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PREFÁCIO 

 

A educação de qualidade é uma busca constante das instituições de ensino, 

para que isso se torne realidade são necessárias ações que sustentem o trabalho em 

equipe. As organizações precisam cada vez mais de profissionais responsáveis, 

dinâmicos e inteligentes, com habilidades para resolver problemas e tomar decisões. 

Dentro da esfera acadêmica um desses profissionais é o coordenador 

pedagógico que deve ir além do conhecimento teórico para instigar, tanto o corpo 

discente quanto o docente, a permanecerem sempre motivados e dispostos para o 

aprendizado. Para que isso se concretize, tendo como base o curto período em que 

atuei como coordenadora do curso de Secretariado Executivo, requer-se muita 

percepção e sensibilidade para identificar as necessidades dos alunos e professores, 

tendo que se manter sempre atualizado, buscando fontes de informações e refletindo 

sobre sua prática. Na coordenação buscou-se principalmente o fortalecimento do 

curso e, por conseguinte, da instituição. É um trabalho intenso, exige otimismo e 

positividade para exercer com eficácia esta função tida como catalisadora de sucesso, 

uma vez que dela resulta o desempenho da IES - frente as diversas formas de 

avaliação institucional - e principalmente do profissional que, quando formado, 

assume com segurança e competência sua posição no mercado.  

Hoje, as empresas exigem profissionais capacitados, com formação acadêmica 

sólida, nesta seara o curso de Secretariado Executivo da Faculdade Sant'Ana atende 

a todas as exigências do mercado. Há 10 anos a IESSA vem orientando, 

acompanhando, estimulando e investindo na formação de profissionais altamente 

qualificados, os bacharéis preparados neste ambiente estão aptos a atuar em 

quaisquer organizações. Para concretizar a formação de um profissional capaz de 

atender as inúmeras exigências inerentes a função secretarial é necessário constante 

análise, pesquisa, interpretação e junção de conceitos essenciais à evolução da 

profissão e também às mudanças ocorridas frequentemente na dinâmica social e 

empresarial.  
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E, no decorrer desta década de existência do curso de Secretariado Executivo, 

pode-se afirmar que os acadêmicos tem sido capacitados com as características 

imprescindíveis para o exercício pleno da profissão atuando como um profissional 

interdisciplinar, com capacidade para trabalhar nas mais variadas áreas da economia. 

Importante ressaltar que a complexidade das organizações e das decisões, 

bem como a intensificação das situações nelas envolvidas, tem exigido profissionais 

de Secretariado Executivo aptos a administrarem uma nova atitude de aprendizagem 

e de tratamento analítico conceitual, com capacidade de autogerenciamento, 

facilidade para assimilar novas informações, habilidades de natureza operacional, 

agilidade intelectual, comportamento autônomo e, principalmente, formação 

acadêmica diferenciada que qualifique o Secretário Executivo para agir com destreza 

no contexto dinâmico e versátil destas organizações. 

Atualmente, o profissional de secretariado diferencia-se muito daquele de 

décadas anteriores, ao qual se requeria apenas capacidade de execução de simples 

tarefas. Em atendimento às freqüentes mudanças e tendências que vêm ocorrendo 

no mundo dos negócios, como a globalização, economia colaborativa, empresa digital, 

inteligência artificial, relacionamentos online e tantos outras, o mercado profissional 

exige cada vez mais um novo perfil do Secretário Executivo o qual conquista um 

espaço de grande relevância não somente na execução de suas atividades 

específicas, mas atuando também no contexto direcional e gerencial dos mais 

diversos organismos empresariais.  

Este profissional insere-se no contexto das atividades empreendedoras, 

inovadoras e criadoras, contribuindo substancialmente na construção da organização 

empresarial, motivo pelo qual é considerado essencial nas corporações. Mas, para 

ser essencial em sua função, as atividades cotidianas do profissional de Secretariado 

demandam amplos conhecimentos técnicos, administrativos e emocionais, que são 

de extrema importância no desempenho de suas funções, pois, são mais voltados a 

busca de soluções de problemas, que é o grande desafio na atribuição do Secretário 

Executivo do novo milênio, ou seja, ela passa a atuar como um “filtro” na diretoria de 

uma organização, devendo fazer uma triagem dos problemas e apresentando ao seu 

superior propostas de possíveis soluções para cada empecilho e adversidades 

encontrados no cotidiano.  
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Para detectar problemas e propor soluções pressupõe-se um agente proativo, 

hoje uma característica vital na área secretarial que aliada a habilidade de gerenciar 

pessoas e informações resulta num profissional interdisciplinar, com capacidade para 

atuar em quaisquer contextos organizacionais. 

O Secretário Executivo atua como multiprofissional, assumindo vários papéis 

que possibilitam a gestão do fluxo de informações com competência, conhecimento, 

criatividade, espírito empreendedor e eficácia, com o uso da inteligência emocional 

supera todos os obstáculos, soluciona problemas aprimorando sempre a capacidade 

de administrar diversas funções, desenvolvendo o perfil gerencial e administrador com 

uma visão empreendedora focada no objetivo e nas exigências do organismo 

empresarial como um todo. 

Para concluir, vale destacar que a profissão de Secretariado Executivo, embora 

tenha tido uma significativa e respeitável evolução e para que se firme com a 

relevância merecida, é necessária a desconstrução de imagens pormenorizadas 

difundidas no imaginário social e que se propagam nos meios de comunicação. Há 

organizações que ainda não dão o devido reconhecimento e valorização ao 

profissional de Secretariado vendo-os como executores de simples tarefas dentro do 

contexto empresarial, incapazes de exercer funções que exijam maior capacitação e 

responsabilidade. Então, cabe aos profissionais de secretariado, aos acadêmicos, aos 

professores e coordenadores com o amparo dos sindicatos da categoria, ficarem 

atentos a tudo que diz respeito à profissão, mantendo-se atualizados sobre tudo o que 

envolve a categoria e contribuindo para a conscientização e o reconhecimento deste 

profissional essencial ao mundo corporativo.  

 

Clarice de Carvalho 

Secretária Executiva 
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A ÉTICA E SUAS RELAÇÕES NO EXERCÍCIO DO SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

SANTOS, Karine Sikorski.  

GONÇALVES, Lucas Ronan.1 

GOMES, Izabele C. R.2 

RESUMO: Atualmente, pode-se observar que a profissão de Secretário 
Executivo está cada vez mais consolidada, sendo quase que indispensável em 
empresas que buscam competitividade, organização, visto que o gestor conta 
com alguém apto e dinâmico para auxiliá-lo em seus objetivos. Durante o passar 
dos anos houve um grande salto no perfil do profissional, fazendo de simples 
digitadores, pessoas que tem total condição de assumir ações de Gestão, 
tomando decisões, sendo verdadeiros facilitadores nas empresas em que atuam 
e que tem total acesso a informações, além de manter sempre uma relação mais 
próxima ao gestor. Para isso, precisam ser pessoas flexíveis, dedicadas, que se 
aprofundam nos estudos e novidades de sua profissão, pessoas dinâmicas, 
multitarefas e, acima de tudo, éticas em todas as suas ações, visto o alto grau 
de relacionamento e conhecimento de quase tudo que ocorre dentro de sua 
empresa ou local de trabalho, seja no que diz respeito à gestão ou aos 
colaboradores e clientes em geral. Diante desta realidade, este trabalho tem 
como finalidade apresentar a importância da observância da ética nas atividades 
de Secretariado, quais os benefícios de sua prática e possíveis consequências 
caso a mesma não seja observada. 
 
Palavras-Chaves: Secretário Executivo, competitividade, Gestão. 
 
ABSTRACT: Currently, one can observe that the profession of Executive 
Secretary is increasingly consolidated, being almost indispensable in companies 
seeking competitiveness, the Organization, since the account manager with 
someone able and dynamic to assist you in your goals. During the passing of the 
years there was a big jump in the professional profile, making simple digitizers, 
people who have full condition of management actions take, making decisions, 
being real facilitators in companies in that Act and that has full access to 
information, in addition to always keep a closer relationship to the Manager. To 
do this, you need to be flexible, dedicated people, that go deeper in the studies 
and news of their profession, people who are dynamic, multitasking and, above 
all, ethics in all their actions, given the high degree of relationship and knowledge 
of almost everything that occurs within your company or workplace, whether with 
regard to management or employees and customers in General. In the face of 
this reality, this work aims to present the importance of the observance of ethics 
in secretarial activities, what are the benefits of their practice and possible 
consequences if the same is not observed. 
 
 Keywords: Executive Secretary, competitiveness, management. 
 

                                                           
1 Graduandos em Secretariado Executivo – Faculdade Sant’Ana /Ponta Grossa. 
2 Prof.ª Ms. Izabele Caroline Rodrigues Gomes – Orientadora – Faculdade Sant’Ana / Ponta Grossa.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O profissional de Secretariado Executivo nos dias atuais cada vez mais 

tem sido colocado não somente como um cumpridor de atividades, mas como 

uma pessoa dinâmica, que está inserido no contexto das Organizações como 

uma alguém que participa das tomadas de decisões, toma iniciativas, recebe e 

repassa várias informações acerca da empresa, dos seus colaboradores e até 

de clientes. Diante deste contexto, entende-se que uma das primícias 

necessárias para a execução destas atividades é a ética.  

O profissional de secretariado detém muitas informações importantes, 

bem como atua diretamente com pessoas, assim, qualquer ação sua que 

extrapole os limites éticos pode trazer prejuízos não somente para si, mas para 

colaboradores, clientes a até para a empresa em que trabalha. 

Uma vez tendo esta compreensão, percebe-se a necessidade de elaborar 

um estudo que demonstre a importância da ética no exercício do Secretariado, 

reforçando seus benefícios e apresentando possíveis consequências caso esta 

não seja observada. 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

As empresas atualmente estão em busca de um profissional dinâmico, 

capaz, comprometido, mas que compreenda o que envolve estar inserido dentro 

do contexto empresarial, que compreenda o quanto a ética é importante para o 

desempenho de suas atividades. 

Assim, este trabalho tem por finalidade demonstrar que a ética é um dos 

pilares para o profissional de Secretariado que queira se destacar no exercício 

de suas funções, demonstrando não somente a ética como um diferencial, mas 

como algo intrínseco à atividade, bem como alertar quanto aos perigos 

decorrentes da falta de ética no exercício do Secretariado. 

 

3.OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar a necessidade da prática da ética nas várias áreas de atuação 

do secretariado (empresas, consultórios, hospital, escolas, etc), sua importância, 
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resultados da prática e impactos negativos quando não há observância da 

mesma. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Demonstrar a importância da ética na prática do secretariado 

- Explanar situações em áreas distintas de atuação da secretária onde a ética é 

fundamental. 

- Apresentar os impactos negativos da falta de ética na atividade 

- Demonstrar o impacto da ética nas relações interpessoais dentro de uma 

empresa ou instituição  

- Demonstrar a importância e impacto da ética nas relações junto ao cliente. 

- Apresentar a prática da Ética e do Secretariado como uma atividade que deve 

estar interligada. 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A palavra Secretário deriva de algumas expressões, conforme descrito 

por Portela e Schumacher (2006, p. 16): 

Secretarium: significa lugar retirado, conselho privado; Secretum: significa: 1) 

lugar retirado, retiro, solidão; 2) audiência secreta, particular; 3) segredo; 4) 

mistério. Sacro (Segredo): está ligado ao sentido de segredo, evolução – Secreto 

– Segredo – Sagrado. 

A profissão de secretariado remete à antiguidade, já com os escribas, que 

eram as pessoas mais cultas (predominantemente do sexo masculino), que 

tinham como tarefa receber as instruções e transcrevê-las, bem como, se 

necessário, executar as atividades propostas a eles. No decorrer da história 

surgiram os taquígrafos, eruditos, filósofos, professores. Quando, em 

decorrência das guerras, alguns destes se tornaram escravos, passaram a 

exercer suas habilidades para serviço de seus senhores, surgindo os primeiros 

secretários. 

De acordo com Medeiros e Hernandes (2003), apesar de no Brasil a 

formação do técnico em secretariado ser bem antiga, somente na década de 70 

surgem os primeiros cursos de nível superior de secretariado e apenas em 
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30/09/85 foi assinada a lei 7.377 que veio a regulamentar a profissão e, 

posteriormente, em 30/01/96, foi sancionada a lei 9.261, complementando e 

alterando alguns itens da lei anterior, buscando regulamentar por completo a 

profissão. 

Ao longo dos anos houve muitas transformações no perfil das empresas, 

do mercado e, consequentemente, necessidade de adequação das atividades 

do secretário acompanhando estas mudanças. 

Conforme já citado anteriormente, desde a antiguidade, até a Revolução 

Industrial, a função era desempenhada exclusivamente por homens. Este quadro 

começa a alterar com as Guerras mundiais, diante de uma demanda por mão-

de-obra, visto que os homens foram convocados para a guerra. Com isso, a 

mulher começa a ocupar um espaço cada vez maior na profissão, enquanto o 

homem se afasta cada vez mais. 

No início das atividades, o perfil do secretário era de uma pessoa que 

executava atividades rotineiras e sem muita importância. Diante deste quadro, 

na década de 60, os profissionais iniciam ações para buscar melhorias em suas 

condições de trabalho, o que vem a gerar, na década de 70, a 1ª associação, 

trazendo mudanças importantes no perfil da profissão. O secretário não é mais 

apenas um executor de tarefas, mas passa a ter mais participação junto aos 

gestores, inclusive no que diz respeito a decisões, planejamentos. Nos anos que 

se seguem, a necessidade de informatização, exige um trabalho em equipe, 

aumentando a parceria entre o gerente e seu secretário. 

Na década de 90, percebe-se que o desenvolvimento mundial exige uma 

adequação deste perfil. Começa a sair a imagem de secretária executora de 

atividades, digitadora, e entra o perfil de Gestor, Consultor, de uma pessoa 

versátil, que tem habilidade de desempenhar multitarefas, que produz, que não 

só cumpre ordens, mas tem autonomia para dar opiniões e tomar parte das 

decisões.  

Ou seja, deste período até a atualidade, temos o secretário assistente, 

que precisa estar apto para assumir responsabilidades dentro da empresa. 

Precisa ser uma pessoa com iniciativa, que tome decisões que possam poupar 

tempo de sua gerência, tem maturidade para assumir suas falhas, ajuda no 

planejamento e organização da empresa em que trabalha. Nas palavras de 
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Mazulo e Liendo (2010), a secretária é uma “facilitadora do dia a dia do executivo 

com o qual trabalha”. 

Para que isso fosse possível, houve a necessidade de aprofundamento, 

estudos, cursos, que tornassem o profissional de secretariado uma pessoa apta 

a desempenhar o papel de assessor, com mais responsabilidades e poder de 

decisão. A modernidade exige este adequação e flexibilidade por parte do 

profissional. 

O quadro a seguir demonstra algumas destas mudanças de forma mais objetiva: 

 

Perfil do Profissional 

ANTES ATUALMENTE 

- Acomodado - Dinâmico 

- Depende de instruções - Toma Iniciativa 

- Digitador, reprodutor de 

informações. 

- Conhece vários sistemas de 

informação, sabe operá-los e 

está apto a conhecer e de 

adequar a novas tecnologias. 

- Executa atividades 

rotineiras 

- Está em constante processo de 

desenvolvimento pessoal 

- Cumpre ordens. - Participa das decisões. 

  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Com o desenvolvimento da profissão de secretariado, e seu envolvimento 

cada vez maior nas funções gerenciais, torna-se indispensável que a 

característica mais importante em suas atividades seja a ética profissional. O 

secretário nos moldes atuais tem acesso a informações importantes, a 

conversas confidenciais, participa de reuniões e decisões que muitas vezes 

ainda não foram divulgadas, o que exige sigilo, postura e respeito visíveis em 

suas ações. 

Nas palavras de Medeiros e Hernandes (2003, p. 46):  

 A palavra ética é de origem grega, ethos, e significa costume; a ética deve ser 

entendida como um conjunto de princípios básicos, que visa disciplinar e regular 

os costumes, a moral e a conduta das pessoas. Diante deste novo perfil, 
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entende-se que a ética deve ser uma das bases do comportamento do 

profissional de secretariado. 

Inicialmente, é importante compreender a diferença entre moral e ética. 

De acordo com Michaelis (2012), o significado de ética é: “1 Parte da Filosofia 

que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. É 

ciência normativa que serve de base à filosofia prática. 2 Conjunto de princípios 

morais que se devem observar no exercício de uma profissão”, enquanto o 

mesmo define moral da seguinte maneira: “1 Parte da Filosofia que trata dos atos 

humanos, dos bons costumes e dos deveres do homem em sociedade e perante 

os de sua classe. 2 Conjunto de preceitos ou regras para dirigir os atos humanos 

segundo a justiça e a equidade natural.” Diante destas definições, entende-se 

que a moral são os valores culturais adotados para que o homem viva em 

harmonia dentro de uma sociedade, enquanto a ética é o estudo da prática da 

moral, a busca para que estes valores sejam adotados, cumprindo assim o seu 

propósito. 

Resumindo este conceito, temos a seguinte descrição, nas palavras de 

Srour (2003, p.32) A ética opera no plano da reflexão ou das indagações; tem, 

portanto, um caráter abstrato-formal. As morais, ao reverso, tem um caráter 

histórico-real, são empíricas e observáveis, constituem a matéria prima a ser 

processada. A ética estuda os costumes das coletividades e as morais que 

procuram conferir consistência a esses modos recorrentes de agir. 

Entendido o conceito de ética, e aplicando para a atividade de 

Secretariado, como isso interfere em suas atividades? Qual o impacto desta 

prática nas suas ações. 

Uma secretária, no exercício de suas ações, deve ser fiel a quem? Ao seu chefe, 

ao cliente, aos seus colegas, à sociedade? Como determinar as ações a fim de 

proceder de forma ética? 

Conforme demonstra Srour (2003) a melhor forma de analisar a situação 

é avaliando quem se beneficia com isso. Em suas palavras: “Quanto mais ampla 

for a coletividade beneficiada, mais altruísta será a ação, ou, ao contrário, quanto 

mais ampla for uma coletividade prejudicada, mais exclusivista ou egoísta será 

a ação”. 
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Analisando por este aspecto, pode-se entender que, algumas vezes, 

situações previamente concebidas como imorais poderão ser adotadas para a 

prática da ética. Como por exemplo. 

Se uma secretária, no exercício de suas funções, descobre que sua 

empresa está participando de práticas criminosas (tráfico de drogas, desvios 

financeiros, etc), e esta decide ser uma informante para a polícia. Para a 

empresa sua atitude é imoral, pois vai contra os contratos entre funcionário 

empresa, ou postura de sigilo que geralmente se pede de uma secretária, 

contudo sua ação é totalmente ética, pois está protegendo valores morais da 

Sociedade, está considerando um valor que ultrapassa seus vínculos 

profissionais e, de certa forma, continua leal a empresa, pois sua ação é contra 

pessoas que estão agindo de forma irregular em nome da empresa. 

A ação acima descrita pode ser considerada como condizente com o que 

está descrito no Código de Ética Profissional das Secretárias Brasileiras, de 

07/07/1989, que em seu art 9º - item c - diz: “É vedado aos profissionais – ser, 

em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro, contravenção 

penal ou infração a este Código de Ética”. 

Sempre será difícil determinar uma situação como ética ou antiética. 

Ainda com base nos estudos de Srour (2003), sempre se deverá levar em conta 

as teorias de ética e moral dentro do contexto histórico que está sendo 

considerada, para que não se tomem ações com base em conceitos ou valores 

próprios, o que prejudicaria esta avaliação. 

A ética não deve ser observada somente no que diz respeito a 

informações ou práticas do local de trabalho, mas também no que diz respeito a 

relações interpessoais.  

O profissional de Secretariado, conforme previsto em seu código de ética, 

além de manter um clima de cordialidade dentro do seu ambiente de trabalho, 

deve sempre agir com respeito adequado para com seus superiores, líderes, 

colegas e mesmo subordinados. 

De acordo com Garcia e D’Elia (2005), o trabalho entre secretária e líder 

é um trabalho de parceria. E isso é aperfeiçoado diariamente, para que secretária 

e líder sejam um time. Isso exige do profissional de secretariado ações como 

saber ouvir e avaliar a ideia do outro, aceitar a pessoa com suas limitações, 
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adaptar-se às situações, assumir responsabilidades e cooperar com a equipe, 

sempre pensando no coletivo (nós) e nunca no individual. 

Nota-se assim que é um trabalho de extrema proximidade, exigindo assim 

condutas totalmente respeitáveis, para que não se extrapolem limites e as 

relações permaneçam extremamente profissionais.  

Diante disso, percebe-se que a ética é extremamente importante para que 

as ações do profissional venham a ser benéficas não só para a empresa que 

trabalha, mas para seus colegas, clientes, buscando sempre o bem do coletivo. 

 

6. A ÉTICA E SUAS RELAÇÕES NO EXERCÍCIO DO SECRETARIADO 

EXECUTIVO: 

 

Embora o Secretariado Executivo seja uma profissão que foi 

regulamentada somente na década de 80, o profissional de secretariado já vem 

desempenhando sua função ao longo da história. Contudo, o perfil deste 

profissional tem se adequado de acordo com o passar do tempo. 

Inicialmente, quando se falava na atividade de secretariado, 

imediatamente vinha em mente uma pessoa, sentada atrás de uma mesa, 

“datilografando” algo, atendendo telefones, consultando agendas e dando 

recados. Sua função limitava-se a tarefas corriqueiras, que tinham seu valor no 

que diz respeito a organização do trabalho, mas nada que impactasse de forma 

significativa na empresa, clinica ou estabelecimento para o qual esta pessoa 

prestava serviço. 

Conforme a profissão vai tomando novas direções, o envolvimento do 

profissional de secretariado passa a ser cada vez menos superficial e este se 

aprofunda cada vez mais no universo da empresa. Assim, nos dias atuais, 

quando se fala em secretários, imediatamente imagina-se uma pessoa que não 

somente atende telefones ou faz agendamentos, mas uma pessoa que tem 

poder para interferir nas decisões, que tem sabedoria para gerir uma empresa, 

que tem responsabilidades e um conhecimento dentro de suas atividades que 

muitas pessoas dentro da empresa nunca terão.  

Partindo da premissa de que, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, 

quanto mais o secretário se envolve nos assuntos da empresa, mais 

responsabilidade este tem para com a mesma. Ele detém informações 
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importantes, que muitas vezes ainda não chegou aos demais colaboradores da 

empresa ou, em certos casos, nem deve chegar aos demais. Não somente com 

relação à empresa, mas o secretário é, muitas vezes, a primeira imagem que o 

cliente tem da empresa.  

Diante destas novas habilidades, a necessidade de se ter um 

comportamento dentro dos padrões éticos é fundamental para o exercício da 

função do secretariado, independente da área de atuação do secretário. A ética 

nada mais é que os “princípios morais que norteiam a profissão”.  

De acordo com Michaelis (2009) a definição de moral é: “Relativo à 

moralidade, aos bons costumes. Que procede conforme à honestidade e à 

justiça, que tem bons costumes. Favorável aos bons costumes...  Conjunto de 

preceitos ou regras para dirigir os atos humanos segundo a justiça e a equidade 

natural.” Assim, entende-se que a ética são os princípios de retidão, honestidade, 

justiça e bons costumes que norteiam a profissão. 

Mas será que a ética é importante em qualquer que seja a área de atuação 

do Secretariado? 

Tomando-se por base algumas áreas de atuação do Secretário Executivo, é 

possível obter resposta a este questionamento. 

 

6.1 Área médica 

 

Um Secretário Executivo que atua em uma instituição de especialidades 

médicas tem acesso a informações de todos pacientes. Isso pode incluir 

problemas graves de saúde, doenças sexualmente transmissíveis, bem como 

este pode ter acesso aos laudos e pareceres médicos antes mesmo do paciente. 

Quais consequências poderiam ocorrer caso um secretário agisse sem discrição, 

comentando os problemas dos pacientes ou, inclusive, transmitindo aos 

pacientes possíveis diagnósticos antes da sua consulta oficial? Uma ação 

inadequada pode expor o paciente a uma situação totalmente constrangedora.  

 

6.2 Área jurídica 

 

O profissional que atua na área jurídica tem acesso a processos de 

clientes que envolvem inúmeros assuntos pessoais, processos de paternidade, 
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adultério, divórcios, roubos, empresas em situação de falência. São informações 

que, apesar de estarem sendo discutidas judicialmente, devem ser tratadas de 

forma sigilosa, os dados dos processos dizem respeito aos envolvidos no mesmo 

e ao juizado, não podendo nenhuma informação “vazar” por acidente. 

 

6.3 Área escolar 

 

 Um profissional que atue na área escolar tem conhecimento de 

praticamente tudo que ocorre dentro da escola. Desde assuntos que envolvam 

finanças até assuntos que necessitem de intervenção do Serviço Social da 

Escola. Pode-se entender que o secretario que atua na área escolar pode ter 

conhecimento de famílias inadimplências, alunos com problemas graves nas 

famílias, inclusive, se sua atuação envolver o Recursos Humanos da empresa, 

pode ter conhecimento de atestados de professores, doenças que estes 

eventualmente estejam enfrentando, bem como problemas particulares que 

estes venham a enfrentar. Estes assuntos só dizem respeito à Escola e ao 

envolvido, não podendo ser divulgado a ninguém mais. 

 

6.4 Área empresarial 

 

Considerando um profissional de secretariado que atue em uma 

multinacional, ou em uma empresa de grande porte. Nos moldes atuais da 

profissão este atua paralelamente com a gestão da empresa, como uma equipe. 

Acompanha as decisões, resultados da empresa, conhece as estratégias, tem 

conhecimento das finanças, faz contato direto com grandes clientes e 

fornecedores.  

Uma informação repassada a um concorrente indevidamente, pode 

causar prejuízos enormes à empresa. Um cliente ou fornecedor que seja tratado 

de forma desonrosa pode ser uma perda irreparável. 

Foram exemplificadas somente quatro áreas distintas de atuação, mas há 

uma infinidade de áreas e situações onde a falta de princípios éticos acarretariam 

em prejuízos muitas vezes irremediáveis. Cabe ressaltar que existem algumas 

situações em que, independente da área de atuação, a ética é imprescindível. 
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No relacionamento com sua equipe de trabalho, por exemplo. O fato do 

profissional de secretariado precisar ter uma postura reta junto a sua empresa, 

não significa que este esteja acima dos seus colegas de trabalho. Ele precisa 

ser uma pessoa acessível, que detenha as informações e esteja pronto a auxiliar 

naquilo que está ao seu alcance. Isso não significa que será um livro aberto. Pelo 

contrário, sempre estará acessível dentro do que lhe é possível informar, sem 

invadir áreas ou informações que não são convenientes.  

Sempre deve estabelecer uma linha de respeito, ou seja, apesar de ser 

uma pessoa acessível, deixar claro que existe um limite profissional de respeito. 

Por isso palavras como “fofoqueira”, “bisbilhoteira”, “leva e traz” jamais deverão 

ser atribuídas a um secretário. Ao contrário, as palavras que mais devem estar 

relacionadas ao seu perfil são: confiável, de boa índole, respeitável, organizado. 

O mesmo princípio cabe no relacionamento entre o secretário e seu 

superior. Muitas vezes o secretário é o meio de acesso entre chefe e colaborador 

e chefe clientes, por isso sua postura sempre deve ser cordial, honesta, além de 

estar inteirado dos assuntos. Isso é importante para que nunca parta do 

profissional alguma informação imprecisa, ou incorreta. Cabe ressaltar que 

jamais, em hipótese alguma, o secretário deve tentar se favorecer devido à sua 

proximidade com o chefe. Se este deseja mérito, que seja pelo bom desempenho 

da função e jamais por meios ilícitos. 

Em questionário aplicado a alguns profissionais de secretariado, de áreas 

distintas, 100% dos pesquisados consideram a ética importante para o exercício 

de suas funções. 

Na sequência, serão apresentados alguns resultados oriundos da 

pesquisa realizada com os profissionais de Secretariado Executivo. 
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De acordo com os pesquisados, todos julgam a ética importante, visto que 

se deparam com inúmeras situações que exigem uma postura correta, proteção 

de dados sigilosos, bem como necessidade de respeito na atuação da atividade. 

Os gráficos acima foram separados por temas, e por número de ocorrências de 

cada resposta.   

É visível que a ética está diretamente associada à profissão de 

secretariado e que a falta de sua prática pode ter consequências desastrosas. 

Contudo, cabe ressaltar algo importante. Para quem se deve lealdade? 

Para o  chefe, para a empresa, ou para com os princípios éticos? Se um 

secretário trabalha em uma empresa, tem acesso a informações sigilosas, mas 

descobre que esta empresa está burlando leis, sonegando impostos, poluindo 

rios, prejudicando pessoas, desviando dinheiro, para onde a ética deve conduzir 

este profissional? Conforme já descrito no inicio deste artigo, pode-se entender 

a ética como princípios de retidão, honestidade, justiça e bons costumes, ou seja, 

a lealdade deve ser com a prática do bem, sempre. 

 

7. METODOLOGIA 

 

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa básica, pois busca o 

progresso da ciência, porém sem uma aplicação prática definida. Quanto à forma 

de abordagem, será uma pesquisa qualitativa, pois o questionário a ser 
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respondido não será analisado numericamente e sim estabelecendo a relação 

entre as secretárias e atividades executada por elas.  

Será uma pesquisa exploratória quanto aos objetivos, pois explorará o 

tema tornando-o evidente. E quanto aos procedimentos técnicos será um 

levantamento, pois buscará dados diretamente dos participantes da pesquisa 

que são a população cujo comportamento se deseja conhecer. Serão seis 

entrevistados ao todo. 

 

8 RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

Os riscos concernentes à pesquisa são mínimos, pois referem-se a 

possível constrangimento por parte do entrevistado, caso este não tenha 

conhecimento do assunto ou não saiba responder a alguma das perguntas 

aplicadas. 

Quanto aos benefícios, a pesquisa permitirá verificar a visão do profissional no 

exercício das suas atividades, corroborando para o estudo a ser elaborado neste 

artigo. 
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9. APÊNDICE I 

Questionário 

- Você considera a ética importante para a prática da sua atividade? 

( ) Sim ( ) Não 

Justifique: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- Favor exemplificar com uma ou duas situações no seu dia a dia onde a ética a 

imprescindível. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- No relacionamento secretária e demais colaboradores, o que você considera 

importante para que se mantenha uma conduta ética? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- No relacionamento secretária e clientes, o que você considera importante para 

que se mantenha uma conduta ética? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- No relacionamento secretária e liderança, o que você considera importante para 

que se mantenha uma conduta ética? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- Em sua opinião, quais os principais problemas que a falta de ética nas atitudes 

de uma secretária pode trazer, tanto à Instituição para a qual trabalha, como para 

os clientes atendidos por esta? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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10. CONCLUSÃO 

 

Com as adequações do perfil do secretário executivo, e seu envolvimento 

cada vez mais profundo nas atividades da empresa para a qual presta serviço, 

seja no auxílio à gestão, reuniões, agendamento, contratações, tomadas de 

decisões, o nível de acesso a informações se tornou cada vez maior. Não só 

quanto a informações internas da empresa, como na mediação entre 

empresa/cliente e empresa/colaboradores. 

Esse novo perfil, conforme demonstrado, exige do profissional uma 

postura ética, independente de sua área de atuação. Suas decisões, sejam elas 

boas ou más, afetam diretamente a empresa ou pessoas a ele relacionadas. 

Pode-se compreender desta forma que um profissional de Secretariado 

Executivo que deseja ser bem sucedido em suas funções deve primar pela ética. 

Esta irá direcioná-lo às decisões corretas, a uma postura adequada e, 

certamente, este profissional será um instrumento de crescimento de 

potencialização de sua empresa ou instituição para a qual presta serviços. 
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A FIGURA DO HOMEM NO UNIVERSO DO ESTUDANTIL SECRETARIADO 

EXECUTIVO 
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RESUMO: Nos dias atuais, quando se fala no profissional de Secretariado 
Executivo, quase automaticamente esta atividade é frequentemente associada a 
mulheres. Contudo, nem sempre esta foi a realidade desta profissão. A história, ao 
contrário, demonstra que nos primórdios de seu surgimento, esta atividade era 
desempenhada predominantemente por homens. Diante desta realidade que se 
apresenta atualmente, no decorrer deste artigo mostrar-se-á como se deu esta 
inversão, quais os fatores históricos, culturais que influenciaram para que se 
mudasse o perfil deste profissional, além de explorar o porquê destas mudanças. 
Através de pesquisas e estudos, pode-se perceber as grandes barreiras, 
preconceitos que o homem sofre ao optar por este ramo, demonstrando uma clara 
necessidade de quebra de paradigmas, mudança nos preconceitos que surgiram em 
volta do estereótipo criado ao longo dos tempos. Há, no decorrer no artigo, um 
apêndice com a pesquisa realizada junto aos acadêmicos do curso de Secretariado 
Executivo que demonstra qual a opinião destes acerca do assunto. Através destas 
pesquisas, pode-se perceber que é possível esta mudança. Que aos poucos os 
homens estão ganhando seu espaço e que nem todos pensam da mesma maneira. 
Que apesar de ainda haver muito preconceito, há aqueles que compreendem que a 
competência está acima do gênero de quem desempenha a atividade.  
 

Palavras-chave: Preconceito, homens, secretariado executivo.  

 

ABSTRACT: Nowadays, when we talk about professional Executive Secretary, this 
activity is often associated with women. However, this was not always the reality of 
this profession. The story, by contrast, demonstrates that in the early days of its 
appearance, this activity was played predominantly by men. In the face of this reality 
that is currently in the course of this article as if this inversion, which historical, 
cultural factors that influenced that move the profile of this professional. In addition to 
exploring why these changes through research and studies, one can realize the great 
barriers, prejudices that the man suffers by opting for this branch, demonstrating a 
clear need for breaking paradigms, change prejudices that have emerged around the 
stereotype created throughout the ages. There are, throughout the article, an 
appendix with the survey conducted with the academics of the Executive Secretary 
course that demonstrates what the opinion of these on the subject. Through these 
surveys, you can realize that it is possible this change. That the men are slowly 
gaining their space and that not everyone thinks the same way. That although there 

                                                           
1 Graduandos em Secretariado Executivo – Faculdade Sant’Ana /Ponta Grossa.  
2 Prof.ª Ms. Izabele Caroline Rodrigues Gomes – Orientadora – Faculdade Sant’Ana / Ponta Grossa. 
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is a lot of prejudice, there are those who understand that the responsibility is above 
the genre of who performs the activity.  
  

Keywords: Prejudice, men, executive secretaries.  

  

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Secretariado Executivo existe antes mesmo de se tornar uma profissão, 

apenas não levava esse nome.  Na antiguidade, algumas outras atividades como 

escribas, ou alguns assessores faziam este papel, que hoje conhecemos como 

Secretariado, atividades estas desempenhadas predominantemente por homens, 

visto que a inserção da mulher no mercado de trabalho de maneira formal é algo 

mais recente. Assim, uma vez que era uma profissão de desempenho 

predominantemente masculino, é importante compreender em que momento se 

criou o conceito de que o Secretariado Executivo é uma atividade para mulheres. 

Ao analisar os fatos históricos é possível perceber o porquê destas 

mudanças, quais impactos a sociedade sofreu, impondo a necessidade de inserção 

cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, o que acabou gerando uma 

imagem de que somente ela é capaz de ser um profissional eficaz na atuação do 

Secretariado Executivo. Mas será que o homem não tem este mesmo potencial? O 

gênero de quem desempenha a função é de fato o mais importante, ou o que 

importa são as competências, habilidades e motivação que esta pessoa possa 

oferecer? 

No decorrer deste artigo buscar-se-á demonstrar os preconceitos que os 

homens sofrem ao escolher essa área e as dificuldades que encontram no caminho 

a ser trilhado desde a sua escolha de ingresso na universidade. 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

A origem da profissão, como já dito anteriormente, era para atuação 

masculina, contudo todos os percalços que esta sofreu desde a segunda guerra 

gerou uma alteração neste perfil. A consequência destas mudanças torna essa 

profissão feminina. Assim, apresenta-se uma nova situação desafiadora: Como fica 
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o homem que resolve seguir essa profissão? Como se dá a sua formação 

acadêmica e quais os desafios que este vem a enfrentar diante da realidade atual? 

3. OBJETIVO GERAL:  

 

O objetivo principal deste artigo é demonstrar as dificuldades e desafios a serem 

superados pelo homem que opta pelo o curso de Secretariado Executivo. 

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Identificar o período histórico em que a profissão teve início e onde ocorreram suas 

transformações; 

- Relacionar o preconceito, a inadmissão diante da concorrência feminina, entre 

outros aspectos. 

- Verificar de forma quantitativa o preconceito que o aluno do curso de secretariado 

executivo sofre quando este informa a escolha do curso; 

- Verificar também com acadêmicas, mediante pesquisa quantitativa o que elas 

pensam sobre o público masculino que adentra ao curso. 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO  

Como aporte teórico para falar sobre a história do secretariado buscou-se 

dados dentro dos livros publicados na área principalmente pelos conceitos de 

Alexandre José Schumacher e Keyla Cristina Almeida Portela autores do livro 

Ferramentas do Secretariado Executivo: Formas. Normas. Organização. (2006), onde em 

seu primeiro capitulo explicam o surgimento do secretariado. Os dados sobre estereótipos 

dentro da profissão utilizou-se dos conceitos de Liana Nataliense(1987), Daiana 

Gossmann Araújo (2010) e Roberson Lopes Bolzan (2007) encontrado em revistas por 

meios eletrônicos. 

 

6. CONTEXTO HISTÓRICO DA PROFISSÃO 

 

Não existe uma data certa para dizer quando a profissão do secretário surgiu, 

entretanto na grande maioria dos livros voltados para esta área, estipula-se que a 
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profissão surgiu com os Escribas - Homens que dominavam a escrita - e tratavam de 

redigir documentos, arquivar e fazem contas. 

 Escriba em hebraico significa SÔPHER – palavra esta que traz como 

significado contar. É nesse mesmo período que se desenvolve a taquigrafia (séc. IV. 

a.C.). 

Sendo assim foi possível perceber que em todas as pesquisas realizadas, os 

dados apontam que a profissão deu início através do homem e que estes, por muito 

tempo, exerceram a profissão.  

Na Idade Média a profissão de secretário – mesmo ainda não tendo esse 

nome, mas somente suas funções -, era restrita aos monges, nos mosteiros. Entre 

1400 – 1700 na revolução industrial e mercantilismo a profissão reaparece 

discretamente devido a necessidade deste profissional. Em 1760 as indústrias 

começaram a se modernizar e crescer, havendo mais necessidade de um setor 

administrativo. É neste momento que se consolidou o papel do Secretário Executivo.  

De acordo com Portela e Schumacher (2006), foi a partir da segunda guerra 

mundial em 1760 no período da revolução industrial com a nova estrutura 

empresarial exigindo as funções administrativas que foi consolidado o papel do 

secretário e essa função era exercida em sua maioria por homens. 

A profissão era até então masculina, porém, como o resultado da guerra, 

muitos foram mortos e os que sobreviveram - mutilados e abalados 

psicologicamente – não puderam retornar ao seus locais de trabalho original 

(Figueiredo,1987, p 14). Então para cumprir e suprir a demanda as mulheres 

ocuparam estas vagas, tornando a profissão demasiadamente feminina. 

Nos anos 50 pode-se perceber que as mulheres começam a atuar nessa 

área, porém executavam apenas algumas técnicas secretariais e mesmo após os 

anos 60, com o treinamento gerencial, essas secretarias continuaram a exercer 

funções mais básicas. Foi em meados dessa mesma década que se iniciou o 

movimento por condições mais favoráveis de trabalho surgindo então o “Clube das 

Secretárias”.  
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6.1. ESTEREÓTIPO 

 

De acordo com Natalense (1998, apud Terra, Ushimara e Scopinho 2012), 

outro agravante ocorreu para a massificação do estereótipo criado: a falta de mão de 

obra. Nas palavras da autora  

 

Outro agravante para o estereótipo criado ocorreu durante o período das 
grandes guerras mundiais, no século XX. Devido a falta da mão-de-obra 
masculino, recrutado pelo serviço militar, a profissão começou a ser 
ocupada pelas mulheres. As mulheres que participavam de tarefas 
administrativas eram responsáveis por organizar documentos, arquivos, 
atendimento telefônico, recepção e datilografia, cuja habilidade era atribuída 
ao sexo feminino, por se tratar de uma habilidade manual (NATALENSE, 
1998 apud TERRA, USHIMARA & SCOPINHO 2012) 

 

Então, é somente nos anos 70 que surge a primeira associação e os 

profissionais passam a se tornarem mais ativo. Após esse período a profissão de 

Secretariado Executivo passa por diversas transformações. O “Clube das 

Secretárias” transforma-se na “Associação das Secretárias do Rio de Janeiro” e cria-

se a ABES (Associação Brasileira de Entidades de Secretárias). Foi nesse mesmo 

período que criam o “Dia da Secretária” em 20 de setembro de 1977, além de outros 

eventos como a criação do código de ética da profissão 6 anos mais tarde e a 

regulamentação da profissão de Secretariado. 

Nota-se que através da história do secretariado, grandes transformações 

ocorreram. Primeiramente a mudança de gênero, que anteriormente era mão de 

obra masculina e somente após a segunda guerra mundial passou a ser em sua 

maioria feminina. De forma caricata, a profissão tornou-se, assim como muitas 

outras, estereotipada. De acordo com Terra, Ushimara & Scopinho (2012) os 

estereótipos para serem compreendidos em sua maioria, partem de princípios 

históricos 

 

A existência do estereótipo aplicado ao secretário pode ser bem mais 
compreendida se analisar o contexto histórico da profissão. A primeira 
pessoas a escrever em público numa máquina de datilografar – símbolo na 
época, associado á profissão de secretario – foi uma mulher e se passou a 
comemorar o Dia do Secretário nessa data, visto que a maioria das mulheres 
presente atuava como secretária. (TERRA, USHIMARA & SCOPINHO 2012) 
 
 

Tal contexto influencia nos dias atuais. Nota-se que a profissão é dominada 

por mulheres e esse é um dado que pode-se notar nas faculdades onde a procura 
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pelo curso e muito maior pelo gênero feminino. O preconceito que permeia essa 

profissão, torna a busca pelos homens cada vez menor. 

Algo à salientar é que o dia do profissional de secretariado se tornaria o “Dia 

da Secretária”, e o recorrente ao deparar-se com uma imagem de secretária é estar 

sempre diante de uma figura de mulher atrás de um mesa anotando recados e 

atendendo as ligações, como se a profissão do secretario restringi-se somente a 

isso.  

Para Araújo (2007) 

desde a infância depara-se com definições de masculino e feminino e 
adquire-se hábitos que, por exigência da sociedade, nos identificam como 
homens e mulheres e influenciam na escolha da profissão ao ingressar na 
carreira profissional. Segundo pesquisa de Lupton (2000 apud ARAÚJO, 
2007) que tratam sobre a presença de homens em algumas áreas 
especificas como enfermagem, assistente social e, até mesmo secretariado, 
explica que não há interesse em desenvolver bibliografia que aborde as 
dificuldades enfrentadas por homens em profissões tidas como femininas, 
uma vez que o ingresso  de homens em profissões tradicionalmente 
seguidas por mulheres é considerado um passo atrás na carreira 
profissional e, talvez esta concepção  explique a pequena representação 
masculina nessas profissões. (Bolzan, 2010.p. 8) 

 

Ainda de acordo com Bolzan (2010) 

 

“Homens no secretariado: uma questão de gênero” publicada na revista 
Excelência, relatando que há homens que atuam na profissão de 
secretariado que confessaram ter recebido sugestões de professores da 
universidade para desistirem desse curso. Outros não conseguiram se 
inscrever em seminários da categoria, pois era sobre o “Dia da 
Secretária” e a recepção vetou. Em outro caso, um profissional sofreu 
preconceito ao ser sorteado com um brinde, pois o representante do 
prêmio não quis entregar porque era para uma mulher e não um homem 
(BOLZAN, 2010.p. 8). 

 

7. A REALIDADE DO CURSO EM PONTA GROSSA 

 

Desde o início do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo na 

instituição de ensino Faculdade Santana, foram matriculados até o ano de 2015 um 

total de 163 acadêmicos, sendo 143 mulheres e 20 homens. É possível perceber 

que pouco mais de 19% dos acadêmicos que passaram pela instituição são homens, 

deixando para as mulheres os 81% restantes. 
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Atualmente a instituição conta com 4 turmas e a soma de alunas dá-se da 

seguinte maneira: 31 mulheres e 4 homens. É possível notar então que mesmo 

depois de 8 anos de vigência do curso, essa realidade ainda não mudou deixando 

claro que a procura pelo curso é predominantemente feminina. 

Hoje o homem retoma as suas posições de origem, voltando a ocupar os 

cargos que são dessa profissão. Esta volta não tem sido pacífica. O homem que 

escolhe seguir essa profissão tem sofrido pela criação de certos estereótipos e 

também pelo preconceito. Este preconceito se dá já nos bancos acadêmicos no 

momento de formação do profissional. 

 

8. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa básica, pois busca o progresso 

da ciência, porém sem uma aplicação prática definida. Quanto a forma de 

abordagem, será uma pesquisa quantitativa, pois o questionário a ser respondido 

será analisado utilizando métodos e técnicas estatísticas. Será uma pesquisa 

exploratória quanto aos objetivos, pois explorará o tema tornando-o evidente. E 

quanto aos procedimentos técnicos será um levantamento, pois buscará dados 

diretamente dos participantes da pesquisa que são a população cujo comportamento 

se deseja conhecer. A pesquisa será realizada por meio de questionário e tem por 

objetivo realizar uma sondagem junto a trinta acadêmicos que estão cursando 

Secretariado Executivo no ano de 2015 na cidade de Ponta Grossa, mais 

especificamente na Faculdade Sant’Ana.  

 

 

9. RISCOS E BENEFICIOS 

 

A pesquisa não oferece riscos relevantes aos participantes da pesquisa a não 

ser eventuais possibilidades de constrangimento por expor informações sobre sua 

atuação profissional ou remuneração, ou até mesmo pelo desconhecimento a 

respeito do assunto.  

O resultado desse artigo possibilitará maior compreensão sobre os motivos 

pelos quais o gênero masculino não vem buscando o curso. Mostrará também meios 

de atingir esse público, buscando uma forma de trazê-los às salas de aula. 
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10. ANÁLISE DE APENDICE 

 

Foi aplicado um questionário de pesquisa, buscando entender a opinião dos 

acadêmicos de Bacharel em Secretariado Executivo da faculdade Sant’Ana do 

segundo, terceiro e sexto período do ano de 2015 e com as respostas obtidas 

chegou-se aos seguintes resultados. 

 

Questão 1 -  Quais foram os motivos que te levaram a escolher o curso de 

Secretariado Executivo?  

86% (Oitenta e seis por cento) dos acadêmicos entrevistados escolheram o curso 

por sentir afinidade pelo curso.  

 

Questão 2 - Quando você anunciou sua escolha publicamente, qual foi a reação?  

Ao anunciar a escolha do curso, 41% (quarenta e um por cento) dos entrevistados 

notaram entusiasmo pela escolha, porém 26% (vinte e seis por cento) destes 

notaram descaso e outros 21% (vinte e um por cento) notaram curiosidade ao 

informar a escolha, vale ressaltar que 3% (três por cento) sentiram preconceito. 

 

Questão 3 - Qual é sua opinião nas distinções de gênero nas profissões?  

97% (noventa e sete por cento) discordam nas distinções de gêneros em qualquer 

profissão acreditando que ambos os sexos podem executar qualquer função. 

 

Questão 4 - O que você pensa quando um homem anuncia que escolheu fazer esse 

curso?  

Quando um homem anuncia que escolheu o curso de secretariado 90%(noventa por 

cento) dos entrevistados responderam que é normal, pois o curso é para pessoas, 

contudo o entrevistado de código 023 cita: “Para mim é normal, porém, há 

preconceito porque o senso comum “diz” que apenas mulheres servem para este 

cargo. 

 

Questão 5 - Você acredita que a profissão de Secretariado Executivo é apenas para 

o gênero feminino?  
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A totalidade das respostas ou seja 100% (cem por cento) retornou com a resposta 

“não” afirmando que a profissão de Secretariado executivo não é apenas para o 

gênero feminino. 

 

Questão 6 - O curso de Secretariado Executivo na Faculdade Sant’Ana,  

Apresenta a seguinte média:   

Um a cada cinco acadêmicos matriculados no curso é homem, desde o início do 

curso (2007). Porém no segundo período do ano de 2015 temos a média de um 

homem a cada dez mulheres, maximizando a proporção. Na sua opinião isso ocorre 

devido a:   

Num apanhado geral temos uma porcentagem mediana em quatro das opções 

propostas que foram, a falta de interesse pelo gênero masculino 21% (vinte e um por 

cento), medo de sentir algum tipo de preconceito 28% (vinte e oito por cento), 

interesse em outras profissões 17% (dezessete por cento) e a falta de conhecimento 

da grade curricular 34% (trinta e quatro por cento). 

 

11. CONCLUSÃO 

 

É possível perceber que, apesar de haver uma compreensão geral que a 

profissão de Secretariado pode ser executada por qualquer pessoa, desde que 

devidamente capacitada, ainda há pouca procura pelo sexo masculino e há, de certa 

forma, o preconceito com aqueles que decidem por este caminho. Estes 

estereótipos foram se consolidando através dos tempos, contudo, por mais lento que 

pareça, aos poucos o homem vem reconquistando seu espaço.  

A própria profissão de Secretariado Executivo vem conquistando seu espaço 

gradativamente, assim, é natural que algumas barreiras acompanhem esse 

desenvolvimento. Contudo, é importante que aqueles que tomam esta decisão não 

só se mantenham nela, mas sejam fatores de mudança. Estereótipos podem ser 

mudados, o que fica claro no próprio desenvolvimento da profissão de Secretariado. 

Se esta mudou uma vez, pode mudar novamente. 

 Não de forma extrema, somente este ou aquele gênero pode desenvolver 

esta atividade, mas com uma mentalidade mais adequada a realidade atual das 

empresas: Independente de gênero busca-se uma pessoa apta ao exercício da 
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função. A história só se altera com fatos. Assim, apesar de toda dificuldade que hoje 

os homens possam encontrar para se inserir neste ramo de atividade, aqueles que o 

fazem hoje são desbravadores para amanhã, para mudar conceitos, mostrar que 

podem sim serem grandes Secretários Executivos, mudando a visão que se criou ao 

longo dos tempos. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

  

 Você deve assinalar APENAS UMA ALTERNATIVA.  

 

1) Quais foram os motivos que te levaram a escolher o curso de Secretariado 

Executivo?  

 

 (   ) Salário.  

(   ) Afinidade com a Profissão.  

(   ) Bolsa de Estudos.  

(   ) Não tinha melhor opção.  

(   ) Outros.  

  

2) Quando você anunciou sua escolha publicamente, qual foi a reação?  

 

 (   ) Entusiasmo.  

(   ) Preconceito.  

(   ) Descaso.  

(   ) Curiosidade.  

(    ) Outros.  

  

3) Qual é sua opinião nas distinções de gênero nas profissões?  

 

 (   ) Concordo, existem profissões que apenas um sexo pode executar.  

(   ) Concordo, sem refletir sobre o assunto.  

(   ) Discordo, ambos os sexos podem executar todas as profissões.  

(   ) Discordo sem refletir sobre o assunto.  

(   ) Outros.  

 

4) O que você pensa quando um homem anuncia que escolheu fazer esse curso?  

 

 (   ) Estranho, afinal é um curso para mulheres.  

(   ) Normal, é um curso para pessoas.   

(   ) Não tenho opinião.  
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(   ) Outros. ________________________________________________________ 

 

5) Você acredita que a profissão de Secretariado Executivo é apenas para o gênero 

feminino?  

  

(   ) SIM  

(   ) NÃO  

   

6) O curso de Secretariado Executivo na faculdade Sant’Ana, apresenta a seguinte 

média:   

 

Um a cada cinco acadêmicos matriculados no curso é homem, desde o início do 

curso (2007). Porém no segundo período do ano de 2015 temos a média de um 

homem a cada dez mulheres, maximizando a proporção. Na sua opinião isso ocorre 

devido a:   

  

(   ) Falta de interesse do gênero masculino em ingressar no curso;  

(   ) Medo de sentir preconceito por parte da sociedade;  

(   ) Homens no geral sentirem-se interessados em outras profissões;  

(   ) Não conhecimento sobre a grade curricular do curso;  

(   ) Outros.  
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A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA  

BUSCA DE UM EMPREGO. 

 

Fabiane Ferreira Machado1 

Kathlyn Cristina de Moura¹ 

Lucio Mauro Braga Machado2 

RESUMO 

O artigo apresentado tem como objetivo geral mostrar a importância da 

qualificação nos dias de hoje na busca por um emprego, a qualificação profissional 

nunca foi tão exigida no mercado de trabalho como está sendo agora. As empresas 

buscam profissionais qualificados, que estejam atentos às mudanças e correspondam 

as exigências da organização. Qualificar-se é estar um passo à frente dos demais, é 

se destacar e alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Cursos 

profissionalizantes gratuitos são disponibilizados a sociedade, mas infelizmente não 

está sendo aproveitado devidamente. 

 

PALAVRA CHAVE: Qualificação. Cursos. Importância 

 

Esse artigo tem como finalidade mostrar a importância da qualificação na 

busca por um emprego e a consequência de sua ausência. Antigamente havia muitos 

profissionais para poucas vagas, diferente dos dias atuais que existe vagas e poucos 

profissionais qualificados. Todos os dias milhares de pessoas saem de sua residência 

a procura de um trabalho, infelizmente são poucas as que têm sorte, pois a 

qualificação e experiência profissional estão sendo muito exigida, pois o profissional 

que não possui qualificação demora mais para realizar suas atividades o que leva 

tempo e dinheiro. 

A qualificação é um diferencial nos dias de hoje, qualificar-se é adquirir 

conhecimento é estar preparado para atuar na empresa na função que foi contratado. 

Quando se é questionado o motivo da falta de qualificação sempre existe muitas 

respostas como não tenho tempo, não tenho dinheiro, porém a falta de interesse é 

maior, pois na atualidade existem diversos cursos gratuitos e até mesmo na internet.  

                                                           
1 Acadêmicas de Secretariado Executivo da Faculdade Sant’Ana  
2 Orientador da Pesquisa – Professor da Disciplina Elaboração de Projetos 
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Atualmente nos é cobrado muito o raciocínio, por isso é necessário estudar, 

se manter atualizado, conhecer novos idiomas, podemos descobrir muitas coisas 

através da leitura, é preciso ter conteúdo e conhecimento o que facilita na busca por 

emprego. Sendo assim, nosso objetivo proposto a esse artigo é demonstrar a 

importância da qualificação profissional para garantir um emprego satisfatório e uma 

renda adequada.  

Qualificar-se é atribuir uma formação profissional e experiência exigida pelo 

cargo, aprimorando e preparando suas habilidades para executar determinada função. 

No mundo em que vivemos com tantas exigências no mercado de trabalho, achar um 

emprego não é somente uma questão de sorte, e sim de qualificação (RIBEIRO, 2013). 

Quando se fala sobre a falta de qualificação profissional na busca por um 

emprego é um assunto que se tem uma grande repercussão nos dias atuais, pois 

infelizmente a sociedade não está adaptada à demanda exigida pelas empresas. 

Muitas pessoas por diversas razões deixaram de estudar e agora infelizmente estão 

tendo que conviver com as consequências de suas escolhas, sendo uma delas o 

desemprego.  

Lucena (1999, p. 32) afirma: 

A realidade, hoje, aponta para um País que precisa avançar, expandir e 
utilizar, em larga escala, a tecnologia, onde o trabalhador moderno ou é 
qualificado ou não é trabalhador, mas, ao mesmo tempo, mantem ainda uma 
educação elitista, alienada e obsoleta, convivendo com um povo analfabeto, 
quando muito com instrução elementar, sem domínio, sequer, do jogo da 
linguagem (não sabemos nem ler nem escrever e nem falar) e, como 
consequência sem consciência crítica e reflexiva da sua realidade histórica. 

As empresas não estão interessadas em investir em novas pessoas, sendo 

assim optam pelo recrutamento interno, promovendo empregados que já possuem 

qualificação para ocuparem cargos de maior importância (LUCENA, 1999).  

O mercado de trabalho é dinâmico e sofre contínuas mudanças, a oferta e 

procura é a característica principal de todo mercado. Quando o mercado de trabalho 

está em situação de oferta - as oportunidades de trabalho são maiores do que a 

procura delas, as organizações se veem diante de um recurso escasso e difícil, as 

pessoas são insuficientes para preencher as vagas em aberto. 

Quando o mercado de trabalho está em situação de procura - as 

oportunidades de trabalho são menores do que a procura, nesse caso as 

organizações se veem diante de um recurso fácil e abundante, pois maior é o numero 

de pessoas que disputam um emprego (CHIAVENATO, 2010). 

Cabe às pessoas a gestão de seu desenvolvimento, de sua competitividade 
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profissional e de sua carreira. As pessoas estão conscientes da importância da 

qualificação e passam a cobrar de si mesmas a gestão de sua carreira. A partir da 

década de 90, as pessoas passaram a valorizar mais as oportunidades concretas de 

desenvolvimento na movimentação dentro das empresas e no mercado de trabalho 

(DUTRA,2009). 

Futuramente as exigências no mercado de trabalho serão ainda maiores, por 

conta da transformação das expectativas e necessidades das organizações e das 

pessoas. Essa maior exigência não será somente em termos da qualificação e/ou 

formação das pessoas, mas também de sua capacidade de resposta para as 

necessidades da empresa e/ou negócios (DUTRA,2009). 

Além de uma qualificação é necessária uma educação profissional, que além 

de formar profissionais com conhecimento, preocupa-se também com a formação do 

cidadão. A educação profissional é de extrema importância, pois o mundo está em 

constante mudança em todos os campos da sociedade, necessitando de pessoas 

preparadas para o mercado de trabalho. 

Conforme Grinspun (2001, p.30): 

Modernidade significa um desafio em que se aponta para o futuro com suas 

novas propostas, onde a educação se faz presente não como antes, mas sim 

como a mediação nesse novo tempo. A utilização das tecnologias com sua 

dimensão interativa mostra que a educação tem de mudar para que o 

indivíduo não venha sofrer com lacunas que deixaram de ser preenchidas 

porque a educação só estava preocupada com um currículo rígido voltado 

para saberes e conhecimentos aprovados por um programa oficial. 

Investir no campo da qualificação é tão necessário quanto investir no 

desenvolvimento econômico, para o Banco Mundial, assim como a economia está em 

constante mudança é necessário se adequar-se ao mundo do trabalho (Oliveira,2005). 

A evasão escolar na educação profissional afeta a formação e o 

desenvolvimento do jovem ou adulto que busca melhores empregos e qualidade de 

vida. Atualmente os cursos disponíveis para a sociedade buscam suprir a demanda 

das empresas por mão de obra qualificada, a educação profissional cria um 

profissional destinado a suprir as necessidades do mercado de trabalho, preparado 

para desafios, mantendo-se sempre atualizado e compreendendo a realidade. 

A questão da evasão escolar (ou da não permanência na escola) consiste em 

um problema educacional que atinge instituições públicas e privadas. O termo evasão 

significa desistência; fuga; desculpa astuciosa; desvio; ação de abandonar alguma 
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coisa. 

Para Bueno (1993, p. 13): 

A palavra evasão pode estar significando uma postura ativa do aluno que 
decide desligar-se por sua própria responsabilidade. A palavra exclusão 
implica na admissão de uma responsabilidade da escola e de tudo que a 
cerca por não ter mecanismos de aproveitamento e direcionamento do 
adolescente que se apresenta para uma formação profissionalizante. 

 

Educação assim como qualificação também é um assunto muito discutido nos 

dias de hoje, principalmente em épocas de eleições, é muito valorizada a palavra 

educação, falando-se da sua importância nos nossos dias, proporcionando aos 

cidadãos possibilidades de se qualificar, mas infelizmente toda essa importância se é 

esquecida após se elegerem. 

Existem três níveis de qualificação profissional, o nível básico, nível técnico 

e o nível superior. (FREITAS, 2010). 

              A educação profissionalizante além de ser o nosso futuro é também nosso 

presente, é preciso buscar agora nossa qualificação, manter-se atualizado a todas as 

mudanças, buscar fazer diversos cursos.  

Para que um profissional se realize em sua carreira, ele precisa ter 

qualificação e educação profissional para que assim possa desempenhar 

competência, eficácia, conhecimento e sabedoria dentro e fora da empresa, sempre 

realizando suas tarefas da melhor maneira possível proporcionando estabilidades em 

sua vida e trabalho. 

Segundo Maximiano (2004, p.33) 

Competências são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 

necessárias para uma pessoa desempenhar atividades. As competências 

desenvolvem-se por meio de experiência profissional, educação formal e 

informal e convivência familiar e social. As competências importantes para 

o desempenho de tarefas gerenciais agrupam-se em quatro categorias 

principais – intelectuais, interpessoais, técnicas e intrapessoais. Essas 

categorias não são estanques, mas se relacionam entre si. 

O mundo dos negócios precisa de profissionais cada vez mais comprometidos 

dentro da empresa, pessoas que estejam atentos as mudanças e que estejam 

dispostos a se adaptarem as necessidades da organização. 

Para melhor entendimento do artigo e para mostrar que de fato ocorre na 

atualidade, foi realizado uma pesquisa na Agência do Trabalhador em Ponta Grossa, 

no dia 19 (dezenove) de Outubro de 2015. Onde foi aplicado um questionário com 
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sete perguntas, sendo elas a idade dos participantes, importância da qualificação na 

busca por emprego, escolaridade, participação e importância de cursos gratuitos. 

Participaram da pesquisa 50 (cinquenta) pessoas. 

De acordo com a pesquisa realizada, podemos perceber que todos os 

participantes acham importante a qualificação na busca por uma vaga de emprego, 

porem de acordo com os resultados 8% possui o ensino fundamental completo e 6% 

incompleto; 44% possuem o ensino médio completo e 22% incompleto; 10% possui o 

superior completo e 8% incompleto, é relevante percebemos que somente 18% dos 

entrevistados entram na faculdade após o ensino médio, mas infelizmente nem todos 

chegaram a concluir. 

 

 
Foi questionado as participantes o porquê de não concluírem seus estudos 

46% deles responderam que tiveram problemas pessoais, 37 % começaram a 

trabalhar muito cedo e 17% tiveram outros motivos. Os entrevistados afirmam ainda 

que antigamente era muito difícil concluir os estudos, pois as meninas ajudavam 

desde cedo nas atividades domesticas, e os meninos por sua vez saiam da escola 

para aumentar a renda familiar. 
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Dos entrevistados 42% já passaram dos 30 (trinta) anos de idade, o que passa 

a ser um “problema” para as empresas, supostamente o indivíduo antes de chegar 

nessa idade deveria já estar no auge de sua carreira, o que infelizmente não ocorre 

nos dias de hoje devido as grandes demandas do mercado de trabalho e a falta de 

qualificação. 

 

 

A quinta pergunta que compôs o questionário foi em relação aos cursos 

profissionalizantes que são disponíveis para a sociedade, o objetivo era saber se as 

pessoas acham que esses cursos propõem o mesmo conhecimento e valor de cursos 

particulares, ao acompanhar o preenchimento da questão foi percebido que muitos 

ficaram em dúvidas ao responder, os resultados obtidos foram: 72% dos participantes 

responderam que sim, possui mesmo valor e desempenho, 24% responderam que os 

cursos gratuitos não possuem o mesmo valor e desempenho e 4% não responderam 

a questão. 
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Dando sequência, foi questionado quantos dos participantes já participaram 

de cursos gratuitos, infelizmente 66% responderam que nunca participaram de cursos 

gratuitos, 32% disseram já ter participado e 2% não responderam. Dos 32% dos 

participantes que já participaram de cursos gratuitos 22% disseram que o curso 

proporcionou conhecimento e ajudou na busca por emprego e os outros 10% disseram 

não ter proporcionado conhecimento algum. 

 

Pode-se concluir que a qualificação é extremamente importante para todos, 

principalmente para as pessoas que estão em busca de trabalho, possuem metas na 

vida e querem crescer pessoalmente e profissionalmente. Ter qualificação é um 

grande passo que se dá para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. A pessoa 

que possui qualificação está um passo à frente dos demais, e isso vem a favor dela 

em um processo seletivo para entrar na empresa, ou até mesmo quando já se está 

dentro dela, para uma promoção. O mundo está em constante mudança e é preciso 

estar sempre a frente, buscando cada vez mais qualificação. Qualificar-se nunca é 
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demais. Cursos gratuitos são ofertados através dos órgãos oficiais de colocação e 

recolocação no mercado de trabalho e possuem valor e importância contribuindo 

muito para a formação dos cidadãos que infelizmente não estão com a situação 

financeira estabilizada. As oportunidades surgem, qualificando-se torna-se mais fácil 

aproveitá-las. 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The article submitted has the general objective to show the importance of qualifying 

today for jobs, vocational skills has never been required in the labor market as is now 

being. Companies seeking qualified professionals who are aware of the changes and 

match the requirements of the organization. Qualify is to be one step ahead of the 

others, it is to stand out and achieve your personal and professional goals. Free 

training courses are available to society, but unfortunately is not being harnessed 

properly. 

 

KEYWORDS: Qualification.Courses. Importance 

 
 
 
 
 
RESUMEN 
 

El artículo presentado tiene como objetivo general demostrar la importancia de 

la  calificación  hoy de empleos, habilidades vocacionales nunca han sido requerida 

en el mercado de trabajo está siendo a hora. Las empresas que buscan profesionales 

cualificados que son conscientes de los cambios y responden a los requisitos de la 

organización. Calificar es estar un paso por delante de los otros, espera destacar y 

alcanzar sus metas personales y profesionales. Cursos de formación gratuitos están 

disponibles para la sociedad, pero por algun motivo no está siendo aprovechada 

adecuadamente. 
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RESUMO 

 

Esta investigação é um estudo de caso a respeito de como a empresa NCC utiliza a Gestão 

da Qualidade (G.Q.) e quais ferramentas ela dispõe neste sentido. Portanto, optou-se em fazer uma 

abordagem sistêmica, destacando a gestão do conhecimento, da informação e da qualidade, 

estimando contribuir com o seu desenvolvimento organizacional por meio de órgãos normativos 

que podem medir avaliar e controlar a logística empresarial. Tendo como objetivo diagnosticar as 

necessidades e/ou dificuldades que a empresa possui referente à gestão da qualidade, na tentativa de 

condicionar o estabelecimento de uma gestão eficaz. O Método de pesquisa é o bibliográfico 

exploratório-quantitativo, que se centra na análise dos dados, caracterizado por entrevista aberta não 

estruturada e questionário fechado aplicado ao público externo. Assim, foi possível concluir que as 

ações como: planejamento estratégico e infraestrutura organizacional carecem de um maior 

aperfeiçoamento, devendo haver uma compreensão mais cooperativa sobre os parâmetros de 

qualidade total. 
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AS THE COMPANY NCC, USES THE MANAGEMENT OF QUALITY: A CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

 

This research is a case study on how the NCC company uses a Quality Management (QA) 

and what tools it has in this regard. Therefore, it was decided to make a systemic approach, 

emphasizing knowledge management, information and quality, estimating contribute its 

organizational development through regulatory agencies that can measure evaluate and control the 

logistics business. Aiming to diagnose the needs and / or difficulties that the company has related to 

quality management in an attempt to make the establishment of effective management. The research 

method is exploratory and quantitative literature review, which focuses on data analysis, 

characterized by open interview not structured and closed questionnaire applied to the general 

public. Thus, it was concluded that the actions as: strategic planning and organizational 

infrastructure require further refinement and should be a more cooperative understanding of the 

total quality parameters. 

 

Key words: Organizational Managemen; Knowledge Management; Information and Quality 

Management; 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esta investigação averigua como a empesa NCC, utiliza a Gestão da Qualidade - GQ e quais 

ferramentas ela dispõe neste sentido. Sugerido o melhor caminho para que ela se aproprie deste 

requisito, com a finalidade de criar pilares para o seu autodesenvolvimento. 

A escolha de deste teme ocorreu na intenção de compreender o porquê que algumas 

empresas encontram dificuldades em instaurar componentes que intervenham na qualidade total de 

serviços. Seu objetivo é realizar um estudo de caso a respeito de como a empresa em análise utiliza 

a gestão da qualidade e quais ferramentas que ela dispõe neste sentido, propondo levar uma reflexão 

sobre a importância de programas e normas técnicas que meçam seu desenvolvimento, como: a 

ABNT – Associação brasileira de normas técnicas, ISO´s – Organização internacional para 

normatização, Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia e Auditórias internas e externas. 

Autores como: CHIAVENATO (2008), VENTURA (2014), SERTEK (2011), e OLIVEIRA 

(2004) reconhecem a importância da qualidade total de serviços como requisitos que dão maior 

visibilidade para a organização, ampliando sua gestão estrátegica, constituindo uma interação mútua 

através da capacidade de lidar com múltiplas tarefas via ideias inovadoras acerca de soluções para 
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os problemas operacionais. Táticas influenciadas pela perspectiva de qualidade e desenvolvimento 

econômico. Desta forma, a incorporação da GQ no âmbito organizacional, cria uma vantagem 

competitiva que aglutina e dissemina a excelência dum sistema operacional eficaz.   

A metodologia de pesquisa é: o estudo de caso, que coleta os dados, preservando o caráter 

unitário do “objeto” a ser estudado na tentativa de abranger as características mais importantes do 

tema. Sendo feita uma amostragem por acessibilidade e/ou conveniência, selecionando os 

elementos que se obteve acesso, admitindo que estes representem o universo da pesquisa. A coleta 

de dados foi realizada de duas formas: com a entrevista aberta não estruturada para as gestoras, e 

questionários fechados aplicados aos alunos. Optou-se pela pesquisa exploratório-quantitativa, que 

se centra na objetividade, em desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, considerando 

que a realidade pode ser compreendida com base na analise dos dados brutos.  

A primeira seção aborda os principais tipos de gestão empresarial, entre eles a gestão do 

conhecimento/informação, levando em consideração que estas são o alicerce para esse estudo. Em 

seguida  busca-se analisar como a GQ pode influenciar no desenvolvimento da empresa em estudo, 

ressaltando as contribuições que podem ser proporcionadas através de órgãos normativos que 

medem o nível de desempenho e excelência. A seção seguinte aborda as mudanças e iniciativas 

estratégias adotada por profissionais na realização de modificações tidas como necessárias para 

qualquer organização, logo, se mostra porque ela provoca conflitos. A terceira seção faz menção à 

importância de órgãos normativos que medem o padrão da qualidade organizacional. Por último, foi 

realizada a apresentação da empresa em análise discutindo os resultados obtidos por meio dos 

procedimentos metodológicos adotados, no intuito de investigar como a instituição faz uso da 

gestão da qualidade levantando quais seriam as possibilidades favoráveis neste sentido.  

Assim, foi possível concluir que as ações como: planejamento estratégico e infraestrutura 

organizacional carecem de um maior aperfeiçoamento, devendo haver uma compreensão mais 

cooperativa sobre os parâmetros de qualidade total. 

 

3 GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA INFORMAÇÃO 

 

Entre os diferentes tipos de conhecimento como: o científico, filosófico e teológico, todos 

tem como princípios a busca pela explicação sobre diferentes fatos e acontecimento que interligam 

um conjunto de verdades, tarefa que remete ao debate recorrente a análises de conhecimento e 

informação de um determinado fenômeno, a partir de uma diferente forma de olhar o mundo ou 

questão social.   

A Gestão do Conhecimento/informação deve ser considerada a base para todas as 

ferramentas gerenciais administrativas, possibilitando um melhor desempenho econômico, a partir 
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de discussões sobre melhores alternativas para soluções de problemas logísticos. A ausência de 

conhecimento/informação reduz a capacidade de inovação, criação, compreensão e familiaridade 

com as tendências de mercado o que torna as organizações incapazes de prever os acontecimentos 

que podem interferir no seu desenvolvimento. Desse modo, Carvalho (2012, p. 91) prospecta que:  

 

[...] de fato devermos esperar de uma boa gestão da informação é que ela permita às pessoas 

encontrarem os dados, as informações e/ou os conhecimentos de forma mais fácil e ágil 

possível. Em geral, isto ocorre por meio da construção de caminhos de acesso para 

melhorar o fluxo e o armazenamento de dados, informações e conhecimentos e a 

capacitação das pessoas para utilizarem de forma eficaz tais caminhos e a rede de 

informações como um todo. 

 

Algumas organizações tendem a se preocupar mais com as tarefas operacionais, esquecendo-

se de valorizar a busca pelo conhecimento e informação estratégica, peças fundamentais que 

estruturam desenham e exploram novos campos de atuação, pois além de sugerirem formas de 

percepção e interpretação aprimoradas sobre as ferramentas administrativas proporcionando 

mudanças transformadoras adaptáveis a necessidade ambiental, conjunto de fatores que adequam a 

organização ao mercado per meio de um maior nível de controle operário que reduza o 

distanciamento entre seus colaboradores, aumentando sua objetividade e envolvimento.   

McGee e Prusak (apud BEAL, 2004, p. 22-28) englobam a informação nas seguintes 

vertentes: “a informação é infinitamente compartilhável; o valor da informação aumenta com o seu 

uso; a informação é perecível; o valor da informação aumenta com a precisão quando integrada 

dentro da organização; O fluxo de informação não é sinônimo de qualidade; a informação e 

multiplicável”. 

Debruçando especificamente sobre o tópico da citação acima que diz que a informação é 

infinitamente compartilhável é possível compatibilizar que em época de globalização e de revolução 

tecnológica, um dos fatores que a torna a informação mais pública é a internet, por transportar 

ilimitadamente um composto de conteúdos variáveis às necessidades de cada usuário, sendo 

disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. Neste aspecto, essa ferramenta tem por fim atuar 

coma agente facilitadora para a Gestão do Conhecimento, através da seleção dos fatos e métodos 

que consubstancie numa Gestão de Qualidade.  Serra (2000) clarifica que a informação é baseada 

nas experiências e o conhecimento compreende todas as dimensões da realidade. 

De acordo com Possolli (2011, p. 96), “o grande dilema que permeia nas organizações é elas 

afirmam praticarem a gestão do conhecimento, quando na verdade estão praticando a gestão 

estratégica da informação”. Ou seja, usam da informação apenas quando necessitam usá-la, e não 

fazem dela um instrumento continuo de aprendizagem.  

Nesta circunstância, algumas organizações precisam mudar de comportamento rompendo 

com alguns paradigmas que impedem a prossecução de um método de conhecimento racional 
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revelado sua importância para as relações comerciais, com efeito sistemático na tomada de decisões 

operacionais.   

Por fim, a gestão do conhecimento é mais abrangente forma utilizada para gerir, sendo a 

base para as outras diretrizes de Gestão como a Qualidade, fazendo dela um composto elementar 

para administração eficaz numa dimensão estratégica incorporada ao ambiente organizacional.  

 

3.1 GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Para melhor fixar a crença sobre quando e como surgiu à gestão da qualidade e sua aplicação 

nos dias atuais, essa seção se iniciará com uma breve citação histórica sobre esta premissa, com o 

intuito de clarificar essa abordagem. Com isso, Headley (2013, p. 4) mostra que “O movimento pela 

qualidade sofreu profundas influências da Administração Científica no início do século XX, que 

surgiu em função da tentativa sistemática de organizar o crescimento desorganizado dos 

empreendimentos advindos da Revolução Industrial”. 

Desse modo, as organizações contemporâneas buscam constantemente aperfeiçoar seus 

serviços tentando aumentar sua capacidade de produção eficaz, reduzindo as incertezas e 

promovendo uma gestão que Chiavenato (2003) diz ser acelerada pelo movimento de produção com 

menor custo, garantindo ganhos de alta escala, processo denominado como just-in-time.  

Todavia, deter o controle operacional e produtivo é um fator chave para a GQ, pra isso é 

preciso que os gestores entendam como funciona o sistema organizacional (missão, visão, valores) 

onde estarão atuando, para que haja uma compreensão plena e até mesmo para que seja esboçado 

um plano de ações sobre as estratégias a serem desenvolvidas.  

A seguir Oliveira (2000 apud PALADINI 2004, p. 13) distingue a GQ na perspectiva 

industrial e prestação de serviços, como forma de estabelecer o conjunto de atividades produtivas 

relacionadas a ambientes distintos, no intuito de esclarecer o posicionamento e atuação de um 

Gestor da Qualidade nos diferentes âmbitos.  
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Quadro 1. Diferenças básicas entre a gestão da qualidade em ambiente industrial e ambiente de prestação de serviços  

 

Gestão da Qualidade em Ambientes Industriais Gestão da Qualidade em Ambientes de Serviços 

O esforço pela qualidade aparece no produto O esforço aparece na interação com o cliente 

Interação com clientes via produtos Interação direta com clientes 

Elevado suporte Baixo suporte 

Baixa interação Intensa interação 

Suporte ao produto (qualidade de produto) Suporte ao cliente (qualidade de serviços) 

Cliente atua ao final do processo produtivo Cliente presente ao longo do processo produtivo 

Produção e consumo em momentos bem distintos Produção e consumo simultâneos 

Feedback (retorno do usuário sobre o produto 

adquirido) pode demorar 

Feedback imediato 

Expectativas menos sujeitas a mudanças abruptas  Expectativas dinâmicas  

Cliente tende a não influencias o processo 

produtivo 

Cliente participa do processo produtivo 

Resulta de um conjunto de elementos máquinas e 

pessoas 

Resulta mais do desempenho dos Recursos 

Humanos 

Condições favoráveis à padronização Difícil padronizar 

Tende a uniformizar-se a médio prazo Difícil ter um modelo uniforme de execução 

Bens tangíveis podem ser patenteados  Serviços podem ser não patenteados 

Bens tangíveis podem ser protegidos em relação 

aos seus processos de fabricação e à forma final 

como são disponibilizados para comercialização 

Serviços não podem ser protegidos 

Fonte: Paladini (2000 apud OLIVEIRA 2004, p. 13) 

 

A gestão da qualidade é um exercício coletivo de melhoramento contínuo, mediado pela 

capacidade e habilidade de compreender, motivar, envolver as pessoas, tornando o ambiente mais 

produtivo, condicionando meios para o desenvolvimento pleno. Assim, Chiavenato (2009, p. 16) 

diz que [...] “as pessoas fazem contribuições à organização e dela recebem incentivos ou 

recompensas”. Portanto, o desenvolvimento da GA tem maior ressalva quando explora melhor seus 

talentos internos na finalidade de liderar novos projetos inovadores, através do planejamento de 

melhoria continua em sua infraestrutura (física e intelectual). Neste caso, muitas organizações 

devem mudar suas estruturas gerenciais, principalmente quando há uma oligarquia muito fechada 

em relação à tomada de decisão. Quando uma decisão é muito centralizada acaba asfixiando a 

organização na busca pelo seu melhoramento, obstruindo seu potencial produtivo. Sertek (2011, p. 

118) mostra que “o planejamento estratégico visa dar sentido às ações organizacionais 

proporcionando parâmetros dentro dos quais nós vamos trabalhar”.  

Outro fator, como destaca Chiavenato (2008, p. 41), seria o “excesso de burocratização, 

centralização, autocracia, falta de liberdade, excesso de formalismo, excesso de exigências, apego 

às rotinas e rigidez”. Estes fatores indicam que a cultura organizacional, tem a seguinte importância: 

dar sentido as mudanças do ambiente interno, gerar novos conhecimentos por meio de aprendizado, 

possibilitar subsidio para tomadas de decisões importantes, assegurar maior permanecia no 

mercado, mapear ponto vulneráveis, instalar e manter maior fluxo de diálogo, facilitando o 

envolvimento maior dos colaboradores sobre aplicações de novas ferramentas que meçam o padrão 

da qualidade, tendo como base as respostas dos clientes acerca dos serviços/produtos oferecidos.  
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Samara (2005, p. 212) afirma que [...] “não é raro que por meio do feedback dos clientes, que as 

empresas possam encontrar soluções e meios para otimizar seus produtos, processos e serviços”. 

Então o papel do Gestor da Qualidade é observar, avaliar e detectar os erros e acertos, buscando 

atender ao padrão de exigência do seu consumidor. Para que ocorra a GQ plena, deve-se levar em 

consideração uma Gestão com base na mudança estratégica, pois, ela proporcionará um ambiente 

fértil a iniciativas que transformem significativamente as formas de produção e veiculação da 

qualidade.  

 

2.3 Gestão de Mudança  

 

Falar de gestão da qualidade consiste em prospectar mudanças, iniciativas e estratégias de 

análise operacionais, necessárias para o progresso de qualquer organização, pois, facilitam as 

práticas de ações que permitam que os seus colaboradores se adequem as tendências do mercado, 

que sempre muda. Neste cenário, o gestor/líder tem um papel estratégico na inserção de programas 

de treinamentos para seus liderados sobre o gerenciamento de mudanças, orientar nas ações a serem 

implementadas, coordenando os recursos matérias para atingir as metas e diretrizes específicas, 

compreendendo as necessidades e demandas do público externo. Nesse aspecto, Sharma (2007, p. 

116) mostra que: 

Para que todos possam ser envolvidos na transformação, você precisa antes comunicar a 

natureza, as razões e as metas das mudanças, além do papel dos funcionários em torná-la 

realidade. Os líderes devem comunicar incansavelmente o novo posicionamento aos 

funcionários e a todos os envolvidos. Devem comunicar de maneira pessoal, honesta, clara 

e frequente. 

 

 Ou seja, a mudança acontece por meio de cooperação de todos os colaboradores, com a 

finalidade de aprimorando aumentar a eficiência contribuindo com a celeridade nas ações de 

fiscalização que medem o padrão da qualidade. Sharma (2007, p. 55) ainda complementa dizendo 

que “com o mercado global crescente e uma concorrência cada vez mais agressiva, nenhuma 

empresa precisa criar a urgência da mudança. Ela já esta lá e a maioria dos líderes sabe disso. Seu 

trabalho e garantir que seus colaboradores também saibam”.  

Essa gestão tem como finalidade garantir a expansão das organizações, além de medidas de 

incentivo para propiciar condições favoráveis permitindo a melhoria da qualidade nas decisões, nos 

relacionamentos internos, na reengenharia de processos, na prestação de contas financeiras, no ciclo 

de vida das organizações, na personalização de atendimento ao cliente, garantindo a eficácia de 

oferta de níveis de serviços iguais ou superiores aos da empresa, ampliando sua competitividade e 

apoiando aos projetos de inovação e reciclagem.  

 Outro fenômeno ocorrido na implantação da Gestão de Mudança segundo Martinelli (2002) 

é provocado por conflitos internos, caracterizados pelo conservadorismo e excesso de comodismo 
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que são os conhecidos como gargalos produtivos, que impedem o desenvolvimento da organização. 

Nesta dimensão, as mudanças nos níveis e fluxos de produção são tidas como imprescindível, 

principalmente para acompanhar a dinâmica econômica do mercado e ampliação comercial. Sob 

essa observação Chiavenato (2008, p. 13) avalia que: 

 
Toda mudança implica novos caminhos, novas abordagens, novas soluções. Ela significa 

uma transformação que pode ser gradativa e constante, como também pode ser rápida e 

impactante. Uma questão de velocidade e de profundidade. Toda mudança implica algo 

diferente. Ela rompe um estado de equilíbrio alcançado na situação anterior e substitui por 

um estado de provisoriedade, desequilíbrio, instabilidade, tensão e incômodo.   

 

As transformações sobre as formas de trabalhos são de suma importância, pois, condicionam 

os membros da organização para que rompam suas limitações e carências, promovendo e propondo 

a criação de um ambiente esperançoso para a criação de novos projetos e medidas que versem sobre 

a GQ.  

Segundo Oliveira (2004) a GQ, quando adere padrões de excelência projeta a organização 

para uma competitividade maior, pois, rompe as barreiras locais e até mesmo alfandegárias, tendo 

em vista que o Brasil tem acordos econômicos com diversos países, cujo objetivo é favorecer do 

mesmo modo as suas organizações “empresariais”, contribuindo com a balança comercial do país.    

Muitos países do mundo, só podem ser comercializados no seu território produtos/serviços 

que sigam a risca os padrões exigidos. Assim, uma organização que almeje exportar deve promover 

a implantação efetiva da GQ por meio de órgãos reguladores internacionalmente reconhecidos.  

 

3 ÓRGÃOS NORMATIVOS QUE MEDEM O PADRÃO DA QUALIDADE 

 

 Administrar e entender a influência da qualidade total aplicada ao bom desempenho é algo 

mais complexo do que parece. No geral, o que se sabe que padrões de excelência têm uma função 

importante para as organizações com o propósito de que elas não se tornem obsoleta. De acordo 

Sertek (2011), ocorrem por meio de planejamentos estratégicos, que contribuem substancialmente 

para o seu bem-estar, refletindo-se no desenvolvimento socioeconômico onde esteja inserida, 

colocando adentro de um caminho de estabilidade. 

 Neste cenário, Oliveira (2004) destaca a International oraganization for standardization 

(ISO) Organização Internacional para Padronização, por possibilitar que as empresas ampliem suas 

ações de desenvolvimento, por meio de pesquisas rotineiras, realizando direção e orientação para 

monitorar e adotar as recomendações necessárias além de examinar se os padrões logísticos 

utilizados são atendem as perspectivas do seu consumidor.  

 A seguir, será apresentada a diferenciação entre as duas principais ISO´S, a ISO 9000 e ISO 

9001, destacando sua finalidade e comprometimento para o padrão da qualidade total, tendo como 

intenção a conexão entre clientes e fornecedores. Assim, Lélis (2012, p. 134) pontua como: 
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A ISO 9000: Princípios da gestão da qualidade: 1) foco no cliente; 2) liderança; 3) 

envolvimento de pessoas; 4) abordagem de processo; 5) abordagem sistêmica para a gestão; 

6) melhoria continua; 7) abordagem factual para a tomada de decisão; 8) benefícios mútuos 

na relação com os fornecedores. 

A ISO 9001: 1) determina a abordagem por processo; 2) aponta requisitos gerais e de 

documentação para o sistema de gestão; 3) determina a responsabilidade da direção; 4) trata 

da gestão de recursos; 5) refere-se à realização do produto; 6) estabelece medição, análise e 

melhoria. 

 

Nesse caso, a GQ aplicável ao ambiente empresarial deve ter como foco o cliente e 

envolvimento de seus colaboradores em desenvolver uma observação sistêmica sentido de 

interpretar as necessidades dos clientes por meio de feedback, no intuito de gerar mecanismos que 

permitam a articulação entre eles, acentuada por padrões que correspondam às expectativas de 

todos, almejando ótimos resultados sobre a economia financeira.  

Cabe ressaltar que as ISO´s ganham maior ênfase quando atua controlando setores relacionados 

com a educação, saúde, segurança, por isso que essa organização tem uma enorme responsabilidade 

em assumir um comprometimento maior em relação aos equipamentos usados durante as 

respectivas operações.  

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnica (Abnt), é um membro oficial da ISO 

que segundo o seu site (2014)  na finalidade de acompanhar as condições de qualidade das 

organizações onde porventura estiver atuando, para que possam serem estruturadas de maneira 

eficaz segundo o padrão de desenvolvimento, facilitando as formas de administração, envolvimento 

sistemático da equipes de trabalho para progredir diante das várias mudanças do mercado, 

contribuindo com os objetivos da organização em relação a um modelo de gestão funcionalista.   

Outro órgão nacional de regulamentação/padronização é o Instituto Nacional de Metrologia 

Qualidade e Tecnologia – Inmetro (2012). Em sua página na internet “o que é o Inmetro”, 

estabelece que: “seu objetivo é fortalecer as empresas, aumentando sua produtividade por meio da 

adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade dos produtos e serviços”.  

O que estrutura a qualidade em uma gestão é as auditórias internas e externas que ela realiza, 

pois, as auditórias não avaliam apenas a inexatidão de um sistema, assim, estaria assumindo apenas 

uma conduta fiscalizadora, na verdade seu papel é orientar a descoberta de novos meios de gestão 

por meio de instrumentos de trabalho a partir da reciprocidade de ideias de seus colaboradores, 

criando um ambiente de expertise por meio do método brainstorming (tempestade de ideias). 

Falconi (apud MELLO 2011, p.80), destaca os dois principais tipos de auditórias que são: 
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As auditorias de sistema: devem verificar se o sistema e a política de qualidade de trabalho 

estão efetivamente estão sendo seguidas e se o gerenciamento da rotina de trabalho é 

praticado. Auditorias de processos: Este tipo de auditoria serve para verificar se os 

processos estão sendo padronizados, se os padrões são seguidos, [...] os trabalhadores 

conhecem os padrões e estão preparados para coloca-los em prática, ferramentais e 

instrumentos de trabalhos disponíveis, estão em condições adequadas de uso. 

 

O uso de ferramentas que meçam o desempenho da qualidade visa atingir não apenas a 

garantia do produto/serviço, mas dignificar condições para que o “empreendedor” desenvolva suas 

atividades, reduzindo as imprevisibilidades, no objetivo de difundir normas que estimulam o 

combate às irregularidades facilitando e assegurando o cumprimento da legislação vigente. Para que 

essas normas tenham maior eficácia à organização deve dispor de uma infraestrutura adequada, no 

sentido de que todos os elementos que a integram estejam preparados (treinados) para receber este 

tipo de investimento.   

O que se percebe é que há uma necessidade de incentivo e propagação empresarial e social 

para o estabelecimento destas normas, tornando-as mais acessíveis, aprofundando o conhecimento 

sobre suas funções meio a um modelo funcionalista de gestão que elas propiciam por métodos e 

procedimentos mais precisos. Havendo ainda uma resistência (de alguma organização) para a 

utilização dessas normas, devida à necessidade (em muitos casos) de uma readequação de suas 

estruturas. A execução dos padrões de qualidade influência no futuro, nas decisões, planejamentos, 

controle operacional convergindo ao processo de liderança sobre a motivação e dinâmicas dos 

grupos organizacionais.   

 

4 APESENTAÇÃO DA EMPRESA E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

A empresa analisada é a NCC caracterizada como Micro Empresa ME, tributada de acordo 

com a Lei nº 9.317 de 05.12.1996, possui oito funcionários, desses, três são gestores e os demais 

professores da instituição. Tem trezentos alunos e atua junto de outras filiais no mercado Macro 

Regionais (Nordeste), há dezoito anos, na modalidade de cursos profissionalizantes.  

Nesse estudo, foram instituídos dois tipos de coleta dados fazendo interferência a 

mecanismos de controle da qualidade: à entrevista aberta e não estruturada aplicada as gestoras da 

instituição e o questionário de pesquisa preenchido pelos informantes, sem a presença do 

pesquisador, com o objetivo avaliar subjetivamente a organização por meio diferentes pontos de 

vista dos gestores e alunos. A seguir, serão feitas as interferências relacionadas à análise dos 

resultados obtidos a partir do ponto de vista de cada gestora acerca da GQ. 
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Quadro 1: Entrevistas aberta, não estruturada. 

Perguntas 

 

Respostas da Gestora 1 

1 Como você definiria a GQ? Você a julga 

importante? 

 

Essa gestão como muito boa, por isso que a nossa 

empresa zela muito pelo atendimento ao cliente. A 

qualidade pode ser um diferencial para com os seus 

concorrentes. 

2 Esta organização faz uso de algum (órgão) que mede 

o padrão da qualidade? 

 

Para ela o único órgão normativo atuante na sua 

empresa seria o Serviço Brasileiro de apoio às Micro e 

Pequenas Empresas Sebrae. 

3 Você acha que algum órgão normativo, pode 

melhorar o padrão de qualidade organizacional? 

 

É muito importante o uso de instrumentos para medir 

o padrão da qualidade.  

 

4 Como você vê o planejamento estratégico? Você 

acredita que ele pode influenciar na gestão da 

qualidade? 

 

Na sua visão ele pode garantir a maior permanência da 

empresa no mercado. 

Perguntas Respostas da Gestora 2 

 

Como você julga a palavra padrão de qualidade? 

 

O padrão da qualidade pesa muito, principalmente 

quando as pessoas (alunos, clientes, e público e geral) 

comentam sobre o desempenho organizacional, nesse 

aspecto a GQ é muito importante para o 

funcionamento da empresa. 

 

Você acredita que está empresa faz uso da qualidade 

total dos serviços? 

 

Não. 

Como você vê o planejamento estratégico? Você 

acredita que ele pode influenciar na GQ? 

 

O planejamento estratégico pode sim influenciar na 

qualidade, pois, indicará se o caminho percorrido está 

sendo o correto. Influenciando até mesmo na 

organização propriamente dita. Estabelece ainda que a 

aplicação da qualidade total dos serviços é uma 

excelente maneira de avaliar se o cliente está 

satisfeito.  

Esta gestora explicou que o diferencial da empresa 

mediante aos seus concorrentes é ofertar para aos 

alunos que fazem um curso, a possibilidade de cursar 

outro, em que algumas vezes são fornecidos brindes 

como: tabletes e celulares. 

 

Você acha que algum órgão normativo, pode melhorar 

o padrão de qualidade organizacional? 

 

A empresa não utiliza órgãos normativos para medir a 

qualidade de seus serviços, mas essa é uma importante 

maneira de estar mais segura enquanto organização, 

principalmente quando a instituição faz uso de algum 

instrumento que meça de qualidade. A empresa por 

menor que seja deve fazer uso de padrões de 

qualidade, pois essas ferramentas podem chamar mais 

a atenção das pessoas (clientes). Em alguns casos 

chama mais a atenção do que empresas de grande 

porte que não tenha tenham uma gestão estruturada. 

 

Perguntas  

 

Respostas da gestora 3 

1 Como você acredita que está empresa poderá atingir 

o patamar de qualidade total? 

 

 

A terceira gestora alerta que para a sua empresa 

alcançar o padrão de qualidade total ainda falta muito. 

Um dos principais motivos segundo ela seria a 

ausência do proprietário.  

Para ela, o nível de qualidade caiu bastante, 

principalmente pala vulnerabilidade de horário dos 

professores e divulgações errôneas sobre os cursos. 
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2 Você acha que algum órgão normativo, pode 

melhorar o padrão de qualidade organizacional? 

 

Sim, tanto para a empresa quanto para os alunos, pois 

há cursos no mercado que não têm o reconhecimento 

devido, e se a empresa tivesse alguma ferramenta de 

diagnóstico de qualidade, condicionaria mais alunos 

para a instituição.  

 

3 Como você vê o planejamento estratégico? Você 

acredita que ele pode influência na gestão da 

qualidade? 

 

Sim. Porém, isso dependerá muito do gestor 

responsável. Ela acrescenta que o GQ deve 

desenvolver um trabalho com foco na sua equipe.  

 

 

Fonte: Entrevista elaborada pelos autores. 

 

Na segunda fase da pesquisa foi aplicado um questionário preenchido por 280 alunos. As 

perguntas elaboradas tiveram por base Ribeiro (2008, p. 42), que utilizou em estudo similar a esse, 

intitulado de: quadro de comparação entre os requisitos das normas 9001, 9002 e 9003.   

A escolha para a aplicação dessa amostra se deu com os alunos que estiveram presentes nos 

cursos da instituição no decorrer de uma semana, dividido em horários e dias distintos, sendo 

preenchidos pelos informantes sem a presença do pesquisador, por meio de perguntas fechadas 

padronizadas, tidas como instrumento mais adequado. Entre os itens avaliados estão: 

 

 Qualidade dos cursos ofertados por esta instituição 

 Divulgação dos cursos 

 Infraestrutura da sua sala de aula 

 Nível e o método de ensino do seu(s) professor(s) 

 Material didático utilizado durante as aulas 

 Padrões de qualidade total nos serviços ofertados pela a empresa 

 

A partir das respostas dos alunos pôde ser elaborado seguinte gráfico:  

GRÁFICO 1. Resultado da pesquisa interna realizada com os alunos 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O objetivo desta análise é estimular a aplicabilidade da qualidade no sistema organizacional 

da empresa em evidência. Visando atender as suas expectativas econômicas, aumentado à 

produtividade por meio do desenvolvimento administrativo. Propondo cria mudanças nas suas 

atividades por meio de programas que se voltem a controlar sua GQ. 

Pelo exposto durante a coleta de dados, tanto com o público interno (gestores) quando do 

público e externo (alunos), foi possível constatar que as ações de desenvolvimento da gestão da 

qualidade, do planejamento estratégico, carecem de um maior aperfeiçoamento. Então, esta 

pesquisa busca incentivar a melhoria das condições referentes ao padrão de qualidade a ser seguido, 

reduzindo as divergências, agregando a excelência nos serviços prestados, para possa se destacar e 

ter o devido reconhecimento. Ou seja, para que a  organização possa funcionar com recursos 

necessários para satisfazer o interesse de seu público. Para aguçar isso, ela deve ter um 

representante “gestor” que suscite opiniões e sentimentos positivos por meio de uma boa sincronia 

com o padrão exigido por seu público, conseguindo supera suas expectativas. Nesse aspecto, é de 

fundamental importância o reconhecimento sobre as competências profissionais dos seus 

colaboradores, principalmente durante o estabelecimento da GQ.  

Não se pode esquecer que nessa particularidade adaptação a GQ não deve ser regida por 

excesso de formalismo, porém, isso não implica dizer que deve haver uma liberdade absoluta e sim 

uma análise cautelar considerando as necessidades da organização.  
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Portanto, o GQ deve sempre estimular o trabalhar em equipe, no intuito de garantir maior 

dinamismo, responsabilidade de novas atribuições que facilite o potencial criativo, postura ética, 

boa comunicação e inteligência emocional, conduta que tem por fim garantir a excelência na 

qualidade dos serviços prestados pela organização.     

  

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a elaboração desse artigo foi utilizado o método exploratório por meio do estudo de 

caso, objetivando assegurar através da coleta de dados, a resposta da problemática encontrada 

durante o seu desenvolvimento, realçando a atuação da gestão da qualidade eficaz.  

 Assim, tendo como base, Gil (2008, p. 27) este trabalho foi enriquecido pela:  

 

Pesquisas exploratórias, que têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de pesquisas, estas são as 

que apresentam menor rigidez no planejamento. Habitualmente envolve levantamento 

bibliográfico e documental entrevistas não padronizadas e estudo de casos. (...) Pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente 

quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses 

precisas e operacionalizáveis.  

 

Conforme a citação acima vale sobressaltar que este tipo de pesquisa (exploratória) é 

aplicada especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado, o que ilustra o seu papel 

relevante para a incorporação do conhecimento específico como o estudo de caso, padrões que 

garantem a máxima eficácia no desenvolvimento de suas atividades. Com isso, Carvalho (1989, p. 

157) dimensiona que: 

O estudo de caso é o meio para se coletar dados, preservando o caráter unitário do “objeto” 

a ser estudado. Deve-se se ter em mente que a totalidade de qualquer objeto de estudo, quer 

físico biológico ou social, é uma construção intelectual uma vez que não dispomos de 

meios concretos para definir precisamente estes limites. O estudo de caso não pode ser 

considerando um recurso metodológico que realiza a analise do objeto da pesquisa em toda 

sua unidade, mas é uma tentativa de abranger as características mais importantes do tema 

eu que se está pesquisando.  

O estudo de caso como uma analisa qualitativa, pode complementar a coleta de dados nos 

trabalhos acadêmicos ou constituir, em si, trabalho monográfico.  

   

O estudo de caso tem um impacto positivo no ambiente, por abranger características que 

podem consolidar a posição da empresa, balizando seu caminho e aprimorando suas normas e 

processos. Além de que ele é uma argumentação que beneficia e ínsita a mudança.  

Por se tratar de uma pesquisa de campo foi necessário definir as alternativas e perspectivas 

da coleta e tratamento dos dados obtidos. Assim, faz-se importante destacar a diferenciação de 

método qualitativo e quantitativo. Então, Fonseca (2002, p. 20) estabelece que: 
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A pesquisa qualitativa se preocupa com os aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

(...) Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem 

ser quantificados. (...) a pesquisa quantitativas se centra na objetividade. Influenciada pelo 

positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na analise dos 

dados brutos, recolhidos com auxilio de instrumentos padronizados e neutros. 

 

Logo, o método adotado para o ordenamento desse artigo fica instituído como quantitativo, 

por fazer uso de pesquisa de campo através de dados que podem ser avaliados, resultaram numa 

atuação de elementos como a entrevista e questionários aplicados durante a sua elaboração.  

Ainda sobre todas as ferramentas que envolvem os processos metodológicos na construção 

junto das atividades realizadas para a geração de resultados Gil (2008, p. 89) expõe que: 

 
[...] Nas pesquisas sociais é muito frequente trabalhar com uma amostra, ou seja, com uma 

pequena parte dos elementos que compõem o universo. É o que ocorre, sobretudo, nas 

pesquisas designadas como levantamentos ou experimentos. Quando o pesquisador 

seleciona uma pequena parte de uma população que pretende estudar. [...] Na amostragem 

por acessibilidade ou por conveniência, o pesquisador seleciona os elementos que tem 

aceso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo, aplica-se este 

tipo de amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos. 

 

Enumerado o resultado da pesquisa, provém implementar a definição de amostra como 

sendo um meio que constitui o processo de evolução da pesquisa exploratória pela tendência da 

esfera de atividade que se pretende trabalhar, distinguindo parte dos elementos e dissipando-os 

conforme a necessidade do estudo, o que denota num desprendimento de um todo, para uma 

situação particular. 

A seguir o quadro irá conceder a sequência da amostra realizada na empresa estudada, no 

sentindo de otimizar o percurso na coleta de dados que serve para a resolução do problema, 

correspondente a este estudo de caso. 

Quadro 2: definição da amostra 

 

 

Categoria Quantidade total Quantidade de respostas Justificativa 

Alunos 300 28 A escolha de 280 alunos 

ocorreu, com candidatos 

que estiveram presentes 

nos cursos e se 

predispuseram a 

responder. O questionário 

de pesquisa foi aplicado 

no decorrer de uma 

semana, dividido em 

horários e dias distintos. 

Gestores 4 3 Embora a empresa possua 

4 gestores incluindo o 

proprietário, apenas 3 se 

dispôs a participar da 

entrevista. 

Fonte: elaborado pelo autor.    
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A entrevista aplicada na empresa NCC, buscou avaliar os valores e benefícios extraídos com 

a coleta de dados. No sentido de direcionar e elucidar qual o tipo de entrevista deveria ser 

dimensionando nesse estudo. Logo, Preece, Rogers e Sharp (2011, p. 288) definem os quatro 

principais tipos de entrevista como: 

 

Abertas ou não estruturadas, estruturadas, semiestruturadas e entrevistas de grupos. (...) A 

abordagem mais adequada para se entrevistar depende da finalidade. Entrevistas abertas ou 

não estruturadas estão em uma das extremidades de espectro de quanto controle o 

entrevistador tem sobre o processo da entrevista. Elas são exploratórias e mais parecidas 

com conversas em torno de um tema específico.   

 

 

Portanto, o método de entrevista realizado nesse artigo se configura como entrevista aberta 

ou não estruturada, dando maior liberdade nas respostas, ampliando o diálogo e harmonizando as 

relações entre entrevistado e entrevistador. Observadas as restrições sobre o meio utilizado para a 

aplicação dos resultados obtidos, cabe ainda acrescentar e discriminar a diferença entre 

questionários e formulários. Então Pádua, (2004, p. 73) diz que: 

 

Questionários são instrumentos de coleta de dados que são preenchidos pelos informantes, 

sem a presença do pesquisador. (...) Já o formulário é o nome geralmente usado para 

designar uma coleção de questões que são perguntadas e anotadas por um entrevistador, 

numa situação face a face com o entrevistado. Tanto o questionário quando o formulário, 

por se constituírem de perguntas fechadas, padronizadas, são instrumentos de pesquisa mais 

adequados à quantificação, porque são mais fáceis de codificar e tabular, propiciando 

comparações com outros dados relacionados ao tema pesquisado. 

  

 

O dispositivo adotado na avaliação dos dados dos alunos foi o questionário, inerente a 

perguntas fechadas e padronizadas. Nesta trajetória, foi possível prevê o quadro de desempenho das 

ferramentas metodológicas adotadas na pesquisa, que se traduz num enriquecimento efetivo, além 

de ser uma oportunidade para estreitar os laços entre todos os elementos que constituem este 

ambiente empresarial. Através deste estudo a empresa pode ser tornar capaz de desenvolver 

medidas que visem a adequação de parâmetros de qualidade.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do objetivo proposto é possível concluir que este trabalho procurou identificar como e se a 

empresa NCC, faz uso de ferramentas direcionadas à GQ via órgãos normativos que medem este 

padrão. Com a coleta de dados realizada, foi detectado que a empresa estudada não faz uso da 

qualidade total e/ou GQ. Dessa maneira, procurou-se enfatizar que a NCC deve estar mais 

preparada na busca incessante por padrões de excelência nos serviços prestados, fator que pode a 

tornar mais competitiva perante seus concorrentes. Cumpre lembrar que o requisito deste 
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levantamento partiu do pressuposto de que todos os empreendimentos por menores que sejam, 

devem se valer de algum órgão responsável em medir a qualidade, uma vez que esse recurso serve 

de parâmetros para motivar e alcançar meios que conduzam a uma permanência maior num 

mercado que se torna cada dia mais oscilante, devido à competitividade e exigência aguçada dos 

consumidores. Considerando-se que tanto as organizações, quanto os profissionais, devem sempre 

buscar alguma forma de aperfeiçoamento, no sentido de qualificar-se.  

Diante dos resultados obtidos sobre os itens avaliados pelos os alunos durante a pesquisa de 

campo, conclui-se que as ações da gestão da qualidade como: planejamento estratégico, 

infraestrutura, material didático e qualidade dos cursos, carecem de um maior aperfeiçoamento, 

devendo haver uma compreensão mais cooperativa sobre estas necessidades. Constatou-se ainda por 

meio da entrevista com as gestoras que esta empesa não faz uso de uma GQ, não apoiando nem 

implantando este desenvolvimento, não criando projetos voltados para sua adequação a programas 

desta natureza. A realidade da empresa se mostra bem mais complexa, pois envolve aspectos 

econômicos e operacionais que dificulta na execução e na tomada de decisões.  

A empresa estudada, não se destaca pelo uso de ferramentas que atendam a dinâmica da 

qualidade total, portanto, o seu grande desafio consiste em viabilizar um plano de ações, para 

solucionar este problema que envolve a concretização do formato proposto pelo tema abordado.  

Isso porque atualmente as organizações sofrem mudanças rotineiras na perspectiva de alcançar o 

pleno desenvolvimento tendo acesso a melhores e maiores oportunidades que as organizações 

precisam para que possam expandir, desse modo, sugerem-se como novas linhas de estudo 

pesquisas explicativas indutivas e dedutivas, com a finalidade de esclarecer e modificar o conceito 

em evidencia neste estudo, estimulando a criação de gestões mais inovadoras. 

 O resultado dessa análise mostra-se compatível com outros estudos já realizados como os 

desenvolvidos por: CHIAVENATO (2008), VENTURA (2014), SERTEK (2011), e OLIVEIRA 

(2004) que atendam para as necessidades de que todas as organizações devem sempre manter a 

excelência nos serviços, atendendo os pré-requisitos exigidos pelo seu público por meio de 

profissionais especializados que possam contribuir com o fortalecimento empresarial.  

Por medo, insegurança, ou até mesmo pela falta de capital de giro, algumas organizações 

esbarram ás ações e instrumentos que avaliam a qualidade dos seus serviços, nesse contexto o 

conformismo tem impedindo o seu crescimento. Assim, foi possível destacar a necessidade que 

atenta para a atuação mais ampla de um profissional capaz de lidar com este desafio. Fica claro que 

a função do GQ faz toda a diferença na administração duma organizacional, pois eles cumprem a 

função de contribuir para assegurar a qualidade total dos serviços, planejamento estratégico sobre os 

rumos a seguir, desenvolvendo pesquisas estruturas em ações que deem uma melhor performance 

produtiva.  
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O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO E A DISPUTA DE VAGAS 
COM CANDIDATOS SEM FORMAÇÃO 

Camila Crevelim Kuller 

Cristiane de Souza Sautchuk 

Lucio Mauro Braga Machado 

 

RESUMO:Este artigo apresenta a evolução do profissional de secretariado, suas 

atribuições junto a empresa, mostra a grade curricular de um profissional de 

secretariado executivo e enfatiza sua importância como um funcionário 

multiprofissional. Mostra também as outras áreas de atuação que ele pode exercer. O 

objetivo proposto foi analizar as dificuldades que o profissional de secretariado 

executivo enfrenta em sua carreira profissional, realizando pesquisas em sites de 

emprego e aplicando questionários com secretárias (os) aleatórias (empresas 

diferentes), com base nas respostas chegamos ao resultado esperado.Foi realizado 

uma breve comparação entre um questionário e outro podendo assim observar o 

pensamento de profissionais qualificados (graduados) e profissionais sem 

especialização alguma. É apontado o salário base que o profissional de secretariado 

deveria receber, e o que realmente é ofertado. Outro ponto importante é a dificuldade 

do profissional no momento da contratação, pois disputa a vaga com profissionais sem 

formação acadêmica, formações diferenciadas ou até mesmo sem formação alguma.  

Palavras-chaves: Secretaria Executiva, remuneração, contratação. 

 

Este estudo tem como objetivo enfatizar a dificuldade do profissional de 

secretariado executivo no momento da contratação. Além de outros obstáculos 

enfrentados existe também a concorrência com profissionais sem graduação ou com 

outra formação acadêmica. Disputando a mesma vaga e com o mesmo piso salarial. 

A base para o tema do artigo surge quando profissionais vão à procura de 

vagas de empregos em sites especializados, e percebem que são raros os anúncios 

onde aparecem o curso de secretariado executivo como requisito básico para a 

contratação. Em relação ao salário são poucas as empresas que oferecem o salário 

base referente a mesma. 
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A profissão do secretariado executivo, apesar da evolução, ainda é pouco 

valorizada. Em pleno século XXI muitas empresas continuam com o pensamento 

limitado referente as funções exercidas pelas secretarias. Mesmo cientes da 

importância da profissional, não buscam a qualificação adequada para o cargo e 

acabam contratando pessoas com formações diferenciadas ou apenas por tempo de 

experiência, não se preocupando com a grade curricular que o profissional de 

secretariado executivo tem a oferecer. Por conta disso a remuneração não condiz com 

o esperando e em alguns casos não atingem nem o piso salarial correspondente a 

profissão. 

Com a elaboração desse artigo busca-se despertar o interesse das empresas 

para com os profissionais dessa área, visando assim o reconhecimento da carreira de 

secretariado executivo, o cuidado na hora da contratação e a valorização do 

profissional especifico para a função. 

O objetivo dessa pesquisa é esclarecer o que realmente a secretaria executa 

no seu dia a dia, o que ela pensa sobre sua profissão, se seu salário é satisfatório, a 

quanto tempo ela exerce essa função, quais foram as exigências básicas para sua 

contratação, a importância da formação em secretariado executivo e ainda se gosta 

do que faz ou apenas exerce essa função por ser bem remunerada. 

A origem do secretariado executivo ocorreu no Egito, onde era exercida 

somente por homens que dominavam a escrita, faziam as contas, classificavam os 

arquivos, eram capazes de receber ordem por escrito, e executarem a função, 

trabalhavam para o serviço público administrando e coordenando, eram os únicos que 

dominavam a escrita os assim chamados de escribas.Somente a classe mais 

favorecida “a elite” fazia parte desse grupo. 

A origem do secretariado executivo remonta as civilizações antigas 
(Egípcias, mesopotâmica, cristã), através das atividades dos escribas-
homens que dominavam a escrita faziam as contas, arquivavam, redigiam 
as ordens, eram capazes de recebe-las por escrito e, por conseguinte, 
encarregados de sua execução. “A palavra escriba em hebraico é 
“SOPHER”, que significa “contar”, e no latim o verbo “SCRIBERE”, que 
significa “escrever”. (SCHUMACHER, PORTELA, BORTH. 2003 p28) 

 

Em 1939 com o início da 2º guerra mundial os homens (secretários) foram 

obrigados a largar seu posto e ir para a guerra. Com isso sentiu-se a necessidade da 

mão de obra feminina, porém sua função era muito limitada, baseava-se em serviços 

rotineiros como: servir cafezinho, anotar recado e atender telefonemas. 
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Com o passar dos anos a profissão foi se desenvolvendo, e em meados dos 

anos 80 surgiu a regulamentação da profissão LEI 7377, de 30/09/85. Em pleno século 

XXI a profissão continua se desenvolvendo incluindo até as funções de assessoria. 

A história secretarial brasileira é feita de muitas conquistas: são mais de 
30 anos de organização de profissionais conscientes, entusiastas e 
comprometidos com crescimento, qualificação, organização e valorização 
da profissão. (GARCIA, D'ELIA. 2005 p 09) 

Nos anos 90 as atividades da secretária começaram a tomar outras proporções, 

o que antes era restrito passa a ser ferramenta essencial para a execução de seus 

afazeres. A profissional passa a gerenciar informações, facilitar as comunicações e o 

relacionamento interpessoal e departamental. Administra bem o seu tempo e o tempo 

do executivo, gerenciando rotinas e executando serviços de suporte. 

Essa profissional deixou de ser basicamente auxiliar e submissa na 
execução de tarefa rotineiras e básicas, e passou a ser mais polivalente, 
multiprofissional no exercício da profissão e a ter um perfil mais 
empreendedor. Hoje, as secretarias executivas acabam assessorando 
grandes executivos e diretores, e entram até, em funções estratégicas 
dentro da organização, como no planejamento e na execução de tarefas 
vitais para as empresas. (OLIVEIRA, 2013). 

Atualmente o profissional de secretariado executivo exerce as mesmas funções 

de um assessor, que é possível graças à sua grade curricular, que abrange diversos 

setores dentro de uma empresa. A comunicação bilíngue é uma ferramenta que 

destaca seu currículo e agrega valores. Entre suas atividades estão: recepcionar; 

agendar reuniões; atender ao público; elaborar atas e memorandos; efetuar 

comunicações internas e externas; assessorar pessoas e departamentos; planejar, 

organizar e dirigir serviços de secretara; coletar informações para a consecução de 

objetivos e metas da empresa; redigir textos profissionais especializados, inclusive em 

idioma estrangeiro; interpretar e sintetizar textos e documentos; produzir versão e 

tradução em idioma estrangeiro para atender às necessidades de comunicação da 

empresa; fazer registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas; 

realizar orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de 

encaminhamento para a chefia; construir protocolos. Mesmo assim ainda existem 

empresas que preferem contratar profissionais somente com experiências, sem 

especialização, que saibam executar apenas tarefas rotineiras. 
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Hoje, temos um secretario que ainda continua com funções de 
atendimento, de cuidar de documentos, entre outras funções, mas a isso 
se acrescentou uma independência e uma responsabilidade maior com 
outras funções. Se antes ele cuidava da organização de arquivos, hoje ele 
é responsável pela gestão documental na empresa. Se antigamente ele 
fazia um atendimento telefônico e uma recepção, hoje, ele faz o 
atendimento do público na empresa, além de todo um trabalho de 
fidelização e de marketing. E citando mais um exemplo, se antes ele 
participava da execução de eventos e da sua organização, hoje ele já 
elabora projetos e planos para esses eventos, os executa, acompanha e 
faz a sua avaliação. (OLIVEIRA, 2013). 

A grade curricular do profissional de secretariado executivo é extensa, as 
disciplinas aplicadas possibilitam a profissional a atuar em diversos setores dentro de 
uma empresa tornando a assim uma multiprofissional. Podendo se engajar em 
qualquer âmbito dentro da empresa, tanto na área administrativa quanto nas relações 
humanas. 

 
Quadro 1 – Matriz Curricular do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo 

1º Período 

INFORMÁTICA 

LINGUA PORTUGUESA I 

TECNICAS SECRETARIAIS I 

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

ADMINISTRAÇÃO I 

2º Período 

TECNICAS SECRETARIAIS II 

LINGUA PORTUGUESA II 

LINGUA ESPANHOLA I 

LINGUA INGLESA I 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

ADMINISTRAÇÃO II 

3º Período 

TECNICAS SECRETARIAIS III 

LINGUA ESPANHOLA II 

LINGUA INGLESA II 

LINGUA PORTUGUESA III 
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ESTATÍSTICA 

CONTABILIDADE 

SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL 

4º Período 

TECNICAS SECRETARIAIS IV 

LINGUA INGLESA III 

LINGUA ESPANHOLA III 

NOÇÕES DE DIREITO 

GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

DISCIPLINA OPTATIVA 

5º Período 

GESTÃO SECRETARIAL I 

LINGUA INGLESA IV 

LINGUA ESPANHOLA IV 

ECONOMIA 

TÓPICOS ESPECIAIS 

NOÇÕES DE DIREITO EMPRESSARIAL 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

OPTATIVA 

6º Período 

MARKETING 

LINGUA INGLESA V 

LINGUA ESPANHOLA V 

GESTÃO EMPRESSARIAL II 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC 
 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo da Faculdade 
Sant'Ana 
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O Secretário executivo recebe uma formação diferenciada, pois ela 
perpassa conhecimentos das mais variadas áreas das ciências sociais 
aplicadas, capacitando o profissional para a atuação nos mais variados 
nichos mercadológicos.(SILVA, 2006). 

Para o administrador muitas vezes é mais “barato” a contratação de um 

profissional sem formação acadêmica ou apenas com o curso técnico em 

secretariado, do que a do bacharel em secretariado executivo. Afinal o piso salarial é 

menor e com isso gera menos gastos a empresa. 

Esse pensamento, porém, faz a empresa muitas vezes perder uma profissional 

qualificada e ser obrigada a contratar outro responsável para exercer funções que um 

profissional de secretariado realizaria, como assessorar, planejar, organizar, 

direcionar e em alguns casos atuar até como consultor dentro da empresa. 

Visitando alguns sites de emprego percebe-se nitidamente o descaso com o 

profissional graduado. Raramente se encontram vagas que exijam a formação 

acadêmica específica. Em alguns casos os requisitos básicos são apenas de ensino 

médio completo, o que desvaloriza totalmente o profissional que passou tempo 

estudando, qualificando-se para atuar na área. 

Figura 1- Imagem de Oferta de Emprego para Secretária 

 

Fonte:<http://www.catho.com.br/vagas/secretaria/> 
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Esses fatores acabam interferindo na escolha em que área seguir, pois além 

da competitividade desigual com outros profissionais, quando consegue a vaga 

dificilmente terá um salário condizente com as funções que irá executar. 

Segundo o FENASSEC no Estado do Paraná o salário de um profissional de 

secretariado executivo deve ser de R$1.200,00 a R$ 3.200,00 em empresas de médio 

porte, e de R$ 3.500,00 a R$ 8.000,00 em empresas de grande porte. Porém a 

realidade é outra, os sites com vagas disponíveis não oferecem mais do que R$ 

3.000,00, levando em consideração que dificilmente a empresa irá pagar R$ 3.000,00 

ao mês para um secretário. O salário que muitasvezes recebe não atinge nem a base 

salarial, o que é é um fator desmotivante. 

Como o curso abrange diversas áreas a maioria dos profissionais optam por 

seguir outra carreira e acabam se especializando em outras funções como: marketing, 

administração, gestão de pessoas, contabilidade entre outras opções que a grade 

curricular possibilita. 

Após o levantamento destes dados, buscou-se então a realização da pesquisa 

com seis profissionais de secretariadoaleatoriamente escolhidos e de empresas 

diferentes. A pesquisa é classificada da seguinte forma: quanto à natureza trata-se de 

uma pesquisa básica, pois busca o progresso da ciência, porém sem uma aplicação 

prática definida. Quanto a forma de abordagem foi uma pesquisa qualitativa, pois o 

questionário a ser respondido não foi analisado numericamente e sim estabelecendo 

a relação entre as secretarias e o mercado de trabalho. Tratou-se de uma pesquisa 

exploratória quanto aos objetivos pois explorou o tema tornando-o evidente. E quanto 

aos procedimentos técnicos foi um levantamento, pois buscou-se dados diretamente 

dos participantes da pesquisa que são a população cujo comportamento deseja-se 

conhecer. Foi aplicado um questionário com sete questões a seis profissionais que 

atuam como secretária para reconhecer suas percepções sobre sua atividade 

profissional. 

Dentre os profissionais abordados apenas dois são formados no Curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo, sendo um do sexo masculino e outro do sexo 

feminino. Dentre estes o tempo que exercem a função ambos estão com 3 anos ou 

mais. As exigências para a contratação foram de formação acadêmica específica para 

o cargo e suas atividades como secretária(o) são: assessorar seu gestor, promover 
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eventos, agendar reuniões, formular atas e editais e atendimento ao cliente. Nos dois 

casos os profissionais dizem receber o salário adequado para as atividades que 

realizam. Concordam ainda que a profissão é bem vista e reconhecida aos olhos de 

quem está de fora. Para os pesquisados é necessário a formação acadêmica 

especifica. Um dos candidatos afirmou: 

Diante das exigências que estão cada vez maiores, se faz necessário 

estar bem preparado, dependendo do porte da organização, uma boa 

formação faz toda a diferença no sentido de desenvolver atividades com 

melhor qualidade, atendendo as expectativas tanto da empresa, como de 

parceiros ou clientes. 

Nos dois casos os profissionais atuam nessa área por gostar do que fazem, se 

sentem satisfeitos executando suas funções, porém acreditam que poderiam ser 

reconhecidos um pouco melhor na questão salarial. 

As outras quatro secretárias abordadas não possuem a formação acadêmica 

no curso, duas delas fizeram o curso de técnico em secretariado e as outras duas 

apenas ensino médio completo. O tempo de atuação na profissão nos quatro casos 

são de três anos ou mais. As exigências básicas para contratação foram de técnico 

de secretariado ou ensino médio completo. Na opinião das secretárias que possuem 

o técnico as atividades de uma profissional dessa área são assessorar, promover 

eventos, agendar reuniões, formular atas e editais, atendimento ao cliente. Para as 

outras duas que possuem apenas o ensino médio, as atribuições citadas no 

questionário que são tarefas básicas de uma secretaria não condizem com o que elas 

fazem. Ao preencher o questionário ambas optaram por nenhuma das alternativas. 

Referente ao salário todas afirmaram estar adequado, acreditam ser valorizadas e 

reconhecidas. Nenhuma enxerga a necessidade da formação acadêmica especifica, 

atuam na área por que gostam do que fazem e se sentem bem remuneradas. 

Nessa pesquisa fica nítido o descaso com a profissão pois é possível observar 

que apenas o profissional formado tem uma visão ampla referente as atividades e a 

importância de seu trabalho. Ao comparar um questionário ao outro é notável a 

diferença entre as respostas.As participantes que não possuem formação acadêmica 

consideram que realizam bem seu trabalho e se sentem reconhecidas.Isso é 

compreensível, uma vez que não precisaram de especialização, não investiram em 
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uma qualificação, exercem atividades que uma recepcionista faz com excelência e 

ainda recebem como secretária. 

É perceptível que mesmo tendo excelentes profissionais qualificados, as 

empresas preferem contratar secretárias “recepcionistas” para não pagar o salário 

adequado, imaginando assim estar reduzindo gastos. Mal sabem elas que estão 

enganadas, pois o que economizam com a profissional desqualificada (sem formação) 

gastamcom a contratação de outros colaboradores para executar as atividades que 

um profissional de secretariado formado poderia fazer com eficácia. 

Em alguns casos até exigem que se tenha uma qualificação, porém na hora da 

remuneração não pagam o que deveriam. Como foi mostrado no levantamento acima, 

dificilmente encontra-se uma corporação que pague o piso salarial.No Estado do 

Paraná o salário não chega aos R$ 3.000,00 que corresponderiam ao mínimo que 

uma secretaria executiva deveria receber.  

O Sindicato dos(as) secretários(as) o FENASSEC, tem lutado para tentar 

mudar essa realidade. Desde 1985 quando foi criada a lei de regulamentação da 

profissão, buscam o reconhecimento da categoria. 

Para seguir a carreira é necessário amar muito a profissão. É uma luta diária 

onde a concorrência com profissionais sem qualificação, remuneração baixa, 

piadinhas pejorativas, são problemas e dificuldades enfrentadas em seu dia a dia. O 

profissional deve estar sempre se auto motivando. 

O profissional de secretariado é o cartão de visita da empresa e por essa razão 

deveria ser melhor valorizado, pois se trata de um profissional multifuncional que 

sempre deve estar pronto e preparado para qualquer eventualidade, mas para isso 

precisa ser motivado não só do ponto de vista salarial, mas também do seu 

reconhecimento no âmbito profissional. 
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ABSTRACT : 

This article shows the evolution the secretary, his powers near the company, exhibition 

the grid curriculum yhe a secretary executive and enfatiza your importance as a work 

multiprofissional. Also show the others areas of expertise it can have. The objective 

proposto was identify the remuneration low, performing research on sites of job and 

applying questionnaires with secretaries random (company different), based the 

answers we come to the result expected. We perform a brief comparison between a 

questiomaire and other thus being able to watch the thought of qualified professionals 

(graduates) and profissionals some unskilled. We identified the wages bases that 

secretary showd receive and what is actually offered. Another important point is the 
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difficulty professional on recruitment, because the vacancy dispute with professionals 

untrained academic, different formations or even without any training. 

Keywords: Executive secretary, remuneration, hiring 

 

RESUMEN: 

Este artículo presenta la evolución de la secretaria, sus funciones junto a la empresa, 

muestra el plan de estudios de una secretaria ejecutiva y enfatiza su importancia como 

una empleada múltiples. Muestra también las otras áreas de la actuación que ella 

puede ejercer. El objetivo propuesto fue identificar la remuneración baja, realizando 

investigación en sitios de empleo y aplicar cuestionario con secretarias aleatorias 

(empresas diferentes), con base alas respuestas llegamos al resultado esperado. 

Realizamos una breve comparación entre un cuestionario y otro puede así observar 

el pensamiento del profesional calificado (graduados) y profesional sin especialización 

alguna. Identificado el salario base que la secretaria debería recibir y el que realmente 

es ofertado. Otro punto importante es la dificultad del profesional en el momento de la 

contratación, pues disputa la vaga con profesionales sin formación académica, 

formaciones diferenciadas o hasta mismo sin formación alguna. 

PALABRAS LLAVES: Secretaria Ejecutiva, remuneración, contratación. 
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O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO, AS RELAÇÕES HUMANAS, 

O COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL E A ÉTICA 

 
Tatiane Valigura* 

 

Resumo: O profissional de Secretariado Executivo em sua formação, é equipado de 
conhecimentos técnicos e conceituais, mas não só esses se fazem importantes para o 
exercício profissional, sendo de extrema importância a capacidade de relacionamento 
humano e de compreender como funciona o comportamento dos indivíduos dentro do 
local de trabalho. Dessa forma, o profissional secretário executivo adquire habilidades 
humanas capazes de lhe oferecer competência para gerenciar pessoas, haja vista que 
em sua grade está presente a disciplina Gestão de Pessoas que visa atribuir-lhe 
conhecimentos que permitam o profissional entender como se dão as relações 
humanas, bem como a compreensão do comportamento organizacional e a postura 
ética nos relacionamentos organizacionais, de forma que contribua para o bom 
andamento das atividades e o alcance dos objetivos por parte da empresa. 

Palavras-chave: Relações. Comportamento. Gestão. Ética. 

Abstract: Professional Executive Secretariat in its formation, is equipped with technical 
and conceptual knowledge, but only if these are important for professional practice, 
being of extreme importance to human relationship skills and to understand how the 
behavior of individuals within the site of work. Thus, the professional executive 
secretary acquires human skills able to offer you the power to manage people, given 
that in his crate is present in people management discipline that aims to give you the 
professional knowledge to understand how to give human relations, and an 
understanding of organizational behavior and ethical in organizational relationships, in 
order to contribute to the smooth running of activities and the achievement of objectives 
for the company. 

Keywords: Relationships. Behavior. Management. Ethics. 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo trata acerca da temática da profissão de Secretariado 

Executivo, as Relações Humanas e/ou Interpessoais, o Comportamento Organizacional 

finalizando com a importância da ética para a vivência grupal. O profissional secretário 

executivo trabalha com inter relacionamento e daí surge a necessidade de 

compreender o comportamento dos indivíduos, a formação de grupos e o que a ética 

representa para o bom convívio humano. 

 

                                                 
* (Tatiane Valigura, Discente de Bacharelado em Secretariado Executivo – Faculdade Sant’Ana, 

t.h.a.t.y2010@hotmail.com) 
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2 A PROFISSÃO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

O profissional de Secretariado Executivo é assessor executivo capaz 

de conduzir informações e realizar tarefas que lhe são atribuídas. Em decorrência da 

globalização da economia do mundo moderno dos negócios, ele é um assistente 

executivo que tem domínio das tarefas de escritório, capacidade para assumir 

responsabilidades sem fiscalização direta e possui poder de decisão conforme os 

objetivos estipulados pela direção. Deste profissional espera-se a capacidade de 

exercer funções de assistente administrativo que possam diminuir a responsabilidade 

do superior imediato em tarefas rotineiras ou especializadas. Daí surge a necessidade 

de contratar profissionais com aptidões que antes pertenciam somente ao executivo. 

Diariamente, o profissional secretário deve estar pronto para realizar 

atividades que vão além da digitação e manuseio de correspondências, organização de 

arquivos e atendimento ao público e telefônico. Ele é um elo entre a alta administração 

que tomam as decisões e os demais colaboradores que vão executá-las; ou ainda, 

podem ainda as decisões importantes serem tomadas e executadas por ele próprio. 

Então, este profissional é assessor com alta qualificação e executivos tem preferência 

pelos profissionais que lhes passem segurança e confiabilidade para que não precisem 

conferir constante o trabalho dos secretários. O papel do secretário também não se 

resume apenas a ser elo entre administração e os colaboradores, sendo suporte ao 

executivo. Medeiros e Hernandes (2004, p. 312) afirmam que: 

Neste caso, ma secretária, além das habilidades genéricas que a profissão 
exige, deverá adquirir os conhecimentos da área do executivo. Assim a 
secretária de um executivo financeiro procurará obter informações sobre essa 
área, aprender o jargão técnico, interessar-se por artigos que tratam do 
assunto em jornais e revistas, ler alguns livros iniciais sobre o assunto. Da 
mesma forma, uma secretária de um médico procurará adquirir algumas 
informações específicas a um consultório ou clínica (MEDEIROS E 
HERNANDES, 2004, p. 312). 

A eficiência do profissional de Secretariado Executivo é medida não 

apenas por sua capacidade técnica com objetos e papéis, mas também pela sua 

competência em lidar com as pessoas. A educação formal não tem término previsto, ou 

seja, cursos técnicos, de graduação e especializações não são suficientes para ser 

competente profissionalmente, é preciso aprimoramento constante e revisão da 

habilidade de se relacionar. 
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3 RELAÇÕES HUMANAS 

 
Relações Humanas trata-se de uma disciplina que objetiva estudar 

fatos referentes à determinação de normas para uma boa convivência entre indivíduos 

no âmbito social. Define-se ainda como sendo o estudo do comportamento humano 

abrangendo as características dos indivíduos. 

O secretário executivo deve ter habilidade não só com questões 

econômicas e técnicas, mas um bom comportamento interpessoal e compreensão das 

pessoas com quem convive. Para tanto é preciso no mundo psicológico delas: 

A menos que façamos uma tentativa sistemática para compreender o 
comportamento humano, as ações das pessoas com as quais entramos em 
contato não terão frequentemente nenhum significado para nós. É importante 
conservar em mente, no entanto, que mesmo uma extensa experiência de 
relações humanas e um profundo conhecimento da mecânica do 
comportamento não possibilitarão a um indivíduo compreender a si mesmo 
e/ou seus companheiros, além de certo limite (WILLIAMS, 1972 APUD 
MEDEIROS E HERNANDES, 2004, p. 17). 

Para ter boas relações com as pessoas é preciso ser flexível no trato 

com as mesmas e saber reagir conforme cada caso que se apresenta e conforme as 

pessoas. Para ter flexibilidade de comportamento é necessário autoconhecimento, 

compreensibilidade em relação às outras pessoas, o saber conviver em grupo, 

desenvolvimento de habilidades de relacionamento cordial e harmonioso com todos. O 

autoconhecimento leva à adoção de um comportamento livre de defesas que impedem 

o indivíduo de aceitar críticas, impossibilitando-o de compreender seus erros e 

aprimorar o relacionamento interpessoal. 

Quando há compreensão de uma pessoa de seu próprio mundo 

emocional e pessoal, ela torna-se mais tolerante com o comportamento de quem 

convive. Para compreender as pessoas, Minicucci APUD Medeiros e Hernandes (2004, 

p. 18): “considera indispensável observar o comportamento delas, dar-lhes 

oportunidade para que possam expor seus pensamentos, sentimentos e ações, no 

relacionamento com seus semelhantes.” 

 

 

4 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

A importância das habilidades de relacionamento interpessoal, por 

parte de todos os colaboradores, está diretamente ligada à necessidade das 

organizações alcançarem seus objetivos. Além da capacidade técnica e conceitual, 

pertinentes não só aos executivos, mas a quem trabalho junto a eles, como o 
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profissional de secretariado executivo, faz-se indispensável a habilidade humana que 

consiste em saber trabalhar com outras pessoas, compreendendo-as, ouvindo-as e 

motivando-as, individualmente e em grupo. Em seu livro, Comportamento 

Organizacional, Robbins (2002, p. 06), cita: 

O comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o 
impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento 
dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para 
promover a melhoria da eficácia organizacional. 

Sendo assim, o comportamento organizacional se ocupa em estudar o 

que os indivíduos fazem dentro das empresas e a forma com que o comportamento 

destes influencia o desempenho das organizações. Dentro do comportamento 

organizacional estão relacionados alguns tópicos que são básicos a serem estudados, 

como a motivação, o próprio comportamento, diferenças de personalidade, poder de 

liderança, comunicação interpessoal, estrutura e formação de grupos, aprendizado, 

desenvolvimento de atitudes e percepção, processo de mudança, conflitos, 

planejamento do trabalho e estresse no trabalho. 

 
 
8 ÉTICA PROFISSIONAL 

 
O termo ética vem do grego, ethos, que quer dizer costume. Trata-se 

de um conjunto de princípios básicos que regula e disciplina costumes, moral e 

conduta. Conceitua deveres e estabelece regras de conduta do profissional no 

exercício de suas atividades e relacionamentos com clientes, colegas e chefia. É o que 

se entende de ética profissional, fundamental a todas as profissões e resultado de usos 

e costumes que imperam na sociedade. A partir daí, criaram-se os Códigos de Ética 

que oferecem orientações as profissões e estabelecem diretrizes para uma digna 

conduta profissional. A ética profissional é um conjunto de princípios que regem a 

conduta de determinada profissão e, quanto aos princípios éticos, entende-se que são 

pressupostos básicos que norteiam o comportamento dos profissionais. Em sua 

maioria, nos Códigos de Ética estão relacionados os seguintes princípios abaixo: 

 Honestidade; 

 Lealdade para com a empresa; 

 Consciência profissional; 

 Execução das atividades no mais alto nível de desempenho; 

 Respeito à dignidade da pessoa humana; 
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 Sigilo profissional; 

 Discrição na postura e no exercício da profissão; 

 Prestar conta ao superior imediato; 

 Considerar as normas administrativas da empresa; 

 Cordiabilidade e respeito para com todos; 

 Apoiar esforços para o crescimento da profissão. 

 
 
9 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O tipo da pesquisa define-se segundo quatro critérios: 

1º) Quanto à abordagem – dentro desse primeiro critério, a pesquisa é 
definida como qualitativa por não se preocupar com representatividade numérica, mas 
com o profundo conhecimento de um assunto que envolve pessoas e organizações, e 
também por não dispor de julgamentos do pesquisador e não permitir que este englobe 
preconceitos e convicções próprias na sua pesquisa. Através de tal abordagem busca-
se explicar o porquê da relevância de se estudar a temática da profissão de 
Secretariado Executivo, das Relações Humanas, do Comportamento Organizacional 
juntamente com a ética, para chegar ao que deve ser feito. 

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de 
suas pesquisas. O desenvolvimento das pesquisas é imprevisível. O 
conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de 
produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, 
o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações 
(DESLAURIES, 1991, p. 58). 

Uma pesquisa qualitativa preocupa-se com questões da realidade que 

não carecem ser quantificados, focando-se apenas em compreender e explicar a 

dinâmica das relações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa 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. Aplicada 

inicialmente em estudos de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa 

quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia 

e a educação. A pesquisa qualitativa é criticada pelo seu empirismo, pela subjetividade 

e pelo envolvimento emocional do pesquisador (MINAYO, 2001, p. 14). 

2º) Quanto à natureza – neste critério a pesquisa classifica-se como 

pesquisa básica, que tem por objetivo gerar novos conhecimentos pertinentes ao 
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avanço da área de Secretariado Executivo como Ciência Social, mas sem prévia 

aplicação prática.  

3º) Quanto aos objetivos – no terceiro ponto a pesquisa é definida 

como exploratória, tendo em vista a intenção de proporcionar maior proximidade com o 

problema e torná-lo mais explícito ou elaborar pressupostos. Essas pesquisas podem 

ser classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso (GIL, 2007). Por meio 

da pesquisa exploratória faz-s eum levantamento bibliográfico, dispondo de livros, 

artigos e teses já publicados. 

4º) Quanto aos procedimentos – trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

por investigar em obras já publicadas (livros, teses, artigos), a teoria acerca da temática 

definida. 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 
já analisadas, e publicadas por meio de escritos eletrônicos, como livros, 
artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se 
com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já 
se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se 
baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 
publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios 
sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, 
p. 32). 
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ORATÓRIA: VENCENDO O MEDO DE FALAR EM PÚBLICO 
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RESUMO 

O medo de falar em público é um dos maiores da população, isto acontece porque as 

pessoas têm medo do desconhecido, do novo, causando estado de nervosismo diante 

de um público o qual não é familiar. Apesar de sentir o coração acelerado, as pernas 

trêmulas e a voz enroscada na garganta, é possível controlá-lo para não impedir o 

orador de realizar uma apresentação, identificando suas principais causas e 

estabelecendo um plano de ação para vencer o medo e diminuir os efeitos físicos 

resultantes da ansiedade. Combatendo o medo e seus efeitos o orador poderá se 

comunicar de forma clara e objetiva, projetando uma personalidade forte e segura e 

evidenciando suas qualidades. 

Palavras-chave: medo, comunicação, orador, público, vencer. 

ABSTRACT 

The fear to speak in public is one of biggest of population, it happens because people 

are afraid of unknown, of new. Although to feel the heart accelerated, shaky legs and 

the voice throat screwed, it is possible to control it not to prevent the speaker his 

presentation, identifying its main causes and consequences and establishing an action 

plan to win the fear and decrease the physic effects resultant of anxiety. Fitting the fear 

and its effects, the speaker can communicate clearly and objectively, projecting a 

strong and security personality and evidencing your qualities. 

Key-words: fear, communication, speaker, public, win. 
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1 Introdução 

Este artigo tem o propósito de esclarecer o que é o medo, sobretudo, o medo 

de falar em público que é dado em pesquisas como o maior percebido pelas pessoas 

atualmente. 

Além de expor as características do medo de falar em público, tem-se por 

intento proporcionar ao leitor algumas formas de identificar as causas e 

conseqüências desse medo, deixando-o mais brando e apresentando alternativas de 

combatê-lo. 

Dessa forma, controlar e vencer o medo de falar em público torna-se uma ação 

possível e descomplicada, através da prática da oratória e desenvolvimento do 

discurso, pode-se obter crescimento e benefícios na comunicação. 

2           Metodologia 

 O presente trabalho é norteado pela pesquisa bibliográfica centrada em autores 

como POLITO (1997), SILVA (2010). A construção do referencial teórico possibilitou 

uma reflexão mais apurada acerca da temática. 

 

3 Referencial teórico  

 Neste tópico, abordar-se-ão aspectos de teóricos a respeito do tema “medo de 

falar em público”. 

 

3.1 O medo e sua interpretação 

O medo é a sensação que todo ser humano sente quando algo ou alguma coisa 

o ameaça, cabe notar que um acontecimento desconhecido a seu ver, proporciona 

um estado físico e psicológico de nervosismo e pavor perante algo que possa lhe 

prejudicar, seja o medo real ou fruto da imaginação. O correto seria dizer que o ser 

humano sente medo do desconhecido, visto que ele está prestes a vivenciar algo que 

nunca ocorreu com ele ou então com outro indivíduo e espera pelo resultado seja ele 

bom ou ruim, a presença do medo é evidente e certeira.  
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Quando as pessoas sentem medo, o organismo produz uma substância 

chamada Adrenalina ou Noradrenalina, nos tempos primitivos era comum que o 

estado de medo contra uma fera ou algo do gênero colocasse o ser humano numa 

condição de fuga ou luta, a adrenalina liberada fazia com que a potência de sua 

capacidade aumentasse, pois seus músculos estavam preparados para condições de 

movimentos rápidos e conseqüentemente, garantia a sua segurança e sobrevivência. 

 

3.2 Por que sentimos medo de falar em público? 

O medo de falar em público ou Glossofobia não foge muito do conceito de 

outros medos. Segundo SANTOS (2011. p.25), o medo de falar em público está entre 

as fobias mais freqüentes das pessoas. O medo está presente porque em uma 

apresentação o orador gostaria de demonstrar o seu melhor, mostrar seu potencial, 

elevar a sua capacidade diante de um público de desconhecidos e que de alguma 

forma as pessoas o admire cada segundo que o estão assistindo, se isso não 

acontecer de maneira correta, o auditório o subjugar incapaz ou demonstrar 

desinteresse levando a possíveis críticas, a possibilidade de alguma coisa dar errada 

e prejudique o apresentador, conseqüentemente os sintomas virão com mais força. 

Porém, o medo de falar em público não fará que a pessoa fuja ou lute, os sintomas 

físicos adquiridos pela liberação da adrenalina serão diferentes, tais como: boca seca, 

embrulho no estômago, ansiedade, membros trêmulos, suor em excesso, batidas 

aceleradas do coração e etc. 

Baseada nos medos mais freqüentes das pessoas a tabela a seguir representa 

a porcentagem dos mesmos. Notas-se que o medo de falar em público lidera a 

categoria sendo de maior índice pela sociedade ultrapassando o medo de doenças e 

da morte. 

 

Medos Porcentagem 

Falar Em Público 15,30% 

Doenças 13,27% 
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Morte 12,17% 

Águas profundas 10,07% 

Solidão 8,27% 

Altura 6,77% 

Desemprego 6,72% 

Dívidas 6,09% 

Sair á noite na rua 4,12% 

Elevador e lugares fechados 3,30% 

Injeção 3,26% 

Dirigir 2,68% 

Avião 2,67% 

Insetos 2,21% 

Escuro 2,18% 

Cachorro 0,93% 

                        Fonte: http://g1.globo.com/globoreporter - 28/08/2009- Acesso em 30 de Abril de 2014. 

 

3.3 As causas do medo de falar em público 

As principais causas do medo de falar em público segundo POLITO (1997, P. 

44) estão presentes em alguns itens a seguir: o desconhecimento e não possuir o 

domínio do assunto pode trazer sérias situações de insegurança, é necessário ter uma 

abordagem significativa do tema que será apresentado, a carência deste 

conhecimento pode fazer o orador esquecer ou suprimir algum dado importante e sua 

mente ficar em branco; não saber a resposta adequada a futuras perguntas da platéia, 

o que pode acarretar frustração diante do público e ficará evidente que ele nada sabe 

do que está falando; ser repetitivo com itens desnecessários tornará o seu diálogo 

contínuo e cansará a platéia fazendo que seu discurso seja longo e cansativo ou então 

curto e escasso de informações. 
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“Depois de compreender o mecanismo do medo e conhecer suas causas e 
manifestações, fica mais simples deduzir e entender por que sentimos medo 
de falar em público e qual deverá ser o procedimento para combatê-lo de 
forma eficaz”. 

(POLITO, p. 44) 

 

 

3.3.1 Não conhecer o assunto 

Se o assunto é novo para o orador, um estudo aprofundado garante que as 

principais informações sejam repassadas atendendo os requisitos do público e 

sempre que possível ter um conhecimento adicional, as vantagens de saber um pouco 

mais proporciona o beneficio da autoconfiança, o orador terá domínio do assunto, irá 

prepará-lo para possíveis perguntas do auditório e lhe dará uma ênfase de que ele é 

conhecedor do assunto que estará abordando. 

Segundo POLITO (p. 46, 1997) disponibilizar um tempo para fazer um estudo, 

é o ideal e funciona como uma poderosa chave para que o medo do desconhecido 

não seja sua principal causa do início de um desconforto em uma apresentação, afinal, 

é comum pensar em primeira escala, que sempre faltará um dado ou outro que o 

público sabe mais e o orador sabe menos. 

 

3.3.2 Inexperiência 

Não ter experiência no ato de falar em público deixa em incógnita se a pessoa 

é capaz ou não de expor ideias, opiniões e conhecimentos. Falar em público não se 

resume em apresentações formais como projetos, palestras, monografias ou simples 

trabalhos escolares. Quando a pessoa está em um grupo de amigos ou conversando 

durante uma reunião de família, ela está comunicando-se com pessoas, porque o 

momento que a palavra for sua, ela terá um público ouvindo suas palavras. Sendo 

assim a pergunta em questão é: “Eu consigo me expressar em público?”. O orador 

precisa ter além do conhecimento, a prática de suas ações, através disso, ele poderá 

descobrir suas qualidades e defeitos e em seguida corrigi-los. Conseguir esta 

experiência é possível quando aceitas as oportunidades de se apresentar a um 

número específico de pessoas, até que esse número se estenda fazendo que o orador 

adquira autoconfiança e desenvolva suas habilidades. 
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A falta de experiência prejudica o estado emocional da pessoa, ela se julga 

incapaz e incompetente, pois está executando uma atividade inédita que não tem 

domínio algum, portanto, não saberá como reagir em caso de ocorrer algum equivoco, 

reações não amistosas da platéia, comportamento inadequado durante a 

apresentação, prejudicando a sua imagem diante do público. 

 

3.3.3 Autoconhecimento 

O autoconhecimento é um dos benefícios da boa comunicação, através desse 

estudo, o orador conhece seus próprios limites e até onde poderá chegar, além de 

perceber suas qualidades e melhorá-las como seus defeitos e corrigi-los.  

POLITO (1997) cita a existência do chamado orador imaginado, ele é fruto dos 

acontecimentos negativos acumulados e moldados em um ser, o orador se auto-julga 

inadequado na experiência que exige falar em publico e falar bem em público. Não 

procura e tão pouco tenta melhorar as suas habilidades, a partir disso, ele sempre 

acha que fará errado alguma coisa e assim gera o medo e a possibilidade de erros. A 

falta de conhecimento próprio faz uma apresentação falha de sua própria imagem 

deixando em evidência perante o grupo de pessoas e proporcionando uma brecha 

para críticas. 

 

3.3.4 Círculo vicioso do medo 

“A única coisa que devemos temer é o próprio medo.”  
 Franklin Delano Roosevelt- 32º Presidente dos Estados Unidos 

 

Muitos oradores com experiência no assunto confessam que sentem medo em 

todo momento que a atenção de muitas pessoas está voltada a eles, alguns 

experimentam as desvantagens de um estado medo-nervosismo e vice-versa. 

Entende-se que o medo está ligado ao nervosismo, pois temos “medo de sentir medo”, 

é uma reação natural quando se está sob pressão, há casos que demonstrar 

nervosismo pode ser algo a favor do orador e ser interpretada como uma forma natural 

levando em conta a situação que se encontra, porém, dependendo da forma de 
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confessar em base da sinceridade que o orador não está nervoso, mas apavorado, 

pode prejudicar sua performance. 

 

3.4 Combatendo o medo de falar em público 

O treinamento é um dos métodos mais indicados para adquirir experiência em 

determinada modalidade, seja em algum esporte, cargo, hobby entre outros. Entende-

se que o caminho para obter sucesso no procedimento de falar em público é 

desenvolver, colocando em prática o que o orador possui de habilidade no momento. 

De nada resultaria a favor do orador a confissão de que não possui a facilidade de 

falar em público e nunca adquiriria sem antes tentar conseguir esta experiência com 

o fruto de treino. Há recursos valiosos que ajudam o orador a desenvolver seu 

potencial antecedendo o seu momento de estréia, práticas simples como discursar na 

frente do espelho, utilizar a tecnologia a seu favor com recursos multimídia (câmeras 

e gravadores de áudio), apresentar-se para uma pessoa de confiança, fazer um curso 

de oratória e etc. É certo que em algum momento, seja no trabalho, na faculdade ou 

em outra situação qualquer,será preciso pronunciar a palavra em público tornando 

uma atividade conhecida, tendo experiência ativa, isto é, apresentando com 

freqüência ou simplesmente na maneira comum de falar. 

 Espelho - usar um espelho proporciona uma visão clara de todos os nossos 

gestos, fisionomia, comunicação visual e expressão verbal. Embora muitas 

vezes as pessoas dispensem este mecanismo, visto que se sentem 

desconfortáveis observando a própria imagem diante de si. 

 Tecnologia Multimídia – os recursos de áudio e imagem fazem o orador ouvir e 

observar ele próprio, partindo do ponto de vista do seu futuro auditório. Eis o 

momento de captar as principais características e corrigi-las se for necessário 

antes do grande momento. Estes recursos tecnológicos poderão ser melhor 

analisado quando o orador pode visitar antecipadamente o local que irá se 

apresentar. 

 Apresentar-se para uma pessoa de confiança – um familiar ou um amigo que 

normalmente é selecionado deverá ser instruído para que aja com sinceridade, 

afinal o orador está disposto a receber críticas e elogios e trabalhar em função 
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disso, mas deve tomar precaução para que esta pessoa escolhida possa 

enfatizar principalmente as qualidades e os progressos. 

 Cursos de Oratória, Comunicação e Expressão verbal – conscientiza os 

participantes através de um curso desenvolvido com técnicas destinadas a 

ampliar o seu conhecimento da boa fala, neles o orador contará com ajuda de 

um profissional na área para atender suas exigências, além de conceder uma 

gratificação com certificado valendo como valorização de seu currículo e 

desenvolvimento pessoal. Em alguns cursos disponibiliza o estudo de etiqueta 

e a forma de se portar em público, envolvendo um conjunto de forma que 

melhor orientará os interessados. 

De acordo com PRATES (2005. p.27) “No processo de comunicação você deve 

planejar o conteúdo (assuntos a serem abordados) e a forma (como você vai dizer), 

levando em consideração o perfil e as expectativas da sua platéia”. Muitos oradores, 

atores e palestrantes renomados confessam que ainda hoje sentem medo de falar em 

público, se consideram tímidos quando se trata do assunto, porém, isso se torna 

diferente quando se trata de executar seus papéis, a justificativa está em que os 

profissionais hoje já passaram pela etapa do medo de falar em público, enfrentaram e 

transformaram esse medo em seu aliado mais forte. Não se trata de excesso de 

confiança, porém dosá-lo em pequenas quantidades. O medo em excesso é 

prejudicial à comunicação do orador e sua expressão verbal, limitando sua capacidade 

e seu domínio, o que chamaria de “mente em branco”, todo o seu potencial se esvai. 

Conhecendo seus limites valorizando a sua auto-estima, o orador estará combatendo 

o medo com auxilio de sua naturalidade 

Segundo SILVA (2010, p.40) “Muitos oradores profissionais me asseguraram que 

jamais perderam completamente o seu nervosismo diante da assistência. Este medo 

está quase sempre presente pouco antes de começarem a falar e poderá persistir 

durante as primeiras frases de seus discursos”.  

Além de estabelecer um limite para com o medo e o nervosismo, também se 

estabelece a mesma ação em questão da confiança em excesso defende a ideia que 

sucesso não gera necessariamente sucesso, levando em consideração que cada 

momento é único e que o indivíduo possa obter resultados positivos (aproveitando as 

experiências adquiridas) e negativos no decorrer de suas apresentações, portanto ele 
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não deve achar que toda aparição ocorrerá na mesma forma caso contrário irá se 

frustrar. 

 

3.5  Identificar as causas do medo 

POLITO (1997.p 50) “Reflita e procure identificar quais são as causas do seu 

medo. Estabeleça uma ordem de importância, começando a lista pelas mais 

significativas até chegar àquelas que influem muito pouco na sua preocupação de falar”. 

Somente depois de identificar as causas do medo é que o orador estará apto para 

estabelecer um plano de ação para seguir adiante e aos poucos diminuir o medo. De 

acordo com SILVA (2010. p 41) a princípio aparenta difícil, mas é possível superar e 

assim citado anteriormente, a prática da comunicação torna-se uma atividade simples 

e fácil em situações desconfortáveis de pânico, mesmo que algumas pessoas não 

atendam com rigor esta dica. 

Depois de identificadas as causas do medo, sugere-se que o orador recorde de 

seus momentos de sucesso e passagens de sua vida que o fizeram feliz, mantendo-se 

tranqüilo e mais confiante, esta atitude certamente refletirá na sua segurança 

valorizando a auto-estima. Pensar sobre sucessos anteriores pode-se considerar um 

mecanismo para manter a calma, mas isto não deve anular totalmente o medo, o que 

faz o orador acreditar que na apresentação atual não ocorrerá erro algum e que esta 

terá sucesso igualmente como as passadas. Recomenda-se que ele procure 

reconhecer seus limites, até onde pode chegar, observar seus pontos fortes e fracos e 

admitir os medos, mantendo um equilíbrio para que a apresentação ocorra com 

naturalidade. 

 

3.6  Outras formas de combater o medo de falar em público 

Além dos métodos sugeridos anteriormente, existem ainda outros meios de 

suprimir o medo. Visto que o orador encontra-se em estado de tensão e nervosismo 

e as emoções sentidas pelo seu organismo, são indicados exercícios de relaxamento 

para inibir os efeitos físicos causados pela ansiedade e prepará-lo para o momento 

do discurso. 
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POLITO (1997) cita que sempre que possível, estabelecer contato com o 

público antes da apresentação é um comportamento que ajuda o orador a ficar mais 

a vontade com a platéia e ajudá-lo a rever alguns pontos de sua fala, informações que 

podem ser acrescentadas ou retiradas caso não sejam adequadas. 

Conhecer antecipadamente o local também é uma alternativa para deixar o 

palestrante mais familiarizado com o ambiente no qual irá se apresentar, esta etapa 

envolve observar como funcionam os recursos, sonoros, audiovisuais, equipamentos 

e informações para a realização da palestra e fazer um treinamento onde acontecerá 

o evento. O ideal é que a familiarização com o discurso e equipamentos não ocorra 

somente quando surge uma oportunidade de uma grande exposição, mas sempre que 

possível em seminários de sala de aula, reuniões empresariais ou de igreja, ou seja, 

sempre que tiver a chance de falar e expor suas ideias. 

 

3.7 Benefícios adquiridos da boa comunicação 

De acordo com SANTOS (2011) a importância da boa comunicação se dá pelo 

fato de que as ideias presentes na fala são transmitidas com mais clareza, os 

conhecimentos de quem possui a palavra são colocados em evidência projetando uma 

personalidade forte, segura e ressalta as qualidades de um orador, que estão além da 

boa fala. 

Através na humildade e naturalidade a promoção pessoal é conquistada, tendo 

em vista que o orador torna-se admirado pelo público pelo seu perfil autoconfiante e 

passa a ser um modelo do qual as pessoas querem seguir. Junto com a ascensão 

pessoal o sucesso profissional também é alcançado, sendo que o orador passa a ter 

contato com diversas pessoas de postos hierárquicos diferentes, para isto ele precisa 

saber persuadir, comunicar-se de maneira clara e objetiva dando-lhe credibilidade. 

A competitividade tem crescido cada vez mais no mundo profissional, tornando 

a boa comunicação um grande diferencial como marketing pessoal, que é um conjunto 

de habilidades e conhecimentos de um indivíduo capazes de satisfazer necessidades 

de outras pessoas. Segundo PRATES (p. 07), "melhorando a sua comunicação 

interpessoal você adquire novas habilidades profissionais: dar aulas, fazer palestras, 

ir à televisão e ao rádio, gerenciar pessoas, entrar para a política, atuar como 
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vendedor, atender clientes, entre outras”, ou seja, com a melhora da comunicação, 

estas habilidades são aprimoradas junto ao relacionamento interpessoal, elevando a 

auto-estima e tornando a pessoa mais feliz. 

 

3.8. Agindo diante das críticas do auditório 

”Não se atiram pedras em árvores sem fruto; toda tentativa de apedrejamento 
visa sempre derrubar os frutos. 
Inocente ignorância dos apedrejadores, porque, mesmo conseguindo o feito, 
se esquecem de que os frutos caídos no chão experimentarão o tempo e a 
decomposição e voltarão a frutificar, de uma ou de outra maneira, pois cada 
semente dá origem à essência interior que carrega. 
Já as pedras caídas no chão permanecerão pedras, e as mãos que as 
atiraram terminarão vazias, tão vazias quanto o coração e a alma que lhes 
ativaram o movimento.” 

                                  (HILSDORF, 2010) 

 

Outro marco positivo que muitas pessoas não vêem deste ponto de vista é 

referente às possíveis críticas que vão enfrentar independente de sua capacidade de 

comunicar-se com o público. A crítica é interpretada como algo negativo de caráter 

agressivo que diante da platéia o orador é julgado sobre suas idéias e conhecimento 

que não atendem as expectativas dos ouvintes, porém ser criticado não significa que 

o orador falhou, deve ter em mente a fonte primária dessa crítica e se ela tem 

fundamento ou não, pois sem argumentos não passará de uma opinião.  

De acordo com HILSDORF (2010) as críticas estão divididas em dois grandes 

grupos: construtivas e destrutivas. Críticas construtivas são especialmente projetadas 

para fazer as pessoas evoluírem através de seus atos quando estes forem julgados 

enquanto as destrutivas existem para atingir o ego e auto-estima da pessoa. Por 

exemplo, críticas pessoais visto que são opiniões de uma pessoa para outra sem 

fundamento apenas com um pré-conceito e indicação que uma não respeita e tão 

pouco ouve sua semelhante, portanto isto bastará para ignorá-las. A crítica intelectual 

é baseada em conhecimentos somados da platéia, algo que o orador deixou 

despercebido ou então relacionados aos seus próprios gestos, visualizando desta 

forma é quando a crítica torna-se construtiva e fruto de crescimento e evolução do ser 

humano.  
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Para HILSDORF (2010) encarar críticas seja qual for a sua natureza não é uma 

tarefa fácil, pois é natural das pessoas se defenderem diante delas e adotar uma 

postura defensiva para conservar sua dignidade, portanto é importante citar as 

maneiras de comportamento tratando-se do orgulho próprio que cada um possui, de 

maneira nenhuma deve levar as críticas para o lado pessoa mesmo que possa ferir 

um individuo por dentro, baseado nas emoções o ser humano pode acabar agindo de 

maneira imprópria e este se arrependendo no momento em que voltar a ser racional. 

Em suma, o controle emocional é uma peça fundamental para começar a enfrentar 

uma crítica devendo existir um equilíbrio entre razão e emoção. 

A causa de o público ficar apático ou desinteressado é um equívoco do orador, 

isso é inevitável visto que ele próprio cometeu algum erro que levaram as pessoas a 

contrariar suas palavras e até mesmo se desinteressar pelo assunto. O orador 

depende exclusivamente de si mesmo para executar a sua apresentação, mesmo 

sendo importante conhecer o assunto e as pessoas que irão ouvi-lo, o 

autoconhecimento é uma peça importante a ser levada em consideração tornando a 

sua palavra uma atividade conhecida. 

Através de experiências em contato com si mesmo o orador poderá ter 

confiança o suficiente para seguir adiante sem se preocupar com o que o auditório 

pensará dele. Há casos que o orador irá conquistar a platéia e outros que não o 

“aplaudirão de pé”, mas nem sempre isso estará associado com seus erros e defeitos, 

o que pode ser feito é uma análise do motivo que não agradou a todos sem que isso 

afete a sua confiança.  

Um contato com o público antes do momento da apresentação pode 

estabelecer uma relação orador e platéia, o orador ficaria mais próximo dos interesses 

dos ouvintes e com isso captaria informações importantes que pode aplicar em sua 

apresentação ou então não aplicar se forem desnecessárias. Isso fará com que eles 

não fiquem divididos e que ambos poderão discutir com mais profundidade a natureza 

do assunto, com este tipo de atitude o orador consegue conquistá-la e evitar críticas 

e outros acontecimentos desagradáveis além de se envolver com o público 

positivamente. 
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4. Considerações finais 

O presente artigo teve como objetivo fazer um estudo mais aprofundado do 

medo de falar em público indicando que esta atividade não é direcionada apenas para 

aqueles que possuem facilidade em pronunciar-se diante de um auditório como para 

qualquer pessoa interessada no assunto e deseja derrubar as barreiras desse medo. 

O treinamento e o autoconhecimento são essenciais para desenvolver a prática da 

comunicação, obtendo sucesso o orador será beneficiado pessoalmente e 

profissionalmente.  Apesar de parecer evidente que falar em público seja uma 

atividade que exige dedicação do individuo e que seja um dos maiores temores da 

humanidade, o processo de suprir o medo não é considerado difícil, porém possui um 

período de tempo significativo que varia de pessoa a pessoa. 

Alguns métodos simples poderão ser eficazes tais como exercícios práticos de 

relaxamento para preparar o psicológico e o físico antes do grande momento. Excesso 

de medo ou confiança poderá colocar a perder o progresso da apresentação, é 

importante estabelecer um equilíbrio entre o emocional e o racional e na dosagem 

certa de habilidades e conhecimento, fazer da palavra em público uma atividade 

conhecida.  
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RESUMO 
 
 
Este artigo tem como principal objetivo apontar alguns indicativos úteis e práticos para 
a atuação profissional de secretários executivos em reuniões de negócios 
empresariais. Para tanto, inicialmente são apresentadas algumas definições 
conceituais de grupo social em sentido amplo. Em seguida, efetuamos comentários 
referentes às reuniões em grupo, enquanto atividade de cunho social. Por fim, busca-
se fornecer algumas dicas auxiliares para a realização das atividades profissionais 
dos secretários executivos em reuniões de negócios empresariais, especificamente 
no que diz respeito ao cálculo de custos (tempo e dinheiro), à definição de objetivos e 
metas, escolha do local, utilização de equipamentos tecnológicos (recursos 
audiovisuais), estrutura dos itens da pauta e redação final das atas, visando assim o 
alcance de resultados satisfatórios.    
 
Palavras-chave: Reuniões de negócios. Secretariado Executivo. Atuação 

profissional. 

 

 

 BUSINESS MEETINGS: HELPFUL HINTS AND PRACTICES FOR THE 

PROFESSIONAL ACTIVITIES OF SECRETARY EXECUTIVE 

 

ABSTRACT 
 
 
This article has as main objective to point some useful and practical indicative with 
respect to the professional performance of executive secretaries in enterprise business 
oriented meetings. For in such a way, initially some conceptual definitions of social 
group in ample direction are presented. After that, we effect referring commentaries to 
the meetings in group, while activity of social matrix. Finally, one searchs to supply to 
some tips auxiliary the accomplishment of the professional activities of the executive 
secretaries in enterprise business oriented meetings, specifically in what it says 
respect to the calculation of costs (time and money), to the definition of objectives and 
goals, choice of the place, technological equipment use (audiovisuais resources), 

                                                 
* Doutor em Educação Religiosa, linha de pesquisa “Cultura Religiosa”, pela Faculdade de Educação 
Teológica Fama (FATEFAMA) – Macapá/AP. Professor adjunto da Faculdade Sagrada Família (FASF), 
junto a cursos de graduação (bacharelado e licenciatura) e pós-graduação lato sensu, em Ponta 
Grossa/PR. Endereço eletrônico: mestrepedagogo@yahoo.com.br  

94



structure the item of the guideline and writing final of acts, thus aiming at the reach of 
satisfactory results. 
 

Key-words: Business of meetings. Executive Secretary. Professional performance. 
REUNIONES DEL NEGOCIO: CONSEJOS UTILES Y PRACTICAS DE LAS 

ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

 
 
 

RESUMEN 
 
 
En este artículo se pretende señalar algunas indicaciones utiles y practicos del el 
desempeño profesional de los secretários ejecutivos de las reuniones de negocios 
corporativos. Por lo tanto, se presentan inicialmente algunas definiciones 
conceptuales del grupo social en general. Luego, hicimos comentarios relacionados 
com las reuniones de grupo, mientras que la actividad de caracter social. Por ultimo, 
buscamos oferecier algunos consejos de ayuda para la realización de actividades 
profesionales de los secretários ejecutivos de las reuniones de negocios corporativos, 
especificamente com respecto a un costo (tiempo y dinero), la definición de objetivos 
y metas, el ección del lugar, el uso de equipos tecnicos (medios audiovisuales), la 
estructura de los temas del programa y la redacción final de los minutos, apuntando 
así a alcanzar resultados satisfactorios. 
 

Palabras-clave: Reuniones del negocios. Secretaria Ejecutiva. Rendimiento 
profesional. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 
 Participação em reuniões de negócios empresariais: eis uma das principais 

atividades profissionais exercidas pelos secretários executivos na atualidade. 

Na época em que a ideologia liberal pregava a doutrina de que cada pessoa 

poderia, por seu próprio esforço e coragem, tornar-se sócio-proprietário de uma 

grande empresa, o fato de alguém estar na condição de empregado significava, 

segundo Whitaker (1985, p.16), uma das duas hipóteses: “ou o cidadão era austero e 

econômico e estava guardando dinheiro para abrir seu próprio negócio; ou era um 

fracassado, incompetente e sem ambição, merecendo, portanto, a subalternidade que 

a sociedade lhe reservava”. Tais avaliações eram feitas impiedosamente e 

representavam uma espécie de “colonialismo cultural” por parte da elite norte-

americana. 
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 Devido ao avanço do capitalismo monopolista, essa concepção foi substituída 

por outra: ao invés das antigas “virtudes” de audácia e empreendimento que 

caracterizavam os homens de negócios, temos hoje aconselhamentos acerca de 

pequenas e “maquiavélicas” manobras táticas para impressionar os chefes 

responsáveis pela promoção de seus empregados. Assim, ser empregado nos dias 

atuais, oferecendo o melhor de sua força de trabalho, seja ela braçal ou intelectual, 

não deve mais ser entendido como sinônimo de incapacidade ou falta de ambição. Ao 

contrário. É apenas a regra do jogo do mercado capitalista, vigente em tempos de 

globalização ascendente. 

Sendo assim, este artigo busca apresentar, de forma simples e objetiva, 

algumas dicas úteis e práticas para a atuação profissional de secretários executivos 

no desenvolvimento de reuniões formais visando à consecução de negociações 

comerciais de âmbito empresarial junto aos chamados “colarinhos brancos” – 

magnatas detentores de elevado capital financeiro que desempenham, na sociedade 

contemporânea, apenas tarefas burocráticas e/ou de liderança no interior das 

empresas e no competitivo mundo dos negócios. (GRACINDO, 1994)  

À guisa de esclarecimento, torna-se profícuo salientar que, para fins de 

organização didática, o presente artigo encontra-se estruturado em quatro partes 

distintas, cada uma abordando um assunto específico, a saber: 1ª) definições 

conceituais gerais de grupo social; 2ª) reuniões em grupo enquanto atividade de 

âmbito social; 3ª) dicas úteis e práticas para a atuação profissional de secretários 

executivos em reuniões de negócios empresariais, especificamente no que tange ao 

cálculo de custos (tempo e dinheiro), à definição de objetivos e metas, à escolha do 

local, à utilização de equipamentos tecnológicos (recursos audiovisuais), à estrutura 

dos itens da pauta e à redação final das atas; e 4ª) referencial metodológico de 

pesquisa utilizado (abordagem e tipologia de investigação científica).  

Posto isto, vale destacar ainda que as reflexões aqui apresentadas estão 

pautadas nas concepções teóricas de diferentes estudiosos da temática de pesquisa 

em foco, dentre os quais podemos mencionar: Albrecht (1993), Cox (1994), Gianotto 

(1996), Gonçalves e Perpétuo (2005), Hindle (1999), Lemes (1999), Lima (2001), 

Minicucci (2001) entre outros.     
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2. GRUPO SOCIAL: UM CONCEITO SINGULAR?  

 

 De acordo com Gonçalves e Perpétuo (2005, p.20), um grupo social pode ser 

definido como um “conjunto de pessoas que são interdependentes na tentativa de 

realização de objetivos comuns, visando a um relacionamento interpessoal 

satisfatório”. A busca da realização desses objetivos cria, no grupo, um processo de 

interação entre pessoas que se influenciam reciprocamente.  

 Num grupo, cada uma das pessoas ajuda as outras e é apoiada por elas, mas 

também surgem dificuldades causadas pelos outros, quer diretamente, quer por 

projeção de seus problemas sobre eles. A crença fundamental da democracia 

encontra-se alicerçada na dignidade do homem. Como resultado de tal credo, 

colocamos o processo de grupo como meio de governar nossa vida em quase todas 

as atividades.  

 Em todos os momentos, encontramos pessoas que trabalham em grupo para 

resolver seus problemas ou tomar decisões. Sindicatos, conselho de professores, 

equipes de trabalho, clube de jovens, associação de pais e mestres numa escola, 

comissão de finanças, diretoria de uma empresa entre outros exemplos, todos atuam 

como grupos democráticos, formais ou informais. Dizemos isso, porque a democracia 

caracteriza-se por depositar confiança no grupo.  

 Quando participamos de um grupo (sindical, político, religioso, esportivo, 

escolar, comunitário, de condomínio etc.), comprometemo-nos a ser solidários com os 

objetivos de nosso grupo e a participar de reuniões. Isso nos leva a uma 

conscientização mais nítida para assumir e desempenhar os objetivos do grupo, 

mesmo que estejamos em desacordo parcial com os métodos ou meios de ação a 

serem adotados. (LIMA, 2001) 

 É fato que todos nós fazemos parte de grupos, mas cada pessoa age de uma 

forma diferente quando participa, por exemplo, de uma reunião de grupo; uma vez que 

fatores de ordem pessoal, situacional e circunstancial influenciam sobremaneira nesse 

processo.     

   

3. REUNIÃO EM GRUPO: UMA ATIVIDADE SOCIAL 

 

 As reuniões são fundamentais no mundo dos negócios. Não é por acaso, 

portanto, que milhões delas acontecem todos os dias em empresas, escolas, 
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hospitais, universidades entre outras instituições sociais. No entanto, para que uma 

reunião seja eficiente e produtiva, faz-se necessário planejá-la bem, prepará-la 

(emocional e tecnicamente) e executá-la utilizando estratégias específicas para tal fim 

e atentando para detalhes centrais – tais como a elaboração da pauta, a escolha do 

local de realização, a interpretação do que os participantes dizem e fazem entre outros 

fatores.  

 Mas, afinal, o que se entende por reunião? 

 Segundo Hindle (1999), qualquer encontro formal ou informal entre pessoas 

que têm como objetivo resolver um problema ou tomar decisões pode ser considerado 

uma reunião. As reuniões podem ser configuradas pelas conversas informais, 

contando com a participação de duas ou mais pessoas. Entretanto, a maioria das 

reuniões de negócios apresenta características formais, com hora e local 

antecipadamente determinados. Elas têm um propósito claramente definido, o qual 

aparece sintetizado em uma pauta (lista de tópicos a serem discutidos) que é 

divulgada com antecedência aos participantes.  

 Em outras palavras, isto significa dizer que as reuniões nos permitem: 

 
 

[...] compartilhar nossas ideias e experiências com os outros membros 
do grupo; participar ativamente na vida pública e coletiva; comprometer-
nos pessoalmente com os resultados de decisões tomadas em equipe; 
assumir o meio em que estamos inseridos para uma formação coletiva 
no contexto de uma vida democrática; adotar determinada atitude em 
face de outros membros do grupo, dissimulando certos aspectos 
pessoais; desempenhar relações sociais verticais (superioridade de 
posição, status, liderança ou chefia) ou horizontais (igualdade de 
condições); perceber que, mesmo em grupo, cada pessoa é um ser 
particular apesar das diferenças nos modos de pensar e agir; bem como 
sentir que os grupos se estruturam em torno de lideranças, gerências 
ou chefias. (MINICUCCI, 2001, p.22-23)     

 
 
 
4. REUNIÕES DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS: DICAS ÚTEIS E PRÁTICAS PARA 

A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE SECRETÁRIOS EXECUTIVOS 

 

 Dentre as diversas atribuições cabíveis ao secretário executivo na atualidade 

(gestão de eventos, atendimento ao cliente, organização de cerimoniais – protocolo e 

etiqueta, gestão de marketing entre outras), compete também a esse profissional o 

assessoramento eficaz e eficiente em reuniões de negócios empresariais. Ele deve 
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se mostrar atento e cuidadoso em relação a alguns fatores diretamente relacionados 

a elas, a saber:  

 

4.1 CÁLCULO DE CUSTOS 

 

 Reuniões formais custam tempo e dinheiro, pois são fatores extremamente 

valiosos. Sendo assim, as reuniões de negócios numa empresa devem ser efetuadas 

de modo objetivo e construtivo, apenas quando forem realmente necessárias. 

Dizemos isso, porque de acordo com Gianotto (1996, p.40), “as melhores reuniões 

são aquelas que poupam tempo e dinheiro ao convocar as pessoas certas, que 

somam esforços com um propósito definido”.   

 Há reuniões, no entanto, que acontecem desnecessariamente. É o caso, por 

exemplo, do costumeiro encontro de equipe, que muitas vezes acaba se 

transformando em um hábito, sem objetivo definido. O maior custo de qualquer 

reunião é geralmente o tempo gasto pelos participantes, desde ler com antecedência 

a pauta enviada pelo secretário executivo da empresa e preparar os documentos 

necessários até a presença no encontro em si. Se os participantes precisam efetuar 

viagens, esse é mais um fator temporal que precisa ser levado em conta.  

 Para evitar transtornos e estimar com certa precisão o custo total de uma 

reunião, é preciso seguir alguns passos: 

 

Primeiro some o salário anual de todos os participantes. Acrescente as 
despesas administrativas de suas respectivas empresas e divida o 
resultado pelo número de horas de trabalho por ano (horas de trabalho 
por semana multiplicado pelo número de semanas). Assim, você 
chegará ao custo por hora dos participantes somados. Adicione ainda 
outras despesas, como o aluguel da sala onde a reunião será realizada 
(se for o caso). O total obtido é o custo por hora da reunião. (LEMES, 
1999, p.26)  

 
 
 
 Além disso, é importante também avaliar o chamado “custo oportunidade”, isto 

é, o que os participantes poderiam ter feito durante o momento da reunião e o quanto 

isso teria sido valioso para a empresa. Logo, cabe refletir com cuidado sobre esses 

custos antes de convocar uma reunião de negócios. Daí a importância do secretário 
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executivo avaliar tais aspectos e apontar alternativas igualmente eficazes e menos 

dispendiosas. 

 

4.2 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

 

 Uma reunião pode ocorrer por várias razões diferentes. Não importa se 

estamos presidindo ou apenas participando dela. É preciso, pois, esclarecer e analisar 

com antecedência os reais propósitos do encontro. Em geral, os objetivos da maioria 

das reuniões de negócios se encaixam em pelo menos uma das seguintes categorias: 

“transmitir informações ou conselhos, divulgar instruções, lidar com reclamações ou 

arbitrariedades, tomar ou implementar decisões, gerar ideias criativas ou apresentar 

propostas para discussões e decidir sobre as mesmas”. (CARLZON, 1992, p.30)  

 Todavia, é importante que o secretário executivo informe, com antecedência, 

aos participantes da reunião se eles deverão tratar de algum assunto confidencial 

durante o encontro. Afinal, isso pode influenciar o modo como cada pessoa se 

comportará na reunião. Vale lembrar ainda que todos os itens confidenciais, 

porventura abordados, devem ser tratados como tais e o sigilo deve sempre ser 

respeitado fora da sala de reuniões. Se a pauta de reunião apresentar uma mistura 

de assuntos sigilosos e não sigilosos, é fundamental que a condição de cada item 

fique clara para os participantes, a fim de evitar problemas futuros e desnecessários. 

 Para que o secretário executivo possa refletir com cuidado e atenção sobre os 

fatores que fazem de uma reunião um sucesso e de outra um possível fracasso, 

algumas indagações se fazem necessárias: 

1ª) Há alguma forma de resolver os assuntos da pauta sem a realização de uma 

reunião? 

2ª) Os objetivos da reunião estão bem definidos e claros para os participantes? 

3ª) É realmente necessário que todos os convocados participem da reunião até o 

final? 

4ª) Será necessário e proveitoso para a reunião o uso de algum recurso audiovisual? 

5ª) Além das pessoas que geralmente participam das reuniões, outras poderiam ser 

convocadas a fim de apresentarem alguma contribuição útil, eficaz e eficiente?   

 Portanto, com método, técnica e senso de perspicácia é possível estimar a 

viabilidade, o tempo de duração e as metas de uma reunião, bem como a tipologia 
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mais conveniente a ser adotada em cada caso. Somente assim o encontro poderá ser 

bem-sucedido. 

 

4.3 ESCOLHA DO LOCAL 

 

 As reuniões são atividades não singulares que, quando realizadas, devem ser 

aproveitadas ao máximo pelos participantes, no intuito de resolver, se possível, os 

problemas elencados de uma maneira ágil, fácil e simples.  

 Nesse sentido, a produtividade das discussões realizadas pode ser direta ou 

indiretamente comprometida se os participantes não se sentirem totalmente 

confortáveis ou se estiverem tratando de assuntos confidenciais em um local aberto, 

por exemplo. Portanto, a escolha de um local apropriado é condição fundamental para 

o alcance de êxitos e resultados satisfatórios esperados numa reunião (COX, 1994). 

Em outros termos, isso significa dizer que é preciso associar o local de realização da 

reunião ao propósito dela. 

 A escolha de um local apropriado é de vital importância para o sucesso de uma 

reunião, seja ela formal ou informal. Para tanto, é aconselhável verificar se o local 

escolhido oferece condições de conforto e segurança a todos os participantes, 

inclusive para aqueles que, porventura, apresentem alguma deficiência física. 

 Fatores físicos referentes ao meio exterior também afetam substancialmente o 

desenvolvimento de uma reunião. Para que os participantes do encontro consigam 

melhor se concentrar, o barulho externo deve ser mínimo e o controle de temperatura 

(ar condicionado) eficiente. Atentar para essas questões torna-se, portanto, 

imprescindível para que a reunião não se torne uma atividade enjoativa e cansativa, 

mas, sim, produtiva.  

    

4.4 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 Cabe ao secretário executivo verificar a real necessidade e a viabilidade de 

utilização de diferentes tecnologias midiáticas (telas de projeção de slides, 

retroprojetor, teleconferência, videoconferência, webcams, correio eletrônico (e-mail), 

quadro digital, chats, fóruns e listas de discussão, gravador de voz, agenda eletrônica, 

flip-charts entre outras) para a realização de reuniões formais, tanto na modalidade 

presencial quanto na modalidade a distância (sistema virtual on-line).   
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 Dizemos isso, porque as tecnologias de comunicação, definidas por Lévy 

(1996) como todo e qualquer aparato tecnológico capaz de veicular informações, 

permitem aos participantes de uma reunião empresarial ganhar tempo e socializar 

informações de forma mais rápida, precisa e objetiva; diminuindo, inclusive, distâncias 

de ordem temporal e espacial, dadas as diferenças de fusos horários, idiomas e 

culturas entre países. Basta observar, por exemplo, que: 

 
 

A troca de e-mails (electronic mails) permite a comunicação instantânea 
entre clientes e fornecedores, não importando o local onde eles estejam. 
O emprego disseminado do inglês, que pode se configurar, muitas 
vezes, como uma dificuldade para os habitantes de países de outras 
línguas na hora de estabelecer uma comunicação formal, torna-se um 
problema menor quando se faz uso do correio eletrônico, cujas 
mensagens devem ser curtas, simples, diretas e informais. (SETZER, 
2001, p.216) 

 
 
 
 É fato que os recursos audiovisuais e midiáticos são cada vez mais usados em 

reuniões e conferências de grande porte, objetivando proporcionar maior visibilidade 

aos participantes e enfatizar os assuntos em discussão. Sendo assim, há necessidade 

de verificar com antecedência se tais aparelhos estão funcionando adequadamente 

ou não, evitando assim futuros transtornos. Caso seja preciso, convém contatar um 

profissional especializado para fazer ajustes e/ou solucionar problemas de ordem 

técnica nos equipamentos a serem utilizados na reunião. 

 Vale destacar ainda que numa reunião é interessante oferecer aos participantes 

recursos acessórios básicos, como bloco de anotações e caneta (ou lápis) – inclusive 

com o logotipo da empresa impresso (publicidade institucional), para o registro de 

possíveis informações consideradas mais relevantes e significativas.    

 

4.5 ESTRUTURA DA PAUTA 

 

 A melhor forma de garantir que os participantes convocados para uma reunião 

de negócios conheçam claramente os objetivos do encontro é enviar-lhes, com 

bastante antecedência, uma pauta simples, curta e objetiva contendo a lista de itens 

a serem postos em debate.  

 Mas, como definir a estrutura da pauta?  
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Sobre essa questão, Albrecht (1993, p.23) sugere que: 

 

 
Ao preparar a pauta de uma reunião, tente ordenar os tópicos a serem 
discutidos de forma lógica, agrupando os itens similares. Isso evita que 
discussões sobre o mesmo assunto se repitam. A pauta deve começar, 
por exemplo, com questões “caseiras”, como a nomeação de um diretor 
da empresa e pedidos de desculpas por ausências, antes de avançar 
para a aprovação da(s) ata(s) do último encontro (se relevante) e a 
apresentação de relatório(s), se for o caso, daqueles que tiveram tarefas 
delegadas na reunião anterior. Os próximos pontos da pauta devem ser 
assuntos atuais sobre a empresa e o mercado financeiro (como o preço 
do dólar, as últimas contas financeiras e os números de vendas, por 
exemplo), os quais serão o ponto central da reunião. Por fim, preveja 
um tempo para a abordagem de “outros assuntos” pertinentes e para 
agendar a data, o horário e o local do próximo encontro. Em resumo: 
primeiro junte toda a informação relevante. Depois, selecione quais 
itens devem ser discutidos e com que profundidade (aqui pode ser útil, 
inclusive, consultar outros participantes sobre isso). Se houver muitos 
assuntos na listagem, estipule um limite de tempo para cada um, 
tomando o cuidado de limitar a pauta a uma folha de papel, caso seja 
possível.  

 
 
 
 Uma vez que você tenha rascunhado a pauta da reunião, é possível enviá-la, 

se for o caso, para outros participantes para que comentem, façam adendos ou 

simplesmente endossem. Isso significa que, caso seja preciso adicionar ou retirar 

itens de uma pauta já aprovada, é preciso o consentimento dos participantes. Eles 

provavelmente concordarão mais com retiradas do que com acréscimos, embora 

interesses particulares possam influenciar nas tendências.  

É aconselhável nunca deixar para apresentar a pauta refeita na hora de entrar 

na sala de reuniões, exceto se for obrigado por eventos urgentes de última hora. O 

correto é distribuir aos convocados para a reunião a pauta final com a máxima 

antecedência possível, a fim de que eles possam melhor se preparar para as 

discussões. Tais cuidados se configuram, pois, como pontos favoráveis à atuação 

profissional do secretário executivo dentro das empresas. Fique atento! 

Ademais, é importante alocar um prazo final para o cumprimento da pauta. 

Pesquisas desenvolvidas por Tarapanoff (1999) mostram que o período de atenção 

das pessoas aumenta nos primeiros dez ou quinze minutos de uma reunião e depois 

tende a diminuir continuamente até que o final esteja próximo, quando volta 

novamente a se elevar. Logo, “a duração de, aproximadamente, quarenta e cinco 
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minutos é ideal para minimizar o problema da perda de atenção dos participantes 

numa reunião” (HINDLE, 1999, p.51). Daí a importância da pauta para coordenar as 

atividades e impor certo limite de tempo para cada item a ser discutido. Isso cria, pois, 

um clima de urgência e acelera os trabalhos em andamento.     

 

4.6 REDAÇÃO DE ATA 

 

 As atas são elaboradas pelo secretário executivo como registro escrito do que 

foi discutido na reunião. É fundamental que contenham frases curtas, precisas e 

claras, que vão diretamente ao ponto. Devem ser redigidas de modo legível 

imediatamente após o término da reunião, segundo anotações pessoais e detalhadas 

realizadas pelo secretário e com base na ordem dos itens da pauta. Podem ser 

escritas utilizando-se letra cursiva ou de forma, a fim de que sejam compreensíveis 

também pelos convidados ausentes. 

 O secretário executivo é o responsável direto pela coordenação das atas de 

uma reunião, o que é uma importante função. No entanto, nada impede que, no caso 

de digitação das atas, essa tarefa administrativa seja delegada pelo secretário 

executivo a uma segunda pessoa, desde que ele (o secretário) supervisione o trabalho 

de redação cuidadosamente. (LEMES, 1999) 

 No que diz respeito ao seu conteúdo, as atas devem conter um registro de hora 

e lugar da reunião, os nomes dos participantes presentes e dos convocados ausentes, 

os tópicos abordados (excetuando-se os detalhes da discussão), os acordos 

efetuados, as decisões tomadas e as nomeações realizadas (se for o caso). Além 

disso, as atas também devem indicar claramente os prazos determinados para a 

implementação de projetos (se houver) e quem é responsável por sua execução. 

Depois de um período de tempo razoável, mas antes da próxima reunião, deve o 

secretário executivo analisar o progresso dos projetos e informar o presidente da 

reunião sobre a situação de cada um. Se necessário, tais itens devem ser recolocados 

na pauta do próximo encontro.               

Para tanto, é essencial que o secretário executivo se assegure de que as atas 

sejam imparciais, exatas e escritas em estilo claro e conciso. Dizemos isso, porque o 

fator exatidão é crucial, uma vez que as atas podem ser usadas como evidência em 

possível conflito posterior. Para evitar confusões de entendimento, recomenda-se que 

cada item da ata seja sequencialmente numerado para deixar nítido onde um ponto 

104



começa e outro termina. Caso as atas sejam longas, sugere-se então fazer um breve 

índice para facilitar a consulta. 

 Terminadas, enfim, as redações das atas, é aconselhável distribuí-las o mais 

rápido possível para todos os participantes da reunião, visto que “redigir atas não faz 

sentido algum se as decisões tomadas no coletivo não se transformarem efetivamente 

em ações concretas”. (MACHADO, 2000, p.25)  

 Sem a pretensão de esgotar o assunto em questão, faz-se profícuo salientar 

ainda que uma das primeiras tarefas do secretário executivo em qualquer reunião 

formal é ter a aprovação das atas do encontro anterior. Em geral, esse processo não 

demanda muito tempo. Todos os participantes da reunião devem concordar no sentido 

em que os registros foram feitos de forma precisa e fiel às discussões realizadas. O 

valor da ata como registro oficial acerca dos assuntos abordados e das decisões 

tomadas numa reunião é, portanto, algo bastante sério que merece o máximo de 

cuidado e atenção por parte de quem a redige e a aprova. 

 

5. METODOLOGIA DE PESQUISA: ABORDAGEM E TIPOLOGIA DE 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 No intuito de que o objetivo principal deste artigo pudesse ser efetivamente 

alcançado, as discussões teóricas apresentadas se encontram pautadas na 

abordagem qualitativa de pesquisa, tendo em vista que: 

 
 

Os investigadores qualitativos [...] se preocupam com o contexto. [...] 
Isto porque, a investigação qualitativa é descritiva e agrupa diversas 
estratégias de pesquisa que partilham determinadas características: os 
dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens, e não de 
números. [...] Os resultados escritos da investigação contêm citações 
feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. 
Os dados recolhidos são designados por qualitativos porque são ricos 
em pormenores descritivos relativos a pessoas, locais e conversas [...]. 
Na sua busca de conhecimento, os investigadores qualitativos [...] 
tentam analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto 
quanto o possível, a forma em que esses foram registrados ou 
transcritos. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.16-48) 
 

 

             Além disso, a opção pela abordagem qualitativa de investigação científica 

encontra-se relacionada ao fato de a mesma, segundo Minayo (1994), trabalhar com 
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o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes; o que 

corresponde a um espaço mais profundo de relações, processos e fenômenos. Ou 

seja, a abordagem qualitativa de pesquisa enfatiza mais o processo do que o produto 

de investigação propriamente dito.  

 Nesse sentido, a tipologia de pesquisa científica que serviu de alicerce para a 

elaboração do presente artigo é a de cunho bibliográfico, cuja vantagem 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, pois, 

particularmente importante quando o problema de pesquisa em foco requer dados 

muito dispersos pelo espaço. Daí a pesquisa bibliográfica ser indispensável nos 

estudos históricos, uma vez que, “[...] em muitas situações, não há outra maneira de 

conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos”. (GIL, 2002, 

p.45)   

 Considerando a etimologia da palavra “bibliografia” (biblio = livro e grafia = 

escrita), a pesquisa de viés bibliográfico sugere que se trata de um estudo de textos 

impressos. Corroborando com Martins (2004, p.140), pode-se dizer que a pesquisa 

bibliográfica é uma tipologia de investigação científica deveras eficiente e necessária 

para se conhecer as fontes de estudo que nos levarão mais rapidamente e com 

segurança às informações desejadas, haja vista que: 

     
 

[...] Pode visar ao levantamento dos trabalhos científicos realizados 
sobre o tema estudado no momento, bem como identificar e selecionar 
os métodos e as técnicas a serem utilizados para coletar dados gerais 
ou específicos a respeito de determinado tema; além de fornecer 
subsídios para a redação da introdução e revisão de literatura do projeto 
de pesquisa ou do trabalho científico em si. Em suma, a pesquisa 
bibliográfica leva ao aprendizado sobre uma determinada área do saber. 

 
 

 Em outros termos, isto significa assegurar o seguinte:  

 
 

Pesquisa bibliográfica é a que se efetua tentando resolver um problema 
de investigação científica ou adquirir novos conhecimentos a partir de 
informações publicadas em livros ou documentos similares (catálogos, 
folhetos, artigos etc.). Seu objetivo consiste em desvendar, recolher e 
analisar as principais contribuições teóricas sobre um determinado 
tema, fato, assunto ou ideia; utilizando-se de dados obtidos por outros 
autores. Ela constitui, também, a primeira etapa das pesquisas 
descritiva e experimental. (MARTINS e CAMPOS, 2003, p.16) 
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 Portanto, é possível afirmar, grosso modo, que a pesquisa bibliográfica: 
 
É, em sentido restrito, a busca de informações bibliográficas, a seleção 
de documentos que se relacionam com o problema de pesquisa 
científica (livros, verbetes de enciclopédia, artigos de revistas, trabalhos 
científicos apresentados em congressos, dissertações de mestrado, 
teses de doutorado etc.) e o respectivo fichamento das referências para 
que sejam posteriormente utilizadas (na identificação do material 
referenciado ou na bibliografia final). Trata-se, pois, do primeiro passo 
em qualquer tipo de pesquisa científica, com a finalidade de revisar a 
literatura existente e não redundar o tema de estudo ou 
experimentação. [...] Em sentido amplo, a pesquisa bibliográfica é 
entendida como o planejamento global-inicial de qualquer trabalho de 
pesquisa, o qual envolve uma série de procedimentos metodológicos, 
configurados em etapas distintas de trabalho. (MACEDO, 1994, p.13; 
grifos nossos)    

 

  

Para que fosse possível ter uma visão panorâmica do objeto de estudo em 

questão (no caso, a atuação profissional de secretários executivos em reuniões de 

negócios empresariais), buscamos efetuar um minucioso levantamento bibliográfico 

acerca do arcabouço teórico (estado da arte) existente sobre a temática de pesquisa, 

recorrendo assim a livros e artigos científicos versando a respeito da temática de 

investigação proposta. Assim sendo, é valoroso mencionar que as discussões trazidas 

a lume neste artigo têm como pano de fundo as concepções teóricas apresentadas 

por diferentes estudiosos do tema em pauta, a exemplo de Albrecht (1993), Cox 

(1994), Gianotto (1996), Gonçalves e Perpétuo (2005), Hindle (1999), Lemes (1999), 

Lima (2001), Minicucci (2001) entre outros.     

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Mudança! Transformação! Nunca se ouviu falar tanto nesses dois vocábulos 

quanto nos dias de hoje. Principalmente na última década da era contemporânea, o 

Brasil e outros países vêm tentando adaptar-se aos efeitos causados pelo fenômeno 

da globalização. Nesse novo ambiente, as empresas, mesmo sofrendo as pressões 

da sociedade e do mercado capitalista inovador, procuram se adequar às novas 

exigências sociais, reestruturando processos e elaborando planejamentos 
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estratégicos empreendedores, de forma conjunta e muito mais consciente, em busca 

da qualidade total dos serviços e produtos oferecidos. 

 Para que seja possível o alcance de tal êxito, torna-se imprescindível, nos dias 

atuais, a figura do profissional de Secretariado Executivo dentro das 

instituições/organizações empresariais de médio e grande porte, executando nesse 

contexto as mais diversas atividades de cunho administrativo. Uma delas, diz respeito 

ao assessoramento direto na preparação e no desenvolvimento de reuniões de 

negócios empresariais, cuja responsabilidade ética e técnica se configura como fator 

primordial para a conquista de sucessos.     

As reuniões são fundamentais para o progresso vital da empresa. São espaços 

coletivos especificamente determinados para a realização de debates, discussões, 

reflexões, negociações, trocas de experiências e conhecimentos, avaliações e 

reformulações tendo em vista lograr resultados satisfatórios. Elas se constituem em 

uma “atividade social de reformulação de comportamento e democratização de 

atitudes necessárias ao trabalho produtivo na empresa” (MINICUCCI, 2001, p.17). 

Apenas as técnicas operacionais não são suficientes para o desenvolvimento de 

atividades grupais, pois são elementos complementares ao tratamento propedêutico 

de modificação de atitudes comportamentais. 

 Diante do panorama delineado, entendemos ser interessante salientar que os 

indicativos apresentados neste artigo para a atuação profissional de secretários 

executivos em reuniões de negócios empresariais não são técnicas rígidas, “receitas 

prontas” que devem ser seguidas à risca, com performances preestabelecidas. Muito 

vale, em contrapartida, a iniciativa criativa e perspicaz por parte dos profissionais que 

dessas dicas farão uso, adaptando-as à realidade de cada empresa, às características 

do grupo de pessoas envolvidas e às exigências das reuniões a serem realizadas.  

 É preciso, pois, sentir-se encorajado, a fim de ultrapassar o limite da reflexão e 

partir para a ação. Então, vamos começar por nós? O momento é agora!    
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