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RESUMO  

 

As contínuas transformações experimentadas pela sociedade contemporânea reverberam  

essencialmente nas instituições de ensino exigindo cada vez mais do seus gestores. Inserido 

nesse contexto de mudanças, o secretário executivo necessita de qualificação e de desenvolver 

habilidades e competências para colaborar eficazmente com as diversas demandas gerenciais. 

A formação acadêmica desse profissional é primordial para o desenvolvimento de um perfil 

flexível e crítico, capaz de contribuir para a gestão de Instituições de Ensino Superior. Este 

estudo teve como objetivo investigar a atuação do secretário executivo em Instituições de 

Ensino Superior na esfera pública e privada. Para a obtenção dos objetivos, foi feito um 

levantamento bibliográfico, pesquisa documental e de campo. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, com enfoque qualitativo, tendo como universo profissionais secretários executivos 

graduados e atuantes em Instituições de Ensino Superior do Estado do Ceará. A análise dos 

resultados revelou que a atuação desse profissional na administração educacional de nível 

superior é de um agente facilitador de processos, contribuindo, principalmente, por meio da 

gestão das atividades secretariais para o alcance dos objetivos institucionais. 

Palavras-chave: Gestão Educacional. Instituições de Ensino Superior. Secretariado 

Executivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The continuous transformations experienced by contemporary society primarily in reverberate 

education institutions increasingly demanding of their managers. Inserted in this context of 

change, the executive secretary needs to develop skills and abilities and skills to collaborate 

effectively with the diverse demands of management. The academic training of these 

professionals is essential for developing a flexible and critical profile, able to contribute to the 

management of higher education institutions. This study aimed to investigate the actions of 

the Executive Secretary of Higher Education Institutions in the public and private. To obtain 

these goals, we made a literature review, desk research and field. This is a descriptive study 

with qualitative approach, with the universe professional secretaries and senior executives 

working in Higher Education Institutions of the State of Ceará. The results revealed that the 

performance of this professional in the administration of higher education is a facilitator of 

processes, contributing mainly through management of the secretarial activities for the 

achievement of institutional objectives. 

Keywords: Educational Management. Higher Education Institutions. Executive Secretariat. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
O mundo globalizado passa por mudanças constantes em tecnologia, transformando 

o mercado de trabalho, fazendo com que as organizações busquem por profissionais 

capacitados para enfrentar os desafios e as diversidades mercadológicas, capazes de agregar 

conhecimento e valor, que sejam capazes de transformar suas equipes de trabalho em prol de 

êxito organizacional. 

Neste cenário de competitividade e seletividade o profissional de Secretariado 

Executivo tem destaque por trabalhar como empreendedor, assessor, gestor, consultor em 

empresas públicas e privadas, de capital nacional ou estrangeiro.  

Segundo Santos e Caimi (2009, p.30-31 ): 

Por ser um profissional cuja formação é pautada em várias áreas do conhecimento 
(formação pluralista), tem aptidão de compreensão das questões sólidas de domínios 
científicos, acadêmicos, tecnológicos e estratégicos, além de estar apto a 
desempenhar suas atividades ao exercer múltiplas funções.                 

     

O assunto abordado nesta pesquisa resultou do interesse em que advém do desejo de 

conhecer como o profissional de Secretariado Executivo pode contribuir para o crescimento e 

a melhoria das Instituições de Ensino Superior (IES) na esfera Pública e Privada.  

As IES exercem um papel de suma importância na formação profissional e cidadã 

proporcionando aos seus alunos a oportunidade de adquirirem novos conhecimentos por meio 

do ensino, da pesquisa e da extensão. As IES para transmitirem de maneira correta seus 

conhecimentos, precisam estar assentadas nesses três pilares indissociáveis. Sobre esse 

aspecto, a Constituição Federal do Brasil traz em seu dispositivo 207 a seguinte redação: "As 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão” (BRASIL, 1988, p. 121).  

 Esta matéria também é regulada pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) revogada pela lei 9.394/96, em seu Capítulo IV, artigo 43, incisos III, IV, 

VII, nos quais se define que cabe a IES: 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; VII - promover a extensão, aberta 
à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição (BRASIL, 1996, p.12). 
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Além disso, como formadoras de profissionais e cidadãos, as universidades precisam 

acompanhar as mudanças por que passam o mercado de trabalho. Mudanças estas que fazem 

com que as organizações tenham necessidade de profissionais cada vez mais qualificados e 

atuantes. Para acompanhar o ritmo dessas mudanças, é de suma importância que as IES 

estejam atentas e sejam capazes de atualizar os seus projetos pedagógicos, proporcionando 

ajuste das disciplinas e atividades realizadas ás carências dos profissionais, das organizações e 

da sociedade em que atua. 

Segundo Moraes e Serra (2001 apud NEUMANN, 2001, p.72): 

A universidade contemporânea não deve ser entendida como produtora de 
conhecimento ou como transmissora de cultura, mas também como a maior agente 
do desenvolvimento econômico. No mundo atual em que ideias e habilidades para 
desenvolvê-las, contam mais um dos tradicionais fatores de produção, tem-se a 
universidade não só como laboratório de pesquisa e desenvolvimento, mas também 
como meio através do qual um país incrementa seu capital intelectual, tornando-o 
apto para competir numa economia globalizada. 
 

Ponderando-se a atuação do profissional de Secretariado Executivo como de suma 

importância ao alcance dos objetivos organizacionais, considera-se como essencial à 

realização de uma pesquisa que visa mostrar a concordância entre a formação e atuação desse 

profissional na gestão das IES públicas e privadas. O estudo pode contribuir para o 

aprofundamento das discussões sobre a participação do profissional de Secretariado como 

agente provocador de mudança na gestão das IES na esfera pública e privada, apresentando 

uma análise sobre a teoria e desempenho profissional, vertendo-se uma fonte de pesquisa para 

os membros da sociedade que venham a ter interesse nesse assunto abordado. Este trabalho 

visa responder ao seguinte questionamento: como ocorre a atuação do secretário executivo em 

Instituições de Ensino Superior na esfera pública e privada?  

Tem como objetivo geral investigar a atuação do secretário executivo em Instituições 

de Ensino Superior na esfera pública e privada, focalizando as atividades de gestão. 

Definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar as atribuições do profissional de Secretariado em Instituições de Ensino 

Superior na esfera pública e privada; 

b) Averiguar a contribuição do Secretário Executivo para a gestão de Instituições de 

Ensino Superior. 

 

A pesquisa, segundo Marconi e Lakatos (2010 , p. 139) “é um procedimento formal, 

com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. Para o alcance dos 
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objetivos propostos foi feita uma pesquisa bibliográfica que compões os três primeiros 

capítulos, cujos temas são relevantes para a o aprofundamento dos questionamentos aqui 

desenvolvidos. 

No primeiro capítulo consta a introdução onde se faz a contextualização da 

globalização, das organizações e das funções do profissional de Secretariado atuando na 

gestão de instituições de ensino. 

No segundo capítulo, faz-se uma abordagem sobre o conceito de gestão escolar, 

gestor educacional e uma explanação sobre os desafios da gestão do ensino superior.  

Posteriormente, no terceiro capítulo, tem-se o histórico da evolução do profissional 

de secretariado, enfatizando a sua atuação na gestão da educação superior. Nesta revisão de 

literatura, buscou-se explicar os vários conceitos ligados a este tema, mesclando-se as 

informações que justificam as questões levantadas anteriormente. 

No quarto capítulo, explana-se sobre os conceitos de metodologia, pesquisa 

científica, baseados em estudo feitos por autores. 

Por último, apresenta- se a conclusão analisando os resultados finais, obtidos da 

análise dos dados coletados a respeito dos profissionais de Secretariado Executivo graduados 

e atuantes em IES do Estado do Ceará, a saber: Universidade Federal do Ceará, na 

Universidade de Fortaleza, Faculdade Ateneu e Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira. Esta pesquisa sintetiza os assuntos abordados, produzindo-se um 

conhecimento a respeito das funções de gestão do profissional de Secretariado nas IES. 
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2 GESTÃO EDUCACIONAL: CONCEITOS BÁSICOS 

 

Esta seção do estudo apresenta os conceitos de gestão, administração e gestão 

educacional, verificando as opiniões de diversos autores sobre estes assuntos citados. Aborda  

ainda o perfil do gestor e suas atribuições, os desafios do gestor no ensino superior. 

 

2.1 Aspectos gerais sobre gestão 

 

A administração pode ser definida por quatro pilares funcionais: planejar, organizar, 

liderar e controlar. Este conceito foi elaborado a partir dos estudos realizados por Fayol, 

quando procurou definir as teorias administrativas em torno das funções desempenhadas pelos 

dirigentes organizacionais. De acordo com Maximiano (2004, p.33) “Administração é uma 

palavra antiga associada a outras que se relacionam com o processo de tomada de decisões 

sobre recursos e objetivos”. A palavra administração vem do latim administratione, assim 

como manejo e gestão. Estas palavras têm o mesmo significado, compreendem a um processo 

dinâmico de tomar decisões sobre a utilização de recursos para possibilitar a realização de 

objetivos (MAXIMIANO, 2004).  

Segundo Chiavenato (2005, p.5) “A administração se refere à combinação e 

aplicação de recursos organizacionais - humanos, materiais, financeiros, informação e 

tecnologia- para alcançar objetivos e atingir desempenho excepcional”. O referido autor 

complementa que: 

Administrar não significa simplesmente executar tarefas ou operações, mas fazer 
com que elas sejam executadas por outras pessoas em conjunto e de maneiras 
satisfatória e que traga resultados. O administrador não é o que faz, mas o que faz 
fazer. A administração faz as coisas acontecerem através das pessoas em conjunto 
para permitir que as organizações alcancem sucesso em suas estratégias e operações. 
Na realidade, a administração não é uma ciência exata, mas uma ciência social, pois 
ela lida com negócios e organizações basicamente através de pessoas e de conceitos 
(CHIAVENATO, 2005, p. 6). 
 

O processo administrativo é compreendido por quatro etapas: planejamento, 

organização, liderança e controle. De acordo com Bueno (2007, p. 625) o “processo como a 

maneira de operar, resolver ou ensinar”. No conceito de Chiavenato (2005, p. 15): 

Processo significa uma sequencia de ações que sucedem para chegar a um 
determinado ponto. Uma maneira sistemática de fazer as coisas. Em um método, ou 
maneira e conduzir certas atividades. Referimos à administração como um processo 
para enfatizar que todos os administradores, independentemente de seus níveis ou 
funções, se engajam continuamente em certas atividades inter-relacionadas- como 
planejar, organizar, dirigir e controlar- para alcançar os objetivos desejados. Assim, 
o processo administrativo é o conjunto e sequencia das funções administrativas. 
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O planejamento é a primeira etapa do processo administrativo. Na ótica de 

Maximiano (1989, p. 81) “o processo de planejamento é uma função administrativa que 

consiste em tomar decisões antecipadamente”. Para Chiavenato (2005, p. 190) “o 

planejamento constitui a primeira das funções administrativas, vindo antes da organização, da 

direção e do controle”.  Chiavenato (2005, p. 190) discorre ainda que: 

  
[...] Ele também é um processo que inclui a definição dos objetivos organizacionais 
e a seleção das políticas, procedimentos e métodos desenhados para o alcance desses 
objetivos [...] O planejamento fundamenta os próximos estágios do processo 
administrativo [...] Antes que qualquer função administrativa seja executada, a 
administração precisa planejar, ou seja, determinar os objetivos e os meios 
necessários para alcançá-los adequadamente [...]. 

 
Para explicar o processo de planejamento, Maximiano (1989, p.82) define “a 

antecipação a situações previsíveis, predeterminação de acontecimentos e preservação da 

lógica entre eventos”, como sendo as três principais finalidades do processo de planejamento.   

 Para trabalhar com eficiência, o gerente utiliza o planejamento como ponto inicial e 

delimita seu processo em etapas. Na opinião de Chiavenato (2005, p.195) o processo de 

planejamento se dá em seis passos, etapas da gestão nas quais o gerente moderno precisa 

“Definir objetivos, verificar qual as situação atual em relação aos objetivos, desenvolver 

premissas quanto às condições futuras, analisar alternativas em ação, escolher um curso de 

ação entre várias alternativas, implementar o plano e avaliar os resultados”. Já para outros 

autores, como Maximiano (1989) esse processo é divido em quatro etapas, a saber: avaliação 

das condições, definição precisa de objetivos, previsão de alternativas e predominância de 

ação. 

O planejamento é feito de vários tipos diferentes de planos e ocorre em todos os 

níveis da organização. Chiavenato (2005) divide e define os tipos de planejamento de acordo 

com os três níveis institucionais em que acontecem.  Desta divisão o autor conclui que no  

nível institucional é o planejamento estratégico, no nível intermediário o planejamento tático, 

e no nível operacional o planejamento operacional. Dessa divisão ele caracteriza-os da 

seguinte forma: 

I-Planejamento estratégico é um processo organizacional compreensivo de 
adaptação através da aprovação, tomada de decisão e avaliação. [...] envolve toda a 
organização [...] usado à longo prazo[...] se assenta sobre três parâmetros: a visão do 
futuro, os fatores ambientais externos e os fatores organizacionais internos. II- 
Planejamento tático é o planejamento focado no médio prazo e que enfatiza as 
atividades correntes das várias unidades ou departamentos da organização. III- 
Planejamento operacional é focalizado para o curto prazo e abrange cada uma das 
tarefas ou operações individualmente. Preocupa-se com “o que fazer” e com o 
“como fazer” (CHIAVENATO, 2005.p.202-207). 
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A segunda etapa do processo administrativo é a função de organização, que para 

Maximiano (1989, p. 153) “a função de organização compreende as decisões tomadas pelos 

administradores visando dividir o trabalho entre indivíduos ou grupos, definindo as 

atribuições específicas que contribuirão para tarefa total”. Essa etapa para Chiavenato (2005, 

p. 282) “é parte integrante do processo administrativo. Neste sentido, organização significa o 

ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua 

administração e estabelecer relações entre eles e sua atribuições”. A tarefa básica da 

organização é estabelecer a estrutura organizacional (Chiavenato, 2005, p. 287). O mesmo 

relata ainda, que “existem dois caminhos para se abordar a estrutura organizacional: a 

especialização vertical, que conduz aos níveis de hierarquia, e especialização horizontal, que 

conduz a áreas de departamentalização ou divisionalização” (CHIAVENATO, 2005, p.287). 

 A terceira etapa do processo administrativo é a direção que na ótica de Chiavenato 

(2005, p. 16) “é a função administrativa que envolve o uso de influência para ativar e motivar 

as pessoas a alcançarem os objetivos organizacionais. Ela envolve influenciação, 

comunicação, orientação, motivação e liderança das pessoas para desempenhar as tarefas”.  

Como última etapa do processo administrativo, tem-se a função controle, definida 

por Maximiano (1989, p.270) “como a parte do processo administrativo que tem como 

finalidade acompanhar e avaliar o comportamento da organização e de seus objetivos”. “O 

controle é a função administrativa que monitora e avalia as atividades e resultados alcançados 

para assegurar que o planejamento, organização e direção sejam bem-sucedidos” 

(CHIAVENATO, 2005. p 513). 

Divide-se o processo de controle em quatro etapas: 

I-Estabelecimento de objetivos ou padrões de desempenho, II- Avaliação ou 
mensuração do desempenho atual, III- Comparação do desempenho atual com os 
objetivos ou padrões estabelecidos, IV- Tomada de ação corretiva para corrigir 
possíveis desvios ou anormalidades (CHIAVENATO, 2005. p.515). 

 

Para Maximiano (1989, p. 273) essas quatro etapas compreendem:  

I-Definição de um objetivo, alvo ou meta pré-determinada; II- Alguma forma de 
mensuração da atividade que procura alcançar esse resultado esperado; III- 
Comparação entre a atividade (desempenho presente) e o objetivo (desempenho 
esperado); IV- Algum tipo de ação que corrija ou reforce a atividade, para assegurar 
a realização do objetivo, ou que detecte a necessidade de alterá-lo.  
 
 

As quatro funções administrativas estão diretamente relacionadas entre si, pois se 

uma delas não for bem executada, prejudicará o andamento das demais. Elas são 

extremamente importantes para as organizações, pois através delas é que a administração da 

instituição pode chegar à eficiência.  



 

 

 
 Figura 1: As quatro funç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fonte: Chiavenato (2005

Como visto na figura, o administrador nas organizações modernas, é um elemento de 

vital importância para o sucesso organizacional, e para ocupar essa função 

desempenhar bem as quatro funções acim

administrativo ele precisa definir os objetivos e metas a serem alcançados, 
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A administração é uma arte, no sentido de profissão ou área de ação humana. Toda 
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precisam de competências, que incluem diversas habi
habilidades podem ser adquiridas ou aprimoradas por meio de experiência e estudo. 
Algumas pessoas revelam talento excepcional como administradores, nos mais 
variados tipos de organizações e empreendimentos humanos. Henry Ford e Bill 
Gates são algumas pessoas que demonstram esta habilidade em alto grau. As 
grandes organizações disponibilizam as realizações individuais, mas sempre há 
talentos, muitas vezes anônimos, por trás das realizações coletivas
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Gates são algumas pessoas que demonstram esta habilidade em alto grau. As 
grandes organizações disponibilizam as realizações individuais, mas sempre há 
talentos, muitas vezes anônimos, por trás das realizações coletivas
2004, p.35).               
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Chiavenato (2005, p. 27) propõe que “habilidade é
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indivíduo adquire ou desenvolve, por meio de experiência e de observação da experiência 

Kartz (1955 apud CHIAVENATO, 2005, p.19) existem trê

importantes para o desempenho administrativo bem sucedido: 

habilidades conceituais, definidas assim: 

I-Habilidades conceituais envolvem a visão da organização ou da unidade 
organizacional como um todo, a facilidade de trabalhar com ideias e 
conceitos, teorias e abstrações; II- Habilidade humanas estão relacionadas 
com o trabalho com pessoas  e referem-se à facilidade no relacionamento 
interpessoal e grupal; III- Habilidades técnicas envolve
conhecimento especializado e facilidade na execução de técnicas 
específicas relacionadas com o trabalho. 
 

Para ocupar posições nas organizações, executar seus papéis gerenciais e buscar 

melhores maneiras de administrar, o administrador deve desenvolver e usar 

habilidades, dentre elas as habilidade conceituais, as habilidades humanas e as habilidades 

As três habilidades do administrador. 

2005, p.19). 

Analisando a figura constata-se que o administrador necessita de habilidades para 

bem sucedido na sua empresa. Ele precisa de conhecimentos técnicos para demonstra

com o trabalho e com determinados procedimentos. Usando

manas ele tem a capacidade de relacionar-se bem com os funcionários de todos 

os setores organizacionais. Possuindo as habilidades conceituais ele é capaz de raciocinar 

buscar alternativas que solucionem os seus desafios diários onde atu

17 

indivíduo adquire ou desenvolve, por meio de experiência e de observação da experiência 

) existem três tipos de habilidades 

 habilidades técnicas, 

Habilidades conceituais envolvem a visão da organização ou da unidade 
a facilidade de trabalhar com ideias e 

abilidade humanas estão relacionadas 
se à facilidade no relacionamento 

abilidades técnicas envolvem o uso de 
conhecimento especializado e facilidade na execução de técnicas 

Para ocupar posições nas organizações, executar seus papéis gerenciais e buscar 

nvolver e usar de várias 

habilidades, dentre elas as habilidade conceituais, as habilidades humanas e as habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

se que o administrador necessita de habilidades para ser 

le precisa de conhecimentos técnicos para demonstrar aos 

determinados procedimentos. Usando suas 

se bem com os funcionários de todos 

os setores organizacionais. Possuindo as habilidades conceituais ele é capaz de raciocinar para 

us desafios diários onde atua, e ter uma visão 



 

 

holística da empresa. As três habilidades reforçam sua liderança junto aos demais 

funcionários da empresa ou instituição em que o administrador trabalha.

O administrador desempenha alguns papéis dentro da organização em que trabalha. 

Segundo Chiavenato (2005, p. 22) “

respeito do comportamento de uma pessoa”. O autor complementa afirmando que “cada papel 

representa atividades que os administradores conduzem para cumprir as funções de 

organizar, dirigir e controlar”

Mintzberg (1973 apud

verificou que as atividades administrativas podem ser organizadas em dez papéis”. 

autor divide os dez papeis em três categorias: interpess

I-Papéis interpessoais representam as relações com outras pessoas e estão 
relacionados com as habilidades humanas [...] 
interage com as pessoas e influencia os subordinados; II
descrevem as
[...] M
decisoriais envolvem todos os eventos e situações nos quais o administrador deve 
fazer uma escolha ou opção.
informação em suas decisões.
p.22).

 

Discutindo a importância dos pa

“no fundo, os papéis interpessoais, informacionais e decisoriais dependem fortemente do 

conhecimento, perspectiva e atitude do administrador”.
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Fonte: Chiavenato (2005

ística da empresa. As três habilidades reforçam sua liderança junto aos demais 

funcionários da empresa ou instituição em que o administrador trabalha.

O administrador desempenha alguns papéis dentro da organização em que trabalha. 

(2005, p. 22) “um papel é um conjunto de expectativas da organização a 

respeito do comportamento de uma pessoa”. O autor complementa afirmando que “cada papel 

atividades que os administradores conduzem para cumprir as funções de 

organizar, dirigir e controlar” (CHIAVENTO, 2005, p.22.). 

apud CHIAVENATO, 2005, p.22) “fez uma interessante pesquisa

verificou que as atividades administrativas podem ser organizadas em dez papéis”. 

papeis em três categorias: interpessoal, informacional e decisorial

Papéis interpessoais representam as relações com outras pessoas e estão 
relacionados com as habilidades humanas [...] Mostram como o administrador 
interage com as pessoas e influencia os subordinados; II
escrevem as atividades usadas para manter e desenvolver uma rede de informaç

[...] Mostram como o administrador intercambia e processa a informa
decisoriais envolvem todos os eventos e situações nos quais o administrador deve 
fazer uma escolha ou opção. [...] Mostram como o administrador utiliza a 
informação em suas decisões.(MINTZBERG, 1973 apud CHIAVENATO, 2005, 
p.22). 

Discutindo a importância dos papéis do administrador, Chiavenato (2005, p. 23) 

“no fundo, os papéis interpessoais, informacionais e decisoriais dependem fortemente do 

conhecimento, perspectiva e atitude do administrador”. 

Os dez papéis do administrador. 

2005, p.23) 
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Verifica-se que os três papéis destacados na figura, representam as características 

que o administrador deve possuir para executar com eficácia e eficiência as quatro funções 

administrativas, significa o que ele é como pessoa. 

 A gestão é uma atividade exercida nas organizações por profissionais dotados de 

conhecimento- técnico, que possuem espírito de liderança e que conhecem a empresa como 

um todo.  O surgimento da gerência se deu desde o século XX. Segundo Drucker (1999, p.38) 

“Quando surgiram as primeiras grandes organizações - com a empresa, por volta de 1870, 

sendo de longe a mais visível, gerenciar o interior era o novo desfio”. O autor defende que 

atualmente, a nova hipótese a e base que a gerencia ser inspirada é a seguinte: 

A gerência existe para o bem dos resultados da instituição. Ela precisa começar com 
os resultados pretendidos e deve organizar os recursos da instituição para atingi-los. 
Ela é órgão para tornar a instituição –seja ela empresa seja uma igreja, universidade, 
hospital ou asilo para mulheres exauridas- capaz de produzir resultados fora dela 
mesma (DRUCKER, 1999, p.40). 
 

 Considerando-se que a gestão está relacionada com a tomada de decisão, convém 

observar o conceito de gestão estratégica, que para os autores Braga e Monteiro (2005, p. 150) 

“é um processo administrativo que visa dotar a instituição da capacidade de antecipar novas 

mudanças e ajustar as estratégias vigentes com a necessária velocidade e efetividade sempre 

que for necessário”. 

Para Motta (1998, p.19) “a função gerencial não se parece com nenhuma outra 

função ou profissão, pois os profissionais que exercem essa função necessitam de certo jogo 

de cintura e muita habilidade, isso devido ás inúmeras tarefas e situações (uma diferente da 

outra) a serem resolvidas”. Raufflet (2005, p. 76) propõe que o “objetivo geral do trabalho dos 

gerentes é, antes de mais nada, fazer funcionar uma unidade administrativa”. O autor citado 

complementa: 

O conjunto de suas ações é realizado em três planos diferentes: diretamente (os 
executores, aqueles que fazem); indiretamente, através de pessoas (os líderes, 
aqueles que fazem as pessoas fazer), ou mais indiretamente ainda, através das 
informações passadas pelas pessoas (os administradores, aqueles que fazem as 
pessoas fazer, tratando e partilhando as informações). A essência do trabalho do 
gerente, portanto, é exercer simultaneamente esses três papéis em graus variados 
(RAUFFLET, 2005, p.76.). 
 

Em todos os ambientes organizacionais faz-se necessário o planejamento, a 

organização, a direção e o controle para que se atinja a plenitude dos objetivos. Estes são 

atribuições dos gestores. Drucker (2001, p. 40) confirma a importância da gerência: 

A gerência existe para o bem dos resultados da instituição. Ela precisa começar com 
os resultados pretendidos e deve organizar os recursos da instituição para atingi-los. 
Ela é o órgão para tornar a instituição- seja ela uma empresa seja uma igreja, 
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universidade, hospital ou asilo para mulheres exauridas – capaz de produzir 
resultados fora da mesma. 
   

Conforme Drucker (2001, p. 223) ”a gerência é necessária em todas as organizações 

modernas; trata-se de uma função geral de todas as organizações, qualquer que seja sua 

missão específica. Pode se dizer até que a gerência é o órgão central da sociedade do 

conhecimento”. Para Motta (1997, p. 26) “a gerência é arte de pensar, de decidir e de agir; é a 

arte de fazer acontecer, de obter resultados. Resultados que podem se definidos, previstos, 

analisados, mas que têm de ser alcançados através das pessoas e numa interação humana 

constante”. 

Segundo Motta (1997, p. 28): 

O aprendizado gerencial é o processo pelo qual um individuo adquire novos 
conhecimentos, atitudes  e valores em relação ao trabalho administrativo; fortalece sua 
capacidade de análise de problemas; toma consciência de alternativas 
comportamentais; conhece melhor seus próprios estilos gerenciais e obtém habilidades 
para uma ação mais eficiente e eficaz em determinados contextos organizacionais. 
 

Libâneo (2008) considera que os termos organização, administração e gestão 

possuem significados muito parecidos e são aplicados aos processos organizacionais. Este 

mesmo autor define os principais termos sobre gestão: 

Organizar significa dispor de forma ordenada, articular as partes de um todo, prover 
as condições necessárias para realizar uma ação; administrar é o ato de governar, de 
por em prática um conjunto de normas e funções. Gerir é administrar, gerenciar, 
dirigir. No campo da educação escolar, termo que tradicionalmente caracteriza  os 
princípios e  procedimentos referentes á ação de planejar o trabalho da escola, 
racionalizar o uso dos recursos (materiais, financeiros, intelectuais ), coordenar e 
controlar o trabalho das pessoas. Alguns autores utilizam essas duas expressões 
indistintamente, outros atribuem maior amplitude a uma ou a outra. O mesmo 
acontece com os termos gestão e direção, ora tomados como sinônimos, ora o 
primeiro praticamente se confundindo com administração e o segundo como um 
aspecto do processo administrativo. O termo cultura organizacional vem diretamente 
associado  á ideia de que as organizações são marcadas pelas interações sociais entre 
as pessoas, destacando as relações informais que ocorrem na escola, para além de 
uma visão meramente burocrática do funcionamento da instituição. Essa ideia da 
escola como um sistema sociocultural vem suscitando dada vez mais interesse por 
causa de suas implicações no funcionamento da escola, especialmente no projeto 
pedagógico, na construção do currículo e nas formas de gestão (LIBÂNEO, 2008, p. 
97).   
 

Observa-se que os gestores ou administradores eficientes e eficazes utilizam com 

maestria as funções administrativas do planejamento, da organização, da liderança e do 

controle na sua rotina diária, seja em qual for o tipo de instituição na qual atuam, aliadas com 

suas habilidades humanas, técnicas e conceituais, e que tais gestores ou administradores 

também realizam o processo de tomada de decisões. Percebe-se ainda que na sua atuação,eles 

necessitam desempenhar bem seus papéis interpessoais, informacionais e decisoriais a fim de 

realizar com perfeição as funções administrativas de planejamento, organização, liderança e 
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controle. No próximo item será verificada a atuação do gestor utilizando as funções 

administrativas, os seus papéis gerenciais e suas habilidades em instituições de ensino e serão 

abordados temas referentes à gestão educacional e gestão do Ensino Superior. 

 

2.2 Gestão Educacional e Gestão do Ensino Superior no Brasil 

 

Vive-se atualmente na era da globalização, período de transformações sociais e 

tecnológicas definida por Souza (2005, p.6) da seguinte maneira: “vivemos hoje na chamada 

sociedade do conhecimento, produto de uma revolução científica e tecnológica sem 

precedentes na história”. Neste contexto de transformações contínuas, o autor afirma que:  

“se a educação de massas em algum momento pode ser apenas transmissora do 
conhecimento, agora ela deve buscar o desenvolvimento das competências e 
habilidades para que cada pessoa possa construir seu conhecimento, enfrentar 
situações novas e resolver problemas”(SOUZA, 2005, p.9).  
 

Neste complexo sistema considera-se escola como um centro de formação humana, 

política e social. Segundo Michels (2006, p. 406) “a instituição escolar pode ser 

compreendida como um espaço social privilegiado onde, concomitantemente, são socializados 

saberes sistematizados e transmitidos valores por ela legitimados”. Ao falar sobre o papel 

desempenhado pela escola na atualidade, Paro (2001 apud MICHELS 2006, p.406): 

Não há dúvida de que podemos pensar na escola como instituição que pode 
contribuir para a transformação social. Mas, uma coisa é falar de suas 
potencialidades [...] Uma coisa é falar em tese, falar daquilo que a escola poderia ser 
[...] Outra coisa bem diferente é considerar que a escola que aí está esteja cumprindo 
essa função [...].  

 

Nos anos de 1990 o Brasil iniciou a reforma educacional que assumiu a racionalidade 

administrativa como paradigma. Para Oliveira (2000, apud MICHELS 2006, p. 410) “as 

reformas educacionais dos anos 90 apresentam como seu principal traço a tentativa de 

modernização administrativa do aparato público”. Segundo Michels (2006, p. 410) tais 

reformas “tem por base a crítica ao modelo centralizado de planejamento”. A autora afirma 

ainda que “a reforma de Estado iniciada no Brasil nos anos de 1990 vem substituindo o 

planejamento centralizado pela flexibilização da gestão”. Sobre essa flexibilização, Michels 

(2006) discorre que “na reforma educacional, esse planejamento apresenta-se de maneira 

flexibilizada, indicando um novo modelo de gestão do ensino público”. A referida autora  

conceitua que “agora descentralizada, a gestão deve assumir uma forma mais flexível e 

participativa”(MICHELS, 2006, p.410). 
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Hora (1994 apud ALMEIDA, 2011, p.19) observa que a gestão escolar segue os 

caminhos traçados historicamente pela administração empresarial, neste sentido, sua forma de 

administrar não se desvincula dos princípios administrativos empresariais, com suas 

características capitalistas. Observa-se que o gestor escolar executa funções de organização e 

administração na instituição em que atua, baseando-se em regras capitalistas que se difundem 

na sociedade. Percebe-se que essa orientação administrativa acaba por confundir a cabeça de 

vários gestores, levando-os a se acharem soberanos sobre os seus subordinados, mas também 

fazendo com que eles se esqueçam de sua principal atribuição, que é através de sua gestão, 

exercer uma liderança pedagógica, cultural e política, a fim de atender a demanda de seus 

clientes, garantindo o aumento do nível cultural de sua comunidade, lutando pela melhoria da 

qualidade de ensino da sociedade que está inserida sua instituição.  

Segundo análise da definição de Hora (1994) em relação à gestão escolar, percebe-se 

que o termo gestão escolar está diretamente associado à figura do gestor escolar, de modo que 

se pode considerar uma boa escola aquela que é administrada por um diretor. A gestão escolar 

percorre por caminhos determinados no decorrer da história educacional brasileira, seguindo 

desde a gestão autocrática, na qual o gestor exercia o poder absoluto sobre os seus 

comandados. Nos dias atuais, observa-se o uso de um novo modelo de gestão, que incentiva a 

participação de toda a comunidade escolar no processo de tomada de decisões e em temas 

pertinentes aos interesses dos participantes que formam o sistema educacional. A forte 

influência do antigo modelo autocrático torna-se o desafio a ser enfrentado pelos gestores 

escolares da atualidade. 

A partir dessas reflexões, percebe-se a importância de se discutir a gestão 

democrática na educação. O tema gestão escolar democrática é amplamente discutido 

atualmente pelos órgãos governamentais e pela sociedade, que buscam soluções para 

inovação do sistema de ensino vigente. Verifica-se que a principais mudanças direciona-se à 

descentralização do poder, a necessidade de um trabalho realizado com grande participação de 

todos os setores das instituições de ensino e da comunidade, com o intuito de envolver toda a 

sociedade. Segundo Ferreira (2000, p.167) “a gestão democrática da educação é, hoje, um 

valor já consagrado no Brasil e no mundo, embora ainda não totalmente compreendido e 

incorporado à prática social global e à prática educacional brasileira e mundial”. Ao apontar a 

importância da gestão democrática, a referida autora teoriza que “é indubitável sua 

importância como um recurso de participação humana e de formação para cidadania. É 

indubitável sua necessidade para a construção de uma sociedade mais justa, humana e 

igualitária” (FERREIRA, 2000, p.167).  
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De acordo com Silva (2001, p.54) “a gestão participativa educacional pressupõe 

mudanças na estrutura organizacional e novas formas de administração, tanto no micro como 

no macro sistema escolar”. No entanto, autor pondera que tais mudanças estruturais devem 

ocorrer de forma gradual, pois ele entende que “a organização escolar não permite uma 

transformação abrupta na sua concepção pedagógica, política e financeira” (SILVA, 2001, 

p.54). Percebe-se que qualquer mudança organizacional não rompe completamente a estrutura 

anterior, e sim aperfeiçoa as características antigas e implanta novas possibilidades. 

Na gestão democrática, a educação é tarefa da família, do governo e da sociedade, 

sendo que para que aconteça essa sintonia, faz-se necessária o envolvimento de todos os 

segmentos que constituem o processo educacional e de um trabalho coletivo visando ações 

concretas. Sobre o processo de implantação da gestão democrática, Paula e Scheneckenberg 

(2008, p. 9) estabeleceram que “para que se efetive essa gestão democrática, faz-se necessário 

vivenciar, no dia-a-dia, incorporar ao cotidiano da escola e tornar essencial para a vida 

organizacional da escola, assim como é fundamental a presença do aluno”.  

A escola necessita de mudanças para adaptar-se ao novo padrão de globalização. 

Sobre esse processo de transformação, Kosik (1976, apud LÜCK, 2000, p.27) evidencia que      

“a realidade pode ser mudada só porque e só na medida que nós mesmos a produzimos, e na 

medida que saibamos que é produzida por nós”. Complementando este pensamento, Lück 

(2000, p.27) afirma que “tal compreensão é o fundamento da gestão democrática, que 

pressupõe a ideia de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas, analisando 

situações, decidindo sobre o seu encaminhamento e agindo sobre elas, em conjunto”. 

Ao comentarem a importância das mudanças no sistema de ensino da atualidade, 

Paula e Scheneckenberg (2008, p. 2) discorem: 

Considera-se que esse processo de mudança tem grande relevância e importância 
para o início de uma transformação, é necessário que ocorra por etapas, proporcione 
um ambiente de trabalho que seja favorável a essas inovações, buscam-se pessoas 
preparadas e motivadas, que se envolvam, sujeitos que participem direta ou 
indiretamente desse processo educacional.  

 

A escola é responsável pela transmissão do conhecimento, entretanto, no contexto do 

mundo globalizado, exigi-se que a escola adote uma nova postura baseada na renovação de 

seus métodos. Essa nova postura escolar tem o intuito de:  

Transmitir um conhecimento de nível elevado para preparar o aluno a ser criativo e 
pensante, com o objetivo de formar cidadãos críticos e que se comprometam com 
uma participação mais efetiva, para obter resultados com eficácia, favoráveis ao 
desenvolvimento do estabelecimento (PAULA; SHCNECKENBERG, 2008, p. 2) 
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Considerando-se este novo enfoque da escola, o gestor escolar surge como sendo o 

indivíduo que irá difundir as ideias para que aconteça a mudança, aquele que irá articular 

essas ideias junto à comunidade escolar. Para Alonso (1988, apud PAULA; 

SCHENECKENBERG, 2008, p. 2) fazer as mudanças trata-se de: 

Repensar a escola como um espaço democrático de troca e produção de 
conhecimento que é o grande desafio que os profissionais de educação, 
especificamente o gestor escolar, deverão enfrentar nesse novo contexto 
educacional, pois o gestor escolar é o maior articulador desse processo e possui um 
papel fundamental na organização do processo de democratização escolar. 
 

Conceituando sobre uma escola democrática, Puig et al.(2000, p.33) afirma que 

“uma escola democrática define-se pela participação do alunado e do professorado no 

trabalho, na convivência e nas atividades de integração”. Ao descrever a atuação da escola na 

era em que vivemos, Lück (2000, p. 12) comenta: 

A escola se encontra, hoje, no centro de atenções da sociedade. Isto porque se 
reconhece que a educação, na sociedade globalizada e economia centrada no 
conhecimento, constitui grande valor estratégico para o desenvolvimento de 
qualquer sociedade, assim como condição importante para a qualidade de vida das 
pessoas. 
 

Tem-se a escola como transmissora de conhecimentos e como meio de transformação 

individual. Sobre o papel desempenhado pela escola, Paro (2001 apud MICHELS 2006, 

p.406) discorre: 

Não há dúvida de que podemos pensar a escola como instituição que pode contribuir 
para a transformação social. Mas uma coisa é falar de suas potencialidades [...] Uma 
coisa é falar em tese, falar daquilo que a escola poderia ser [...] Outra coisa bem 
diferente é considerar que a escola que aí está já esteja cumprindo essa função. 

 
Entende-se a educação como um processo contínuo e permanente, onde no ato de 

ensinar os alunos, os professores são educados continuamente, passando esse a ser o desafio 

que irá assumir constantemente. Nesse sentido entende-se que: 

A gestão democrática da educação, na complexidade do mundo atual, implica 
colocar a educação a serviço de novas finalidades, afim de se poder, na tentativa de 
superar tudo o que tem corroído a humanidade neste quadro de caos e de barbárie 
em que vivemos, construir um futuro mais compromissado com toda a 
humanidade(FERREIRA, 2000, p. 173).  
 

Os caminhos procurados ou efetivados para democratização do ensino vêm sendo 

indicados com bastante destaque por educadores ou sujeitos envolvidos, direta ou 

indiretamente com o trabalho pedagógico usados nas escolas. De acordo com Scheneckenberg 

(2005, p. 15): 

A democratização da gestão do sistema educativo amplia-se a gestão da escola, a 
qual prevê, entre outras ações, o envolvimento, a participação dos pais dos alunos, 
moradores e demais membros da comunidade local, como lideranças políticas, 
movimentos populares no processo de tomada de decisões, a partir do contexto 
escolar. 
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O processo de reestruturação capitalista passa por constantes transformações, 

alterando a constituição de diversos setores, tais como o econômico, o social e 

principalmente, o educacional. Tal mudança acarreta também alteração no perfil dos 

empregados e na sua qualificação profissional. Para se adaptar as novas demandas 

provenientes das mudanças ocorridas nas diversas áreas do conhecimento, fizeram-se 

necessárias transformações nas instituições de ensino e nos sistemas educacionais. Mudanças 

mundiais nas esferas sociais, econômicas, políticas, culturais, geográficas, a globalização 

social e o desenvolvimento econômico, são exemplos de características desse processo de 

reestruturação capitalista. Essas transformações contínuas atingem as instituições 

educacionais em todos os seus aspectos e nos seus componentes, sejam eles os docentes, os 

alunos, a comunidade e a sociedade em geral. Neste processo de ebulição mundial, faz-se 

necessário desenvolver as instituições de ensino para fazerem frente ás mudanças e evoluírem 

em conjunto com a sociedade. 

 As Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, cuja gestão enfrenta diversos 

desafios, possui uma estrutura e têm funcionamento definidos e regidos por um conjunto de 

normas e dispositivos legais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, pela nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), como também pela Lei nº 

9.135/95, que criou o Conselho Nacional de Educação (CNE), além de vários outros Decretos, 

Portarias e Resoluções. 

A educação superior brasileira possui características típicas dos países em 

desenvolvimento sendo uma agente transformadora do progresso econômico e social de nossa 

nação. Sobre a importância da educação superior, pode-se destacar que: 

O sentido social da responsabilidade social da educação superior consiste em 
produzir e socializar conhecimentos que tenham não só o mérito científico, mas 
também valor social e formativo. Portanto que sejam importantes para o 
desenvolvimento econômico, que tenham sentido de cidadania pública [...] Que a 
universidade não dê razão ao mercado se e quando ele se impõe como razão da 
sociedade. [...] Que a universidade não seja um motor de globalização da economia 
de mercado, mas sim da globalização da dignidade humana. (DIAS SOBRINHO, 
2005, p.172). 
 

Analisando o tempo médio do ensino superior nacional, Soares (2002, p.115) afirma 

que “o ensino superior brasileiro oferece duas principais opções de cursos de nível superior, 

os cursos sequenciais, com até dois anos de duração, e os cursos de graduação, a maioria com 

duração de quatro anos”. A autora complementa que ”além desses, são oferecidos também os 

cursos de formação tecnológica, como dois ou três anos de duração, e cursos com cinco ou 

seis anos, como os de engenharia, de medicina e direito” (SOARES, 2002, p.115). 
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O ambiente em que o ensino superior está inserido passou por enormes 

transformações nos últimos anos, afetando em diferentes graus as instituições de ensino e a 

população. Sobre essas mudanças, destaca-se: 

[...] De um modo geral, nota-se, nitidamente, um clima de grandes mudanças no 
interior das IES públicas e privadas, [...] E nas suas relações com outros setores da 
sociedade, especialmente com os órgãos responsáveis por essa política no País. [...] 
Poder-se-ia dizer que vivenciamos uma grande fase de transição em nosso ensino 
superior, sobretudo entre as instituições particulares, apontando para mudanças 
maiores na estrutura e funcionamento dessas instituições, embora o esboço final 
desse cenário ainda não esteja suficientemente claro (TRIGUEIRO, 2002 p.136). 

 
No contexto atual do ensino superior, verifica-se que o antigo modelo de gestão das 

IES precisa ser revisto, para se adaptar ao novo modelo educacional. A procura pela qualidade 

deve ser uma constante e o processo de gestão da qualidade está intimamente ligado à sua 

gestão estratégica, mobilizando todos os membros da organização. Por essa ótica, é função 

dos gestores da instituição traçar os objetivos e fixar as metas de qualidade. 

 Sobre o modelo de gestão que deve ser implantado nas IES, Tachizawa e Andrade 

(2002 apud STRAUHS; ANDRADE; SERAFIM, 2005, p. 2) concordam que a “configuração 

organizacional é uma peça fundamental para a obtenção de um melhor desempenho no 

processo de gestão de uma instituição de ensino”. Por outro lado, afirmam que normalmente 

prevalece nas IES a estrutura tradicional, do tipo verticalizada e funcional. Entretanto, 

propõem a departamentalização por processos como forma de agilizar o trabalho e aumentar o 

desempenho das pessoas nas instituições de ensino. 

Para Sabia e Rossinholi (2001, p.5) as IES apresentam uma gestão tradicional, 
possuindo: 
 

Uma estrutura organizacional verticalizada, com formato piramidal, na qual cada 
função hierarquicamente inferior está sob controle e supervisão da mais alta,  quer 
dizer, daquela que lhe é imediatamente superior, assegurando unidade de controle.A 
organização do trabalho é estabelecida por meio da departamentalização por função. 
O processo decisório é centralizado, ou seja, as decisões são tomadas pelo 
proprietário ou pelos sócios, de tal maneira que a figura do dono é muito forte. É ele 
quem detém o poder, os níveis hierárquicos mais baixos praticamente não possuem 
poder de decisão. O planejamento é rudimentar, existindo apenas em algumas áreas 
específicas e estas desvinculadas umas das outras. Por outro lado, não existem 
instrumentos efetivos de controle. 
 

Quanto à estrutura da IES privadas, Monteiro (2005, apud STRAUHS; ANDRADE; 

SERAFIM, 2005, p. 2), afirma que: “a estrutura organizacional excessivamente burocrática é 

responsável por uma grande confusão entre o empresário-empreendedor e o executivo 

educacional, provocando uma gestão não profissional”. Ao analisar a estrutura das IES 

públicas, Soares (2002, p. 139) relata que “constata-se uma certa ambigüidade na distribuição 

interna do poder, ora se concentrando em determinados setores[...] Ora se diluindo e 
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dispersando em uma multiplicidade de esferas decisórias, colegiados e grupos de interesse”. 

No caso da IES pública, Cunha (1999, p.59) enfatiza que “a estrutura da universidade 

brasileira ainda está à espera de quem a estude com objetivos mais profundos do que o mero 

enfoque administrativo”. Para esse autor as formas de estruturação das IES públicas têm 

seguido quatro modelos básicos: 

I- A agregação dos departamentos em alguns poucos centros; II- A reunião dos 
departamentos em número maior de institutos, faculdades ou escolas; III- A ligação 
dos departamentos diretamente à administração superior, sem instância 
intermediária alguma; IV- A superposição dos centros às faculdades, aos institutos e 
ás escolas (CUNHA, 1999, p.61). 
 

Em relação à complexidade da estrutura das IES, salienta-se que:   

Poucas são as universidades que têm a estrutura mais simples: a que liga os 
departamentos diretamente à administração superior: são as menores e as mais 
novas. As estruturas mais complexas, agregando institutos/faculdades/escolas em 
centros aparecem em apenas uma universidade de grande porte e quatro de médio 
porte (CUNHA, 1998, p.61). 
 

Analisando as vantagens e desvantagens do tipo de estrutura organizacional adotadas 

pelas IES públicas e privadas, Soares (2002, p. 139) discorre que: 

Se por um lado, a maior concentração e centralização de poder nas IES privadas, 
comparativamente às públicas, possibilita maior agilidade e flexibilidade às 
primeiras, por outro lado, esse fato tende a diminuir o comprometimento 
institucional no grupo das particulares. Isto significa que em geral, a participação 
nas decisões e o envolvimento, sobretudo de docentes, na IES particulares, é 
limitado, repercutindo na comunicação entre a administração superior e as bases 
acadêmicas.  
 

Existe outro aspecto que deve - se considerar em relação à diferença entre as IES 

públicas e privadas, que é o tipo de hierarquia implementada em cada uma delas. Quanto ao 

tipo de hierarquia, enfatiza-se: 

Outro aspecto distintivo entre os dois grandes grupos de instituições refere-se à 
hierarquia. Nas públicas, tem-se um número acentuado de hierarquias, muitas delas 
se superpondo, atinentes à titulação, à visibilidade e prestígio no campo científico – 
entre os pares docentes/cientistas-, ao tempo de casa, aos cargos formais e a demais 
posições honoríficas; todos esses níveis hierárquicos tornam extremamente 
complexos os processos decisórios e comunicativos nessas instituições; por sua vez, 
as IES privadas possuem poucos níveis e tipos de hierarquias, favorecendo a 
articulação entre diferentes setores e indivíduos, sejam estes técnicos ou docentes, o 
que se reflete numa menor possibilidade de resistência a mudanças e a inovações, 
bem como numa maior disposição parra incorporar novos valores, provenientes de 
grupos emergentes e de outros não identificados com o ethos acadêmico 
propriamente dito (SOARES, 2002, p. 139). 
 

A configuração do ensino superior é discutida por vários setores da sociedade. Sobre 

os desafios da gestão da IES brasileira, destaca-se: 

O trabalho de construção de uma nova condição institucional e de gestão das IES no 
País é dos mais sensíveis e difíceis no momento, pois envolve não apenas a 
formulação de modelos e discussões técnicas, como aquelas afetas ao planejamento 
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e á avaliação, mas principalmente, porque precisam ser amplamente negociados e 
discutidos com toda a comunidade interna e externa (SOARES, 2002, p.142).  
 

  
Nas instituições educacionais existem os gestores, que são profissionais 

fundamentais para o êxito dos processos de gestão, e que normalmente é representado por 

diretores, supervisores e coordenadores. Esses funcionários procuram envolver a maior 

quantidade possível de pessoas e instituições em seu trabalho, delegando tarefas e 

responsabilidades, capacitando o seu pessoal de apoio, observando de perto os processos de 

ensino e aprendizagem, afim de atingir uma educação de qualidade.  

Na visão de Leão (1953 apud SOUZA, 2006, p.15) a função de gestor na escola deve 

ser sempre ocupada por um professor,  

Com o conhecimento da política educacional de seu povo e dos deveres de 
administrador. [...] [O diretor] defende a política de educação estabelecida, 
interpreta-a, realiza-a em esfera com inteligência e lealdade [...] Sua ação não se 
limita porém, á administração, ela é também de orientação ou  de cooperação como 
orientador. Em qualquer dos casos, é preciosa e indispensável. [...] É então o 
coordenador de todas as peças da máquina que dirige, o líder de seus companheiros 
de trabalho, o galvanizador de uma comunhão de esforços e de ação em prol da obra 
educacional da comunidade. 
 

  Considerando-se a escola como uma organização, surge assim a necessidade de uma 

profissional que entenda todo o seu contexto. Este profissional nas instituições de ensino é o 

diretor escolar. Saviani (1996) discorre sobre o papel do diretor: 

Ao diretor cabe, então, o papel de garantir o cumprimento da função educativa que é 
a razão de ser da escola. Nesse sentido, é preciso dizer que o diretor da escola é 
antes de tudo, um educador; antes de ser administrador ele é um educador. [...] O 
diretor da escola ocupa posição importante na estrutura do ensino público, uma vez 
que pela articulação da escola com a comunidade em que se insere e, também com a 
rede que a compõe o sistema de ensino (SAVIANI, 1996. p.208). 
 

O autor complementa que, em relação aos diretores, no contexto da nova realidade da 

escola: “a função do administrador vai muito além de simplesmente dirigir a escola, envolve 

não só constantes esforços de organização da instituição de ensino, mas também a integração 

de todos os setores, buscando o verdadeiro papel da escola que é o de transformação social 

(SAVIANI, 1996, p. 208)”. 

Existe outra função muito importante dentro da administração escolar que é a do 

supervisor escolar, profissional que, segundo Gimenes e Martins (2010): 

[...] Ocupa um lugar de destaque dentro dessa estrutura organizacional, pois é o co-
responsável pela gestão e qualidade do processo pedagógico, influenciando, direta 
ou indiretamente, o trabalho diário da equipe de professores.(GIMENES e 
MARTINS, 2010, p. 380). 
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Para exercer a função de supervisor, é necessários um conjunto de características 

pessoais, materiais e didáticas. Destacando algumas dessas características para o ato de 

coordenar/supervisionar, Libâneo (2004, apud GIMENES e MARTINS, 2010, p. 381) afirma: 

A coordenação é um aspecto da direção, significando a articulação e a convergência 
do esforço de cada integrante de um grupo visando atingir os objetivos. Quem 
coordena tem a responsabilidade de integrar, reunir esforços, liderar, concatenar o 
trabalho de diversas pessoas. 
 

Para aprofundar o tema, Libâneo (2004, apud GIMENES e MARTINS, 2010, p.382) 

elenca algumas atribuições para o profissional responsável por esta área: “responde pela 

viabilização, integração e articulação do trabalho pedagógico-didático em ligação direta com 

os professores, em função da qualidade do ensino”. 

O profissional que assume essa grande responsabilidade no contexto educacional é 

formado em nível superior por meio do curso de graduação em Pedagogia ou pós- graduação 

como estipulado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, 

sancionado em 20 de dezembro de 1996: 

Art. 64-A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional para educação básica, será feita em 
curso de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 
instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. (BRASIL, 
1996, p. 16).  
 

Percebe-se que as instituições de ensino seguem os modelos administrativos 

empresariais no contexto atual, e que para que obtenha sucesso, tais instituições precisam 

passar por mudanças e ter em seus comandos administradores capacitados que exerçam suas 

funções baseados em tais modelos, com ênfase nas funções administrativas de planejamento, 

organização, controle e liderança, além de possuírem habilidades, tais como: técnicas, 

humanas e conceituais. Os administradores de instituições de ensino precisam desenvolver a 

gestão educacional exercendo com eficiência seus papéis interpessoais, informacionais e 

decisórias junto a todo o corpo de pessoas que fazem parte da instituição de ensino.  

A gestão do ensino necessita de mudanças em sua estrutura, visando a maior 

participação dos diversos setores que compõe a comunidade escolar, na tomada de decisão 

sobre os rumos a seguir no contexto globalizado. Percebe-se que o modelo de gestão 

educacional, seja o da educação de base até a do Ensino Superior, está vinculado aos modelos 

de gestão capitalistas, mas que precisam passar por uma reestruturação, principalmente nas 

IES públicas, profissionalizando seus gestores. Faz – se necessários que estes gestores tenham 

todas as características administrativas e saibam liderar suas equipes em prol do sucesso 

educacional e que possuam ao seu lado, profissionais que possam auxilia-los de maneira pró 

ativa no difícil desafio que é gerir uma instituição de ensino.  



30 
 

 

O perfil do secretário executivo possibilita a este profissional participar do processo 

de implantação de uma gestão participativa nas instituições de ensino, principalmente nas 

IES, pois por ser polivalente, ter várias competências e ter uma visão holística, capacita-o a 

ser um dos trunfos do gestor da instituição. No próximo capítulo serão abordados temas 

relativos à evolução da profissão de Secretariado e a sua atuação na gestão de IES.  
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3  O SECRETÁRIO EXECUTIVO E A GESTÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR 

 
A globalização trouxe diversas modificações em vários setores da sociedade, dentre 

elas no mundo dos negócios, acirrando a competição entre empresas, e também no mercado 

de trabalho, que passou a exigir profissionais muito mais qualificados e adaptáveis às 

constantes oscilações desses mercados. Considera-se a tecnologia como a grande responsável 

pelas modificações que ocorrem em diversos setores do mundo dos negócios, pois 

diariamente é aperfeiçoada e altera continuamente as rotinas no ambiente trabalhista. O 

secretário executivo eficiente nesse ambiente é dotado de um conhecimento geral dos diversos 

setores organizacionais, é um indivíduo que se recicla constantemente, aperfeiçoando seus 

conhecimentos a fim de acompanhar as transformações constantes. Para atingir esse nível de 

qualificação é necessário que o profissional tenha a formação acadêmica, pois através dela 

que ele adquire conhecimentos e desenvolve suas habilidades e competências que serão seu 

suporte para atuar em um mercado em contínua transformação. 

 

3.1 A evolução do profissional de Secretariado Executivo 

 

Para fazer uma contextualização da formação e atuação do profissional de 

Secretariado Executivo na gestão das IES, faz-se necessário fazer um estudo acerca do 

histórico da profissão, do conceito e das características desse profissional. A procura pelo 

conceito de secretário executivo leva à Lei No.7.377, de 30 de setembro de 1985, 

complementada pela Lei No.9.261, de 11 de janeiro de 1996, que regulamenta a profissão. 

Para os efeitos desta Lei é considerado secretário executivo: 

a) o profissional diplomado no Brasil por curso superior de Secretariado, 
reconhecido na forma de Lei, ou diplomado no exterior por curso de Secretariado, 
cujo diploma seja revalidado no Brasil, na forma de Lei. b) o portador de qualquer 
diploma de nível superior que, na data de vigência desta Lei, houver comprovado, 
através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos 
trinta e seis meses, das atribuições mencionadas no Art.4º desta Lei                         
(BRASIL, 1996, p.1). 
 

O profissional de Secretariado Executivo tem grande importância para organizações 

e instituições de ensino. O secretário executivo executa tarefas das mais diversas, como 

gerenciamento da agenda do gestor ou até participação na tomada de decisões. As 

organizações para competirem no mercado precisam alcançar resultados.  
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Segundo Neiva e D’Elia (2009, p. 40) “resultado é uma palavra de ordem nas 

empresas e um requisito chave na bagagem dos profissionais vencedores”. As autoras 

afirmam ainda que “a empresa vive de resultados e precisa de que todos os seus profissionais 

sejam geradores de resultados, nas suas respectivas áreas de atuação”. Como o secretário 

executivo trabalha ao lado do gestor das organizações, ele participa como um elemento 

importante e ativo na busca por resultados. De acordo com Bíscoli (2005 apud RODRIGUES, 

2011, p.17) “o secretário executivo tem ocupado um espaço mais evidente na estrutura 

organizacional e surge, portanto, como um elemento chave da organização”. 

A origem da profissão de Secretariado é remota, surgiu das civilizações antigas tendo 

o escriba como o seu precursor.  “O escriba era um profissional de atuação destacada em toda 

a Idade Antiga, junto aos povos que desenvolveram a escrita e o comércio” (NATALENSE, 

1998, p. 4). Nesta época o escriba desempenhava variadas funções, que segundo Nonato 

Júnior (2009, p. 81) “cabia ao escriba exercer funções de secretário, copista, contador, 

geógrafo, arquivista, historiador, linguista e escritor, podendo atuar ainda como guerreiro 

quando acompanhava seu líder em batalhas e viagens exploratórias”. Sobre o escriba, Nonato 

Júnior (2009, p.81) relata ainda que “por centralizar tamanha gama de conhecimentos, o 

escriba se afirmou como uma das primeiras categorias intelectuais da história”. O autor citado 

conclui então: “daí percebemos como a intelectualidade está ligada à profissão de 

Secretariado desde seus primórdios” (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 82). 

Na ótica de Natalense (1998, p. 6) “no Baixo Império Romano a palavra secretário 

era comum. E os chamados secretários eram, inclusive, taquígrafos”. Na Idade Média, os 

monges desempenhavam a função de secretário, atuando como copistas e arquivistas. Na 

Idade Moderna, o secretário assessorava o capitalismo dinâmico da época, dominado por 

comerciantes, banqueiros e armadores. Neste último período, surgiu a Revolução Comercial, 

onde o secretário passou a ingressar nas empresas comerciais, atuando como datilógrafo. Até 

este período, a profissão de secretariado era masculina. A entrada da mulher na profissão se 

deu devido às duas Grandes Guerras Mundiais, período onde a mão-de-obra masculina foi 

reduzida fazendo com que as empresas introduzissem as mulheres nessa profissão. Sobre a 

entrada da mulher na profissão de Secretariado, Brandão (2010, p.57) discorre: 

A inserção do sexo feminino na profissão de secretária ocorreu nos países da Europa 
Ocidental, nos Estados Unidos e no Canadá, a partir do século XIX e início do 
século XX, em função das guerras. Estas ao exigirem que os homens enfrentassem 
os campos de batalha, abriram espaço para a mulher [...] 
 

Segundo Natalense (1998, p.7) “o desenvolvimento da secretária no Brasil 

acompanha exatamente o desenvolvimento gerencial, revelando características empresariais 
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de cada década”. A partir dos anos de 1950, as empresas multinacionais ingressaram no 

mercado nacional e passaram a usar a mão-de-obra feminina para os trabalhos de datilografia, 

taquigrafia, arquivamento de documentos e serviço de atendimento telefônico. Para Bianchi, 

Bianchi e Alvarenga (2003, p. 5) “foi nesse período que concretizou-se a atuação da mulher 

na profissão de secretária executiva”. No período compreendido entre as décadas de 1950 e 

1960 as secretárias faziam somente assessoramento utilizando como base as técnicas 

secretariais básicas. Nos anos de 1960 iniciou-se o Brasil a formação dos gerentes, tendo 

como referência vários pacotes de treinamento importados dos Estados unidos, causando uma 

mudança no modo de pensar o gerenciamento das empresas. Com essa mudança de linha de 

pensamento, à medida que as informações empresariais foram ficando mais complexas, o  

trabalho de assessoramento das secretarias foi modificando, passando de operacional para 

gerencial. Ainda na década de 1960, fundou-se o Clube das Secretárias, associação que se 

transformaria, posteriormente na década de 1970, na Associação das Secretárias do Rio de 

Janeiro. De acordo com Figueiredo (1987 apud NONATO JUNIOR, 2009, p.99) essa entidade 

“foi a primeira Associação civil surgida com o objetivo de reunir e agrupar a classe, visando à 

conscientização e ao aprimoramento profissional”. Na década de 1970, Natalense (1998, p. 8) 

observa o início de mudança na profissão ao afirmar que neste período “inicia-se o 

treinamento para secretárias, surge o movimento com as associações de classe, as secretárias 

passam a ter a formação superior e a entender o seu verdadeiro papel”. Com essa mudança na 

carreira, o profissional em Secretariado passou a ser um membro ativo da gerência, 

desenvolvendo diversas atividades, participando de treinamentos e passando a valorizar mais 

sua profissão, devido á atuação das associações de classe em prol da conscientização, respeito 

e regulamentação da profissão, tais iniciativas ganharam força com o reconhecimento da 

profissão por meio da aprovação da Lei No. 6.566 de 05 de setembro de 1978. “Já nos anos 80 

a utilização dos modelos de gestão participativa permitiu aos Secretários Executivos 

participarem das equipes de trabalho de maneira mais incisiva” (BORTOLOTTO e 

RINALDI, 2008, p. 11). A década de 1980 registrou também a aprovação do Código de Ética 

da Secretária Brasileira e a regulamentação da profissão através da Lei No. 7.377 de 30 de 

setembro de 1985, posteriormente complementada pela Lei No. 9.261 de 10 de janeiro de 

1996. 

Baseando-se no Art. 4º da Lei No. 7.377, de 30 de setembro de 1985, 

complementada pela Lei No. 9.261 de 10 de janeiro de 1996, que regulamenta a profissão, 

pode-se caracterizar a profissão de Secretariado Executivo pelas seguintes atribuições: 
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Planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; Assistência e 
assessoramento direto à executivos; Coleta de informações para consecução de 
objetivos e metas empresariais; Redação de textos profissionais especializados, 
inclusive em idioma estrangeiro; Interpretação e sintetização de textos e 
documentos; Taquigrafia de ditados, discursos , conferências, palestras de 
explanações, inclusive em idioma estrangeiro; Versão e tradução em idioma 
estrangeiro, para atender às necessidades da empresa; Registro e distribuição e 
outras tarefas correlatas; Conhecimento protocolares (BRASIL, 1996, p. 1).  
 

 
Verifica-se que a profissão de Secretariado Executivo passou por diversas 

transformações ao longo dos tempos, e na atualidade o profissional desta área é polivalente e 

desempenha diversas funções nas instituições, atividades estas que compreendem desde as 

anotações até ao assessoramento da cúpula organizacional. Este profissional pode ser 

considerado como uma de peça de suma importância para as organizações na atualidade. 

Segundo Neiva e D’Elia (2009, p. 30) o profissional de Secretariado Executivo exercita seu 

profissionalismo  “ao mesclar competências técnicas e comportamentais, ele reúne o fazer e o 

assessorar, escolhe ferramentas tecnológicas e exercita habilidades de relacionamento, 

comunicação, administração de conflitos, acompanhamento de objetivos e metas. As autoras 

complementam que: 

De forma qualitativa, o secretário está inserido no processo gerencial das empresas, 
como um profissional vital, para trabalhar ao lado do poder decisório, otimizando 
resultados em times, projetos, virtualmente e nas múltiplas opções que o novo 
mercado de trabalho oferece a todos os profissionais (NEIVA; D’ELIA 2009, p. 31). 
 

O profissional de Secretariado Executivo precisa acompanhar as mudanças no 

mercado de trabalho e usar seus conhecimentos para desenvolver sua organização, sua 

categoria e sua comunidade. Neiva e D’Elia (2009, p. 31) relatam que “a missão de todo ser 

humano está na postura de colocar a serviço da humanidade os seus talentos e habilidades, em 

busca permanente de ser útil. E essa é a missão do profissional secretário”. 

Na contemporaneidade, o secretário executivo ocupa diversas funções dentro das 

organizações modernas, funções estas que para serem executadas com eficiência, faz-se 

necessário que se adote uma postura profissional adequada que possibilite a realização das 

tarefas deste profissional. 

 A profissão de Secretariado passou por diversas mudanças nos últimos anos, 

percebe-se que aquele profissional que executava tarefas burocráticas não existe mais. 

Segundo Azevedo e Costa (2002, p. 145) “o especialista em determinadas tarefas está sendo 

substituído por aquele com visão abrangente, que saiba trabalhar em equipe, conhecendo a 

totalidade dos projetos da empresa”. 
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Observa-se uma mudança na imagem deste profissional nas organizações, devido sua 

atuação em diversos setores. Mudança que segundo Lima (2002, p. 147) ocorreu quando ele 

“mudou sua imagem nas organizações quando deixou de ser elemento de apoio do chefe e 

assumir [...] O desfio de introduzir novas metodologias no tratamento da informação”.  

O perfil do secretário executivo deve ser composto de diversas características que o 

auxilie a atingir suas metas no trabalho. Sendo assim, ele deve ser polivalente, possua 

múltiplos valores e execute diversas tarefas, ser proativo, buscando evitar possíveis problemas 

e mudanças necessárias, deve ser multifuncional, assessor, podendo inclusive substituir o 

gestor em reuniões, ser flexível para atuar em várias atividades, ser compreensivo e agir de 

acordo com as circunstâncias, deve ser responsável com seu trabalho e com seus 

compromissos e saber realizá-los com eficiência. Este profissional deve ter também as 

seguintes características: 

Sempre deve ter bom senso, sendo prudente no que se diz respeito às atividades que 
envolvem pessoas, deve ter iniciativa, sugerir mudanças, tomar decisões quando 
necessário, ser competente, ter conhecimento e habilidade, além de postura 
profissional. Dinamismo, espírito empreendedor, foco, agente facilitador, e se 
colocando a disposição no que for necessário para o crescimento da organização, 
completam o perfil do profissional de secretariado como gestor. (OLIVEIRA, 2009, 
p. 4). 
 

Neste contexto, faz-se necessário que o profissional de Secretariado Executivo 

conheça todos os objetivo da empresa e as estratégias que utilizará para alcançá-lo. Neiva e 

D’Elia (2009) consideram primordial neste profissional: 

Sua percepção do ambiente, das pessoas, dos códigos ditos e daqueles implícitos na 
linguagem não verbal, o equilíbrio emocional, a visão da empresa como um todo, a 
criatividade na relação personalizada com o cliente, tudo isso facilitará o dia a dia 
com o executivo, colegas, clientes e fornecedores (NEIVA; D’ELIA, 2009, p. 53). 

 

Quanto ao perfil do profissional do secretário executivo, o Projeto Político e 

Pedagógico (PPP) da Universidade Federal do Ceará considera que: 

O perfil desejado ao Secretariado Executivo deve ensejar a formação de um 
profissional proficiente, criativo, participativo, conhecedor de gestão estratégica, 
articulador em negociações que precedam a tomadas de decisões, facilitador das 
relações interpessoais e intergrupais, revelando eficiente domínio de técnicas de 
sensibilização e de fácil domínio dos diferentes meios de comunicação dentro da 
organização e com diferentes grupos de clientela e de demanda (UFC, 2006, p. 12).  

 
O secretário executivo moderno tem várias atribuições dentro das organizações, 

dentre elas destacam-se o planejamento, a organização, o controle e a liderança. Guimarães 

(2008, apud Barros 2011, p. 96) elaborou novas atribuições do cotidiano do secretariado: 

“Essas atribuições correspondem a, coordenação de compras, gerenciamento de sistemas de 

informação, coordenação de fluxo informações e de papeis no departamento, apoio a reuniões, 
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atendimento com enfoque de qualidade total e organização de sistema de dados”. De acordo 

com Oliveira (2009, p. 5) “o planejamento dever ser feito de forma que facilite a realização 

das tarefas diárias”. Seiblitz (1999 apud OLIVEIRA, 2009, p.5) afirma que o planejamento 

deve ser executado verificando “todas as etapas que envolvem o processo sua 

responsabilidade e traçar uma estratégia, um plano de ação para desenvolvê-las de modo a dar 

cumprimento competente e satisfatório a todas as incumbências”. A organização é um ponto 

crucial para o sucesso e eficiência do profissional, tendo em vista que, dá rapidez na 

realização das tarefas e proporciona economia de tempo, que é um dos elementos que o 

profissional deve controlar. Quanto ao controle, Seiblitz (1999 apud OLIVEIRA, 2009, p.5) 

discorre que o secretário deve ”ter um total controle sobre suas emoções, suas atividades e 

seus subordinados”. Além do mais, este profissional deve ser responsável e controlador de 

suas obrigações, e executá-las da forma mais adequada, a fim de evitar falhas em seu trabalho. 

Sobre a evolução do perfil profissional de Secretariado, destaca-se:  

O perfil do secretário executivo vem se adaptando à nova realidade e às novas 
tendências do mercado, buscando novos conhecimentos, sendo flexível às 
mudanças, buscando constantemente o aperfeiçoamento profissional como objetivo 
maior de fazer parte do novo contexto do mercado de trabalho. (MARTINS; 
BARTALLO, 2010, p. 10). 
 

 De acordo com Alonso (2002 apud ALMEIDA; ROGEL; SHIMOURA, 2010, p. 7) 

“com a mudança de perfil e o crescimento da categoria, observa-se que o profissional de 

Secretariado Executivo vem atuando como gestor, empreendedor e consultor por possuir 

características fundamentais na arte de assessorar”. Estudando a mudança de perfil desse 

profissional, Moura (2001, p. 28) concluiu que “pode-se dizer que a mudança no perfil dessa 

profissional foi gradativamente ocorrendo, com mais responsabilidades, permitindo-os 

atuarem em parceria com o executivo, diminuindo sua carga de trabalho, auxiliando - o na 

tomada de decisões”. 

 

3.2 O Secretário Executivo e sua atuação na gestão de Instituições de Ensino Superior 

 

De acordo com Chiavenato (2006), no decorrer dos tempos, as organizações 

passaram por muitas mudanças relacionadas com a maneira de administrá-las. Viu-se que no 

século XX as organizações enfrentaram três fases diferentes: a Industrialização Clássica 

(1900-1950) caracterizada pela centralização, pela burocracia, com hierarquia de funções 

definida, onde os funcionários eram os fatores de produção; a Industrialização Neoclássica 

(1950- 1990) caracterizada pela departamentalização por produtos e serviços, onde a 
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velocidade das mudanças ditavam o ritmo das demandas, com destaque  na adaptação ao meio 

organizacional, onde os funcionários eram vistos como recursos institucionais; a Era da 

Informação (1990 - aos dias atuais) caracterizada pela globalização, que trouxe a 

descentralização, a flexibilidade , com destaque para as constantes mudanças, onde os 

funcionários passaram a serem vistos como multifuncionais, proativos e dotados de 

competências e habilidades. 

A velocidade das mudanças é o fator principal que caracteriza a Era da Informação. 

Com a globalização houve o surgimento da tecnologia da informação, fazendo com que as 

notícias alcancem em poucos segundos a diversas partes do mundo, possibilitando uma 

grande interação entre os países. Neste contexto, a eficiência e a eficácia dos fatores 

influentes no comportamento organizacional estão diretamente relacionadas com o nível de 

qualidade das decisões dos gestores nas organizações. 

Gondim (2002, apud RODRIGUES, 2011, p. 39) ao explicar as mudanças que 

sofrem as organizações na atualidade entende que: 

[...] estas mudanças estão levando as organizações formais a se reestruturarem o que, 
inevitavelmente, repercute no delineamento de um perfil profissional mais 
compatível com a nova realidade. O desenvolvimento científico e tecnológico, 
suporte fundamental da globalização, aumenta a complexidade do mundo e passa a 
exigir um profissional com competência para lidar com número expressivo de 
fatores. 
 

Sabe – se que a globalização afetou diversas áreas da comunidade, incluindo o setor 

educacional, ocasionando profundos debates sobre o modelo educacional vigente, pois 

considera- se a educação como ferramenta essencial o crescimento e desenvolvimento de um 

país. “A mudança na educação, assim como em outras áreas, são decorrentes dos avanços 

tecnológicos, disseminação da informação em tempo real e implantação de redes de conexão  

entre pessoas”(BARROS,2007, p. 1). Tem-se a Educação Superior inserida neste contexto de 

transformações. Considerando-se as IES como organizações modernas, Custódio; Ferreira e 

Silva (2008) entendem que “a instituição pública, assim como a particular, exige dos 

profissionais secretários maior qualificação e disposição para enfrentar os desafios com os 

quais se depara em meio à modernização administrativa” (CUSTÓDIO; FERREIRA; SILVA, 

2008, p. 89). 

As organizações modernas possuem os gestores, que são profissionais dotados de 

conhecimento técnico e que atuam em seu nível estratégico, tomando decisões, liderando 

equipes, elaborando estratégias, buscando aumentar a rentabilidade empresarial. Moura (2001, 

p.36) relata que “normalmente, os gestores esperam das profissionais iniciativas e soluções 

para questões mais complexas nas relações de trabalho; assim o poder da criatividade em 
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conjunto com o conhecimento trará os resultados esperados” Para tento, os gestores podem 

ser assessorados por um secretário executivo, profissional dotado de iniciativa capaz de 

colaborar com o processo gerencial, substituindo-o em reuniões, liderando equipes, tomando 

decisões, entre outras funções que executa no seu cotidiano. 

A profissão de Secretariado vem evoluindo, acompanhando as mudanças do mercado 

de trabalho. Antigamente, tinha-se esse profissional como executor de funções apenas 

burocráticas. Atualmente, este profissional atua na área de gestão, pois é capaz de tomar 

decisões, de ser líder com clientes internos e externos, de planejar os objetivos e metas a 

serem alcançadas, de controlar e organizar a instituição em que atua. Tem-se observado ainda 

que, este profissional trabalha para a empresa como um todo e não como era antigamente, 

para apenas um executivo. 

 O profissional de Secretariado Executivo é preparado para atender as demandas 

causadas pelos novos modelos administrativos, devido esse profissional possuir um perfil 

característico dotado de multifuncionalidade, polivalência, proatividade, competitividade, 

visão holística da empresa, conhecimento de teorias organizacionais, dentre outras, que o 

qualifica para liderar pessoas ou grupos, administrar conflitos, trabalhar em equipe, assessorar 

o executivo, participar do processo de tomada de decisões, enfim, a ajudar para o crescimento 

e sucesso das organizações em que atua. Demonstra-se bastante adaptado às necessidades do 

mercado de trabalho moderno. Este profissional participa dos processos organizacionais como 

sendo apto de cooperar qualitativa e eficazmente como os objetivos e resultados 

organizacionais. No entendimento de Neiva e D’Élia (2009) o secretário executivo incorpora 

o “processo gerencial das empresas, como um profissional vital, para trabalhar ao lado do 

poder decisório,otimizando resultados em times, projetos, virtualmente e nas múltiplas opções 

que o novo mercado de trabalho oferece a todos os profissionais”(NEIVA; D’ELIA, 2009, p. 

31). A adaptação às mudanças e a preparação profissional, tem possibilitado ao secretário 

executivo a oportunidade de atuação nas diversas áreas organizacionais, dentre elas, as IES na 

esfera pública e privada. Para que o secretário executivo possa contribuir para o alcance dos 

objetivos de uma IES, é necessário que desenvolva habilidades e competências essenciais á 

sua formação. Nessa perspectiva, a seguir destacam-se as competências e as habilidades 

secretariais: 

 

a) As competências secretariais 
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No contexto atual, as organizações que obtém mais sucesso e destaque nos mercados 

são aquelas que investem à priori em recursos humanos, seja na busca de profissionais mais 

qualificados, seja no melhoramento e no aproveitamento das competências individuais dos 

seus funcionários. Esse fato vem obrigando as pessoas e as organizações a procurarem um 

novo referencial, uma nova postura e novas competências que possibilitem a manutenção e a 

melhoria de competitividade.  

As competências, no contexto contemporâneo têm sido usadas como ferramenta 

efetiva de negócios desde o princípio dos anos de 1980. O termo “competência” no mundo do 

trabalho moderno funciona como elemento primordial ao cumprimento e eficácia das tarefas 

de funções. Moura et a.l (2009, p.78) enfatiza que a definição do termo “competência” vem 

da palavra latina competens significando “o que vai com”, “o que é adaptado”. De acordo com 

Dolz e Ollagnier (2004 apud SILVA et al. 2010, p. 17) a noção de competência pode ser 

definida como “ capacidade de produzir uma conduta em um determinado domínio.É a noção 

designada à construção interna, ao poder e ao desejo de que o indivíduo dispõe para 

desenvolver o que lhe pertence como ‘ator’, ‘diferente’ e ‘autônomo’. Definindo este termo  

Melo (2007, apud SILVA et al. 2010, p. 17-18) afirma que competência pode ser 

compreendida por: “capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de 

modo pertinente numa determinada situação” [...]. 

 Sobre as competências no mercado atual, Moura et al. (2009, p. 78) afirmam que 

“recentemente, têm sido elemento essencial na estratégia de negócios em virtude de 

organizações sentirem a necessidade de buscarem desempenho no seu sentido mais amplo e 

não meramente como indicadores econômicos e financeiros”. Segundo Ceitil (2007) “as 

competências são um dado, um elemento externo à pessoa, que é adstrito a um determinado 

papel organizacional ou social que essa pessoa desempenha” (CEITIL, 2007, p. 25). 

Ramos e Bento (2007, p. 91) relatam que “para manter a sua competitividade as 

organizações necessitam de reformular os seus modelos e práticas de gestão, apetrechando-se 

de indivíduos com capacidades e disponibilidades para a aprendizagem ao longo da vida”. 

As competências que integram o perfil do secretário executivo estão relacionadas 

com: gerenciamento de informações; administração de processos de trabalho; criação e 

manutenção de elos entre clientes internos e externos; preparação dos componentes que 

envolvem a qualidade das soluções e tomadas de decisão (NEIVA; D’ÉLIA, 2009, p. 30).  

O secretário executivo tem inserido em seu perfil profissional competências que o 

qualifica como agente de suma importância no alcance do sucesso das organizações 

modernas. Como parte dos recursos qualificados das organizações esse profissional, tem 
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capacidade de atuar com competência, pois é um profissional que se qualifica constantemente, 

na sua formação acadêmica é estimulado a desenvolver uma visão holística e um senso 

crítico, que o faz atuar constantemente com consciência e que o torna um ser convencido da 

sua importância para o andamento eficaz e eficiente dos diversos departamentos da 

organização em que atua. 

 

b) As habilidades necessárias ao secretário executivo 

 

As habilidades e competências de um profissional estão diretamente relacionadas 

entre si. Sabe-se que inserido nas competências estão diversas habilidades, sendo assim pode-

se deduzir que as competências são mais abrangentes do que as habilidades. Machado (2002, 

apud BRANDÃO, 2010, p. 52) propõe que “as habilidades podem ser vistas como 

microcompetências e as competências como macrohabilidades”. 

As pessoas que possuem maior quantidade de habilidades têm maior facilidade de 

encontrar soluções eficientes e eficazes para os paradigmas do mercado de trabalho. Existe 

muita confusão conceitual entre competência e habilidade, que algumas vezes se completam e 

em outras se confundem. De acordo com Melo (2007, apud SILVA et al.2010, p.18) os dois 

termos se relacionam, mas a diferença entre as dois é determinada pelo contexto. O autor 

afirma ainda que: 

[...] uma habilidade, num determinado contexto, pode ser uma competência, por 
envolver outras subabilidades mais específicas. Por exemplo: a competência de 
resolução de problemas envolve diferentes habilidades – entre elas a de buscar e 
processar informação. Mas a habilidade de processar informações, em si, envolve 
habilidades mais específicas, como leituras de gráficos, cálculos, etc. Logo, 
dependendo do contexto em que está sendo considerada, a competência pode ser 
uma habilidade. Ou vice-versa (MELO, 2007 apud SILVA et al. 2010, p.18). 
 

Segundo o explanado, pode-se compreender que se um indivíduo é dotado de 

inúmeras habilidades, ele tem potencial para o desenvolvimento de diversas competências. O 

profissional de Secretariado Executivo pode agrupar em seu perfil diversas habilidades e um 

grande número de competências, o que o torna peça fundamental no alcance do sucesso 

organizacional. Observa-se que a formação em Secretariado Executivo proporciona aos 

profissionais o estímulo para desenvolver o senso crítico, a possibilidade poder trabalhar na 

gestão organizacional, sendo uma peça dos recursos qualificados das empresas, pois esse 

profissional busca um constante aprendizado, se qualifica cada vez mais, e normalmente 

aprende a desenvolver uma visão holística da empresa em que atua. 
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De acordo com o explanado, verifica-se que o secretário executivo tem enorme 

potencial para agrupar em se perfil profissional variadas habilidades e consequentemente um 

número expressivo de competências. As Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em 

Secretariado Executivo prevê as seguintes habilidades e competências que devem ser 

estimuladas no período de formação desse profissional: 

Art. 4º O curso de graduação em Secretariado Executivo deve possibilitar a 
formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e 
habilidades: I - capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências 
fixadas pelas organizações; II - visão generalista da organização e das peculiares 
relações hierárquicas e inter-setoriais; III - exercício de funções gerenciais, com 
sólido domínio sobre planejamento, organização, controle e direção; IV- utilização 
do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e estabelecendo 
relações formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais; V - 
habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão; VI - domínio dos recursos de 
expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos 
processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou inter grupais; VII - 
receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca de sinergia; VIII - 
adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da 
produtividade dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções;   
IX - gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e referencial para 
diferentes usuários; X - gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e 
metas departamentais e empresariais; XI - capacidade de maximização e otimização 
dos recursos tecnológicos; XII - eficaz utilização de técnicas secretariais, com 
renovadas tecnologias, imprimindo segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo de 
informações; XIII - iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, 
abertura às mudanças, consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu 
exercício profissional (BRASIL, 2005, p. 2). 

  

Comentando a evolução profissional de Secretariado Executivo, Becker e Ceolin 

(2010, p. 51) relatam que “a profissão vem demonstrando constante avanço na abordagem dos 

conceitos da gestão”. De acordo com Durante (2009, apud BECKER; CEOLIN, 2010, p. 55) 

“a gestão secretarial está inserida no contexto de mudanças vivenciadas pela sociedade e as 

organizações”.  As autoras citadas afirmam ainda que “tais mudanças afetam diretamente o 

mercado de trabalho ao exigirem uma postura diferenciada dos profissionais das diversas 

áreas do conhecimento, dentre elas a secretarial”.  

Na visão de Natalense (1995 apud LASTA e DURANTE, 2008, p. 55) “o gerente e o 

secretário tem papéis diversos, o primeiro tem a obrigação de gerenciar pessoas e materiais e 

o segundo dá apoio e condições para a tomada de decisões do gerente”. Os profissionais que 

atuam na gestão empresarial participam de processos e precisam saber as maneiras de se 

alcançar os objetivos e metas determinados pela organização, compreendendo que a atividade 

de gestão, segundo Rodrigues e Carvalho (2004, p. 183) “é a ação de mediar os recursos para 

atingir as metas estabelecidas pela organização”. Para ter sucesso em seu trabalho, o 

profissional deve estar convicto de seus deveres e responsabilidades, saber trabalhar com os 
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recursos materiais, financeiros e administrativos, além de saber lidar com os empregados e 

suas demandas como seres humanos.  

Por ser um profissional dotado de visão holística, de ser multifuncional e agir 

integradamente, as empresas modernas buscam cada vez mais, o profissional de Secretariado 

Executivo está inserido nas empresas, e atuando na gestão “deve estar apto a perceber, refletir, 

decidir e agir de maneira assertiva” (BISCOLI ; CIELO, 2004 apud OLIVEIRA, 2009, p. 6). 

Conforme Natalense (1995) “o secretário precisa ser polivalente, desempenhado várias 

atividades ao mesmo tempo e apresentando resultados satisfatórios”. Ao comentar a atuação 

deste profissional, Mattos (2000, p. 48-49) contribui ao afirmar: “[...] Uma secretária precisa 

conhecer a empresa em que trabalha. Estar consciente sobre quais objetivos que ela almeja 

atingir, qual sua área de atuação, quais seus produtos, fornecedores, concorrentes [...]”. O 

Secretário é definido por Rodrigues (2004, p. 178) “como um agente transformador de 

insumos, para a obtenção dos resultados esperados pelos clientes”. Atuando nesse processo, o 

profissional desenvolve as funções operacionais, como também as gerenciais, mostrando que  

seu trabalho é igual ao do gestor. Para Lasta e Durante (2008, p.62) “o gestor secretarial 

analisa a situação, coordena a equipe de trabalho, busca soluções com agilidade, facilitando e 

negociando condições visando um resultado eficiente no menor tempo possível”. Ao analisar 

as competências gerencias dos gestores e secretários modernos, Barros, Braga e Silva (2011, 

p. 96-97) observam que “há muitas semelhanças entre as competências do gestor e as 

competências do profissional de Secretariado Executivo, consolidando assim o profissional de 

secretariado executivo como um componente fundamental da gestão empresarial” [...]. As 

autoras complementam ainda: “esse profissional atua, nos diversos setores da empresa de 

maneira pro eficiente, holística e decisiva, tornando-se peça chave dentro da organização 

devido a sua flexibilidade, habilidades e competências” (BARROS; BRAGA; SILVA, 2011, 

p. 97). 

Ao fazerem um estudo sobre a atuação do profissional de Secretariado Executivo nas 

organizações modernas, Lasta e Durante (2008, p.63) concluíram que: 

O Secretário Executivo acompanhou as mudanças no universo organizacional, 
assumindo papel gerencial e realizando atividades antes restritas aos diretores e 
administradores, como: tomada de decisões, gerenciamento de conflitos, 
acompanhamento e condução de pessoas, além do planejamento, organização e 
controle dos processos.  
 

 Na atualidade, verifica-se que certificação técnica ou superior em Secretariado 

Executivo não é mais suficiente para este profissional, levando-o a buscar o aperfeiçoamento 

profissional, investindo na pós-graduação como forma de se manter competitivo no mercado. 
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Observa-se que o secretário executivo é um profissional dotado de multifuncionalidade que 

atua nas mais diversas organizações, inclusive nas de ensino superior. Custódio (2008, p. 94) 

acredita que “o secretário deve possuir habilidades de gestão, visto que este profissional 

interage com executivos ou com a equipe de forma a subsidiá-los em atividades, podendo, 

inclusive, representá-los”. Almeida; Rogel e Shimoura (2010, p.4) entendem que: 

O profissional de Secretariado Executivo assume maiores responsabilidades 
compatíveis com sua importância, exercita liderança, utiliza a criatividade, a 
comunicação, o equilíbrio emocional e adquire capacidade de assessorar e exercer o 
papel de cogestor nos processos decisórios, utilizando recursos tecnológicos ao seu 
favor. 
 

No momento atual, o secretário executivo encontra no seu ramo de atuação o desfio 

de alcançar metas junto com sua equipe de trabalho. Neste contexto, o profissional dessa área 

deve localizar as metas fundamentais para o alcance dos objetivos organizacionais, seja qual 

for o tipo de empresa em na qual atue, sempre em sintonia com as propostas dos gestores da 

organização ou instituição. 

Nas IES tem-se o Reitor como sendo o gestor da universidade, normalmente 

assessorado por uma grande equipe, ao qual está inserido o secretário executivo. Segundo 

Kerr (1982, apud ESTHER, 2011, p. 655) o reitor é ”o líder, educador, criador, iniciador, 

manipulador de poder, perquiridor; e ele também é burocrata, zelador, herdeiro, conciliador, 

persuasor, ‘bitolador’. Mas acima de tudo é um mediador”.  Sobre o papel gerencial dos 

gestores, salienta-se: 

Admitindo-se que os gestores das universidades, de uma maneira geral, reconhecem 
a necessidade de suas instituições promoverem mudanças, eles identificam a 
necessidade de desenvolver determinadas competências, embora não 
necessariamente se alinhem quanto aos rumos que a instituição universitária deve 
seguir (ÉSTHER, 2011, p.665). 
 
 

No contexto atual brasileiro, percebe-se que os gestores devem possuir um conjunto 

de competências e habilidades que sejam aliadas aos objetivos institucionais. O modelo de 

gestão atualmente deve ser baseado no modelo de gestão por competências, que de acordo 

com Amaral (2006 apud ÉSTHER, 2011, p. 652) “significa olhar para o trabalho por uma 

lente que combina os conhecimentos, o saber-fazer, a experiência e os comportamentos 

exercidos em contexto específico”. O secretário executivo em sua atuação de apoio à gestão 

em IES deve ser um profissional que alia tais fatores citados, pois age estrategicamente na 

medida em que conhece as características envolvem o ramo de negócio de sua empresa, que 

no caso das IES, seriam a concorrência, a estrutura, a demanda por parte do mercado de 
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trabalho por profissionais qualificados, a missão da instituição para com a sociedade, os 

desafios enfrentados pelas mesmas para se manterem no mercado, entre outros. 

Segundo Neiva e D’Élia (2009) o secretário executivo atuando na gestão precisa ter 

domínio das etapas que a compreendem, que são elas o planejamento, a organização, a 

direção e o controle. Também é necessário que tenha o conhecimento na gestão de processos 

e resultados, de gestão de pessoas, gestão da informação, saiba administrar conflitos. O amplo 

domínio dessas etapas e processos institucionais proporciona e potencializa o auxílio com 

qualidade na tomadas de decisão e concebe ao Secretário Executivo planejar suas rotinas, com 

intuito de otimizar  o tempo e diminuir os custos. 

Ao estudarem a profissão Secretarial, Becker e Ceolin (2010, p. 55) acreditam que 

“fundamentado na gestão organizacional, o secretário executivo transcendeu o seu antigo 

perfil e hoje, ao lado do poder decisório, reafirma a importância de seu papel, correspondendo 

ao sucesso que dele é esperado e superando expectativas dentro das organizações”. 

Nota-se que este profissional ao inserir novas competências ao seu perfil, acompanha 

as mudanças do mercado de trabalho, mudanças estas surgidas das demandas do novo 

mercado globalizado e da ágil propagação do conhecimento, pois a velocidade da informação 

globalizada gera ameaças e recessões, provocando o aparecimento de novas formas de gestão 

das atividades organizacionais, refletindo nas atividades desempenhadas pelo secretário 

sxecutivo. Tais mudanças afetam também o ambiente educacional, fazendo com que as IES 

busquem adequar suas grades curriculares às novas demandas mercadológicas. 

Verifica-se que com o passar dos tempos que o profissional de Secretariado 

Executivo vem assumindo um papel direcionado à área gerencial e desenvolveu competências 

inovadoras para transforma-se em um profissional capaz de chegar além das demanda 

mercadológicas modernas. Estas demandas alteram a maneira de se gerir as IES, devido a 

geração de concorrência entre elas, sejam as públicas ou as privadas, proporcionam a busca 

por melhorias na qualidade do Ensino Superior, objetivando o crescimento do País através da 

educação. 

Ao finalizar este tópico, percebe-se que a gestão faz parte do contexto da profissão 

de Secretariado Executivo, pois este profissional atua em diversos tipos de organizações, 

inclusive nas IES, possui aptidões específicas à área gerencial, quando toma decisões, 

estabelece relações com os clientes internos e externos, faz uso de sua criatividade na 

realização das tarefas e dar suporte ao setor executivo. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Define-se a pesquisa como “o procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (GIL, 1991, p. 19). A 

pesquisa é uma das principais fontes alimentadoras da ciência. Pesquisa e ciência convivem 

em uma relação direta. Para que haja a contribuição para o conhecimento científico é 

primordial que a pesquisa seja executada seguindo as técnicas e métodos previstos na 

metodologia científica. Leite (2004, p. 33) define metodologia científica como sendo “o 

conjunto de conhecimentos específicos e sistematizados, com técnicas, objetos e métodos 

próprios”. 

O método é fundamental para que o pesquisador atinja os objetivos de seu estudo e 

norteia-o em cada etapa da pesquisa científica. Segundo Ramos (2009, p. 147) “método é um 

conjunto de técnicas necessárias a um resultado desejado e que formam os passos do caminho 

até a verdade, que é sempre relativa”. Marconi e Lakatos (2010, p. 65) entendem que o 

“método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros- traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. 

A metodologia orienta a pesquisa científica da fase de conseguimento dos dados até a 

análise dos resultados. É ela quem traça como os dados e as informações serão coletados e 

analisados de forma a que se chegue aos objetivos gerais e específicos do estudo. 

 
 
4.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Quanto aos objetivos desta pesquisa, o presente estudo caracteriza-se como 

descritivo, visto que verifica como se dá a atuação do profissional de Secretariado Executivo 

em Instituições de Ensino Superior, focalizando as atividades de gestão.  

A pesquisa descritiva é “usada para descrever e interpretar os fenômenos estudados, 

observando-os em sua natureza e processos” (LEITE, 2004, p. 53). Segundo Gil (1991, p. 46) 

“as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. 
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De acordo com Leite (2004, p. 76) “classificar uma pesquisa de acordo com um dos 

dois métodos, seja quantitativo ou qualitativo, depende do grau de utilização das técnicas 

estatísticas”. O autor afirma ainda que: 

Para se determinar em qual dos métodos a pesquisa se encaixa, é necessário que se 
considere a natureza da pesquisa [...] caso o objetivo principal seja de se classificar 
um determinado grupo de observações, então ela será qualitativa, caso o objetivo 
seja avaliar e analisar como os dados se distribuem num espaço amostral, então a 
pesquisa terá conotação mais quantitativa (LEITE, 2004, p. 77). 
 

Baseando – se em Leite (2004) o presente estudo classifica-se como uma pesquisa 

com enfoque qualitativo, pois propõe qualificar um determinado grupo observado, com 

intuito de verificar como se dá a atuação do profissional de Secretariado Executivo em 

Instituições de Ensino Superior, com ênfase na sua atuação na gestão das mesmas. 

A pesquisa bibliográfica é “o conjunto de conhecimentos reunidos nas obras” 

(RAMOS, 2009, p. 183). ”É a pesquisa cujos dados e informações são coletados em obras já 

existentes e servem de base para a análise e a interpretação dos mesmos, formando um novo 

trabalho científico” (LEITE, 2004, p. 41). [...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...].” 

(LAKATOS;MARCONI, 1991, p. 183). 

Fachin (1995 apud LEITE, 2004, p. 41) afirma que a pesquisa bibliográfica tem um 

grande e importante objetivo que é o de “conduzir o leitor a determinado assunto e à 

produção, à coleção, ao armazenamento, à reprodução, à utilização e à comunicação das 

informações coletadas para o desenvolvimento de uma pesquisa específica”. Dessa maneira, 

pode-se concluir que a pesquisa bibliográfica constitui-se na base para todo o tipo de 

pesquisa, pois além de proporcionar conhecimentos e informações sobre temas já conhecidos 

ainda induz curiosidades por novos assuntos. 

Definindo pesquisa de campo, Lakatos e Marconi (1991, p. 186) afirmam que:  

Pesquisa de campo é a aquela utilizada com o objetivo de se conseguir informações 
e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou 
de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou 
as relações entre eles. 
 

No presente estudo, utiliza-se a pesquisa de campo como meio de se conseguir 

informações acerca da atuação dos secretários executivos em IES, verificando-se como esse 

profissional exerce a função de gerência nessas instituições. 
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4.2 Instrumento de pesquisa 
 

Os dados coletados no estudo foram frutos de uma pesquisa extensiva realizada por 

meio da aplicação de questionário semi-estruturado. Para Leite (2004, p. 85) “questionário é 

um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.”. De acordo com 

Lakatos e Marconi (1991, p. 201) discorrem que: 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 
entrevistado. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo 
correio ou por um portador; depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do 
mesmo modo. 
 

 Segundo Leite (2004, p. 85) “a elaboração de um questionário requer a observância 

de normas de precisão, a fim de aumentar sua eficácia e validade”. 

 O questionário foi composto de duas partes. A primeira parte foi constituída por 5 

(cinco) questões de múltipla escolha e teve como objetivo traçar o perfil do investigado e a 

segunda parte foi constituída por 8 (oito) questões e fez uma análise sobre a atuação do 

secretário executivo nas Instituições de Ensino Superior. 

 

4.3 Universo e amostra 

 

Segundo Gil (1999 apud BARROS; BRAGA; SILVA, 2011, p. 99) “o universo ou 

população da pesquisa é conjunto de elementos que possuem uma determinada característica 

em comum”. Na maioria das vezes, não é possível que se alcance todo o universo na 

realização de uma pesquisa, fazendo-se necessário demarcar uma amostra, que é “qualquer 

parte de uma população da pesquisa que será realmente investigada” (LEITE, 2004, p. 89 ), 

ou seja, “ é um subconjunto do universo”. (LAKATOS; MARCONI, 1991, p.163). 

Esta pesquisa teve como universo profissionais de Secretariado Executivo graduados 

e atuantes em IES do estado do Ceará, a saber: Universidade Federal do Ceará, na 

Universidade de Fortaleza, Faculdade Ateneu e Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira, totalizando uma amostra de 23 (vinte e três) profissionais 

escolhidos por acessibilidade. A distribuição dos questionários (APÊNDICE A) foi feita 

pessoalmente e por meio de correio eletrônico. A pesquisa de campo foi realizada no período 

de 13 de abril à 27 de maio de 2012.  

Os requistos usados para a seleção dos investigados foram que os secretários 

executivos fossem graduados e estivessem atuando em IES públicas ou privadas. 
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Os profissionais participantes da pesquisa foram denominados neste estudo como 

Secretário Executivo 1, Secretário Executivo 2, Secretário Executivo 3, e assim por diante. 

Dessa forma, conservou-se a identificação dos profissionais pesquisados de forma a se obter 

uma pesquisa com qualidade e veracidade informacional, conforme destacado a seguir:  

a) Secretário Executivo 1: tem mais de 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

privada. 

b) Secretário Executivo 2: tem entre 26 e 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

c) Secretário Executivo 3: tem mais de  30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

d) Secretário Executivo 4: tem entre 26 e 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

e) Secretário Executivo 5: tem entre 26 e 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

f) Secretário Executivo 6: tem entre 26 e 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

g) Secretário Executivo 7: tem entre 26 e 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

privada. 

h) Secretário Executivo 8: tem mais de 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

privada. 

i) Secretário Executivo 9: tem mais de  30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

j) Secretário Executivo 10: tem entre 26 e 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

k) Secretário Executivo 11: tem entre 26 e 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

l) Secretário Executivo 12: tem mais de 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

m) Secretário Executivo 13: tem mais de 30 anos; é do sexo masculino; atua em uma IES 

pública. 

n) Secretário Executivo 14: tem mais de 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

o) Secretário Executivo 15: tem mais de 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 
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p) Secretário Executivo 16: tem entre 26 e 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

q) Secretário Executivo 17: tem entre 20 e 25 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

r) Secretário Executivo 18: tem entre 26 e 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

s) Secretário Executivo 19: tem mais de 30 anos; é do sexo masculino; atua em uma IES 

pública. 

t) Secretário Executivo 20: tem entre 26 e 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

u) Secretário Executivo 21: tem mais de 30 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

v) Secretário Executivo 22: tem entre 20 e 25 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

w) Secretário Executivo 23: tem entre 20 e 25 anos; é do sexo feminino; atua em uma IES 

pública. 

 

4.4 Análise dos Resultados 
  
 A análise dos dados foi realizada numa perspectiva qualitativa buscando a 

interpretação das respostas e a sua relação com o levantamento teórico relativo ao tema.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A seguir são apresentados os resultados e a análise dos dados coletados por meio do 

questionário aplicado aos secretários executivos atuantes em IES públicas e privadas da 

Capital e do Interior do Estado do Ceará. Essa fase da pesquisa foi realizada com o objetivo 

de investigar a atuação desses profissionais nas IES, identificando suas atribuições e 

averiguando suas contribuições para a gestão das mesmas.  

 

5.1 Perfil 

No perfil dos investigados ressalta-se a predominância do sexo feminino nas faixas 

etárias de 26 a 30 anos atuando, principalmente em IES públicas, com tempo de atuação entre 

01 a 5 anos e sendo sua maioria cursando a especialização na área de Assessoria Executiva, 

conforme informações abaixo: 

a) 21 mulheres e 2 homens. 

b) 3 profissionais estavam na faixa etária de 20 a 25 anos; 10 profissionais tinham  entre  26 a 

30 anos; 10 profissionais tinham mais de 30 anos. 

c) 20 profissionais atuavam em IES públicas; e 3 trabalhavam em IES privadas.  

d) 17 profissionais atuavam na profissão no período de 1 a 5 anos, 4 exerciam a profissão no 

período de 5 a 10 anos, 2 exerciam a profissão a mais de 10 anos. 

e) 12 profissionais estavam cursando a especialização em Secretariado Executivo, 11 eram 

graduados em Secretariado Executivo. 

 

5.2 Análise sobre a atuação do secretário executivo nas Instituições de Ensino Superior. 

Neste item buscou-se fazer uma análise sobre a atuação do secretário executivo nas 

Instituições de Ensino superior. 

 
a) Principais atribuições dos secretários executivos nas IES em que atuam. 

 

Questionados sobre as quais eram as suas atribuições nas IES em que atuam 

(Questão nº 1, APÊNDICE A) foi lhes sugerido as seguintes atribuições: análise das 

informações pertinentes à IES; planejamento de reuniões com as Coordenações; avaliação dos 

resultados dos cursos da IES; averiguação das solicitações dos graduandos; análise do 

desempenho da IES no ENADE; verificação de currículo de professores substitutos e outros. 
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Salienta-se que 31% dos entrevistados afirmaram que faziam o planejamento de reuniões com 

as Coordenações; 25% disseram que faziam a análise de informações pertinentes à IES; 15% 

que realizavam a averiguação das solicitações dos graduandos; 15% afirmaram realizavam 

outras atividades; 8% que realizavam a avaliação dos resultados dos cursos da IES; 4% 

afirmaram que faziam a análise do desempenho da IES no ENADE; 2% afirmaram que 

faziam a verificação de currículos de professores substitutos. 

Constatou-se que a maioria dos investigados tem como principal atribuição na IES o 

planejamento de reuniões. Verificou-se que além das atribuições sugeridas, existem outras 

atribuições relatadas pelo Secretário Executivo 12 que merecem destaque em sua atuação na 

IES, tais como: redação de atas, verificação de correspondências, coordenação de projetos e 

organização de eventos. O Secretário Executivo 15 relatou que atua na área administrativa, 

por isso não trabalha com setores que envolvem atividades com discentes, ocorrendo a mesma 

situação com o Secretário Executivo 19, que trabalha em um periódico científico eletrônico, 

mas que executa seu trabalho utilizando as técnicas secretariais, tais como: responder e enviar 

e-mails, atender ligações, preparar documentos, além de publicar a versão online do periódico 

e alimenta o site do mesmo. O Secretário Executivo 16 afirmou que participa da elaboração 

de relatório anual de gestão da IES em que atua.  

Estudando as atribuições do gestor, Lück(2009, p.23) afirma que o gestor  

educacional realiza “o planejamento, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o 

monitoramento e a avaliação dos processos necessários à efetividade das ações educacionais 

orientados para a promoção da aprendizagem e formação dos alunos”. Observa-se que o  

profissional de Secretariado Executivo tem atribuições parecidas com as dos gestores 

educacionais, pois  realiza atividades secretariais, atende as principais exigências gerenciais e 

compreende as quatro etapas básicas do gerenciamento, que segundo Neiva e D’Élia (2009) 

são: o planejamento, a organização, a direção e o controle. Esse resultado leva a percepção de 

que o secretário executivo atua como participante no processo gerencial das IES em sua área 

de atuação. 

 

b) Percepção das mudanças de procedimentos nas atividades secretariais. 

 

Indagados sobre sua percepção se houve mudanças nos procedimentos das atividades 

de Secretariado Executivo durante o seu tempo de atuação na profissão (Questão nº 2, 

APÊNDICE) chegou-se aos seguintes dados: 33% dos entrevistados afirmaram que houve 

mudança diária, pois atuam cada vez mais junto ao Gestor na IES; 29% observaram uma 
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grande mudança ocorrida devido às necessidades do mercado globalizado; 17% perceberam 

mudança lenta, pois atuam algumas vezes junto ao Gestor somente com assessoria; 17% 

afirmaram que não houve nenhuma mudança, pois continuam exercendo funções burocráticas; 

e 4% notaram outras mudanças.  

Verificou-se que uma grande parte dos profissionais percebeu mudanças nos 

procedimentos das atividades de Secretariado Executivo. O Secretário Executivo 8 afirmou 

que percebeu uma enorme mudança, pois para ele o profissional de Secretariado Executivo 

tem atualmente, maior responsabilidade, poder de decisão e maior abertura para propor 

sugestões nos processos. Discordando da opinião do Secretário Executivo 8, o Secretário 

Executivo 19 afirmou que não percebeu muitas mudanças, devido não trabalhar junto ao 

Gestor, mas vê que as funções do secretário executivo estão cada vez mais abrangentes, onde 

ele tem atuação como assessor, líder de equipes e algumas vezes atua como co -gestor.  Dessa 

maneira, observa-se que muitos secretários executivos atuantes em IES, perceberam 

mudanças de procedimento nas atividades secretariais. Tais mudanças são corroboradas por 

Martins e Bartallo (2010) ao considerar que o perfil do profissional de Secretariado Executivo 

passou por mudanças e vem se adaptando à nova realidade  e as novas tendências do mercado 

e que essas possibilitaram aos secretários executivos atuarem usando seus conhecimentos, 

adquiridos na sua formação acadêmica, suas habilidades, sua multifuncionalidade, de forma 

qualitativa para a obtenção dos objetivos da IES onde atuam. 

 

c) A atuação do secretário executivo na tomada de decisão. 

 

Questionados sobre a frequência com que participam como gestor e do processo de 

tomada de decisões nas IES onde atuam (Questão nº 3, APÊNDICE), 65% dos entrevistados 

afirmaram que já atuaram como gestor e tomaram decisões, 35% relatam que nunca atuaram 

como gestor, por consequência nunca tiveram o poder de tomar decisão. 

Observou-se que a maioria dos secretários executivos exerce a sua função tendo em 

sua rotina o poder de decisão. O Secretário Executivo 10 relatou que toma decisões sobre as 

atividades que são de sua responsabilidade, enfatizado pelo Secretário Executivo 1 que tem o 

poder de decisão na sua área de atuação: uma coordenação do curso de Secretariado 

Executivo.O mesmo ocorre com o Secretário Executivo 21 que é responsável pela 

organização e manutenção do espaço físico. O Secretário 19 é subordinado ao editor chefe em 

um periódico eletrônico, mas atua como gestor em sua ausência. O Secretário 18 é 

responsável pela folha de pagamento. Já para os Secretário Executivos 2, 8,12,13 e 20 o poder 
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de tomada de decisão ocorre somente de vez em quando; em situações de ausência do gestor; 

ao responder as demandas de outros setores relativos a procedimentos e dando respostas 

pontuais; na autorização da folha de pagamento; em situações pontuais em relação a rotina de 

trabalho e, em decisões a respeito de necessidades dos alunos ou infraestrutura do local de 

trabalho que são verificadas a partir do contato diário com os alunos, professores e servidores 

técnico-administrativos. 

Esses dados confirmam, a partir de Maximiano (2004) ao considerar que a 

administração e gestão têm o mesmo significado e associam-se ao processo de tomada de 

decisões sobre recursos e objetivos, que o secretário executivo está desenvolvendo atividades 

de gestão, embora alguns ainda enfrentem barreiras na sua atuação nas IES, tais como 

limitação na sua área de atuação e falta de reconhecimento da sua profissão como elemento 

importante para a gestão das IES. Assim a gestão e a tomada de decisões por parte do 

secretário executivo são relativas às responsabilidades secretariais, contribuindo para os 

resultados da instituição.  

 

d) Frequência da participação nas decisões da IES onde trabalham.  

 

Indagados sobre a frequência em que participam das decisões na IES onde atuam       

(Questão nº 4, APÊNDICE A) 41% dos entrevistados relataram que às vezes participam; 32% 

afirmaram que participam das decisões; 27% disseram que nunca participam das decisões. 

O Secretário Executivo 8 afirmou que participa das decisões tomadas na IES, 

sugerindo observações, apresentando idéias e projetos relativos às práticas do mercado na área 

de Secretariado Executivo. Da mesma forma, do Secretário 8, o Secretário Executivo 18 

afirmou que boa parte das decisões são tomadas em reuniões onde todos opinam,e sempre que 

considera necessário faz interferências. Os Secretário Executivo 4 relatou que às vezes 

participa das decisões na IES, quando lhe é perguntado, sua opinião é considerada. O 

Secretário 7 afirmou que às vezes participa, dependendo do foco, o gestor lhe envolve no 

processo decisório. O Secretário 13 participa às vezes das decisões, afirmando que sua 

participação consiste em dar sugestões que possam trazer mais eficácia. Os Secretários 16 e 

21 também às vezes participam das decisões, quando essas são relativas ás questões que 

estejam ligadas aos funcionários ou que sejam de seu interesse, como também  quando fazem 

o agendamento de reuniões e quando lhe é solicitado uma opinião sobre alguns fornecedores. 

Discordando dos demais Secretários Executivos citados acima, o Secretário 2 relata que nunca 

participa das decisões na sua IES de atuação, pois as decisões são centralizadas pelos 
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gestores, ocorrendo o mesmo na IES de atuação do Secretário 6 onde as decisões são tomadas 

por gerentes ou diretores. O Secretário 19 também não participa das decisões na IES em que 

atua devido ao seu trabalho ser em uma revista eletrônica da IES. Fazendo-se uma análise dos 

dados, percebe-se que nas IES ainda se adota uma estrutura centralizadora em relação à 

gestão, onde os gestores concentram o poder e dão pouca liberdade para participação dos 

secretários executivos nas decisões, tendo em vista que a maioria dos profissionais, afirmaram 

que somente às vezes participam do processo de decisão. Esse resultado da pesquisa discorda 

com o pensamento de Moura (2001) que concorda que a mudança no perfil do profissional de 

Secretariado Executivo possibilitou a esse profissional diminuir a carga de trabalho do 

executivo, no momento em que lhe é permitido trabalhar em parceria com o mesmo, e que 

esse profissional pode auxiliar os executivos na tomada de decisão.  

 

e) Tarefas relativas ao planejamento na atuação na IES. 

 

Em relação às tarefas do planejamento do secretário executivo atuando na IES 

(Questão nº 5, APÊNDICE A) 49% afirmaram que realizam a elaboração e organização do 

planejamento na sua área de atuação; 33% afirmaram que participam da elaboração dos 

objetivos e metas de sua área de atuação; 12% relataram que participam da elaboração e 

organização do planejamento da IES, 6% participam da definição dos objetivos e metas da 

IES.             

O Secretário Executivo 3 afirmou que não executa, em sua rotina na IES, tarefas 

referentes ao planejamento. Nesta mesma situação se encontrou o Secretário Executivo 13, 

que relatou que trabalha mais na execução do que no planejamento das tarefas. 

Os dados obtidos nessa questão evidenciam que o profissional de Secretariado 

Executivo, atuando na gestão, sabe tomar decisões e a desenvolver e executar a primeira das 

funções gerenciais, que é o planejamento, fundamentando-se em Chiavenato (2005) e 

Maximiano (1989).  Também observa- se que seja em qual for sua área de atuação, esse 

profissional é capacitado para atuar no apoio à gerência. Mas esses dados evidenciam também 

a necessidade dos gestores das IES permitirem uma maior participação dos Secretários 

Executivos na elaboração e organização do planejamento da IES. 

 

f) Tarefas de organização na atuação na IES. 
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Referente às tarefas de organização executadas pelo secretário executivo na IES em 

que atua (Questão nº 6, APÊNDICE A), 35% afirmaram que contribuem para a distribuição 

de atividades dos funcionários, 31% relataram que organizam a elaboração de trabalhos a 

serem desenvolvidos em sua área, 22% afirmaram que participam da organização de métodos 

e processos de trabalho, 2% afirmaram que atuam na definição do desenho dos cargos, 2% 

falaram que executam outras atividades relacionadas com as tarefas de organização, mas não 

relataram quais eram essas atividades.  

A partir de Maximiano (1989), pode-se perceber que os dados confirmam que, o 

profissional de Secretariado Executivo atuando em IES, compreende as decisões tomadas 

pelos administradores com intuito de dividir o trabalho entre os indivíduos e definir as 

atribuições que contribuição para a realização da tarefa. Percebe-se, ainda, que o secretário 

executivo atuando em IES, é peça importante para a execução de tarefas, pois organiza  e 

programa as tarefas que os demais funcionários de sua área, deverão executar na rotina da 

IES. 

 

g) Quanto à liderança na IES, a frequência que exerce as funções de direção. 

 

Indagados quanto à de liderança na IES, foi perguntado com qual frequência os 

Secretários Executivos exercem a função de direção (Questão 7, APÊNDICE A). Foi lhes 

apresentados as seguintes opções de resposta: supervisão das atividades de funcionários, 

busca por melhoria das condições de trabalho dos funcionários, liderança de funcionários na 

sua área de atuação, orientação para a realização de atividades. Quanto à supervisão das 

atividades de funcionários, 61% dos Secretários Executivos afirmaram que frequentemente, 

realizam essa atividade na sua rotina diária, 22% dos Secretários Executivos relataram que às 

vezes a realizam essa tarefa e 17% confirmaram que nunca cumprem essa atividade de 

direção. Em relação à busca por melhoria das condições de trabalho dos funcionários, 71% 

dos Secretários Executivos disseram que às vezes, lutam por melhorias para seus colegas, 

24% dos Secretários Executivos relataram que frequentemente, tentam conseguir melhorias 

para seus subordinados e 5% dos Secretários Executivos disseram que nunca procuraram 

melhorias para seus colegas.  

Referente à liderança de funcionários na sua área de atuação, 50% dos secretários 

executivos relataram que frequentemente, exercem liderança sobre seus subordinados, 41% 

dos Secretários Executivos afirmaram que às vezes, tem o poder de liderança sobre os demais 

funcionários de sua área e 9% dos secretários executivos disseram que nunca exercem 
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liderança sobre seus colegas da mesma área de atuação. Quanto à orientação para a realização 

de atividades, 77% dos Secretários Executivos afirmaram que frequentemente, orientam os 

funcionários, 18% dos Secretários Executivos relataram que às vezes, passam orientações 

para seus colegas de trabalho e 5% dos Secretários Executivos afirmaram que nunca orientam 

os funcionários para a realização de atividades. 

Os dados obtidos confirmam o poder de liderança exercido pelo Secretário Executivo 

atuante em IES podendo-se destacar o pensamento de Chiavenato (2005) que afirma que a 

direção é parte do processo administrativo onde o gestor faz uso da influenciação para 

motivar e ativar as pessoas em prol dos objetivos Institucionais. Também verifica- se que o 

profissional de Secretariado Executivo tem em sua rotina de trabalho a atividade de liderança, 

orientando e buscando melhorias das condições de trabalho de sua equipe, e é frequentemente, 

um supervisor que atua cada vez mais, procurando o ser um líder na IES 

 

h) Ações relacionadas às atividades de controle em que participa o secretário executivo 

na IES. 

 

Com relação às atividades de controle em que participam os Secretários Executivos 

na IES (Questão 8, APÊNDICE A), 23% dos Secretários Executivos enfatizaram que 

participam do controle de qualidade dos bens ou serviços, 21% afirmaram que acompanham a 

realização do planejamento, 17%  relataram que fazem o controle de horários e assiduidade, 

15% enfatizaram que avaliam o alcance dos objetivos e metas da IES, 12% afirmaram que 

participam da avaliação de desempenho dos funcionários, 12% disseram que contribuem para 

a avaliação de satisfação dos clientes. 

O Secretário Executivo 10 afirmou que não exerce atividades de controle na IES 

onde atua. O Secretário Executivo 13 que relatou a falta de programa de controle ou de 

satisfação na IES em que exerce sua profissão. 

 Com os dados alcançados, percebeu-se que o pensamento de Sabia e Rossinholi 

(2001) sobre as estrutura verticaliza das IES, que necessitam passar por mudanças na sua 

estrutura gerencial, está ocorrendo na IES públicas de atuação dos Secretários Executivos 

pesquisados. A partir de Maximiano (1989) ao considerar a função controle como parte do 

processo administrativo, pode-se afirmar que o Secretário Executivo utiliza essa função para 

avaliar e acompanhar o comportamento e contribuir para os objetivos da IES. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar a atuação do secretário executivo 

em Instituições de Ensino Superior na esfera pública e privada, focalizando as atividades de 

gestão. Os objetivos específicos visaram identificar as atribuições do profissional de 

Secretário Executivo em Instituições de Ensino Superior na esfera pública e privada; 

averiguar a contribuição do Secretário Executivo para a gestão de Instituições de Ensino 

Superior. 

A partir da pesquisa documental verificou-se que o profissional de Secretariado 

Executivo é formado em Instituições de Ensino Superior que têm seu curso estruturado por 

um Projeto Político-Pedagógico fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de graduação em Secretariado Executivo, que apóia a formação do profissional de 

Secretariado Executivo em conhecimentos básicos que dão embasamento científico a respeito 

de áreas do conhecimento, da gerência, da administração, da informação, da economia e da 

sociedade; conhecimentos específicos relacionados à profissão secretarial; e conhecimentos 

prático-teóricos que possibilitam a utilização dos conteúdos em diversas áreas e atividades 

que podem atuar o profissional de Secretariado Executivo. 

Em relação às atribuições desempenhadas pelo Secretário Executivo nas IES, a 

maioria dos profissionais investigados destacou o planejamento de reuniões como sendo a 

principal atribuição em sua rotina diária, mas merecem destaque também, a coordenação de 

projetos, a elaboração de relatório anual de gestão da IES, a liderança de equipe, a 

participação no processo de tomada de decisões, a organização da elaboração de trabalhos a  

serem  desenvolvidos na sua área de atuação, a organização de métodos e processos de 

trabalho,  a supervisão e a orientação de funcionários subordinados para a realização de 

tarefas e atividades.  

 Constatou- se ainda os mesmos atuam mais próximos aos gestores desenvolvendo 

atividades secretariais. Além de ser apto para executar tarefas típicas de escritório, o 

Secretário Executivo deve desempenhar funções mais complexas, que exijam uma postura de 

gestor de pessoas e processos, de liderança e de agente facilitador de tomada de decisões. 

A investigação demonstrou que grande parte dos secretários executivos atuam em 

Instituições de Ensino Superior públicas, administradas segundo o modelo verticalizado de 

gestão, onde o gestor centraliza o poder  e delega poucas funções e tarefas de gestão ao 

profissional de Secretariado Executivo..  
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Quanto à contribuição do Secretário Executivo para a gestão das Instituições de 

Ensino Superior, a investigação aponta que os profissionais de Secretariado Executivo 

possuem habilidades e competências gerenciais para tomar decisões, planejar e elaborar 

atividades, dirigir, orientar e supervisionar as atividades dos funcionários, liderar equipes de 

funcionários, executar a função de controle, todas essas atribuições gerenciais em sua área de 

atuação.  

 Salienta-se a necessidade de maior compreensão da função contemporânea do 

Secretário Executivo por parte dos gestores das Instituições de Ensino Superior no sentido de 

permitir o desenvolvimento profissional e aplicação dos conhecimentos em administração e 

gestão adquiridos durante a sua formação.  

Conclui-se, portanto, que nas IES investigadas, o profissional de Secretariado 

Executivo é um agente facilitador de processos capaz de contribuir para o processo de gestão, 

enfatizando-se as atividades de gestão em sua área de atuação relativas às responsabilidades 

secretariais, embora ainda haja vários desafios a serem superados no sentido de conquistar 

maior autonomia profissional. Nas Instituições de Ensino Superior, é necessário que se faça 

uma mudança no modelo de gestão, normalmente baseados nos modelos administrativos 

capitalistas, para uma modelo de gestão participativa, onde todos os envolvidos no processo 

de ensino possam participar ativamente da tomada de decisões. Esse novo contexto seria ideal 

para que o profissional de Secretariado Executivo pudesse realizar em sua plenitude, todas as 

funções para as quais encontra-se capacitado afim de contribuir mais ainda para o crescimento 

e desenvolvimento das Instituições de Ensino Superior. 
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APÊNDICES 
                                                                 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFISSIONAIS DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE, 

SECRETARIADO EXECUTIVO E FINANÇAS. 

 

PARTE I - PERFIL 

1. Idade: 

(  ) 20 a 25 anos 

(  ) 26 a 30 anos 

(  ) mais de 30 anos 

 

2. Sexo: 

(  ) masculino 

(  ) feminino 

 

3.Qual o tipo de IES você trabalha? 

(  ) pública 

(  ) privada 

 

4.Há quanto tempo atua como secretário executivo? 

(  ) de 01 a 05 anos 

(  ) de 05 a 10 anos 

(  ) mais de 10 anos 

 

5. Escolaridade  

(  ) Graduação 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 
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PARTE II – ANÁLISE SOBRE A ATUAÇAO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO NAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

1. Assinale as opções que correspondem às suas atribuições na IES onde atua:  

(  ) Análise das  informações pertinentes a IES. 

(  ) Planejamento de reuniões com  as Coordenações. 

(  ) Avaliação de resultados dos cursos da IES. 

(  ) Averiguação das solicitações dos graduandos. 

(  ) Análise do desempenho da IES no ENADE. 

(  ) Verificação de currículos de professores substitutos. 

(   ) Outros 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Com relação às mudanças nos procedimentos das atividades de Secretariado Executivo 

durante o tempo de sua atuação, você considera que: 

(  ) não houve nenhuma mudança no panorama de atuação, pois continuo exercendo funções 

burocráticas .         

(  ) houve mudança diária, pois atua  cada vez mais junto a Gestor da IES em que trabalho. 

 (  ) percebeu mudança lenta, pois atua algumas vezes junto ao Gestor da IES somente com 

assessoria. 

(  ) observou uma grande mudança ocorrida devido as necessidades do mercado globalizado. 

(  ) Outras. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Alguma vez lhe foi dado o poder de atuar como gestor e tomar decisões? 

(  ) sim 

(  ) não 

Justifique sua resposta:_____________________________________________________ 

4. Com qual frequência você participa das decisões na IES em que trabalha? 

(  ) nunca participo 

(  ) ás vezes participo 

(  ) participo 

 Justifique sua resposta:_____________________________________________________ 
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5. Em seu ambiente de trabalho, de quais tarefas referentes ao planejamento você participa? 

(  ) Elaboração e organização do planejamento da IES. 

(  ) Elaboração e organização do planejamento na sua área de atuação.  

(  ) Definição dos objetivos e metas da IES. 

(   ) Elaboração dos objetivos e metas de minha área de atuação. 

 (  ) Outros. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Em relação às tarefas de organização, das opções abaixo, quais você executa na IES onde 

atua? 

(  ) Participo da organização de métodos e processos de trabalho  

(  ) Atuo na definição do desenho de cargos. 

(  ) Colaboro com a  organização de programas de treinamento. 

(  ) Organizo a realização de trabalhos a serem desenvolvidos em minha área. 

(  ) Contribuo para a distribuição de atividades dos funcionários. 

(  ) Outros 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Quanto à liderança na IES, mencione com qual frequência exerce as seguintes funções de 

direção: 

a) Supervisão das atividades de funcionários 

(  ) Frequentemente (  ) Ás vezes  (  ) Nunca 

b) Busca por melhoria das condições de trabalho dos funcionários 

(  ) Frequentemente (  )Ás vezes (  ) Nunca 

c) Liderança de funcionários na sua área de atuação 

(  ) Frequentemente (  )Às vezes (  ) Nunca 

d) Orientação para a realização de atividades 

(  ) Frequentemente (  ) Ás vezes (  ) Nunca 

 

8. Com relação às atividades de controle, assinale as ações das quais você participa:  

(   ) Participo do controle de qualidade dos bens ou serviços 

(   ) Contribuo para a avaliação de satisfação de clientes. 

(   ) Participo da avaliação de desempenho dos funcionários. 
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(   ) Faço controle de horários e assiduidade. 

(   ) Avalio o alcance dos objetivos e metas. 

(   ) Acompanho a realização do planejamento. 

(   ) Outros 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 


