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RESUMO 

O profissional de Secretariado Executivo está diretamente envolvido nos processos de gestão 

da empresa, pois sua atuação se dá em cargos de assessoria a diretores, gerentes, supervisores, 

assim como em cargos específicos de gestão, como encarregado administrativo, gerente, 

responsável pelo departamento, coordenador do setor, consultor e tantas outras nomenclaturas 

existentes. Este trabalho tem como objetivo geral investigar as competências gerenciais na 

atuação do profissional de Secretariado Executivo. Para o alcance dos objetivos propostos foi 

realizada uma pesquisa qualitativa, a partir de um levantamento bibliográfico e uma pesquisa 

de campo. Após a análise dos dados percebeu-se que as competências gerenciais são 

utilizadas em Secretariado Executivo nas suas diversas responsabilidades, contribuído para o 

alcance de objetivos e metas organizacionais por meio do desenvolvimento de atividades que 

envolvem o gerenciamento, participação no planejamento, na condução e estímulo às pessoas 

e no controle. Esse profissional vem superando grandes desafios e ampliando suas 

competências e seu campo de inserção e contribuindo efetivamente para o bom desempenho 

organizacional. 

 

Palavras-chave: Gestão. Competências gerenciais. Secretariado Executivo. 



 

 

ABSTRACT 

The Professional Executive Secretariat is directly involved in management of the company 

because their work takes place in advisory positions to directors, managers, supervisors, as 

well as specific management positions such as executive officer, manager, head of the 

department, the coordinator industry consultant and many other existing nomenclatures. This 

study aims at investigating the managerial competencies in the professional expertise of the 

Executive Secretariat. To achieve the proposed objectives was carried out a qualitative study, 

based on a literature survey and field research. After data analysis it was noticed that 

management competencies are used in the Executive Secretariat in its various responsibilities, 

contributed to the achievement of objectives and organizational goals through the 

development of activities that involve management, participation in planning, conducting and 

encouraging people and in control. This work has been overcoming challenges and increasing 

their skills and their field of integration and contribute effectively to organizational 

performance. 

 

Keywords: Management. Managerial skills. Executive Secretariat 
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1 INTRODUÇÃO 

Por meio da literatura vigente, estudos revelam que as empresas estão se 

preocupando em contratar profissionais bem qualificados e que estejam preparados para atuar 

como gestores. Esta preocupação mostra uma forte tendência do mercado atual, pois os 

benefícios adquiridos por estas organizações garantem credibilidade junto aos seus clientes e 

consequentemente possibilita identificar as vantagens que as empresas ganham em utilizar 

uma metodologia de gestão para o planejamento, execução e controle das atividades, com o 

intuito de buscar o sucesso das organizações. 

O profissional de Secretariado Executivo está diretamente envolvido nos 

processos de gestão da empresa, pois sua atuação se dá em cargos de assessoria a diretores, 

gerentes, supervisores, assim como em cargos específicos de gestão, como encarregado 

administrativo, gerente, responsável pelo departamento, coordenador do setor, consultor e 

tantas outras nomenclaturas existentes. Como pode ser observado, todas essas funções exigem 

o desenvolvimento de planejamento, organização, liderança, controle, tomada de decisões 

(QUINN et al., 2003), entre outras, o que, mais uma vez, confirma a atuação do secretário 

como gestor. 

Dessa forma, chegou-se ao seguinte questionamento: como são utilizadas as 

competências gerenciais na atuação do profissional de Secretariado Executivo? 

Este trabalho tem como objetivo geral investigar as competências gerenciais na 

atuação do secretário executivo e como objetivos específicos: 

a) Identificar as atividades de gerenciamento na atuação secretarial; 

b) Averiguar quais são as competências gerenciais utilizadas na atuação do 

secretário executivo. 

Para o alcance dos objetivos propostos foi realizada uma pesquisa qualitativa, a 

partir de um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo, tendo como 

fundamentação teórica as proposições de Quinn et al. (2003), que apresentam as 

competências gerenciais a partir de oito papeis fundamentais: mentor, facilitador, monitor, 

coordenador, diretor, produtor, negociador e inovador, relacionando-as com a atuação 

secretarial. 

A presente monografia está dividida em seis capítulos. O primeiro capítulo refere-

se à introdução, enfatizando a justificativa, problematização, o objetivo geral e os específicos 

e a estrutura do trabalho. O segundo e o terceiro capítulos referem-se ao marco teórico, 
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ressaltando o os aspectos conceituais de administração, gestão e gerência e as competências 

gerenciais do secretário executivo. No quarto capítulo destacam-se os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa, indicando as abordagens utilizadas no mesmo. 

No quinto capítulo analisa-se a pesquisa de campo, identificando os perfis e as 

competências gerenciais do secretário executivo. No último capítulo apresentam-se as 

considerações finais da pesquisa.  
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2 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E GERÊNCIA: ASPECTOS CONCEITUAIS 

A teoria da administração científica surgiu, em parte, da necessidade de se 

aumentar a produtividade. Nos Estados Unidos, especialmente, havia carência de mão-de-obra 

especializada no início de século XX. O único modo de expandir a produtividade era 

aumentar a eficiência dos trabalhadores. A teoria da administração científica, formulada por 

Frederick W. Taylor e outros entre 1890 e 1930, também conhecidas como sistema de tarifas 

diferenciadas ou sistema de compensação, defendia o pagamento de salários mais altos para 

trabalhadores mais eficientes. Taylor afirmava que o sucesso de seus princípios exigia uma 

completa revolução mental por parte da administração e dos trabalhadores. Ao invés de 

discutir sobre quais seriam seus lucros os dois lados deveriam aumentar a produção; fazendo 

isso, os lucros cresceriam tanto que trabalhadores e administração não precisariam brigar por 

eles. Enfim, Taylor acreditava que ambos tinham um interesse comum no aumento da 

produtividade (ARTHEMALE et al., 1998). 

A teoria de Taylor buscava determinar cientificamente as melhores práticas para a 

realização de qualquer tarefa, além dos métodos mais eficazes para selecionar, treinar e 

motivar os trabalhadores. Ao invés de confiar nos métodos tradicionais de trabalho, ele 

analisou e cronometrou os tempos dos movimentos dos operários siderúrgicos, realizando 

uma série de trabalhos experimentais. Além disso, suas técnicas de eficiência foram aplicadas 

a muitas organizações não industriais, tornando consciente o fato de que qualquer tarefa pode 

ser realizada de um modo mais eficiente e racional. Assim, a administração científica 

fomentou uma abordagem racional para a solução dos problemas organizacionais. Mais 

importante ainda, ela estabeleceu os alicerces para a profissionalização da administração. 

A administração científica foi limitada pelo fato de seu modelo não enxergar o 

desejo humano de satisfação no trabalho e as necessidades sociais dos trabalhadores como 

grupo, deixando de considerar as tensões geradas quando essas necessidades eram frustradas. 

Além do mais, a ênfase na produtividade e, por extensão, na lucratividade, levava alguns 

administradores a explorar operários e clientes, daí porque passou-se a pensar na melhor 

forma de administrar as organizações (MAXIMIANO, 2008). 

Surgiu da necessidade de encontrar as linhas mestras para administrar 

organizações complexas como as fábricas, através de tentativa pioneira de Henry Fayol 

(1841-1925), de não só apenas identificar, mas também sistematizar o comportamento dos 

administradores, através dos princípios e habilidades que podem ser identificados e analisados 
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para servir de base à administração eficaz. Fayol acreditava que com previsão científica e 

métodos adequados de administração, os resultados satisfatórios eram inevitáveis. Em sua fé 

nos métodos científicos, Fayol era parecido com seu contemporâneo Taylor. Entretanto, 

enquanto este se preocupava basicamente com as funções organizacionais, Fayol se 

interessava pela organização total com visão administrativa mais flexível, evitando qualquer 

ideia de rigidez. Para isso escolheu cuidadosamente o termo princípios ao invés de regras ou 

leis (CRAINER, 2000). 

Fayol desenvolveu sua teoria com base em princípios que serviram de ferramentas 

para o direcionamento e ensinamentos das diversas ações de cunho administrativo. Observa-

se que Fayol escolheu cuidadosamente o termo princípio ao invés de regras ou leis. 

Eu prefiro a palavra princípios para evitar qualquer idéia de rigidez, já que não há 

nada rígido ou absoluto nas questões administrativas; tudo é uma questão de grau. O 

mesmo princípio dificilmente é aplicado duas vezes exatamente do mesmo modo, 

porque precisamos levar em conta circunstâncias diferentes e que se modificam, 

seres humanos igualmente diferentes e sujeitos a mudanças, e muitos outros 

elementos variáveis. Os princípios também são flexíveis. E podem ser adaptados 

para atender a todas as necessidades; é somente uma questão de saber como usá-los 

(FAYOL, 1989, p. 43). 

Antes de Fayol, acreditava-se geralmente que os administradores nascem prontos, 

não são feitos e, insistia, entretanto, que a administração era uma habilidade que poderia ser 

ensinada. Acima de tudo a escola clássica das organizações tornou os administradores 

conscientes dos tipos básicos de problemas que eles teriam de enfrentar em qualquer 

organização. Parte desses ensinamentos sobreviveu nas organizações atuais. No entanto as 

orientações da organização clássica também têm sido criticadas como sendo generalizadas 

demais para as organizações completas de hoje em dia, onde a especialização cada vez maior 

fez com que as linhas de autoridade ficassem indistintas. Como forma de se trabalhar melhor 

com a estrutura interna, é que surgiu a teoria da administração burocrática (CRAINER, 2000). 

Raciocinando que qualquer organização orientada por objetivos e com milhares  

de indivíduos exigia regulamentação cuidadosamente controlada de suas atividades, o 

sociólogo alemão Max Weber (1864-1920 apud CRAINER, 2000) desenvolveu a teoria da 

administração burocrática que enfatizava a necessidade de uma hierarquia estritamente 

definida e governada por regulamentos e linhas de autoridade claramente definidos, cujas 

divisões de trabalho eram declaradas explicitamente. Weber também acreditava que a 

competência técnica deveria ser enfatizada e que as avaliações de desempenho deveriam ser 

feitas totalmente com base no mérito. 



15 

 

Hoje, se costuma pensar nas burocracias como organizações vastas e impessoais 

que colocam a eficiência impessoal adiante das necessidades humanas. Entretanto, deve-se ter 

uma postura cautelosa para não aplicar as conotações negativas da palavra burocracia ao 

modo como Weber a usava. Como os teóricos da administração científica, Weber buscava 

melhorar o desempenho de organizações socialmente importantes, tornando suas operações 

previsíveis e produtivas. Embora a administração moderna valorize a inovação e a 

flexibilidade tanto quanto a eficiência, a previsibilidade e a quebra de barreiras estruturais, 

através de uma administração participativa, o modelo de administração burocrática de Weber 

claramente contribuiu para a formação de corporações gigantescas, existentes até os nossos 

dias (CRAINER, 2000). 

Dando continuidade ao estudo de Weber, sentiu-se necessidade de acrescentar à 

administração nas organizações numa visão psicossocial, daí porque a grande contribuição da 

escola da Ciência do Comportamento. A Escola Comportamental surgiu por intermédio de um 

grupo de estudiosos da administração com formação em sociologia, psicologia e campos 

afins, com o intuito de ajudar os administradores a lidar de modo mais eficaz com o chamado 

lado humano de suas organizações (MAXIMIANO, 2008). 

Ao enfatizar as necessidades sociais, o movimento das relações humanas avançou 

além da abordagem clássica que tratava a produtividade quase que exclusivamente como um 

problema de engenharia. Além disso, aqueles pesquisadores, entre eles Elton Mayo (1880-

1949), destacaram a importância do estilo do administrador, e com isso revolucionaram o 

treinamento de administradores, quando foi dada mais atenção ao ensino de habilidades de 

administração humana, e menos ao ensino de habilidades técnicas. Seu trabalho também 

enfatizou a dinâmica em grupo e passou-se a pensar em processos e em recompensas grupais 

(ARTHEMALE et al., 1998). 

Muitos administradores presumiram que trabalhadores satisfeitos seriam 

trabalhadores mais produtivos. Entretanto, as tentativas feitas na década de 1950, de aumentar 

a produtividade melhorando as condições de trabalho e a satisfação dos empregados, não 

resultaram nos aumentos exorbitantes de produtividade como eram esperados, visto que o 

comportamento humano é tão complexo que para algumas pessoas o trabalho é apenas o meio 

de satisfazer as necessidades de nível mais baixo; outros se satisfazem apenas com o 

atendimento de suas necessidades de mais alto nível e podem até mesmo escolher trabalhos 

que ameacem sua segurança, caso isso signifique poder alcançar objetivos pessoais 

específicos (ARTHEMALE et al., 1998). 
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Os cientistas do comportamento deram enormes contribuições para a 

compreensão da motivação individual, do comportamento dos grupos, das relações 

interpessoais no trabalho e da importância do trabalho para os seres humanos. Suas teorias 

permitiram que os administradores se tornassem muito mais sensíveis e sofisticados no 

relacionamento eficaz com o subordinado. Finalmente, como o comportamento humano é tão 

complexo, percebe-se que o potencial desse campo não foi totalmente realizado com vários 

enfoques sobre a teoria do comportamento, tornando difícil até apara os administradores 

decidirem sobre qual orientação seguir, daí a necessidade de uma abordagem sistêmica, 

contingencial e integradora (MAXIMIANO, 2008). 

Ao invés de lidar separadamente com vários segmentos da organização, a 

abordagem sistêmica permite que os administradores vejam a organização como um todo e 

como parte de um sistema maior, composto de partes inter-relacionadas. O ponto fundamental 

da abordagem sistêmica é que os administradores não podem funcionar completamente dentro 

dos limites da estrutura ou organograma tradicional, mas devem comunicar-se com outros 

empregados e departamentos, como também com representantes de outras organizações. 

Com a perspectiva sistêmica, os gerentes podem manter mais facilmente um 

equilíbrio entre as necessidades de várias partes da empresa e as necessidades e metas da 

empresa como um todo. No entanto surgiu a necessidade de ir além da abordagem sistêmica 

ao localizar os pormenores das relações entre as partes de um sistema e ao buscar definir que 

fatores são necessários para o desenvolvimento de uma tarefa específica e sua inter-relação 

com os demais fatores que compõem o todo, através de uma abordagem contingencial. 

A Abordagem Contingencial, também denominada de abordagem situacional, 

defende a concepção de que a técnica de administração que melhor contribui para o alcance 

dos objetivos organizacionais pode variar em situações ou circunstâncias diferentes. Foi 

desenvolvida por administradores, pesquisadores e consultores que buscavam uma explicação 

para o fato de que quando ao tentar aplicar os conceitos das principais escolas, altamente 

eficazes em determinadas situações reais, estes deixavam de funcionar em outras, visto que a 

realidade é imprevisível (ARTHEMALE et al., 1998). 

A palavra gerência parece ser originária de um antigo verbo francês manager; que 

em seu sentido bem arcaico significa gerir e administrar a propriedade. Refere-se a um cargo 

que ocupa um dirigente de uma empresa, por exemplo, que tem dentro de suas múltiplas 

funções, representar uma sociedade frente a terceiros e coordenar todos os recursos através do 

processo de planejamento, organização, direção e controle a fim de atingir objetivos 

estabelecidos (CHIAVENATO, 2005). 
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Para Quinn et al. (2003), ao discutir o processo gerencial é conveniente, e também 

necessário, descrever e estudar cada função do processo separadamente. Como resultado, 

poderia parecer que o processo gerencial é uma série de funções separadas, cada uma delas 

encaixadas ajustadamente em um compartimento a parte. Este deve ser subdividido, e cada 

parte componente discutida separadamente. Na prática, um gerente pode (e isso ocorre com 

frequência) executar simultaneamente, ou ao menos de forma continuada, todas ou algumas 

das seguintes quatro funções, conforme Quinn et al. (2003): 

a) Planejamento: é o início da gerência (do ato de gerenciar). Primeiramente, 

deve-se verificar a situação em termos externos, os fatores sobre os quais não 

se tem controle e que afetam a organização, e internos, condições atuais. 

b) Organização: criar órgãos é definir as atividades a executar, agrupá-las em 

cargos, definir quem faz cada uma delas, formalizar autoridade e 

responsabilidades, traçar linhas de comunicação entre os cargos e clarificar 

normas e regras para um trabalho eficiente. 

c) Direção: para o trabalho ser eficiente (relação custo/benefício) as pessoas 

precisam ver sentido no que estão fazendo. Elas precisam de desafio e 

confiança, por parte da gerência. Motivação, clima de trabalho adequado, 

espírito de equipe é o que as pessoas precisam para acreditar nos objetivos 

propostos. Tem relação com liderança, satisfação e motivação no trabalho. 

d) Controle: plano feito, boa organização, clima adequado, mas o fundamental é o 

acompanhamento completo de todas as tarefas anteriores para que os objetivos 

sejam atingidos. Tudo isso preserva a saúde do processo de trabalho como 

também a realização de metas. 

Quinn et al. (2003, p. 16) realizaram um estudo com gerentes, e chegaram à 

seguinte conclusão: “[...] a complexidade comportamental, tal como avaliada pelo superior de 

cada gerente, guardava relação com a eficácia gerencial geral do individuo, tal como avaliada 

por subordinados seus”. A partir dessa pesquisa os citados autores definiram oito papéis 

gerenciais e suas competências específicas, conforme figura a seguir. 
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Figura 1 – As competências e os papeis dos líderes no quadro de valores competitivos 

 

Fonte: Quinn et al. (2003, p. 17). 

A figura acima pode ser resumida conforme Quinn et al. (2003): 

a) Papel de diretor: espera-se que o gerente mencione as expectativas 

organizacionais por meio de processos, defina problemas e selecione opções, 

gere regras e dê instruções. 

b) Papel de produtor: o gerente deve direcionar-se para a tarefa com foco no 

trabalho e exibir alto grau de interesse, motivação, energia e ousadia pessoal. 

c) Papel de monitor: o gerente deve saber o que se passa em sua área de atuação, 

com o intuito de determinar se as pessoas estão cumprindo as regras e verificar 

se o setor está fazendo sua parte. Dessa forma, o monitor é um analista. 

d) Papel de coordenador: o gerente deve dar apoio e estrutura ao fluxo do sistema. 

Para isso, é fundamental que o gerente seja digno de confiança e crédito. 

e) Papel de facilitador: o gerente deve promover esforços coletivos, possibilitar a 

coesão e o trabalho em equipe e administrar conflitos interpessoais. É essencial 
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que ele utilize técnicas que contribuam para a solução de conflitos e que 

favoreçam a colaboração e a participação nos problemas do grupo. 

f) Papel do mentor: o gerente deve orientar-se ao desenvolvimento dos 

colaboradores, por meio da orientação cuidadosa e empatia. O mentor deve ser 

solícito, atencioso, afável, aberto e justo, escutando reivindicações, 

transmitindo apreciação e distribuindo elogios e reconhecimento. 

g) Papel de inovador: o gerente é o responsável por facilitar a adaptação e a 

mudança, devendo, para isso, focalizar o ambiente em constantes 

transformações, identificar tendências, conceituar e projetar mudanças 

necessárias. 

h) Papel de negociador: juntamente com o papel de inovador, o gerente vislumbra 

mudanças e uma maneira melhor de realizar as atividades. Apresenta e negocia 

as idéias com eficácia. 

Para Quinn et al. (2003) os gerentes devem adquirir diferentes competências para 

galgar novos patamares na organização. Tais competências estão relacionadas a cada um dos 

oito papeis citados acima. No papel de mentor o gerente deve desenvolver as competências: 

compreensão de si mesmo, comunicação eficaz e desenvolvimento dos empregados. 

a) Compreensão de si mesmo e dos outros: a auto-compreensão fundamenta-se no 

modelo dos cinco fatores (grau de neurose, extroversão, receptividade a novas 

experiências, agradabilidade, conscienciosidade), no indicador de tipos de 

Myers-Briggs (introversão/extroversão, sensação/intuição e pensamento/ 

sentimento). Quanto à compreensão dos outros, é necessário que o gerente seja 

capaz de expandir a sua própria conscientização de tudo aquilo que menos 

deseja saber a seu próprio respeito. 

b) Comunicação eficaz: o processo de comunicação dever ser utilizado para 

informar, coordenar e motivar os colaboradores de forma eficaz, buscando 

dirimir os obstáculos na sua execução. 

c) Desenvolvimento dos empregados: ocorre por meio de duas abordagens: a 

delegação, que visa o aprimoramento das competências e habilidades dos 

colaboradores, possibilitando aos mesmos oportunidades para assumirem  

novas responsabilidades; a avaliação de desempenho tem o intuito de oferecer 

aos empregados o feedback acerca de seu desempenho, facilitando o 

aprimoramento dos colaboradores expectativas e incrementar o desempenho. 
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Para Quinn et al. (2003) no papel de facilitador o gerente necessita das seguintes 

competências: 

a) Construção de equipes: o gerente deve empenhar esforços para que um grupo 

de pessoas transforme-se em uma equipe de trabalho. 

b) Uso da tomada participativa de decisões: na gestão participativa os 

funcionários tem a oportunidade de contribuir para decisões organizacionais. 

Isso proporciona aos colaboradores maior motivação e aumento de 

compromisso com a empresa. 

c) Administração de conflitos: os conflitos podem ter consequências positivas ou 

negativas. 

Para o papel de monitor, Quinn et al. (2003) destacam as seguintes competências: 

a) Monitoramento do desempenho individual: tem o intuito de monitorar o 

desempenho individual dos colaboradores a fim de que as atividades sejam 

realizadas trazendo resultados para a organização. 

b) Gerenciamento do desempenho e processos coletivos: visa administrar os 

processos essenciais, ou seja, aqueles que agregam valor ao produto ou serviço 

da organização. 

c) Administração de informações por meio de pensamento crítico: as informações 

e as ideias devem ser apresentadas com clareza e conter o máximo de 

informações de forma critica e objetiva numa linha de raciocínio lógico. 

As competências do papel de coordenador, segundo Quinn et al. (2003), são: 

a) Gerenciamento de projetos: envolve o planejamento: definir quais os pré-

requisitos do trabalho, o volume de trabalho, os recursos de trabalho; e o 

monitoramento de projetos. 

b) Planejamento do trabalho: os autores destacam duas vertentes na reestruturação 

do trabalho: foco no cargo individual e foco em grupos de trabalho auto-

gerenciados. 

c) Gerenciamento multifuncional: gerenciamento das equipes de trabalho tendo 

por diretrizes básicas: esclarecimento de metas e a declaração de missão, 

criação de massa crítica de liderança, manutenção da equipe por meio da 

responsabilidade do desempenho coletivo; manutenção da equipe 

multifuncional, fornecimento de informações relevantes, treinamento dos 

envolvidos e gerenciamento de processos. 
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Para o papel de diretor as competências necessárias, conforme Quinn et al. 

(2003), são: 

a) Desenvolvimento e comunicação de uma visão: o gerente deve ajudar os 

demais a enxergar o que têm a sua frente, a partir do seu foco. Por meio da 

comunicação para uma visão de forma eficaz nos níveis estratégico, tático e 

operacional. 

b) Estabelecimento de metas e objetivos: o gerente participa da formulação de 

objetivos específicos, com vistas à consecução da visão; definição de metas nos 

diversos níveis da organização; bem como da estratégia. 

c) Planejamento e organização: o planejamento e a organização são 

fundamentados na visão e estratégia articuladas. 

Conforme Quinn et al. (2003) o papel de produtor complementa o papel de 

diretor, devendo-se desenvolver as competências: 

a) Trabalho produtivo: definição de metas, engajamento total e imersão na 

atividade, hipersensibilidade e consciência da atividade durante seu desenrolar 

e capacidade de desfrutar da experiência imediata, em tempo real. 

b) Fomento a um ambiente de trabalho produtivo: envolve o sistema de 

recompensa na nova economia, e a motivação dos outros. 

c) Administração do tempo e do estresse/ Equilíbrio de demandas concorrentes: o 

estresse afeta a saúde física, dos colaboradores bem como reduz a motivação, e 

a capacidade de relacionar-se com os colegas, além dos prejuízos para as 

organizações. Quanto à administração do tempo, é importante que se utilize 

estratégias, como planejamento e estabelecimento de prioridades a fim de 

utilizar o tempo de forma eficiente. 

O papel de negociador envolve as competências abaixo citadas, segundo Quinn  

et al. (2003): 

a) Construção e manutenção da base do poder: o gerente deve ser capaz de 

influenciar colaboradores, superiores e pares por meio do uso de técnicas 

diferentes. 

b) Negociação de acordos e compromissos: trata-se da capacidade de manter o 

diálogo com o intuito de solucionar divergências mediante cuidadoso 

compartilhamento de pontos de vista. 
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c) Apresentação de ideias: deve focalizar alguns pontos, tais como o objetivo 

(claro e definido) audiência (compreender o modo de conduzir a apresentação 

de um ponto a outro) e os recursos (preparação da apresentação). 

Quanto ao papel de inovador, Quinn et al. (2003) ressalta as competências: 

a) Convívio com a mudança: trata-se da aceitação pessoal e do convívio com a 

mudança. 

b) Pensamento criativo: forma de pensar que envolve a geração de novas ideias e 

soluções, destacando-se três dimensões: habilidades referentes ao domínio, 

habilidades criativas e motivação de tarefas. 

c) Gerenciamento da mudança: ser flexível às mudanças para que se possam 

alcançar os objetivos e metas organizacionais. Para os autores existem cinco 

tipos de mudanças capazes de provocar a resistência dos funcionários: 

mudanças que afetem as demandas de conhecimento e competência, mudanças 

associadas a perdas econômicas ou de status, mudanças sugeridas por outros, 

mudanças que envolvam riscos e mudanças que acarretem ruptura das relações 

sociais. 

Diante do que foi exposto acima, em relação às competências gerenciais 

apresentam-se a seguir as competências gerenciais do Secretário Executivo. 
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3 AS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO 

O presente capítulo refere-se às competências do Secretariado Executivo, em que 

este está diretamente envolvido nos processos de gestão da empresa, pois sua atuação se dá 

em cargos de assessoria a diretores, gerentes, supervisores, assim como em cargos específicos 

de gestão, como encarregado administrativo, gerente, entre outros. Antes de iniciar o estudo 

das competências gerenciais na atuação do secretário executivo é importante que se conheça a 

trajetória histórica deste profissional, fazendo um breve levantamento sobre a trajetória e 

mudança do perfil. Segundo Freitas (2002, p. 31), a palavra Secretário vem do latim: 

a) Secretarium – significa lugar retirado, retiro, conselho privado; 

b) Secretum – significa: lugar, retiro, solidão, audiência secreta particular, 

segredo, mistério. 

c) Sacro (Segredo) – está ligada ao sentido de segredo, evolução. Secreto – 

Segredo – Sacro. 

Não há registros de uma data exata para o surgimento da profissão de secretário, 

apenas o período histórico. Freitas (2002, p. 31) levanta a hipótese dessa profissão ter surgido 

na pré-história: 

[...] há possibilidade de ela ter surgido no período do homem das cavernas quando 

um troglodita delega a um membro da tribo a tarefa de desenhar pelas paredes da 

gruta o quanto havia caçado, isso tinha com objetivo controlar a produção de 

abastecimento daquele determinado grupo. Depois vieram os escribas da História 

Antiga, os quais oficializaram a profissão. 

Segundo pesquisas de historiadores, nascem nas civilizações antigas os primeiros 

registros da profissão de secretário. Primeiramente, esta profissão apareceu na imagem dos 

escribas, onde eram exercidas funções bélicas e tinham por obrigação realizarem os registros 

de todos os acontecimentos dos campos de batalha. O escriba era um personagem antigo que 

dominava conteúdos intelectuais e a escrita. O termo escriba em hebraico origina-se de 

Sôpher, palavra que vem de Sâphar, que significar contar, escrever (PORTELA; 

SCHUMACHER, 2006). 

Os mais notáveis escribas exerciam a função de assessores, como os escribas reais 

e os dos nobres. Segundo Nonato Júnior (2009, p. 81), “[...] cabia ao escriba exercer funções 

de secretário, copista, contador, geógrafo, arquivista, historiador, lingüista e escritor, podendo 
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atuar ainda como guerreiro quando acompanhava seu líder em batalhas e viagens 

exploratórias”. 

Como se pode perceber, os escribas existiam, no tempo e espaço, em formas 

diversas, conforme a essência e a necessidade de cada sistema. Para Natalense (1998, p. 4): 

[...] percebe-se que o “antepassado” do secretário foi o escriba: profissional que em 

tempos remotos, realizava tarefas bastante semelhantes às do Secretário: O escriba 

oriental é o homem que dominava a escrita, faz contas, classifica os arquivos, redige 

as ordens, aquele que é capaz de recebê-las por escrito e que, por conseguinte, é 

naturalmente encarregado da sua execução. 

Na Grécia e no Baixo Império Romano, os escribas se utilizavam dos recursos da 

taquigrafia para realizar trabalhos, eles eram os taquígrafos do Estado, mas exerciam funções 

como copistas, contadores, fiscais, etc. Segundo Portela e Schumacher (2006, p. 16), “[...] na 

época dos Escribas foi desenvolvida a taquigrafia (séc. IV a.C.) [...]” Com a vulgarização da 

estenografia, passaram a assumir importante papel nos escritórios da administração pública. 

Na Idade Média, houve um processo que quase acarretou na extinção da profissão dos 

escribas, devido às condições políticas, econômicas e sociais. A profissão passou a ser 

exercida pelos monges nos monastérios. Alexandre Magno (356 a.C. – 323 a.C.) destacou a 

profissão dos secretários, pois a partir dos registros que estes realizavam era possível 

conhecer diversas características dos povos que Alexandre queria conquistar. Através destes 

registros, este grande líder fazia análises militares, geográficas, linguísticas e culturais 

facilitando as conquistas de outros povos. Para ser secretário, nesta época exigia qualificação 

interdisciplinar, atuação nas questões intelectuais e até nas batalhas e guerras. Figueiredo 

(1987 apud NONATO JÚNIOR, 2009, p. 83) explana que: 

Nos remotos dias de Alexandre Magno um secretário era “realmente” um secretário. 

Para levar a cabo este encargo, em 300 a.C., você passaria a noite em claro, 

entalhando uma tabuinha de cera com a espátula e todo o dia seguinte retalhando o 

inimigo com uma espada. Esta era uma posição de prestígio – porém perigosa – e, 

Alexandre Magno, unicamente em sua campanha da Ásia, perdeu 43 secretários. 

Na Idade Moderna, com o ressurgimento do comércio a função de secretário 

torna-se necessária, integrando-se mais adiante à estrutura organizacional das empresas e 

permanecendo em evolução (PORTELA; SCHUMACHER, 2006). 

A profissão de secretário, somente era exercida na figura do homem, porém na 

época de Napoleão Bonaparte esta profissão passou a ser exercida na figura da mulher. 

Primeiramente, foi uma tentativa fracassada, pois sua esposa, Josefina, tão logo foi contra e 

Napoleão contratou novamente um homem (PORTELA; SCHUMACHER, 2006). 
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Depois de Napoleão Bonaparte, as mulheres ressurgiram como secretárias nas 

organizações americanas no século XIX, devido ao desenvolvimento do comércio. Entretanto, 

a atuação da secretária só veio a começar a ser percebida no mundo, a partir das duas Guerras 

Mundiais, quando o movimento secretarial feminino eclodiu em face de escassez de mão de 

obra masculina, que havia sido desviada pelas duas grandes Guerras Mundiais. Nesse 

contexto se fez necessário que as mulheres assumissem várias frentes de trabalho 

(PORTELA; SCHUMACHER, 2006). 

Desde os primórdios a profissão de secretário vem sofrendo mudanças 

significativas, deixando de exercer apenas técnicas secretariais básicas e passando a trabalhar 

mais ativamente no ambiente organizacional, assim, tornando-se um assessor e gestor 

secretarial. Segundo Nonato Júnior (2006, p. 98), o mercado está exigindo profissionais de 

formação acadêmica específica e direcionada à área de atuação em Secretariado, que devem 

ser aptos a atuarem como: 

a) Assessor(a) Executivo(o) – sendo o agente executor e multiplicador mais próximo 

dos executivos nas organizações; b) Gestor(a) – veicular a prática do exercício de 

atribuições e responsabilidades, das funções de Secretariado Executivo, exercendo 

as funções gerenciais como: capacidade de planejar, organizar, implantar e gerir 

programas de desenvolvimento; c) Empreendedor(a) – promover as idéias e as 

práticas inovadoras, com competência para implantar resoluções alternativas e 

inovadoras, bem como capacidade crítica, reflexiva e criativas; d) Consultor(a) – 

estender à empresa e à sua cadeia produtiva seus objetivos e políticas, trabalhar com 

a cultura da organização, transformando-as em oportunidades. (NONATO JÚNIOR, 

2006, p.98) 

 

Com a transformação e o reconhecimento, o profissional antigo dá lugar a um 

profissional com conhecimentos ecléticos, tanto de estrutura, quanto de comportamento 

organizacional, que são as bases da gestão secretarial. Assim, faz-se mister que esse 

profissional seja conhecedor técnico e comportamental dos objetivos da organização, conheça 

os principais clientes, saiba as prioridades da organização e esteja interessado em contribuir 

para o crescimento da empresa. O novo perfil do profissional de secretariado executivo exige 

antes de tudo, características pessoais, para que este obtenha um bom desenvolvimento dentro 

da organização. 

Ribeiro (2005) cita que um profissional deve sempre se recordar destas regras 

básicas: 

a) Segurança profissional: a certeza da capacitação e o bom senso determinado 

pelo equilíbrio emocional, são responsáveis pela segurança profissional. 
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b) Ser confiável: vai além da descrição, pois é a capacidade de absorver uma 

tarefa e levá-la até o fim. 

c) Ser amistoso: principalmente quando se trabalha com vários executivos, vários 

chefes. É a capacidade de ter um relacionamento aberto com todos. É ter tato, 

saber o que dizer e o que não dizer. 

d) Ser responsável: uma característica que com certeza representa o bom 

desempenho do profissional competente. 

e) Ser leal: ser leal também a empresa, e não somente ao executivo. 

f) Ser sincero: trabalhar com a verdade. 

g) Ser cooperador: a capacidade de cooperar é fundamental ao trabalho de uma 

equipe que se constrói no “fazer diário”. 

h) Ter mente aberta: é preciso aprender a ter equilíbrio no julgamento, para não 

assumir a postura antiprofissional de um juiz arbitrário e inflexível. 

i) Ser estável: manter o equilíbrio e assim, trabalhar com o bom senso acima de 

tudo. 

j) Ter capacidade de comunicação: o circuito comunicativo é pré-requisito para 

assegurar sucesso na caminhada de um bom profissional. 

k) Ter persuasão: é a capacidade de convencer os outros, não para tirar proveito 

das situações, mas para a obtenção da melhoria na qualidade empresarial. 

l) Bom senso e Inteligência emocional: a maturidade permite o equilíbrio, que dá 

tranquilidade para encarar com objetividade as situações, por mais difíceis e 

irritantes que possam parecer. 

m) Humildade para admitir seus limites e aceitar críticas: diferente de servilismo, 

representa a consciência da própria falibilidade e a confiança na crítica 

construtiva. 

n) Organização e capacidade de planejamento: planejamento e organização estão 

intimamente ligados, e só a partir deles o trabalho é levado a bom termo, com 

um mínimo de esforço e o máximo de eficiência. 

o) Discrição e responsabilidade no trabalho: o estabelecimento de limites em 

todos os sentidos comportamentais conduz à elegância e ao profissionalismo. 

Aparência agradável, palavras medidas e atitudes respeitáveis dão credibilidade 

ao profissional. 
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p) Postura profissional: posicionamento face à profissão, o que inclui a 

consciência profissional, ou seja, o conhecimento e respeito aos deveres 

profissionais, exercidos com dignidade e honestidade. 

q) Motivação: atuar como agente motivador, transmitindo uma imagem positiva 

da sua área de atuação e promovendo o intercâmbio entre subordinados e 

chefias. 

r) Liderança: o líder é alguém que sabe o que precisa ser feito e como conseguir 

que seu pessoal execute as tarefas, permanecendo motivados, em constante 

harmonia. Essa habilidade hoje faz parte do contexto pessoal e profissional de 

um secretário. 

O secretário executivo deve “ter um total controle sobre suas emoções, suas 

atividades e a de seus subordinados” (SEIBLITZ, 1999, p. 32). Deve ser totalmente 

responsável, ter controle das suas emoções e de seus deveres e realizá-los da melhor maneira 

possível, para que não ocorram falhas. Segundo Ribeiro (2005) o secretário executivo utiliza, 

além das técnicas secretariais, ferramentas de motivação, liderança, comunicação, gestão, 

dentre outras, para o desempenho das suas funções. Por esse motivo se faz necessário 

conhecimento de algumas habilidades técnicas, específicas e imprescindíveis para a atuação 

eficaz de um secretário. 

a) Administração do tempo: planejar e organizar sua rotina diária, a fim de que o 

trabalho seja desenvolvido, sem afetar sua qualidade de vida, tanto pessoal, 

quanto profissional. Saber organizar-se utilizando o tempo de forma adequada 

e eficaz, isso tem sido o objetivo prioritário nas organizações. 

b) Comunicação organizacional: o secretário é o principal responsável pela 

imagem da empresa, pois ele é quem realiza o primeiro contato do cliente 

externo com a empresa. A comunicação deve ser clara, objetiva e flexibilizada, 

pois, para se concretizar uma comunicação é necessário que a mensagem 

enviada seja plenamente entendida e recebida pelo interessado. 

c) Responsabilidade e tomada de decisões: a tomadas de decisões tem sido um 

verdadeiro desafio na carreira de um profissional de secretariado, pois a 

responsabilidade está sendo exigida a cada trabalho executado e a participação 

deste na organização, que vem respondendo satisfatoriamente. 

d) Tecnologia da informação: é um processo que está possibilitando e facilitando 

o trabalho do profissional de secretariado, tornando-o mais ágil, eficiente e 

eficaz, permitindo, assim, que encontrem mais tempo para outras atividades. 
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e) Logística: conjunto de providências e ações que irão garantir a realização de 

uma atividade específica. Exemplo: organização de eventos, viagens e 

reuniões. 

f) Importância dos idiomas: conhecimento em outros idiomas permite ao 

profissional de secretariado crescimento profissional e destaque entre outras 

profissões. Podendo este atuar em multinacionais, ou ainda com tradutor e 

interprete. 

Além dessas habilidades, o profissional de secretariado executivo necessita ter 

conhecimentos de gestão e finanças, linguística e mercadológica, ética, direito e 

empreendedorismo, dentre outras, que ampliam a vantagem competitiva das atividades, 

transformando os ativos intangíveis e tangíveis em uma prática que gere um ganho para a 

organização e credibilidade para o profissional (RIBEIRO, 2005). 

Nos artigos 4º e 5º da Lei 7.733/85 (modificada pela Lei 9.261/96), que 

regulamenta a profissão de secretariado, define as atividades e atribuições a serem realizadas 

por esse profissional da seguinte forma: 

Art. 4º – São atribuições do Secretário Executivo: I – Planejamento, organização e 

direção de serviços de secretaria; II – Assistência e assessoramento direto a 

executivos; III – Coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de 

empresas; IV – Redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma 

estrangeiro; V – Interpretação e sintetização de textos e documentos; VI – 

Taquigrafia de ditados, discursos. Conferências, palestras de explanações, inclusive 

em idioma estrangeiro; VII – Versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender 

as necessidades de comunicação da empresa; VIII – Registro e distribuição de 

expedientes e outras tarefas correlatas; IX – Orientação e seleção da correspondência 

para fins de encaminhamento à chefia; X – Conhecimento protocolares. Art. 5º – 

São atribuições do Técnico em Secretariado: I – Organização e manutenção dos 

arquivos de secretaria; II – Classificação, registro e distribuição da correspondência; 

III – Redação e datilografia da correspondência ou documentos de rotina, inclusive 

em idioma estrangeiro; IV – Execução de serviços típicos de escritório, tais como 

recepção, registro de compromissos, informações e atendimento telefônico 

(BRASIL, 1996). 

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 executivo como gestor (RIBEIRO, 2005). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Delineamento da Pesquisa 

A metodologia utilizada na presente monografia trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, exploratória, descritiva e pesquisa de campo. 

Cervo e Bervian (2002, p. 55) definem a pesquisa bibliográfica como a que: 

[...] explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em 

documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa 

descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as 

contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado 

assunto, tema ou problema. 

Gil (2010) destaca que a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. Portanto, esse tipo de pesquisa é 

realizado, sobretudo, quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

Na concepção de Gil (2010), a pesquisa descritiva tem como principal objetivo 

descrever características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre as variáveis. Uma de suas características mais significativas está na utilização 

de técnicas padronizadas de coletas de dados. 

No entender de Gil (2010), a pesquisa de campo é dada ao fato que a pesquisa será 

realizada em campo, ou seja, no caso do presente estudo esta pesquisa será aplicada entre 

profissionais de secretariado executivo. 

4.2 Instrumento de pesquisa 

Diante da problemática estabelecida anteriormente, a pesquisa de campo com 

abordagem qualitativa, viabilizou-se de um questionário, onde conforme Parasuraman (1991), 

um questionário trata-se de um conjunto de questões, feito para gerar os dados necessários 

para se atingir os objetivos do estudo, – com sete perguntas fechadas com o intuito de 

alcançar os objetivos da presente pesquisa. O questionário foi tipo Likert, variado de 1 

(Nunca) a 6 (Sempre). O questionário foi fundamentado nas competências gerenciais 

apresentadas por Quinn et al. (2003) distribuídas nos oito papéis gerenciais relacionando-as 
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ao desempenho secretarial. A pesquisa foi aplicada com 20 (vinte) profissionais em tempo 

real e 5 profissionais via correio eletrônico. 

 

4.3 Universo e amostra 

Para Marconi e Lakatos (2008), o universo trata-se do conjunto sobre cujos 

atributos vai indicar a investigação e, por isso, se transformarão em fonte de informação. O 

universo desta pesquisa é composto por profissionais graduados em Secretariado Executivo.   

Na visão de Gil (2010), a amostra é uma pequena parte dos elementos que 

compõem o universo. A amostra foi formada por 20 profissionais de Secretariado Executivo, 

utilizando-se como critério de escolha a acessibilidade. 

Para a seleção dos participantes foram observados os seguintes requisitos: 

a) Possuir graduação em Secretariado Executivo; 

b) Estar atuando como Secretário Executivo; 

c) Desenvolver atividades de gerenciamento. 

A pesquisa foi realizada no período de 25 de maio a 15 de junho de 2012. 

 

4.4 Análise dos resultados 

A análise dos resultados foi realizada numa perspectiva qualitativa, onde 

Richardson (1999, p. 80) menciona que “os estudos que empregam uma metodologia 

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

Nessa perspectiva, buscou-se a apreensão de significados dos dados coletados 

relacionando-os à fundamentação teórica.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

5.1 Perfil 

Inicialmente, a pesquisa de campo focalizou o conhecimento do perfil dos 

participantes, conforme dados apresentados a seguir. 

Quadro 1 – Faixa etária 

Idade % Quantidade 

Entre 18 e 26 anos 10% 02 

Entre 26 e 34 anos 55% 11 

Entre 34 e 42 anos 25% 05 

Mais de 42 anos 10% 02 

TOTAL 100% 20 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 1– Faixa etária 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

De acordo com a tabela e gráfico acima, nota-se que 55% dos participantes tem 

idade entre 26 a 34 anos, seguido de 25% entre 34 e 42 anos, 10% entre 18 e 26 anos e acima 

de 42 anos. 
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Quadro 2 – Sexo 

Sexo % Quantidade 

Masculino 5% 01 

Feminino 95% 19 

TOTAL 100% 20 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 2 – Sexo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Quanto ao sexo dos entrevistados percebe-se que a maioria representada por 95% 

dos participantes desta pesquisa são do sexo feminino e 5% do sexo masculino. 
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Quadro 3 – Escolaridade 

Grau de escolaridade % Quantidade 

Superior Incompleto 10% 02 

Superior completo 40% 08 

Especialização 50% 10 

Mestrado 0% 00 

Doutorado 0% 00 

TOTAL 100% 20 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 3 – Escolaridade 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Em relação à escolaridade dos participantes, nota-se que, 50% já possuem 

especialização, 40% tem o nível superior e 10% tem o superior incompleto. 
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Quadro 4 – Tempo de trabalho na empresa 

Tempo que trabalha na empresa % Quantidade 

Menos de 1 ano 10% 02 

De 1 a 2 anos 30% 06 

De 3 a 4 anos 25% 05 

Mais de 5 anos 35% 07 

TOTAL 100% 20 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 4 – Tempo que trabalha na empresa 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Os participantes afirmaram em sua maioria, representada por 35% que já 

trabalham na empresa há mais de 5 anos, seguido de 30% entre 1 a 2 anos, 25% de 3 a 4 anos, 

e 10% menos de 1 ano. 
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Quadro 5 – Tipo de empresa  

Tipo de empresa % Quantidade 

Pública 50% 10 

Privada 50% 10 

Outra 0% 00 

TOTAL 100% 20 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 5 – Tipo de empresa 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Observa-se 50% dos entrevistados trabalham em empresa privada e os outros 50% 

trabalham em empresa pública, conforme ressaltam tabela e gráfico 5. 
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5.2 As competências gerenciais em Secretariado Executivo 

A seguir são apresentados os dados e a análise dos resultados alcançados na 

pesquisa de campo enfocando as competências gerenciais na atuação do secretário executivo, 

as atividades de gerenciamento na atuação secretarial, bem como as competências gerenciais 

utilizadas na atuação do secretário executivo. 

5.2.1 As atividades gerenciais na atuação dos secretários executivos 

Esta fase da pesquisa de campo buscou identificar quais são as atividades 

gerenciais na atuação do secretário executivo, obtendo-se os resultados abaixo. 

Quadro 6 – Atividades gerenciais na atuação dos secretários executivos 

Atividades gerenciais (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Participo da elaboração e organização do planejamento da organização 30% 5% 30% 20% 5% 10% 

Participo da organização de métodos e processos de trabalho 10% 5% 35% 30% 10% 10% 

Organizo a realização dos trabalhos a serem realizados na minha área 0% 0% 5% 35% 15% 45% 

Participo da distribuição de atividades dos funcionários 20% 5% 20% 40% 5% 10% 

Supervisiono atividade de funcionários 25% 5% 10% 25% 10% 25% 

Desenvolvo atividades de liderança 15% 5% 15% 30% 15% 20% 

Avalio o alcance dos objetivos e metas 20% 15% 20% 25% 5% 15% 

Acompanho a realização do planejamento 15% 15% 10% 25% 15% 20% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: 

(1) Nunca  (2) Muito raramente 

(3) Às vezes  (4) Normalmente 

(5) Frequentemente (6) Sempre 
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Gráfico 6 – Atividades gerenciais 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Em relação a tabela e gráfico 6 merece destaque as atividades relativas ao 

acompanhamento da realização do planejamento 25% (normalmente), avaliação do alcance 

dos objetivos e metas 25% (normalmente), desenvolvimento das atividades de liderança 30% 

(normalmente), supervisão de atividade dos funcionários 25% (normalmente) e 25% 

(sempre). Participação da distribuição de atividades dos funcionários 40% (normalmente), 

organização da realização dos trabalhos a serem realizados na área de Secretariado 45% 

(sempre), participação da organização de métodos e processos de trabalho 35% (às vezes), e 

participação da elaboração e organização do planejamento da organização 30% (sempre) e 

30% (às vezes). 

A partir das considerações de Quim et al. (2003) pode-se perceber que as 

atividades realizadas pelos profissionais de Secretariado Executivo estão relacionadas às 

funções gerenciais: planejamento, acompanhamento e realização do planejamento; 

organização, organização dos trabalhos a serem realizados na área de Secretariado, 
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participação na distribuição de atividades dos funcionários, participação na organização de 

métodos e processos de trabalho; direção, desenvolvimento das atividades de liderança, 

supervisão de atividade dos funcionários e controle, avaliação do alcance dos objetivos e 

metas. 

5.2.2 As competências gerenciais em Secretariado Executivo 

A análise sobre as competências gerenciais na atuação do secretário executivo foi 

fundamentada nas principais aptidões definidas por Quinn et al. (2003) distribuídas nos oito 

papéis gerenciais relacionando-as ao desempenho secretarial e estão apresentadas conforme 

tabela abaixo. 

Quadro 7 – Papeis e competências gerenciais 

PAPEIS GERENCIAIS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

Mentor e Facilitador Compreensão de si mesmo e dos outros 

 Comunicação eficaz 

 Desenvolvimento dos empregados 

 Construção de equipes 

 Uso da tomada participativa de decisões  

 Administração de conflitos 

Coordenador e Monitor Gerenciamento de projetos 

 Planejamento de trabalho 

 Gerenciamento multifuncional 

 Administração de informações por meio do pensamento crítico  

 Administração da sobrecarga de informações  

 Administração dos processos essenciais 

Diretor e Produtor Desenvolvimento e comunicação de uma visão  

 Estabelecimento de metas e objetivos 

 Planejamento e organização  

 Trabalho produtivo 

 Fomento a um ambiente de trabalho produtivo 

 Administração do tempo e do estresse Equilíbrio de demandas concorrentes 

Inovador e Negociador Convivência da mudança 

 Pensamento criativo 

 Gestão da mudança  

 Construção e manutenção de uma base de poder 

 Negociação de acordos e compromissos  

 Apresentação de idéias 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Quinn et al. (2003). 
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A seguir são apresentadas as opções que melhor descrevem as competências 

gerenciais utilizadas na sua atuação como secretário executivo, na visão dos participantes. 

Quadro 8 – As competências gerenciais utilizadas na atuação do secretário executivo 

PAPEIS GERENCIAIS/ COMPETÊNCIAS GERENCIAIS (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

PAPEL DE MENTOR E FACILITADOR             

Ao desenvolver atividades com outras pessoas procuro identificar as 

habilidades e a contribuição que cada um pode oferecer para a 

organização 10% 10% 15% 35% 10% 20% 

Sou capaz de perceber como as minhas emoções afetam a mim e aos 

outros no ambiente de trabalho 0% 0% 5% 10% 40% 45% 

Sou capaz de transmitir o que sinto e penso no ambiente de trabalho 5% 0% 15% 25% 25% 30% 

Delego tarefas e responsabilidades permitindo que o funcionário realize 

como lhe parece melhor 15% 10% 10% 30% 25% 10% 

Reconheço as realizações daqueles que desenvolvem atividades comigo 

e ofereço feedback sobre as atividades delegadas 5% 0% 15% 25% 25% 30% 

Ao realizar atividades em equipe contribuo para a organização das 

atividades 0% 0% 15% 35% 25% 25% 

Realizo tarefas que oferecem desafios e oportunidades de 

desenvolvimento 10% 5% 10% 45% 20% 10% 

PAPEL DE COORDENADOR E MONITOR             

Coordeno atividades, projetos e/ou eventos 10% 15% 25% 20% 15% 15% 

Coordeno atividades de um ou mais funcionários 15% 10% 15% 40% 0% 20% 

Administro as informações recebidas por meio do pensamento critico 10% 5% 15% 30% 25% 15% 

Procuro levar as informações úteis em consideração 0% 0% 5% 25% 15% 55% 

PAPEL DE DIRETOR E PRODUTOR             

Elaboro o planejamento das atividades secretariais 5% 5% 10% 40% 10% 30% 

Participo da elaboração de objetivos e metas de trabalho em equipe 10% 10% 10% 35% 25% 10% 

Contribuo para o planejamento da organização 15% 10% 15% 15% 30% 15% 

Planejo e estabeleço prioridades na realização das minhas atividades 0% 0% 15% 25% 10% 50% 

Analiso regularmente a maneira como estou utilizando o tempo no 

ambiente de trabalho 5% 0% 5% 15% 30% 45% 

Ao desenvolver minhas atividades procuro identificar os problemas que 

impedem o alcance dos objetivos e metas 0% 0% 5% 25% 35% 35% 

Deixo-me preocupar, fascinar e envolver pelas atividades que realizo 0% 5% 10% 25% 5% 55% 

PAPEL DE INOVADOR E NEGOCIADOR             

Procuro inovar os processos de trabalho por meio do pensamento 

criativo 0% 5% 25% 25% 20% 25% 

Tenho facilidade conviver e contribuir para os processos de mudanças 

organizacionais 0% 0% 20% 35% 5% 40% 

Contribuo para a negociação de acordos e compromissos da 

organização por meio da apresentação de ideias, sugestões e opiniões 15% 5% 15% 20% 30% 15% 

Contribuo para tomada de decisão em reuniões com pares e 

subordinados 20% 10% 20% 10% 30% 10% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Em relação às competências gerenciais, percebe-se que a prevalência das mesmas 

nas atividades de Secretariado, conforme os papeis de gerenciamento são: 

a) Mentor: 35% considera normalmente desenvolver atividades com outras 

pessoas procura identificar as habilidades e a contribuição que cada um pode 

oferecer para a organização; 45% considera sempre capaz de perceber como as 

minhas emoções afetam a mim e aos outros no ambiente de trabalho; 30% 

consideram sempre capaz de transmitir o que sente e pensa no ambiente de 

trabalho; 30% normalmente delega tarefas e responsabilidades permitindo que 

o funcionário realize como lhe parece melhor; 30% consideram que sempre 

reconhecem as realizações daqueles que desenvolvem atividades comigo e 

oferecem feedback sobre as atividades delegadas; 

b) Facilitador: 35% considera-se que normalmente realizam atividades em equipe 

contribuindo para a organização das atividades; 45% consideram normalmente 

que realizam tarefas que oferecem desafios e oportunidades de 

desenvolvimento; 

c) Coordenador: 25% consideram que às vezes coordenam atividades, projetos 

e/ou eventos; 40% normalmente consideram que coordenam atividades de um 

ou mais funcionários. 

d) Monitor: 30% normalmente consideram que administram as informações 

recebidas por meio do pensamento crítico; e 55% sempre procuram levar as 

informações úteis em consideração. 

e) Diretor: 40% normalmente consideram que elaboram o planejamento das 

atividades secretariais; 35% normalmente participam da elaboração de 

objetivos e metas de trabalho em equipe; 30% frequentemente contribuem para 

o planejamento da organização; 50% sempre planejam e estabelecem 

prioridades na realização das minhas atividades; 

f) Produtor: 45% consideram que sempre analisam regularmente a maneira como 

estou utilizando o tempo no ambiente de trabalho; 35% sempre e 

frequentemente desenvolvem minhas atividades procurando identificar os 

problemas que impedem o alcance dos objetivos e metas; 55% sempre deixam 

preocupar, fascinar e envolver pelas atividades que realizo; 

g) Negociador: 30% frequentemente contribuem para a negociação de acordos e 

compromissos da organização por meio da apresentação de ideias, sugestões e 
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opiniões; 30% frequentemente contribuem para tomada de decisão em reuniões 

com pares e subordinados; 

h) Inovador: 25% às vezes, normalmente e sempre procuram inovar os processos 

de trabalho por meio do pensamento criativo; 40% sempre tem facilidade de 

conviver e contribuir para os processos de mudanças organizacionais. 

A seguir apresenta-se a representação gráfica das opções que melhor descrevem as 

competências gerenciais utilizadas na sua atuação como secretário executivo, seguida da 

análise teórica. 

Gráfico 7 – Mentor e Facilitador 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao longo dos tempos, se têm observado no decorrer dos acontecimentos no 

mundo empresarial a preocupação em se estar operando com as tecnologias consideradas as 

mais modernas (TEIXEIRA; TEIXEIRA, 1998). A literatura oferece, dentre outros, o modelo 

proposto por Quinn et al. (2003), que destaca as competências gerenciais nos papéis de 

diretor, produtor, monitor, coordenador, facilitador, mentor, inovador e negociador. 

Os papéis de mentor e facilitador pertencem ao modelo de relações humanas. 

Nesses quadrantes, as metas almejadas são: o comprometimento e o moral. Assim, é função 

do gerente ajudar cada um a desenvolver suas próprias habilidades, ao mesmo tempo 

congregando essas individualidades únicas na construção do time, tendo, portanto, como foco 

o desenvolvimento tanto dos indivíduos quanto do grupo ou equipe (PICCHIA, 2012). 

Observou-se que o desenvolvimento das competências pelos secretários 

executivos investigados no papel de mentor, a partir de Quinn et al. (2003) são: a 

compreensão de si mesmo e dos outros (desenvolvimento de atividades com as outras 

pessoas, buscando identificar as habilidades e a contribuição que cada um pode oferecer para 

a organização; capacidade de perceber como as emoções afetam tanto ao profissional quanto 

aos outros; comunicação eficaz (capacidade de transmitir o que sente e pensa no ambiente de 

trabalho) e desenvolvimento dos empregados (delegar atividades e responsabilidades e 

reconhecimento das realizações daqueles que desenvolvem atividades consigo oferecendo 

retorno). Ao atuar como facilitador os secretários investigados apontaram como principal 

competência a construção de equipes (realização de atividades em equipe contribuindo para a 

organização das atividades). 
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Gráfico 8 – Coordenador e Monitor 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Como monitores, os gerentes devem saber o que se passa em sua unidade, 

determinar se as pessoas estão cumprindo as regras e averiguar se o setor está fazendo sua 

parte. O papel de monitor requer cuidado com detalhes, controle e análise. Como 

coordenadores, espera-se que os gerentes deem sustentação à estrutura e ao fluxo do sistema. 

As características comportamentais do coordenador incluem a organização, a coordenação dos 

esforços da equipe, o enfrentamento de crises e a logística (PICCHIA, 2012). 

Considerando as competências gerenciais definidas por Quinn et al. (2003), os 

dados da pesquisa apontaram que os profissionais de Secretariado no papel de monitor tem 

como principal competência a administração de informações por meio de pensamento crítico 

procurando levar as informações úteis em consideração. Com relação as competências 

relativas ao papel de coordenador pode/se destacar o gerenciamento de projetos visto que os 

profissionais consideraram a coordenação de projetos e/ou eventos, bem como o planejamento 

do trabalho ao coordenarem atividades de um ou mais funcionários. 
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Gráfico 9 – Diretor e Produtor 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Os papéis de diretor e produtor pertencem ao modelo das metas racionais. Como 

diretores, os gerentes devem explicitar expectativas por meio de processos, tais como 

planejamento e delimitação de metas. Já os produtores são orientados para tarefas, mantêm o 
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foco no trabalho e exibem alto grau de interesse, motivação, energia e ímpeto pessoal. O 

modelo de metas racionais tem como objetivos a produtividade e o lucro (PICCHIA, 2012). 

No papel de diretor, a partir de Quinn et al. (2003), estão presentes na atuação 

secretarial o planejamento e organização relativos, principalmente, aos serviços de secretaria, 

já que, segundo os participantes, elaboram o planejamento das atividades secretariais e o 

estabelecimento de metas e objetivos relacionadas ao trabalho em equipe, contribuindo 

também, para o planejamento da organização. 

Quanto ao papel de produtor, os dados denotam que na profissão de secretariado á 

fundamental a competência administração do tempo e do estresse/ equilíbrio de demandas 

concorrentes. Sob esse aspecto, os participantes destacaram que analisam regularmente a 

maneira como estão utilizando o tempo no ambiente de trabalho; desenvolvem as atividades 

procurando identificar os problemas que impedem o alcance dos objetivos e metas e procuram 

estabelecer prioridades na realização das suas próprias atividades. 

Gráfico 10 – Negociador e Inovador 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os papéis de inovador e negociador pertencem ao modelo dos sistemas abertos. 

Os inovadores costumam ser visionários; nesse papel, o gerente é encarregado de facilitar a 

adaptação e a mudança, identificar tendências significativas e tolerar as incertezas e os riscos. 

Os negociadores preocupam-se com a sustentação da legitimidade exterior e a obtenção de 

recursos externos; devem ter astúcia política, poder e capacidade de persuadir e influenciar 

(PICCHIA, 2012). 

O papel de negociador envolve as seguintes competências gerenciais em 

Secretariado, fundamentando-se em Quinn et al. (2003): negociação de acordos e 

compromissos, contribuição por meio da apresentação de ideias, sugestões e opiniões para 

tomada de decisão em reuniões com pares e subordinados. Quanto ao papel de inovador, 

foram destacadas as competências pensamento criativo ao buscarem a inovação dos processos 

de trabalho e convívio e gerenciamento da mudança, pois os secretários investigados 

afirmaram ter facilidade de conviver e contribuir para os processos de mudanças 

organizacionais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A apreciação desta pesquisa pautou-se na observação do comportamento atual do 

secretário executivo, onde este está atuando nas organizações pelo seu conhecimento técnico, 

eficiente e eficaz, colaborando para o crescimento organizacional. A análise deste trabalho 

possibilitou o delineamento de algumas reflexões relativas às atividades e competências 

gerenciais na atuação secretarial. 

O levantamento bibliográfico possibilitou a fundamentação teórica relativa a 

atuação do secretario executivo e às competências gerenciais. A pesquisa de campo permitiu a 

identificação das atividades de gerenciamento na atuação secretarial, relativas ao 

planejamento, organização, direção e controle, como: participar da elaboração e organização 

do planejamento da organização; organizar a realização dos trabalhos a serem realizados na 

minha área; participar da distribuição de atividades dos funcionários; supervisionar atividade 

de funcionários; desenvolver atividades de liderança; avaliar o alcance dos objetivos e metas; 

e acompanhar a realização do planejamento. 

As competências gerenciais utilizadas na atuação do secretário executivo 

envolvem, principalmente, a compreensão de si mesmo e dos outros, a comunicação eficaz, a 

construção de equipes, a administração de informações por meio de pensamento crítico, a 

coordenação de projetos e/ou eventos. Estão presentes, ainda, na atuação secretarial o 

planejamento e organização relativos, principalmente, aos serviços de secretaria, o 

estabelecimento de metas e objetivos relacionados ao trabalho em equipe, a administração do 

tempo e do estresse/ equilíbrio de demandas concorrentes além da contribuição em 

negociação de acordos e compromissos por meio da apresentação de ideias, sugestões e 

opiniões e para tomada de decisão em reuniões com pares e subordinados. Destaca-se, 

também, as competências relativas ao pensamento criativo ao buscarem a inovação dos 

processos de trabalho e convívio e gerenciamento da mudança.  

Reflete-se, portanto, que as competências gerenciais são utilizadas em Secretariado 

Executivo nas suas diversas responsabilidades, contribuíndo para o alcance de objetivos e 

metas organizacionais por meio do desenvolvimento de atividades que envolvem o 

gerenciamento, participação no planejamento, na condução e estímulo às pessoas e no 

controle. Esse profissional vem superando grandes desafios e ampliando suas competências e 

seu campo de inserção e contribuindo efetivamente para o desempenho organizacional. A sua 
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atuação está contribuindo de forma significativa para a efetividade da gestão dos serviços de 

secretaria e, consequentemente, para o alcance dos objetivos organizacionais.  

Sem pretender exaurir o tema, espera-se que esta pesquisa colabore para a 

introdução de um olhar abrangente e sistemático neste ambiente que resultará em um 

incremento na formação de profissionais e em melhora das condições e incentivos de futuras 

pesquisas nesta área de atuação. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E 

SECRETARIADO EXECUTIVO 

CURSO SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

 

 

PARTE I – PERFIL DOS PROFISSIONAIS 

 

1. Qual a sua idade? 

a) Entre 18 e 26 anos b) Entre 26 e 34 anos c) Entre 34 e 42 anos d) Mais de 42 anos 

 

2. Qual o seu sexo? 

a) Masculino b) Feminino 

 

3. Qual o seu grau de escolaridade? 

a) Superior completo b) Especialização c) Mestrado d) Graduando em Secretariado Executivo 

Se outra categoria, qual? ___________________ 

 

4. Há quanto tempo trabalha na empresa? 

a) Menos de 1 ano b) De 1 a 2 anos c) De 3 a 4 anos d) Mais de 5 anos 

 

5. Tipo de empresa onde atua: 

a) Pública b) Privada c) Outra: ____________________ 

 

PARTE II – A ATUAÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO NO GERENCIAMENTO 

SECRETARIAL 

 

1. Assinale as opções que melhor descrevem as atividades gerenciais na sua atuação como 

secretário executivo, de acordo com a escala a seguir: 

(1) Nunca  (2) Muito raramente 

(3) Às vezes  (4) Normalmente 

(5) Frequentemente (6) Sempre 

 

(   ) Participo da elaboração e organização do planejamento da organização. 

(   ) Participo da organização de métodos e processos de trabalho. 

(   ) Organizo a realização dos trabalhos a serem realizados na minha área. 

(   ) Participo da distribuição de atividades dos funcionários. 

(   ) Supervisiono atividade de funcionários. 

(   ) Desenvolvo atividades de liderança. 

(   ) Avalio o alcance dos objetivos e metas. 

(   ) Acompanho a realização do planejamento. 
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2. Com relação às competências gerenciais utilizadas na sua atuação como secretário executivo: 

(1) Nunca  (2) Muito raramente 

(3) Às vezes  (4) Normalmente 

(5) Frequentemente (6) Sempre 

 

(   ) Coordeno atividades, projetos e/ou eventos. 

(   ) Coordeno atividades de um ou mais funcionários. 

(   ) Ao desenvolver atividades com outras pessoas procuro identificar as habilidades e a contribuição 

que cada um pode oferecer para a organização. 

(   ) Sou capaz de perceber como as minhas emoções afetam a mim e aos outros no ambiente de 

trabalho. 

(   ) Sou capaz de transmitir o que sinto e penso no ambiente de trabalho. Considero-me um bom 

ouvinte e procuro me colocar no lugar do outro no processo de comunicação. 

(   ) Delego tarefas e responsabilidades permitindo que o funcionário realize como lhe parece melhor. 

(   ) Reconheço as realizações daqueles que desenvolvem atividades comigo e ofereço feedback sobre 

as atividades delegadas. 

(   ) Ao realizar atividades em equipe contribuo para a organização das atividades 

(   ) Participo da elaboração de objetivos e metas de trabalho em equipe. 

(   ) Realizo tarefas que oferecem desafios e oportunidades de desenvolvimento. 

(   ) Deixo-me preocupar, fascinar e envolver pelas atividades que realizo. 

(   ) Planejo e estabeleço prioridades na realização das minhas atividades. 

(   ) Analiso regularmente a maneira como estou utilizando o tempo no ambiente de trabalho. 

(   ) Contribuo para a tomada de decisão em reuniões com pares e subordinados. 

(   ) Administro as informações recebidas por meio do pensamento critico. 

(   ) Procuro levar as informações úteis em consideração. 

(   ) Ao desenvolver minhas atividades procuro identificar os problemas que impedem o alcance dos 

objetivos e metas. 

(   ) Contribuo para o planejamento da organização. 

(   ) Elaboro o planejamento das atividades secretariais. 

(   ) Contribuo para a negociação de acordos e compromissos da organização por meio da apresentação 

de ideias, sugestões e opiniões. 

(   ) Tenho facilidade conviver e contribuir para os processos de mudanças organizacionais. 

(   ) Procuro inovar os processos de trabalho por meio do pensamento criativo. 

 


