas 

anuais no período noturno. Formou ao longo de sua trajetória aproximadamente 800 

profissionais bacharéis em Secretariado Executivo.  O curso tem duração de 04 anos e busca 

formar profissionais capacitados em atuar nas três grandes áreas de gestão, que são: 

administração, comunicação e assessoria. Quanto ao perfil do curso, esse aponta para um 

profissional com competência para promover e participar da melhoria do processo de gestão 

e desenvolvimento das organizações, do aumento de produtividade e competitividade 

(SECRETARIADO EXECUTIVO, 2017).  

Em relação aos acadêmicos investigado na presente pesquisa, quais sejam, 

ingressantes no primeiro ano do curso no ano letivo de 2017, contatou-se trata-se de um 

público jovem (68% com idade entre 17 a 19 anos) e composto em sua maioria (77%) 

mulheres.  Em relação a idade dos acadêmicos, os dados remetem a pressuposições que são 

indivíduos que recém concluíram o ensino médio, inserindo-se pela primeira vez em um 

ambiente universitário.  

Já, quanto a composição por gênero, os dados apresentam significativa discrepância 

com o perfil do acadêmico de demais cursos de Secretariado no país, composto em média, 

por apenas 10% de homens (BOLZAN; MASSARUTI, 2010). Esse resultado pode levar ao 

entendimento de que a profissão tem evoluído e conquistado maior reconhecimento em 

relação as atribuições de cunho gerencial e de assessoria, e por consequência desvencilhado 

do estereótipo de “curso feminino”, uma vez que 23% dos alunos respondentes são do sexo 

masculino. 

Quanto ao resultado do teste de Quociente Emocional aplicado, este aponta para a 

existência de fragilidades potencialidades dos acadêmicos em relação ao QE. Os principais 

resultados podem ser visualizados na Gráfico 1, abaixo:  
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Gráfico 1 – Nível de Inteligência Emocional dos Acadêmicos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Conforme demonstrado no Gráfico, 78% dos acadêmicos ficaram entre um QE 

mediano e bom e 6% atingiram um nível ótimo, então supõe-se que estes estudantes tendem 

a ter mais facilidade de se adaptarem ao novo ambiente universitário, pois com este nível de 

quociente o indivíduo tem capacidade de desenvolver-se dentro dos quatro domínios da IE 

propostos por Goleman (1995): a autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão 

das relações. 

Entretanto, 15% dos acadêmicos ainda precisam melhorar sua IE já que ficaram 

classificados entre emoções desordenadas e um QE razoável, ou seja terão dificuldades em 

ordenar seus sentimentos nesses quatro pilares da IE, podendo ter menor desempenho na 

adaptação e inserção no contexto universitário.  

Considerando ainda o fato de que acadêmico precisa ter um quociente emocional 

elevado, que o proporcionaria mais chances de ter sucesso em todas as esferas acadêmicas e 

ter êxito em sua adaptação na universidade, seria interessante analisar se de fato estes 18% 

enfrentariam problemas causados pelo seu quociente emocional ao decorrer de sua vida 

acadêmica. Com esta maior dificuldade, provocada pela instabilidade emocional, o estudante 

chegaria ao ponto de desistir do sonho de concluir a graduação? Não se pode comprovar que 

há uma taxa de evasão do curso relacionada a falta de inteligência emocional, pois deve-se 

ter dados para aprofundamento de pesquisa. Fica, contudo, a possibilidade de um futuro 

estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito desta pesquisa foi avaliar o nível de quociente emocional dos acadêmicos 

ingressantes no primeiro ano de graduação do Curso de Secretariado Executivo da Unioeste 

campus de Toledo-PR.  

A partir da coleta e análise dos dados, observa-se que 84% (contado com os 78% 

que ficaram entre um QE mediano e bom, e os 6% que atingiram um nível ótimo) dos 

acadêmicos tendem a se adaptar com mais facilidade na inserção no contexto universitário, e 

supostamente terão maiores possibilidades de ser um profissional de sucesso. Ressalta-se 

que a utilização da inteligência emocional é essencial para o bom desempenho dos 

profissionais de secretariado executivo nos âmbitos laboral e familiar, conforme concluiu 

Palmas e Medeiros (2011) em seu estudo com graduandos e profissionais desta área. 

 Também foi possível compreender que existe a necessidade de desenvolver a 

habilidade emocional de 15% dos acadêmicos, pois, mesmo que a maioria tenha alcançado 

um resultado satisfatório, houve um número significativo que não atingiu um nível de 

inteligência emocional suficiente para lidar com a nova fase acadêmica que se inicia. 

Ressalta-se que esta pesquisa se trata de um estudo preliminar, podendo ser 

aprofundada com mais dados que poderiam relacionar uma porcentagem de alunos que 

desistem do curso no seu decorrer, com a instabilidade emocional destes indivíduos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Ditadura Militar se tornou, no Brasil, um marco que representou um período 

conturbado e de grande influência nas estruturas políticas, econômicas e sociais. Diversos 

âmbitos sociais sofreram repressões durante a ditadura, como é o caso de diferentes 

profissionais como estudantes e cidadãos que se reuniam em grupo por exemplo, e que 

tiveram de lutar em conjunto com movimentos sociais para conquistar direitos para sua 

classe trabalhadora. (BORGES; NORDER, 2008). Os movimentos em defesa da classe se 

iniciaram na década de 1960, dando início ao “Clube das Secretárias” o que 10 anos depois 

se transformaria em “Associação das Secretárias do Rio de Janeiro”.  Ao longo dos anos o 

movimento secretarial se fortaleceu, a profissão passou a ser reconhecida e regulamentada 

pelas Leis n. 7377, de 30/09/85, n. 9261, de 10/01/96, e ainda por meio da Lei n. 1421, de 

26/10/77, a data de 30 de setembro ficou estabelecida como Dia da Secretária.  

Dito isto, a pergunta que norteia esse trabalho se estabelece da seguinte forma: é 

possível evidenciar mudanças no perfil do profissional de secretariado durante o período 

ditatorial que compreende aos anos 1964-1985? Visando responder a esse questionamento 

propõe-se como objetivo principal compreender a atuação do profissional de secretariado no 

período ditatorial, descrevendo, as ações do governo ditatorial em relação à repressão aos 

profissionais de secretariado. Como objetivos específicos, visa-se identificar os movimentos 

sociais dos quais o profissional de secretariado fez parte no decorrer do período ditatorial e 

ainda discutir como um governo repressivo pode influenciar nas ações do profissional de 

secretariado. 

Este trabalho se justifica por tentar entender um período pontual e de extrema 

significação na vida do cidadão e profissional brasileiro. Muito se estuda no secretariado no 

que tange a história do início da profissão com os escribas (PORTELA, SCHUMACHER E 

BORTH, 2013) ou ainda no que diz respeito a história de Alexandre O Grande e seus 

assessores (MARECO; BIRELLO, 2016). Todavia, ainda não se encontrou pesquisas que 

focassem este período específico da história brasileira. Além disso, por se encontrar em fase 

inicial, espera-se que novos dados possam ser sistematizados para tecer um panorama mais 

complexo da evolução da profissão no país. Dito isto, o trabalho se estrutura a seguir com o 

referencial teórico, metodologia, resultados e discussões iniciais, considerações finais e 

referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É impossível falar da profissão de secretariado no Brasil e no mundo sem 

mencionar que as mulheres ocupam atualmente e ocuparam, a partir do período pós-guerra, 
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esse posto de trabalho de maneira maciça. De acordo com Fontenele-Mourão (2006) a 

participação das mulheres aumenta em torno de 15% a cada década dentro do mercado de 

trabalho brasileiro. Ainda de acordo com a autora Fontenele-Mourão (2006, p.10) 

A economia informacional permitiu o crescimento de dois setores 

específicos: de serviços empresariais e o de serviços sociais, que vêm 

empregando uma maior quantidade de mulheres e exigindo cada vez mais 

uma maior especialização e um maior nível educacional. 

Dessa forma, para que o secretariado pudesse conquistar alguns direitos e, 

principalmente, fundar seus órgãos de regulamentação, foi necessário que a profissão fosse 

exercida e reconhecida no país, o que só foi possível graças ao papel decisivo das mulheres 

na profissão durante a história brasileira.  

No que tange especificamente aos anos do regime conduzido pelas forças militares 

no Brasil, o profissional de secretariado enfrentou discussões reivindicações em sua classe e 

foram conquistados vários direitos que até então não haviam sido adquiridos (FENASSEC, 

2017). 

Para Nascimento et. al. (2013, p. 3)  

O período da ditadura militar no Brasil durou cerca de 20 anos. Iniciou-se 

com um golpe de estado que tomou lugar no dia 31 de março de 1964, foi 

marcado por um forte sistema centralista e autoritário, rompendo assim o 

regime democrático, além da cassação dos direitos de quem se opunha ao 

regime e a violação de liberdades individuais. 

De acordo com Colling (2004), as mulheres que lutavam contra a ditadura 

quebravam duas regras impostas pela sociedade, a primeira pelo fato de estarem envolvidas 

no meio político e a segunda por ignorarem o ambiente destinado a mulher na época. Ainda 

para Colling (2004), foi nas décadas de 1960 e 1970, que a luta pela igualdade dos gêneros 

se intensificou, o que levava algumas mulheres a se masculinizarem a fim de minimizarem 

as desigualdades no mercado de trabalho. Tal fato era percebido pelo corte de cabelo, roupas 

e sapatos utilizados na época. 

Desse modo, os movimentos sociais se tornaram mais frequentes, surgindo o 

“Clubes das Secretárias”, que alguns anos depois se tornou “Associação das Secretárias do 

Rio Janeiro”. Essa associação tinha como objetivo reunir toda a classe trabalhadora para o 

aprimoramento profissional. Com o passar dos anos, essa ideia surgiu em vários Estados, 

conquistando um órgão que foi representado nacionalmente (FENASSEC, 2017). 

Em 7 de setembro de 1976, foi criada a ABES (Associação Brasileira de Entidades 

de Secretárias) na qual participaram vários Estados e se destacaram Bahia, Ceará, Espirito 

Santo, Maranhão, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe. Com o tempo, essa associação foi 

sendo reconhecida em outros Estados, com exceção do Acre e Goiás que até hoje não fazem 

parte desta associação (FENASSEC, 2017). 

  Os movimentos secretariais se fortaleciam ao longo dos anos, e os secretários 

começaram a se reunir uma vez por mês, e sua organização era de responsabilidade da 

ABES, o que ficou conhecido como o Mês do Secretário. Além desse evento mensal, foram 

estimuladas reuniões estaduais sempre com os objetivos do reconhecimento da classe, e com 

todos esses esforços houve o surgimento da Lei n. 6.556/78, em 5 de setembro de 1978, 

primeiro documento que reconhecia a profissão de secretariado. Essa lei foi feita para 
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atender todas as suas reivindicações, outros aspectos relevantes foram sendo discutidos nos 

próximos anos culminando também código de Ética Profissional. 

Embora o regime fosse autoritário não representou impedimentos para que o 

profissional de secretariado conquistasse os direitos já mencionados o que nessa época foi 

significativo. Com a implantação da República, que obteve uma ordem democrática, na qual 

todas as áreas puderam reivindicar seus direitos sem a repressão que acontecia antes, foi 

possível a configuração de um país que buscava a melhoria de sua classe conquistando leis, 

para a melhoria de sua jornada de trabalho. De acordo com Fontenele-Mourão (2006) essas 

conquistas legais contribuíram para que houvesse um aumento da atividade feminina no 

mercado de trabalho, estimulado, também, pelo aumento no nível de escolaridade das 

mulheres no país.  

O efeito desse movimento foi de mobilizar a classe para a sindicalização e se 

adequar em sua estrutura. No mesmo ano, foi promovido um Encontro de Estudos sobre 

Sindicalismo para Dirigentes Secretariais. Esse evento esclarecia dúvidas sobre o movimento 

e, no encerramento deste encontro, foram marcados outros na cidade de São Paulo e Minas 

Gerais. Os dirigentes dessas cidades queriam a criação do sindicato urgentemente, que seria 

um avanço dos tempos modernos e com essa criação, certamente, desapareceriam todas as 

Associações Civis e Profissionais criadas pela ABES (FENASSEC, 2017). 

No período ditatorial, foram anos de lutas e conquista para os trabalhadores que 

tiveram seus direitos violados. Rangel e Sanchez (2015) citam alguns destes: liberdade de 

expressão, dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais humanos e que foram só 

recebidos através de reivindicações. Um governo repressivo faz com que os profissionais 

busquem seus direitos, e com a instalação da República, uma nova ordem democrática fez 

com que os profissionais pudessem se dedicar a várias atuações, atendendo quase todas as 

aspirações da classe (FENASSEC, 2017). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), essa pesquisa é classificada, de acordo com sua 

natureza como básica, pois gera conhecimentos novos sem aplicação prática.  Do ponto de 

vista dos objetivos, é especificada como exploratória por se encontrar em sua fase inicial e 

necessitar de levantamentos bibliográficos mais abrangentes. Quanto à abordagem do 

problema a pesquisa é qualitativa, uma vez que busca descrever um período específico e não 

quantificar dados a respeito. 

Por fim, em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa se caracteriza como 

bibliográfica, por ser composta de livros, revistas e publicações. Prodanov e Freitas (2013), 

explicam algumas etapas da pesquisa bibliográfica: escolha do tema; levantamento 

bibliográfico; formulação do problema; elaboração do plano provisório do assunto; busca 

das fontes; leitura do material; fichamento; organização lógica do assunto; redação do texto. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este trabalho se encontra na fase inicial e seu objetivo é ser formalizado enquanto 

PIC – projeto de iniciação científica – junto as autoridades competentes da Universidade 

Estadual de Maringá-PR. Sendo assim, houve levantamento de apenas algumas fontes. Por 

se tratar de um tema que ainda necessita pesquisa na área secretarial, os materiais de 

referência são escassos. Contudo, foi possível observar que o profissional de secretariado, 
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enfrentou dificuldades nessa época como muitas outras profissões, o que chama a atenção é 

que, pelo fato de ser uma profissão majoritariamente exercida por mulheres, na época, as 

secretárias tiveram de desbravar o mercado de trabalho e suas Leis. Apesar das dificuldades 

encontradas, a classe trabalhadora participou de movimentos sociais contra a ditadura e para 

o reconhecimento de sua profissão.  

Acredita-se que ao final dessa pesquisa, será possível evidenciar mudanças no perfil 

do secretariado principalmente no que tange a estruturação de suas funções e que contribuem 

para o reconhecimento do secretariado enquanto profissão e não apenas como uma função 

(MARECO; BIRELLO, 2016).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se dizer que, neste trabalho, relatou-se brevemente como o profissional de 

secretariado atuou durante a ditadura militar no Brasil, se destacando em movimentos sociais 

para reconhecimento de sua classe trabalhadora. Uma vez que o tema é pouco abordado, vê-

se a oportunidade de se realizar novas pesquisas com este foco, através de levantamento 

bibliográfico acerca do período ditatorial em fontes que extrapolam a bibliografia secretarial 

o que tornaria a pesquisa interdisciplinar em sua constituição final. 

Todavia, essas conclusões são apenas objetivos delineados para os quais a 

investigação realizada aponta. Acredita-se que esta pesquisa pode representar contribuições 

para a consolidação de uma ciência secretarial, afinal, todas as ciências se apoiam por meio 

de uma história que se mostra tangível. Neste caso, entende-se que este período histórico 

brasileiro precisa ser iluminado por meio de estudos na área.  
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