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RESUMO  

 

O movimento geral de virtualização afeta os diversos meios sociais, porém ele não veio como 

forma de substituição da realidade, mas sim para facilitar e dar outra visão às atividades. O 

virtual está presente em diversos segmentos: comunidades, democracia, empresas virtuais, no 

trabalho e na assessoria virtual. Este trabalho tem como objetivo investigar a virtualização na 

atuação de assessores executivos, focalizando a realidade atual e as perspectivas na visão dos 

profissionais atuantes. Para o alcance dos objetivos foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

uma pesquisa de campo. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com conotação 

qualitativa. A pesquisa foi realizada em dois universos: o primeiro referindo-se aos 

profissionais com formação superior em Secretariado Executivo atuantes como assessores 

virtuais no Brasil. Já o segundo universo faz referência aos sites e blogs de assessoria à 

distância no país. A análise dos dados revelou que o trabalho virtual em Secretariado 

Executivo corresponde a uma nova forma de organização do trabalho, relacionando-se com a 

flexibilidade das estruturas anteriormente, tradicionais e centralizadas, estando, portanto, 

articulado à desagregação do emprego clássico, emergindo como uma nova oportunidade de 

atuação secretarial.   

 

Palavras-chave: Virtualidade. Assessoria Executiva Virtual. Secretariado Executivo. 
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ABSTRACT 

 

The general movement towards virtualization affects the various social media, but he came 

not as a replacement of reality, but for coaching and other vision activities. The virtual is 

present in several areas: community, democracy, corporate virtual work and virtual assistance. 

This study aims to investigate the role of advisors in virtualization executives, focusing on the 

current situation and prospects in the eyes of working professionals. To achieve the goals we 

performed a literature search and a search field. This is an exploratory and descriptive, 

qualitative connotation. The survey was conducted in two worlds: the first referring to 

professionals with advanced training in acting Executive Secretary as virtual assistants in 

Brazil. The second universe refers to sites and blogs advisory distance in the country. Data 

analysis revealed that the virtual work in the Executive Secretariat represents a new form of 

work organization, relating to the flexibility of the earlier, traditional, centralized, and 

therefore not articulated to the breakdown of employment classic, emerging as a new 

opportunity for secretarial work. 

 

Keywords: Virtuality. Virtual Assistance. Executive Secretariat. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O movimento geral de virtualização afeta diversos meios, porém ele não veio como 

forma de substituição da realidade, mas sim para facilitar e dar outra visão as atividades. O 

virtual está presente em diversos segmentos: comunidades, democracia, empresas virtuais, 

esta última sendo uma das mais inovadoras. 

O estágio atual das tecnologias de comunicação, armazenamento, processamento e 

gerenciamento de informações permitem a adoção de novos modelos nas organizações.  

Fundamentados nas tecnologias, esses modelos, permitem conceber novos conceitos para 

sedes e escritórios de empresas. Desta forma, permitem que a maneira de uma empresa se 

relacionar com seus clientes, fornecedores e parceiros da cadeia produtiva seja amplamente 

modificada. Assim, surgem as chamadas organizações virtuais. Este conceito de virtualidade 

pode ser aplicado sobre qualquer organização na operação ou nos escritórios virtuais 

(MELLO, 1999), bem como às diversas profissões e prestações de serviços. Nesse contexto 

insere-se a profissão de Secretariado Executivo que tem acompanhado a evolução ao longo 

de sua história. Nessa perspectiva, emerge o seguinte questionamento: como ocorre a 

assessoria virtual do secretário executivo?  

Este trabalho tem como objetivo geral investigar a virtualização na atuação secretarial, 

focalizando a realidade atual e as perspectivas na visão dos profissionais atuantes e como 

objetivos específicos: a) analisar os serviços de assessoria oferecidos por sites de Secretariado 

Virtual; b) averiguar os pontos positivos e os desafios enfrentados pelos profissionais de 

Secretariado que prestam assessoria virtual e c) conhecer as perspectivas para a assessoria à 

distância na visão dos secretários virtuais. 

O interesse da pesquisadora pelo tema proposto surgiu da percepção sobre a 

necessidade de acompanhar o desenvolvimento da atuação do secretário por meio da 

assessoria virtual, acompanhando a evolução tecnológica. Levou-se em consideração, 

também, a carência de publicação sobre o assunto. Considera-se que, a realização desta 

pesquisa auxiliará no desenvolvimento científico da profissão de Secretariado Executivo e 

servirá como base para as próximas pesquisas na área. 

Para a elaboração da monografia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de 

aprofundar os conhecimentos sobre o tema em questão, tendo como principais 

fundamentações os autores Pierre Lévy, Álvaro Mello e Nonato Júnior. Em seguida, realizou-

se um estudo sobre os serviços de Secretariado virtuais brasileiros a partir da aplicação de um 

questionário direcionado aos profissionais de Secretariado que atuam ou que já tenham atuado 
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como Assessores Virtuais no Brasil, seguida da análise sobre os sites e blogs que oferecem 

assessoria à distância.  

O trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

relevância do tema, seus objetivos gerais e específicos, a justificativa, a metodologia e o 

detalhamento do trabalho que ora se apresenta. 

O capítulo dois procura definir o que é o virtual, abordando a virtualidade como um 

dos temas mais discutidos na modernidade, focalizando no teletrabalho e levando em questão 

relatos de pesquisadores da área. O terceiro capítulo aborda a assessoria virtual e o secretário 

executivo. Nesse capítulo focalizou-se a diferença entre as assessorias virtual e presencial, 

dando ênfase na atuação do secretário executivo como assessor virtual, identificando assim os 

pontos mais relevantes sobre a área. 

O capítulo quatro explica a metodologia do trabalho, visto que informa o delineamento 

da pesquisa, apresentando os instrumentos utilizados para a mesma, usando como ferramenta 

um questionário específico aplicado em assessores virtuais atuantes no Brasil.  

O capítulo cinco fornece a apresentação e análise dos resultados da pesquisa através da 

utilização de gráficos. O capítulo seis conclui as questões apresentadas nos capítulos 

anteriores, fazendo um resumo baseado nos fundamentos estudados. 
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2 ASPECTOS BÁSICOS CONCEITUAIS SOBRE A VIRTUALIDADE 

 

Os primeiros computadores surgiram na Inglaterra e nos Estados Unidos em 1945 e 

ficaram reservados por muito tempo aos militares (LÉVY, 1999). Mesmo com a disseminação 

do seu uso, seria quase impossível imaginar que haveria um movimento geral de virtualização 

da informação e da comunicação, que afetaria profundamente a vida social. Porém, essa 

“impossibilidade” foi rompida a partir do momento em que o computador foi inserido 

totalmente no cotidiano das pessoas. 

Em relação ao desenvolvimento do uso do computador na sociedade, Lévy (1999, p. 

27) afirma que: 

O computador iria escapar progressivamente dos serviços de processamento de dados 

das grandes empresas e dos programadores profissionais para tornar-se um 

instrumento de criação (de textos, de imagens, de músicas), de organização (bancos de 

dados, planilhas), de simulação (planilhas, ferramentas de apoio à decisão, programas 

para pesquisa) e de diversão (jogos) nas mãos de uma proporção crescente da 

população dos países desenvolvidos. 

 

O desenvolvimento dos computadores combinado, com a queda contínua nos preços 

dos mesmos fez com que esses aparelhos se tornassem cada vez mais acessíveis à população. 

Com todo esse acesso, a sociedade pode encontrar na virtualização, uma forma mais ágil e 

simples de realizar suas atividades. Lévy (1999, p. 28) afirma que “as projeções sobre os usos 

sociais do virtual devem integrar o movimento permanente de crescimento de potência, de 

redução nos custos e de descompartimentalização.” Levando a crer que estas três tendências 

irão continuar no futuro. Atualmente, o termo “virtualidade” é um dos temas mais discutidos, 

pois está presente em várias vertentes, sendo elas: educação, cultura, relacionamentos e 

também nas organizações. 

 

2.1 O que é o Virtual? 

 

A palavra virtual vem do Latim Medieval, Virtualis ou Virtuale que manteve seu 

radical no Latim Virtus que significa virtude, força, potência, esta por sua vez vem sendo 

empregada com frequência para significar a pura e simples ausência de existência. Virtual é 

em primeiro lugar, um modo de ser particular; é um modo diferente de estabelecer relações 

que foi confundido, na linguagem comum, com o falso, o ilusório, o imaginário ou a fantasia. 

Virtual é entendido então como uma entidade com potencial sem ter, necessariamente, forma 

material ou tangível (LÉVY, 1996).  
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Lévy (1996) desmistifica uma falsa oposição entre o real e o virtual, e afirma que a 

oposição correta estaria entre o virtual e o atual, que são duas maneiras de ser diferentes. 

Virtual deve ser considerado como algo que existe em potência, ou seja, é um “complexo 

problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanham uma situação, um 

acontecimento, um objeto, ou uma entidade qualquer e que chama um processo de resolução, 

a atualização” (LÉVY, 1996, p. 16).  

Lévy (1996) continua sua afirmação exemplificando que a árvore está virtualmente 

presente na semente, compreende-se que a semente seria a problemática responsável por fazer 

a árvore florescer posteriormente, visto que a mesma tem conhecimento da forma da possível 

árvore. Entende-se que o atual é a realização de uma possibilidade, a invenção de uma solução 

exigida por um complexo problemático. A semente tem, em potência, dentro de si a árvore, 

enquanto a árvore adulta é o ato da realização da semente. A idéia de virtual especifica o 

momento em que a semente começa a germinar, mas não cresceu completamente. A partir daí, 

a semente deveria inventar e coproduzir a árvore com as circunstâncias que encontrar. Uma 

coisa é virtual enquanto potência e possibilidade, e não é um movimento realizado.  

Compreende-se que uma substância pode apresentar certas características em um 

determinado momento, e em outra ocasião se manifestar com características distintas, sem 

contrariar qualquer princípio:  

Se uma folha verde torna-se amarela é porque verde e amarelo são acidentes da 

substância folha (que é sempre folha, independente de sua coloração). E, a qualidade 

'amarelo' é uma virtualidade da folha, que num certo momento se atualiza. A 

passagem da potência ao ato é que constitui o movimento (ARISTÓTELES, 1978 

apud LARUCCIA, 2008, p.3) 

 

Pode-se afirmar que o significado de virtual é tudo o que poderá vir a ser representado 

mentalmente. Um novo projeto, um planejamento, uma simulação ou uma idéia que não 

foram concretizados, estão no plano da possibilidade, do virtual (LARUCCIA, 2008). “O real 

assemelha-se ao possível; em troca, o atual em nada se assemelha ao virtual” (LÉVY, 1996, 

p.17).  

A virtualização é conceituada, segundo Lévy (1996, p.17): 

A Virtualização pode ser definida como o movimento inverso da atualização. Consiste 

em uma passagem do atual ao virtual, em uma “elevação à potência” da entidade 

considerada. A virtualização não é uma desrealização [...] mas uma mutação de 

identidade, um deslocamento do centro de gravidade ontológico do objeto 

considerado: em vez de se definir principalmente por sua atualidade (uma “solução”), 

a entidade passa a encontrar sua consistência essencial num campo problemático. 

 

Virtualizar uma entidade qualquer consiste em descobrir uma questão geral à qual ela 

se relaciona e fazer mudar essa entidade em direção a essa interrogação e em redefinir a 
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atualidade de partida como resposta a uma questão particular. Virtualizar é buscar novos 

caminhos, tentativas, decisões e possibilidades, isto é, mudar (LÉVY, 1996). Nesse sentido, 

virtualização é uma dinâmica de revisão da atualização em uma ampliação das possibilidades, 

das potências, das virtudes e qualidades cessadas quando a entidade expandiu e se atualizou. 

“A virtualidade pressupõe como característica principal a desterritorialização. A 

desterritorialização significa a „não-presença‟, ou de outra forma, temos uma quebra do „aqui 

e agora‟” (WELZEL, 2001, p. 2). Quando algo ou uma pessoa se virtualiza, ela se torna “não 

presente”. A virtualização é como uma reinvenção de uma cultura nômade, fazendo surgir 

interações sociais onde as relações se configuram como um mínimo de inércia (LÉVY, 1996). 

 

 

2.2 Teletrabalho: a virtualidade no mundo do trabalho 

 

 As últimas décadas foram marcadas por grandes mudanças na seara das relações 

trabalhistas. As transformações econômicas refletiram nos quatro cantos do planeta, alterando 

substancialmente a forma de estruturação e atuação das empresas, além do modo de 

desenvolvimento do trabalho. “Pelas mesmas linhas telefônicas que antes levavam apenas 

vozes e estática, passam hoje ordens de compra, grandes somas de dinheiro, plantas de 

projetos de produtos, material de propaganda, reuniões e conferências” (DAVENPORT, 1994, 

p. 47).  

Com o avanço acelerado das transformações econômicas, das tecnologias de 

informações e a estrutura de comunicações interligadas tornou-se viável a criação da 

organização virtual.  O “explosivo” desenvolvimento dessas tecnologias, fez com que as 

barreiras de tempo e distância tornassem-se insignificantes (PIZO, 2002, apud PEREIRA; 

BULLAU, 2009). 

Maximiano (2006, p. 357) confirma que: 

A tecnologia possibilitou a progressiva interação e o avanço dos sistemas de 

comunicação e de processamentos de todos os tipos de informações. Esse 

desenvolvimento alterou as relações entre as partes das organizações, e entre as 

organizações e seus clientes, funcionários e distribuidores. Todas as interfaces 

sofreram modificações. O resultado foi o surgimento da organização virtual e do 

emprego (e do empregado) virtual. 

 

Ainda Maximiano (2006, p. 357), afirma que a organização virtual: 

É produto da possibilidade de transmitir e receber informações entre locais distantes. 

Essa possibilidade foi materializada pela evolução da microeletrônica em geral e dos 

computadores em particular, interligados em redes por meio de sistemas de 

comunicação. A comunicação entre dois pontos, para qualquer finalidade, torna 
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disponível a presença física dos clientes e funcionários. Assim, a organização é aquela 

que não precisa estar em lugar nenhum, mas está em todos os lugares. 

 

Mesmo abordado durante muitos anos, o termo organização virtual não é de total 

coerência entre os autores, como relata Azevedo (2000, p. 213), ao afirmar que “pela 

variedade de termos e conceitos apresentados em inúmeros trabalhos de investigação e em 

diversas publicações, torna-se evidente que não existe um consenso acerca desta temática.” 

Borges e Cardoso (2011) apresentam a tabela abaixo com conceitos de organizações 

virtuais de acordo com diferentes autores. Para uma melhor explicação das idéias, os autores 

foram apresentados em uma ordem cronológica, fornecendo assim a possibilidade da 

observação ao longo do tempo. 

 

Tabela 1 - Lista de conceitos sobre empresas virtuais 

AUTOR DEFINIÇÃO 

 

Tröger  

(1997) 

As organizações virtuais são um novo modelo organizacional que 

utilizam a tecnologia para unir, de forma dinâmica, pessoas, bens e 

idéias sem, todavia, ser necessário reuni-las em um mesmo espaço 

físico e/ou ao mesmo tempo. 

 

 

Steil e Barcia (1999) 

A organização cuja estrutura e processos estão sendo mais 

amplamente reconfigurados pelo uso intensivo das tecnologias da 

comunicação e informação.  

 

 

Cano 

(2000)   

Nova forma de estruturação organizacional, com forte abstração da 

intervenção humana nas atividades do meio (processo e controle de 

processo) e concentração nas informações de entrada e de saída.  

 

 

Oprea  

(2003)   

Uma versão eletrônica das organizações tradicionais que buscam, 

através de uma rede com outras organizações, aproveitar novas 

oportunidades de atuação. 

 

Frozza e Neto (2005) Refere-se a empresas montadas e operando na forma de sites na 

internet. 

 

Gomes, Santos, 

Cordeiro, Estrela, 

Brandão e Cardoso 

 (2008) 

 

Organização que não possui um ambiente físico, como um escritório 

ou uma fábrica, tendo como única referência o seu espaço na Internet. 

 

Amorim e Dornelas 

(2010) 

 

Forma contemporânea de atuar no mercado globalizado baseada na 

veloz conjugação de recursos humanos e tecnológicos para explorar 

atividades emergentes. 

 

Fonte: Borges; Cardoso (2011).    
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A Tabela 1 demonstra a diversidade de termos e conceitos sobre organização virtual, 

como já mencionado. Cano et al.(2000 apud BORGES; CARDOSO et al., 2011) se aproxima 

de uma apresentação ideal quando infere à abstração da intervenção humana nas atividades do 

meio. Essa abstração é gerada pelo uso da internet que substitui a intervenção humana nos 

processos organizacionais. Essa substituição é evidenciada de outra forma na definição de 

Steil e Barcia et al. (1999 apud BORGES; CARDOSO et al., 2011) quando afirmam o 

momento de reconfiguração dos processos pelo uso excessivo de recursos tecnológicos, isso 

seria o reflexo do uso da internet. 

 Pode-se compreender a empresa virtual como sendo uma organização com pelo 

menos algum processo no plano não material, abstração humana, representado pelo uso da 

internet e que possam agregar um desprendimento espaço-temporal em algum momento de 

sua operação.  Empresas ou negócios que podem ser virtualizados possuem a capacidade de 

sincronismo de operações para poder efetuar a quebra da variável espaço-tempo (WELZEL, 

2001).  

A organização virtual pode ser caracterizada, também, pela ausência de investimento 

em espaço físico e, principalmente, pela contratação de funcionários que utilize os 

mecanismos do teletrabalho como forma de reduzir a presença física nos escritórios. Lévy 

(1996, p. 18) afirma que: 

Uma empresa virtual serve-se, principalmente do teletrabalho; tende a substituir a 

tendência física de seus empregados nos mesmos locais pela participação de uma rede 

de comunicação eletrônica e pelo uso de recursos e programas que favoreçam a 

cooperação.  

 

Essas tecnologias permitem que se formem equipes virtuais com muita facilidade, 

confiabilidade e baixos custos. O acesso à tecnologia da informação atualmente, encontra-se 

cada vez mais ao alcance de todos, não só nas grandes organizações, mas também em 

empresas menores e até mesmo em casa.  O teletrabalho é definido como aquele que se faz ou 

se presta para um empregador. É um dos desenvolvimentos mais importantes desse século e 

pode ser realizado em casa, na rua, no carro, nos aviões ou em qualquer outro lugar onde a 

pessoa possa se conectar utilizando as telecomunicações. Segundo Quintal (2002, p.2): 

Teletrabalho é a oportunidade de trabalhar à distância, através de equipamentos 

telemáticos que podem ser realizados a partir de casa ou em centros que disponibilize 

material, utilizando as novas tecnologias da informação como a Internet, o E-mail ou 

a videoconferência. 

  

    Maximiano (2006, p. 359) salienta:  

O trabalhador que deixa de ser empregado para se tornar virtual, passa por mudanças 

profundas de hábitos. Não há mais necessidade de ir ao escritório ou fábrica todos os 
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dias, de usar terno e gravata, nem de cuidar da aparência pessoal. Não há mais o 

chefe para definir e cobrar o ritmo de trabalho, ou os colegas para criar um padrão 

grupal de desempenho. O indivíduo torna-se seu próprio gerente. Por essa razão, o 

trabalho virtual é considerado também um caso extremo de autogestão, em que o 

funcionário precisa administrar todas suas atividades profissionais e todos os aspectos 

de sua relação com a empresa. 

 

 

Castro (2008, p. 6) complementa o pensamento de Quintal, afirmando que “o 

teletrabalho só adquire o seu pleno significado quando é executado com a ajuda da 

denominada telemática (ciência que trata da manipulação e utilização de informação através 

do computador e da telecomunicação)”. Esta nova forma de atuação está se tornando cada 

vez mais comum nas organizações. O que leva essas empresas a aderirem ao teletrabalho, é a 

necessidade de atender aos princípios da maior produtividade, rentabilidade e flexibilidade. 

As novas Tecnologias da Informação e de Comunicação (TIC´s) e o teletrabalho inseridos 

nesse contexto favorecem as empresas a alcançarem tais metas.   

Castro (2008, p. 1) afirma que: 

As empresas que continuarem jungidas ao modelo taylorista da organização do 

trabalho, assim entendido pela economia de escala, separação e repetição de tarefas, 

tecnologias mecânicas, controle hierárquico e por um trabalhador pouco qualificado, 

sucumbirão fatalmente em breve.   

 

Deve-se informar que o teletrabalho é uma forma de trabalho baseada no 6º artigo da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) brasileira, definida em 1943 e alterado pela Lei nº 

12.551 de 15 de dezembro de 2011, que versa que “não se distingue entre o trabalho feito no 

estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja 

caracterizada a relação de emprego” (BRASIL, 2011, p.1). e no artigo 83º da mesma CLT 

que afirma “que é devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este 

como o executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de 

empregador que o remunere” (BRASIL, 1943, p. 34). 

Observa-se que o teletrabalho é uma realidade nas empresas atuais, porém: 

Não é adotado em maior escala pela falta de regulamentação. Esse é o argumento 

principal dos empregadores, que apontam falta de regras claras e específicas como 

principal empecilho para adoção do teletrabalho. Entretanto, e mesmo assim, muitas 

são as empresas que já incluem o trabalho on line realizado em outros locais como 

forma regular de trabalho, estabelecida claramente a relação de emprego. A grande 

maioria reconhece a referida forma de trabalho como sendo uma espécie de home 

office, expressão em inglês que literalmente traduzida para o português seria 

„escritório em casa‟. Naquelas empresas em que tal forma de trabalho foi adotada, a 

experiência tem sido considerada de sucesso, uma vez balanceadas as vantagens e 

desvantagens que o envolvem (BRASIL, 2008, p.7). 
 

Os artigos 6º e 83º da CLT são base para estabelecer os acordos para que funcionários 

possam praticar o trabalho à distância. Entretanto, o Brasil ainda não tem uma Lei específica 
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que reserve todos os direitos e deveres do teletrabalhador, apenas o Projeto de Lei - PL 

4505/08, aprovado em 19 de maio de 2010 que regulamenta o trabalho à distância. Para o 

referido projeto, teletrabalho é definido como “toda forma de trabalho que envolve um 

empregador ou um cliente e um empregado ou trabalhador autônomo e é realizado 

regularmente à distância, em mais de 40% do tempo, por meio de tecnologias de informática 

e de telecomunicações” (BRASIL, 2008, p.1).  

O projeto de autoria do deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas, se aceito, fará com que 

as atividades do trabalhador à distância sejam baseadas, não somente nos artigos 6º e 83º da 

constituição, mas em toda a CLT. Com isso, ficarão garantidos aos teletrabalhadores o direito 

à igualdade de tratamento no que diz respeito à filiação sindical, participação na negociação 

coletiva, proteção à saúde, segurança social e estabilidade no emprego, além da garantia à 

não discriminação e acesso à qualificação e informação profissionais; proteção ao salário, 

férias e sua respectiva remuneração, gozo de feriados, licenças previstas na CLT e faltas por 

doença; segurança, higiene e saúde no trabalho; ressarcimento dos gastos extraordinários 

decorrentes das funções inerentes ao teletrabalho e não previstos na remuneração (BRASIL, 

2008). 

De acordo com o projeto de lei supramencionado (BRASIL, 2008), os 

teletrabalhadores não terão direito a horas extras por se tratar de jornada aberta, e a 

remuneração deverá ajustar-se às horas normais de trabalho. São deveres do empregado 

teletrabalhador, a habitualidade e pessoalidade na execução de suas funções; a informação 

periódica de acordo com as diretrizes empregatícias previamente estabelecidas, seja de forma 

on line ou offline; a manutenção adequada dos equipamentos e materiais que lhe forem 

disponibilizados pelo empregador, bem como conservação e asseio do seu ambiente de 

trabalho, observadas as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho; a prestação de 

contas quanto aos gastos ordinários e extraordinários decorrentes das funções inerentes à 

devida execução do trabalho. 

Os trabalhadores à distância também podem associar-se à Associação Nacional dos 

Centros de Negócios e Escritórios Virtuais (ANCNEV). Trata-se de uma associação oficial no 

Brasil que reúne os escritórios virtuais, cujo segmento tem por objetivo oferecer às empresas e 

profissionais liberais, uma solução completa e integrada para aumentar a capacidade 

produtiva, a agilidade e a lucratividade de seus negócios (ANCNEV, 2012). 

A ANCNEV associação foi fundada em 16 de março de 1996, com o objetivo de 

congregar escritórios virtuais, centros de negócios, centro de apoio, escritórios terceirizados e 

business center. É uma associação de direito privado e sem fins econômicos, que oferece aos 
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associados apoio em todos os setores como tributário, administrativo, gerencial, legislativo, 

para aumentar a capacidade produtiva, agilidade e a lucratividade de suas empresas 

(ANCNEV, 2012). 

Alguns anos após a fundação da ANCNEV, mais precisamente em 1999, criou-se a 

Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade (SOBRATT), cujo atual presidente é 

Álvaro Mello, autor de diversos artigos sobre o tema. A SOBRATT é uma sociedade civil de 

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo o estudo, a promoção e o 

desenvolvimento do teletrabalho e das teleatividades, especialmente no que diz respeito ao 

comércio eletrônico e a educação à distância (SOBRAT, 2012).  

Sua proposta envolve a promoção de estudos, pesquisa, eventos, produtos e serviços 

para o desenvolvimento do teletrabalho e da teleatividade, no contexto da ética e do 

desenvolvimento socioeconômico, bem como a promoção e o incentivo ao contato entre os 

seus sócios, providenciado o apoio para as necessárias trocas de idéias e experiências entre 

eles, e deles com entidades que possam fornecer formação específica na área. Ainda visa 

proceder à divulgação periódica das diversas iniciativas efetuadas e a efetuar no âmbito da 

promoção e apoio ao teletrabalho e de teleatividades, bem como promover o relacionamento 

com organizações públicas e privadas, nacionais e estrangeiras que visem prosseguir as 

mesmas finalidades. Acredita-se que a referida sociedade pode ser uma grande aliada, 

juntamente com as empresas que adotam o referido sistema de trabalho, para troca conjunta 

de experiências que amadureçam a regulamentação do teletrabalho, visando a melhoria 

integral do sistema legislativo pátrio (SOBRAT, 2012). Vale salientar que o teletrabalho não é 

uma profissão, trata-se de uma forma de trabalho comum a várias profissões, por exemplo, 

secretário, psicólogo, advogado, economista. 

 

 

2.2.1 Inclusão do teletrabalho nas empresas 

 

Para dar início à prática do teletrabalho nas organizações virtuais, Mello (2010) 

aborda os seguintes itens de análise em seu livro intitulado Teletrabalho, são elas: tarefas de 

planejamento, equipamentos utilizados para o teletrabalho, trabalhando no escritório de casa 

e comunicações. Tais aspectos são apresentados a seguir, conforme Mello (2010) e Quintal 

(2002):  

 

a) Tarefas de Planejamento: 
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A primeira atividade para implantar o Teletrabalho é identificar as tarefas que se pode 

fazer enquanto ele é praticado, pois se sabe que o trabalho fora do escritório tradicional 

funciona melhor para certas atividades. Neste sentido, deve-se considerar as seguintes 

variáveis: 

i) Quanto ao horário de trabalho: A primeira iniciativa é organizar uma agenda de 

trabalho escolhendo os dias e horários que se vai trabalhar à distância, isso 

facilitará para todos da empresa, pois saberão com antecedência se adotarão o 

teletrabalho nos mesmos horários. Mello (2010, p. 6) afirma que “uma vez 

determinado os dias de Teletrabalho, é preciso programar seus horários e 

desenvolver os planos de trabalho para que estes dias sejam produtivos.” 

ii) Quanto à flexibilidade: Para o teletrabalhador, o ideal é ter flexibilidade, ou 

seja, estar ao mesmo tempo disponível para atender seus clientes, colegas e 

supervisores. Como é possível fazer algumas escolhas, a pessoa escolhe 

trabalhar no mesmo horário que o do escritório, começar mais cedo ou mais 

tarde, ou optar por outra hora de sua conveniência. 

iii) Quanto à programação: Faz-se necessária a verificação do material que será 

utilizado para a realização do trabalho à distância, para que o mesmo possa ser 

levado para a residência com a devida antecedência. 

 

b) Trabalhando no Escritório de Casa 

Quando a opção for teletrabalhar em casa, como acontece na maioria das vezes,é 

importante comunicar à família antes esta decisão. Pois a família deverá aprender a vivenciar 

essa nova modalidade. Nesta oportunidade devem ser estabelecidas regras e possíveis 

mudanças na organização do lar. O ideal é manter a disciplina com os horários, preparar uma 

agenda para que as organizações “família” e trabalho não entrem em conflito. Quintal (2002, 

p.4) coloca como uma das desvantagens para o teletrabalhador, “a degradação da vida 

familiar, devida à intrusão do trabalho no lar”. 

 

c) Comunicações 

A chave de sucesso no Teletrabalho é a comunicação de trabalho, principalmente a 

comunicação espontânea entre os colegas. Quando as atividades são exercidas fora do 

escritório, não se terá tanto desta comunicação espontânea. Mello (2010, p.7) diz que “a 

maioria dos teletrabalhadores constata que há menos comunicação face a face porque ela pode 

ser substituída em muitas ocasiões pelo telefone e por comunicações escritas, via e-mail”.
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 Eventualmente, as reuniões presenciais serão necessárias para realização de tomadas 

de decisão, fechamentos de contratos ou outras atividades. Contudo, descobre-se que, com o 

tempo, o número de reuniões diminui, mas as que ainda acontecerem, serão mais bem 

preparadas e mais proveitosas, quando se pratica o Teletrabalho.  

Em seu artigo sobre Teletrabalho, Quintal (2002) aborda questões sobre as vantagens e 

desvantagens de se trabalhar à distância, levando em consideração a empresa e o 

teletrabalhador. Tais vantagens e desvantagens podem ser aplicadas à atuação do secretário 

executivo como assessor virtual. Quintal (2002) destaca como vantagens do trabalho à 

distância a autonomia na organização de seu trabalho, o que diminuiria o absentismo na 

execução de tarefas; o trabalho de acordo com o seu biorritmo, pois tornaria mais rápido o 

alcance dos objetivos; redução de tempo no deslocamento; a possibilidade de elevação nos 

rendimentos, caso o teletrabalhador possa trabalhar para mais de uma empresa. 

Como desvantagens para o trabalhador à distância, Quintal (2002) afirma que 

possivelmente o mesmo estaria vulnerável ao isolamento social, assim como o afastamento 

dos colegas de empresa, pois na maior parte do tempo ele trabalharia só e teria contato com os 

colegas poucas vezes durante o dia; exclusão da diferenciação entre trabalho e lazer, o que 

ocasionaria a degradação da vida familiar e teria maiores possibilidades de conflitos 

familiares, isso caso o teletrabalho for realizado na residência do trabalhador. 

Já para a empresa, Quintal (2002) vê como vantagens a redução nos custos 

relacionados à transporte de pessoal e imobiliário; aumento da produtividade e maior 

facilidade de recrutamento de pessoal (independente do local de residência). Já como 

desvantagens a mesma afirma que pode ocorrer a destruição da unidade da empresa e do 

coletivo de trabalho, acabando assim com a lógica do trabalho em equipe; o aumento dos 

custos de formação profissional e dificuldade da presença física do trabalhador, mesmo 

quando necessitada. 

Pode-se verificar que o teletrabalho, tem grandes chances de se tornar a tendência do 

futuro. O mercado nos dias de hoje baseia-se em diferenciais para conquistar os clientes e 

satisfazer as suas necessidades, por isso, diversas empresa estão virtualizando seus ambientes 

de trabalho, e utilizando do teletrabalho para simplificar a comunicação Empresa versus 

Clientes. Com a crescente competição global, toda empresa precisava implantar diferentes 

formas de inovação em sua gestão para estar de acordo com as exigências do mercado, e com 

o profissional de secretariado, as exigências não poderiam ser diferentes (DURANTE; 

FÁVERO, 2009). No capítulo a seguir serão abordados aspectos relativos à assessoria virtual 

e o secretário executivo.  
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3 A ASSESSORIA EXECUTIVA VIRTUAL E O SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 

A informatização das comunicações quebrou as barreiras de espaço físico e tempo, 

tendo como conseqüência a integração simultânea de todo o planeta. Passamos então a uma 

era de globalização, ou seja, de acontecimentos, tendências e mudanças acompanhadas e 

vividas por todo o mundo (NATALENSE, 1998). Diante dessa informatização, veio a 

modernização do mercado de trabalho e assim percebe-se uma inovação em todas as áreas 

profissionais. Depara-se então, com o assessoramento virtual, área que vem se desenvolvendo 

no Brasil. Com os avanços da tecnologia e as novas formas de trabalho tem-se um 

crescimento da utilização de estações de trabalho virtual.  

Segundo Pereira e Bullau (2009, p. 211): 

Esse novo tipo de empreendimento poderá trazer para a área secretarial uma nova 

opção de prestação de serviços. A carreira secretarial sofreu grandes transformações 

desde sua regulamentação (1985), obrigando os profissionais a mudar sua maneira de 

atuar em seu ambiente de trabalho. 

 

Nesse panorama, um dos termos mais usados para a descrição de construções e 

organizações da alta modernidade, é o da virtualidade. O processo de virtualização no mundo 

moderno ocupa um lugar bem mais amplo do que a mera comunicação interpessoal, ocupa um 

espaço dinâmico que encurta as distâncias, anula o tempo e torna velozes as operações, 

informações e a coleta e troca de dados. 

Nesse contexto, estão inseridos os profissionais de Secretariado Executivo, que tem 

encontrado na virtualidade do trabalho uma oportunidade de atuação em assessoria à 

distância.  

 

3.1 Assessoria executiva virtual versus assessoria executiva presencial 

 

A assessoria é uma das ações intelectuais mais antigas da história da humanidade, 

“certamente data do início das produções do conhecimento humano, pois para organizar, 

selecionar, assistir e encaminhar fontes de saber é necessário estar assessorado por outras 

pessoas” (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 80). O ato de assessorar era visto antigamente, como 

a junção de atividades puramente técnicas, como atender telefones, anotar recados, fazer 

protocolos, organizar arquivos. Porém pesquisas feitas apresentam que a assessoria não pode 

mais ser vista apenas dessa forma, mas também e, principalmente, como ciência em 

desenvolvimento. Nonato Júnior (2009, p. 42) afirma que: 

A fundação das Ciências da Assessoria atende a uma demanda já existente entre os 

intelectuais de Secretariado, proporcionando uma identidade acadêmica mais 
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fortalecida e maior autonomia para as iniciativas dos pesquisadores em Secretariado 

dentro das universidades. 

 

Nonato Júnior (2009, p. 42) comenta, ainda, que as Ciências da Assessoria: 

Instauram-se a partir da complexidade dos conhecimentos produzidos e gerenciados 

pelos profissionais assessores, sobretudo no campo acadêmico, em que os cursos de 

Secretariado Executivo têm produzido vastos materiais em pesquisas sobre as 

questões aplicadas à profissão. 

 

Nonato Júnior (2009) pesquisou a respeito das Ciências da Assessoria e ao final, 

distribuiu a mesma em quatro eixos básicos que norteiam o trabalho dos assessores baseado 

em seus focos de atenção. Sendo eles:  

a) Assessoramento (Eixo 1) – assessoria operacional (técnica e tática): caracteriza-se 

pelo trabalho direto do secretário em seu ambiente profissional. A palavra “operacional” 

remete ao ato de operar as atividades, fazer um trabalho em busca de resultados mensuráveis. 

Este é o eixo que trata do conhecimento produzido a partir do contato com as técnicas e 

tecnologias secretariais, as ferramentas profissionais e as rotinas de escritório.  

b) Assessorexe (Eixo 2) – assessoria executiva: neste eixo o estudo do conhecimento 

em Secretariado está ligado intimamente com os processos gerenciais e a assessoria executiva 

nas empresas, o conhecimento tem seu foco sobre o fluxo internacional gerenciado nas 

atividades de assessoria executiva. 

c) Assessorística (Eixo 3) – assessoria intelectual: neste eixo o secretário é responsável 

pelas produções científicas que nortearão estudos na área de secretariado com o intuito de 

abordar as peculiaridades do curso em questão e fortalecer intelectualmente as Ciências da 

Assessoria.  

d) Assessorab (Eixo 4) – assessoria aberta: a) assessoria aberta envolve todas as 

práticas secretariais que extrapolam o mero ambiente das organizações e que necessitam 

estabelecer relações entre as assessorias e outras áreas do conhecimento. 

Desta forma, as pesquisas em Assessorab são: 

a) Assessoria interdisciplinar: “Ocorre quando disciplinas ou conteúdos de 

diferenciados tipos de assessoria realizam intercâmbio de conceitos, métodos e metodologias” 

(NONATO JÚNIOR, 2009, p. 161). Neste contexto entende-se que as áreas do conhecimento 

se "comunicam”, uma dependendo da outra para fazer afirmações baseadas nos estudos de 

outras áreas. Esta monografia, por exemplo, pode ser classificada como Assessoria 

Interdisciplinar, visto que identificará a forma de atuação do Secretário Executivo como 

assessor virtual, buscando assim pesquisas nas áreas de Administração, Direito, Psicologia e 

do próprio Secretariado Executivo. 
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b) Assessoria multidisciplinar e pluridisciplinar: “Acontece quando há esforço 

coordenado de várias disciplinas [...] com um ideal de investigar objeto comum” (NONATO 

JÚNIOR, 2009, p. 161). Verifica-se que esse tipo de pesquisa contribui para as demais áreas 

que pesquisam um mesmo problema, mas com direcionamentos diferenciados. Essa 

contribuição dá-se quando ambas compartilham os dados produzidos pelas pesquisas e não as 

teorias e embasamentos teóricos, ou seja, essas contribuições são complementares e não 

integrativas. 

c) Assessoria transdisciplinar: “Realiza-se quando uma pesquisa investiga relações 

entre um conteúdo teórico das assessorias e uma situação social que envolva a profissão fora 

dos domínios do trabalho e da academia” (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 162). Pode-se 

ressaltar que o foco central desta assessoria é o desafio social. A busca por novas formas de 

expressão das assessorias existentes, mas que ainda não foram mapeadas pelo conhecimento 

acadêmico de Secretariado. 

d) Assessoria em áreas pioneiras e co-evolutivas: Para se entender o objeto de estudo 

da Assessorab é necessário que os conceitos centrais das Ciências da Assessoria sejam 

compreendidos de maneira plena e completa.  

As assessorias pioneiras e co-evolutivas atuam em conjunto para a construção de 

novas teorias e ramos de atuação do assessor. Conforme as práticas sociais e acadêmicas se 

desenvolvem, as Ciências devem possuir uma estrutura flexível que as permita co-evoluir 

juntamente, fundando novas áreas de estudo e investigando problemáticas compatíveis com o 

seu tempo. 

Apresenta-se que a pesquisa em questão, dará enfoque à Assessorexe (Eixo 2), onde 

verificará a assessoria executiva de forma virtual. 

Diante da necessidade da adaptação dos profissionais à modernização do mundo 

globalizado, da qual surgiram as atividades virtuais, percebe-se a crescente inserção da 

assessoria nessa forma de atuação. O fluxo pela procura de atividades via internet surgiu pela 

praticidade, pois o mundo contemporâneo exigia atividades mais rápidas, conforme destacado 

a seguir:  

Em nenhum outro setor a tecnologia está produzindo maior impacto no local de 

trabalho do que na área dos meios de comunicação. Aparelhos de fax, correio 

eletrônico (e-mail), internet e telefone celular reduzem a necessidade de viagens de 

executivos e profissionais liberais e também tornam esses indivíduos mais eficientes 

quando precisam viajar. (WAGNER III; HOLLENBECK, 2003, p. 192). 

 

Profissionais das diversas áreas começaram a utilizar a internet como um meio 

produtivo, cada um conforme a sua necessidade. O profissional de Secretariado, para se 
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adequar a esse perfil inovador, começou a exercer atividades como a assessoria virtual, prática 

que vem sendo adotada por muitas empresas e obtendo êxito. O assessoramento virtual é o 

uso da tecnologia inovando um serviço de prática do secretariado, é um empreendimento 

distinto facilitando as rotinas administrativas. 

O mercado apresenta sites ou estações de trabalho que dispõe de secretário virtual 

desempenhando tarefas de assessoria que seriam delegadas a um secretário presencial. Para 

um simples cliente ou gestor, essa inovação proporciona baixo investimento com serviço de 

qualidade. A opção desse serviço oferece algumas vantagens especificadas abaixo, conforme 

Brasil (2008):  

 

a) Esse serviço não caracteriza vínculo empregatício; 

b) Sem encargos; INSS e benefícios; 

c) Horário flexível, ou seja, independente do horário comercial, se adéqua a necessidade 

do cliente sem custo com hora extra e nem adicional noturno; 

d) Sem seguro desemprego; férias; licença médica; repouso semanal remunerado; 

e) Dependendo da atividade o serviço é mais em conta e custa menos que o salário 

mínimo; 

f) Equipes experientes, os secretários virtuais, são em sua maioria graduados em 

Secretario Executivo, com formação bilíngüe e trilíngue e com experiência de 

assessoramento de executivos em Multinacionais; 

g) Sem necessidade de espaço físico. 

 

O Assessoramento virtual não extermina o modo tradicional, mas inova a maneira de 

assessorar, pois o secretário se torna autônomo ou empresário arcando com seus próprios 

impostos e encargos na gestão de seus serviços. Isso faz com que o seu cotidiano seja 

dinâmico, relevante para os profissionais da classe estarem no meio tecnológico, apesar de 

que o profissional de assessoria presencial assume cada vez mais um perfil gerencial 

ascendendo na organização e nas tomadas de decisões.      

Um secretário virtual oferece diversos benefícios para quem deseja um serviço rápido 

e econômico. Essa assistência está sendo bastante procurada e cresce a cada dia devido à 

grande demanda das empresas. A seguir apresentam-se em sequência os principais clientes 

que utilizam serviços administrativos, como também organização de eventos, gestão de 

viagens, elaboração de documentos, ou até mesmo assessoria e consultoria executiva 

direcionada, relacionados por Bittar (2009), consultora em treinamento e desenvolvimento: 



30 

 

 

a) Empreendedores em início de atividades, ou que precisam reduzir custos; 

b) Profissionais cujas atividades não justifiquem uma estrutura física permanente, e que 

não exijam sua presença constante, como representantes, vendedores ou consultores 

independentes, por exemplo; 

c) Empresários em viagens de negócios; 

d) Empresas nacionais e internacionais, que precisam de uma filial em outros locais; 

e) Micro e pequenas empresas; 

f) Associações; 

g) Profissionais liberais; 

h) Pessoas que necessitem de serviços temporários;  

i) Congressos e eventos corporativos e sociais, que precisem de fax, linha telefônica 

exclusiva, atendimento, controle de lista de presença, dentre outros;  

j) Profissionais que precisem de serviços esporádicos e pontuais; 

k) Em substituição a ausências forçadas de pessoal, como férias, licenças, etc.  

l) Pessoas físicas que precisam de assessoria para festas e eventos (RSVP respondez s`il 

vous plait, que significa "responda, por favor", hot site com listas de presentes, 

informações sobre o evento, mapa de localização, fotos do evento); 

m) Estudantes (para revisão de textos, formatação de trabalhos, traduções, versões, etc.); 

n) Prestadores de serviço. 

 

 Conforme apresentado, os secretários virtuais/sites que oferecem estes serviços alegam 

ter as mesmas competências e qualidades do secretário convencional com mais praticidade e 

economia. Mas, será que de fato esses serviços fazem jus à propaganda? Pode-se fazer um 

comparativo entre o secretário in company e o virtual e a partir disso, traçar as diferenças e 

semelhanças entre ambos. A assessoria presencial possui os seguintes princípios, conforme o 

Código de Ética do Secretário Executivo, Brasil (1989):  

 

a) Dignidade: o secretário deve abster-se de qualquer comportamento que pressuponha 

infração ou descrédito e desempenhar o exercício da sua profissão com honra e dignidade; 

b) Integridade: deve agir com lealdade, honradez e boa fé; 

c) Sigilo profissional: deve observar rigorosamente o princípio de confidencialidade nos 

fatos e notícias que conhecer por razões ligadas ao exercício da sua profissão, guardando 

absoluto sigilo sobre as informações que lhes serão confiadas. 
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O profissional de assessoria à distância também precisa possuir os princípios acima, 

visto que as atividades a realizar são basicamente as mesmas, modificando assim a forma de 

atuação. Analisa-se, que a principal diferença entre a assessoria presencial e a virtual está 

quanto à matéria, ou seja, o contato direto entre executivo e secretário. A assessoria virtual 

beneficia-se quanto à praticidade, pois as atividades são feitas diretamente via internet, sem a 

necessidade de um assessor presencial, com isso o executivo ganha tempo para executar 

outras atividades. 

As atividades exercidas por ambas são praticamente as mesmas, porém, por 

assessorarem geralmente muitas empresas ao mesmo tempo os secretários virtuais não têm 

contato direto com o executivo e nem conhecem a dinâmica da empresa a qual estão servindo. 

Por ser uma profissão de assessoria ela se adéqua ao meio em que está inserida, ou seja, o 

assessor pode trabalhar com profissionais de diversas áreas e é importante que ele conheça e 

se especialize. Por exemplo, quando se assessora um advogado, o conhecimento da área 

jurídica é muito importante, se não houver este tipo de especialização, o profissional que 

deveria ser articulado e até dar sugestões ao seu chefe, limita-se a um simples executante.  

 

3.2 Assessoria virtual como forma de atuação do secretário executivo 

 

A profissão de secretário surgiu na época das civilizações antigas. Primeiro, a 

profissão era exercida somente por homens, os escribas, profissionais de atuação destacada na 

Antiguidade junto aos povos que desenvolveram a escrita e o comércio, faziam contas, 

arquivavam e redigiam as ordens. Porém, após o período de pós-guerras mundiais, a profissão 

de Secretariado iniciou uma grande organização e difusão, sendo exercida principalmente 

pelas mulheres “em razão da escassez de mão-de-obra masculina, desviada para os campos de 

batalha” (SANTOS; CAIMI, 2009, p. 26). Hoje, a profissão pode ser exercida tanto por 

homens como por mulheres, porém de acordo com a lei nº 7.377 de 30 de setembro de 1985, 

só podem ser nomeados secretários executivos, os profissionais que se encaixem nos termos 

abaixo: 

a) O profissional diplomado no Brasil por Curso Superior de Secretariado, 

legalmente reconhecido, ou diplomado no exterior por Curso Superior de 

Secretariado, cujo diploma seja revalidado na forma da lei; (BRASIL, 1985, p. 1) 

b) Portador de qualquer diploma de nível superior que, na data de início da 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, 1985, p. 1)  
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Na chamada “era da globalização” o secretário passa a ter várias atribuições no cenário 

competitivo das organizações, podendo atuar em diversas áreas, como profissional da 

organização de eventos, como tradutor simultâneo, como representante pessoal do seu 

executivo e em outras funções administrativas. O profissional de secretariado é peça 

fundamental para as empresas, este é a base para o desenvolvimento das atividades, e é 

através dele que os setores se interligam. Santos e Caimi (2009, p.25) afirmam que: 

As organizações demandam profissionais que desempenhem um papel fundamental 

de assessoria no contexto organizacional, tendo a responsabilidade de participar de 

gerenciamento de informações, documentos e pessoas, contribuir para a melhoria 

das relações interpessoais, manifestando dinamismo e flexibilidade, capacidade de 

empreendimento e automotivação. 

 

O secretário executivo é um profissional que, academicamente, está sendo preparado 

para assessorar e articular a área administrativa das empresas. A administração, planejamento 

e organização são conceitos que esse profissional deverá dominar em toda a sua extensão, 

além de estar preparado para ser inovador, criativo, empreendedor, comunicador e articulador. 

Vem sendo o elo entre a empresa e seus clientes internos e externos e administra os 

relacionamentos e conflitos existentes na empresa.  

Natalense (1998) apresenta as diferentes formas de atuação do secretário, sendo elas: 

a) Time de dois: Essa forma de atuação ocorre em áreas de grande volume de 

trabalho. O secretário é exclusivo do executivo, porém, além de assessorá-lo, o 

secretário torna-se o elo de ligação entre ele e a área que gerencia. Torna-se 

comum o secretário assumir controles que antes eram realizados por médias 

gerências. 

b) Times de secretárias: Ocorre quando não há a exclusividade entre o 

executivo e o secretário, mas sim a atuação como um time, ou seja, uma equipe 

de secretários assessorando uma equipe de executivos. “A razão de ser time de 

secretárias é planejar, organizar e controlar a infra-estrutura de ação gerencial, 

criando condições para que este corpo gerencial alcance os resultados que dele 

se espera, com o máximo de qualidade” (NATALENSE, 1998, p. 86).  

c) Secretários de pequenas e médias empresas: Empresas de tal porte possuem 

apenas um secretário, que assume muitas outras responsabilidades além da 

assessoria aos executivos, como diversos tipos de controle nas áreas de 

produção, vendas, compras, faz cotações, gerencia toda a área administrativa. 

d) Secretário autônomo: É o secretário que se desliga da empresa, atuando 

como autônomo, ou microempresário, terceirizando assim os seus serviços. 
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Essa seria uma ótima opção para empresas que não podem aumentar os custos 

com serviços de mão-de-obra, para profissionais liberais, consultores e 

autônomos. Nessa forma de atuação, o secretário seria contratado apenas por 

um determinado período, atuando em empresas ou em escritório pessoal, os 

secretários virtuais estão incluídos no último caso.  

e) Secretário particular: Essa forma de atuação é indicada para executivos que 

necessitam de assessoramento para a sua vida pessoal, nesse caso o secretário 

será contratado pelo executivo e atuará em escritório também particular. 

Afirma-se que o século XX, em conseqüência dos avanços tecnológicos, foi 

determinante para a evolução da profissão de Secretariado Executivo. Nonato Júnior (2009) 

apresenta que o desenvolvimento da tecnologia provocou uma notável mudança no ambiente 

organizacional, assim como também no seguimento secretarial, gerando assim um processo de 

modificação na produção das empresas e nos instrumentos que englobam um escritório. 

Assim, com a evolução da profissão, ampliaram-se ainda mais as formas e categorias 

de atuação secretarial, destacando-se o conceito de secretário virtual. Conforme Ribeiro 

(2002, p. 45): 

O Secretário virtual trabalha para várias empresas, utilizando o que há de mais 

moderno em tecnologia. Alguns secretários montam o seu próprio escritório em casa 

(escritório virtual) ou se juntam às empresas que alugam caixas postais, prestam 

serviços de atendimento telefônico, fax e para executivos que querem reduzir custos 

com escritório, pois passam a maior parte do dia nas empresas de seus clientes.  

 

 Pereira e Büllau (2009, p. 217) afirmam que: 

Até pouco tempo atrás, ninguém sabia o que era e-mail, torpedo, chat e ensino à 

distância, ferramentas que hoje são usadas neste mundo globalizado. Isso também está 

acontecendo com os escritórios virtuais, que antigamente eram conhecidos como 

business center (centro de negócios), mas hoje já são conhecidos como empresas, 

organizações ou escritórios virtuais. Prestam serviços com maior agilidade e 

flexibilidade nas tomadas de decisões e executam trabalhos em parceria com outras 

empresas, oferecendo um melhor atendimento e total satisfação do cliente. 

 

“Ressalta-se que o teletrabalho nada mais é, do que uma inegável conseqüência da 

modernização tecnológica, gerando um avanço nos meios e sistemas de produção, que alteram 

a forma de realização do trabalho, senão seu próprio trabalho” (BRASIL, 2008, p.4). 

Para realização dessa nova forma de atuação secretarial, Mello (2010) afirma que é 

necessário ter equipamentos específicos para o ambiente virtual e saber com antecedência 

quais materiais serão utilizados. O telefone é instrumento fundamental para a realização do 

trabalho virtual, visto que as atividades são feitas de forma à distância. O profissional de 

Secretariado pode utilizar outras ferramentas tecnológicas a fim de possibilitar assessoria 

virtual de qualidade. Gouveia (2009, p. 45) afirma que a utilização de novas tecnologias:  
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[...] amplia a eficácia do desempenho organizacional e profissional. A inserção de 

equipamentos tecnologicamente atualizados proporciona o rápido acesso à informação 

e possibilita feedback imediato. A Era da Informação gerou a Sociedade do 

Conhecimento, onde as empresas dependem da tecnologia como instrumento 

gerencial.  

 

No contexto dos escritórios, sejam eles virtuais ou não, os procedimentos utilizados 

pelo secretário configuram a sua capacitação na profissão. De acordo com a Lei Nº 9.261/96, 

as atribuições inerentes ao cargo de secretário, conforme artigo 4º são: 

I - Planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; 

II - Assistência e assessoramento direto a executivos; 

II - Coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresas; 

IV - Redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro; 

V - Interpretação e sintetização de textos e documentos; 

VI - Taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de explanações, inclusive em 

idioma estrangeiro; 

VII - Versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação 

da empresa; 

VIII - Registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas; 

IX - Orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento a 

chefia; 

X - Conhecimentos protocolares. 

 

Das atribuições mencionadas, destacam-se “planejamento, organização e direção de 

serviços de secretaria” (BRASIL, 1996, 1). Para a execução dessas atividades, o profissional 

poderá utilizar recursos dos programas de agenda virtual, que gerenciam tarefas de cotidiano; 

e banco de dados, que reúnem todos os contatos de forma simples e de rápido acesso 

(GOUVEIA, 2009). 

A evolução da tecnologia foi consideravelmente um dos fatores determinantes de 

mudança no cenário da gestão empresarial, conforme apresentado anteriormente, essas 

mudanças deram início ao teletrabalho, consequentemente a virtualidade na atividade 

secretarial.  
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

              

A metodologia científica é definida por Ciribelli (2003, p. 29) como “um estudo 

analítico e crítico dos métodos de investigação e de comprovação”, se tornando assim um 

conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver 

problemas de aquisição objetiva do conhecimento.  

Em uma pesquisa científica, os métodos são de fundamental importância para se 

alcançar o objetivo proposto e assim o fim da investigação. Para Ruiz (1996, p. 137), a 

palavra método significa “o conjunto de etapas e processos a serem vencidos ordenadamente 

na investigação dos fatos ou na procura da verdade”. É portanto, um meio indispensável para 

a elaboração da pesquisa científica.  

A ciência e a pesquisa são conceitos que se encaixam, tendo em vista que para se obter 

conhecimento utiliza-se da ciência como objetivo, e que por sua vez têm a pesquisa científica 

como atividade disseminadora. Assim confirma Ciribelli (2003, p.37), quando diz que “a 

Ciência é o conjunto de conhecimentos comprovados e sistematizados pela reflexão. Não é 

algo estático, mas sim um processo constante de indagação e automodificação. A ciência 

progride e se aperfeiçoa graças à Pesquisa, não havendo Ciência sem Pesquisa Científica”. Gil 

(1996, p. 19) define pesquisa como o “procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”, se tornando assim o meio 

pelo qual o pesquisador consegue analisar, reformular e modificar as realidades empíricas e 

teóricas estudadas, constituindo-se na busca organizada, de respostas novas para problemas 

reais.  

Em um trabalho científico, é na metodologia, portanto que serão explicados todos os 

detalhes da pesquisa, de modo a informar os recursos que foram utilizados para a realização 

da mesma e para a obtenção dos resultados. 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

Levando-se em consideração a referência à natureza das fontes utilizadas para 

abordagem dos objetos de estudo numa pesquisa científica, de acordo com Severino (2007), 

pode-se afirmar que a mesma está dividida em: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 

pesquisa experimental e pesquisa de campo. 

Com base no que já foi apresentado, a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

da pesquisa para o trabalho em questão, se deu por meio de pesquisa bibliográfica, visto que 
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“trata-se de levantamento de toda bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.43). 

 Severino (2007, p. 122) complementa essa informação afirmando que a pesquisa 

bibliográfica: 

É aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisa 

anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de 

dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 

devidamente registrados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos 

autores dos estudos analíticos constante dos textos. 

 

A finalidade da pesquisa bibliográfica é fazer com que o pesquisador entre em contato 

direto com o que foi escrito sobre determinado assunto, com o objetivo de “permitir ao 

cientista o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações” 

(TRUJILLO, 1974 apud MARCONI; LAKATOS, 2010, p.44).  

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa ainda traz características da pesquisa 

qualitativa, que, de forma geral, descobre e refina as questões da pesquisa utilizando-se de 

coleta de dados, sem necessariamente, utilizar a medição numérica para obter as informações 

e pode ou não provar hipóteses em seu processo de interpretação (SAMPIERI; COLLADO; 

LÚCIO, 2006). Esse tipo de abordagem tem “como objetivo interpretar e dar significados aos 

fenômenos analisados” (REIS, 2008, p. 57). Propondo assim, a qualificação de um 

determinado grupo analisado, com o objetivo de verificar quais os desafios e oportunidades na 

nova modalidade da profissão de Secretariado Executivo, o assessoramento à distância.  

Este trabalho fundamentou-se em pesquisa de campo, visto que, de acordo com 

Ciribelli (2003), está baseado nas observações de fatos, o modo como eles realmente ocorrem 

e a coleta de dados obtidos de diferentes formas, como: entrevista e/ou questionário. 

Para Severino (2007), quanto aos objetivos da pesquisa ela poderá ser exploratória, 

descritiva ou explicativa. O referido trabalho se caracteriza como pesquisa exploratória, pois 

busca “levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando um campo de trabalho 

e mapeando as condições de manifestações desse objeto” (SEVERINO, 2007, p.123). Ciribelli 

(2003, p. 54), informa que a pesquisa do tipo exploratória, “proporciona maiores informações 

sobre o tema que o pesquisador pretende abordar; auxilia-o a delimitá-lo; ajuda-o a definir 

seus objetivos e a formular suas hipóteses de trabalho.” 

Dessa forma, a pesquisa em questão objetiva avaliar a virtualização da profissão de 

secretariado executivo, focalizando a realidade atual e as perspectivas na visão dos 

profissionais atuantes, o que a torna uma pesquisa do tipo exploratória. 
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4.2 Instrumento de coleta de dados 

 

Para atender o alcance dos objetivos propostos, foram utilizados como instrumentos 

de coleta de informação: coleta de dados sobre sites e blogs de assessoria virtual e 

questionário.  

            A coleta de dados sobre sites e blogs buscou analisar os serviços de assessoria 

oferecidos por escritórios virtuais de Secretariado Virtual. A aplicação dos questionários 

visou averiguar os pontos positivos e os desafios enfrentados pelos profissionais de 

Secretariado que prestam assessoria virtual e conhecer quais são as perspectivas para a 

assessoria à distância na visão dos secretários virtuais. 

Para Severino (2007, p. 125), o questionário pode ser definido como “o conjunto de 

questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por 

parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos 

em estudo”. Trata-se de um documento que contém uma série ordenada de perguntas e que na 

visão de Appolinário (2012, p. 136) “devem ser respondidas pelos sujeitos por escrito, 

geralmente sem a presença do pesquisador”, para que não haja nenhum tipo de influência. 

O questionário utilizado para a pesquisa, foi elaborado pela autora do trabalho e 

organizado em duas partes. A primeira parte corresponde a 04 (quatro) perguntas de múltipla 

escolha referentes ao perfil do entrevistado, obtendo informações quanto à sua idade, sexo e 

formação. A segunda parte foi constituída de 07 (sete) questões, sendo elas objetivas e 

subjetivas, com a finalidade de avaliar a virtualidade na profissão de Secretariado Executivo. 

 

4.3 Universo e amostra   

                                

A população ou universo desta pesquisa constituiu-se de profissionais com formação 

superior em Secretariado Executivo e que atuam como assessores virtuais no Brasil. 

Appolinário (2012, p. 125) define população como sendo “a totalidade de pessoas, animais, 

objetos ou situações que possuam um conjunto de características comum que os definem”, 

essas características devem delimitar, inequivocamente, quais elementos pertencem ou não à 

população. 

Tendo em vista que, quase sempre, não é possível abordar tudo o que se deseja, deve-

se, então, limitar a pesquisa a uma amostra, que é defina por Appolinário (2012, p. 125) como 

o “subconjunto de sujeitos extraídos de uma população por meio de alguma técnica de 
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amostragem”. A amostra deve ser um subconjunto finito de uma população. Esta pesquisa foi 

realizada em dois momentos:  

a) Fase 1: análise de sites e blogs de escritórios virtuais.  

Para compor a análise foram selecionados, através de sites de busca na internet, sites 

cujos endereços Uniform Resource Locator (URL) terminavam com “.br” (sites brasileiros) e 

sites ou blogs de assessoria, secretariado virtual e empresas que oferecessem atividades 

específicas de Secretariado. Os critérios de exclusão foram sites institucionais que possuem 

secretaria virtual, assim como universidades, escolas, lojas; sites ou blogs específicos para 

assessoria de criação de empresas e de sites. Selecionou-se um total de 13 escritórios virtuais 

brasileiros entre abril e maio de 2012. Dos 13 escritórios virtuais, 06 estão na categoria blog e 

os 7 restantes são sites. 

Abaixo apresentam-se os endereços eletrônicos analisados na pesquisa. 

 

Tabela 2 - Lista de blogs analisados  

LISTA DE BLOGS ANALISADOS 

http://status-assistentevirtual.blogspot.com.br/ 

http://secretriaexecutivavirtual.blogspot.com.br/ 

http://www.virtua.blog.br/ 

http://secretariacamila.blogspot.com.br/ 

http://assessoriaremotamhbs.blogspot.com.br/ 

http://secretaria-remota.blogspot.com.br/ 
 

Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo/2012   

 

LISTA DE SITES ANALISADOS 

http://www.centraloffice.com.br/ 

http://www.sgoncalves.com.br/  

http://www.meuassistente.com.br 

http://www.secretariavirtual.net.br/ 

http://www.organizasecretaria.com.br/ 

http://www.secretariaecia.com.br/ 

http://www.prestus.com.br/ 

Tabela 3 – Lista de sites analisados  

http://status-assistentevirtual.blogspot.com.br/
http://secretriaexecutivavirtual.blogspot.com.br/
http://secretariacamila.blogspot.com.br/
http://assessoriaremotamhbs.blogspot.com.br/2010/06/assessoria-remota.html
http://www.centraloffice.com.br/
http://www.sgoncalves.com.br/assessoria_virtual.htm
http://www.meuassistente.com.br/
http://www.secretariavirtual.net.br/
http://www.secretariaecia.com.br/
http://www.prestus.com.br/
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b) Fase 2: Aplicação de questionários aos secretários virtuais 

  

O segundo momento da pesquisa refere-se à aplicação de um questionário direcionado 

aos secretários. Através de pesquisas feitas em sites de busca na internet e sites de 

relacionamento, foram localizados 11 (onze) assistentes executivos virtuais atuantes no Brasil. 

Com o intuito de manter em sigilo a identidade dos participantes da pesquisa, os profissionais 

que contribuíram para a realização deste trabalho estão identificados como “Secretário 

Virtual” seguido de um número natural que representa a ordem dos questionários.    

A distribuição dos questionários foi feita por meio de correio eletrônico, 

exclusivamente, obtendo-se retorno com respostas de 05 (cinco), compondo uma amostra 

equivalente a 45% da população identificada. Os requisitos utilizados para a seleção dos 

entrevistados foram: a) possuir bacharelado em Secretariado Executivo ou graduação 

tecnológica em Secretariado Executivo; b) atuar como assessor virtual no Brasil. Esta fase da 

pesquisa foi realizada no período de 18 de março à 08 de maio de 2012.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados alcançados e a análise dos dados à luz da teoria 

sobre o tema proposto. Está organizado em duas seções: A primeira está relacionada aos 

profissionais de Secretariado Executivo que atuam com assessoria virtual e a segunda 

representa um levantamento de dados feito em escritórios virtuais que prestam serviços de 

assessoria secretarial. 

 

 

5.1 Análise dos dados e resultados da pesquisa de campo com profissionais assessores 

virtuais  

             

A seguir apresentam-se os resultados e análise da pesquisa realizada com profissionais 

que de Secretariado Executivo e que atuam na modalidade de teletrabalho. Inicialmente, foi 

abordado o perfil dos participantes e, em seguida, focalizou-se a assessoria virtual na atuação 

do secretário executivo. 

 

5.1.1 Perfil 

                No primeiro momento, a parte inicial do questionário, questões de nº 1 a nº 6, 

buscam identificar o perfil do profissional de secretariado.  

 

a) Faixa etária 

 

Na questão nº 1, relativa ao perfil dos profissionais de Secretariado Executivo, revela-

se que 04 dos entrevistados estão na faixa etária entre 31 a 40 anos e 01 profissional contatado 

possui idade acima de 40 anos. Percebe-se que não houve referência aos profissionais entre 21 

a 30 anos, portanto, conclui-se que a maioria dos entrevistados são profissionais com maior 

experiência.  

 

b) Sexo 

 

Observa-se que a questão nº 2, apresenta que todos os integrantes da amostra 

pertencem ao sexo feminino, leva-se em consideração que o ingresso do sexo masculino na 

profissão de secretariado está ocorrendo de forma lenta, porém gradual. Informa-se ainda que 
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foram localizados profissionais do sexo masculino que atuam com assessoria à distância, 

porém, os mesmos não retornaram a pesquisa, sendo assim, há uma totalidade de presença 

feminina nos entrevistados em questão. 

 

c) Formação Acadêmica 

 

Na questão nº 3 do questionário, verificou-se que todos os entrevistados têm formação 

superior em Secretariado Executivo. Informa-se ainda que nenhum dos entrevistados possui 

vínculo ou formação pós-graduada. 

 

d) Tempo de experiência como assessor executivo virtual 

 

Conforme análise dos questionários, verificou-se que 03 pesquisados, atuam no 

mercado de trabalho como assessores virtuais entre 01 e 03 anos. Apenas 01 entrevistado 

informou que atua de forma virtual a menos de um ano. O último profissional contatado está 

na modalidade à distância a mais de 05 anos. 

 

5.1.2 A Virtualidade na Profissão de Secretariado Executivo 

 

Esta etapa da pesquisa é composta da análise da segunda parte do questionário, 

questões de nº 5 a nº 11, que focalizou a assessoria executiva virtual na atuação do 

profissional de Secretariado Executivo, na visão dos profissionais. 

 

a) Atuação como assessor executivo presencial 

 

Observa-se que referente à questão nº 5, todos os entrevistados informaram já ter 

atuado como secretários presenciais antes da atuação à distância, porém 01 profissional não 

atua mais como secretário presencial e os 04 restantes ainda conciliam as duas modalidades. 

Pode-se perceber que a atuação como assessor presencial serve de experiência para a inserção 

na modalidade à distância. 

 

b) Mudança de modalidade 

 

 Na questão nº 6, foi questionado aos profissionais os motivos pelos quais os mesmos 

resolveram mudar da modalidade de assessor presencial para a virtual. Ainda analisando a 
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questão anterior, o profissional que atualmente só realiza atividades da assessoria executiva 

virtual, informou motivos diversos para a mudança, tais como: aposentadoria e a necessidade 

de ainda permanecer no mercado de trabalho e a limitação de atuar apenas para uma empresa, 

pois o mesmo percebeu que outras empresas, outros profissionais e até mesmo os 

colaboradores da empresa onde trabalhava, necessitavam de assessoria para buscar soluções 

para diversas dificuldades. Desta forma, o entrevistado percebeu que a atuação à distância 

poderia ser a solução para as situações acima mencionadas, visto que, através da criação de 

sites e/ou blogs o mesmos poderia prestar seus serviços de forma independente, ou seja, sem 

vínculo empregatício com empresas. 

 Sob esse aspecto vale salientar a percepção de Almeida (2005, p. 86) ao considerar 

que: 

[...] a prática do trabalho em domicílio vem sendo bastante disseminada também em 

função do fenômeno do desemprego, vez que as pessoas, buscando a sobrevivência, 

estabelecem-se em seus domicílios para prestar várias modalidades de serviços. O 

próprio teletrabalho constitui fator gerador de tal mudança de mentalidade, haja vista 

o crescente contingente que elege e, com naturalidade, vem desempenhando tarefas 

inerentes ao trabalho em domicílio.  

 

 Dando continuidade, verifica-se, ainda, que 04 dos entrevistados conciliam as 

atividades das duas atuações. Os profissionais que atuam desta maneira afirmam ter adquirido 

o interesse pela virtualidade da profissão por meio de informações adquiridas em pesquisas 

em internet e/ou viagens internacionais, visto que a assessoria à distância já tem grande 

desenvolvimento e aceitação em outros países, o que no Brasil ainda está em processo de 

reconhecimento. A Secretária Virtual 4 informou que é necessário dedicar um tempo 

específico para o trabalho à distância, para que uma atuação não prejudique o andamento da 

outra. Conforme reposta abaixo, a mesma secretária apresenta como realiza a distribuição das 

suas atividades. 

Ainda atuo como Secretária Executiva em uma renomada Multinacional da Indústria 

de Petróleo e Gás. Em paralelo sou Assistente Virtual. Dedico 30% do meu tempo na 

minha consultoria, prestando serviços, treinando futuros Assistentes Virtuais, me 

atualizando sobre o assunto e tentando divulgar a idéia no país (SECRETÁRIA 

VIRTUAL 4).  

 

 Percebe-se que a atuação virtual, não necessariamente, substitui a presencial, mas é 

necessário conciliar as duas para que as atividades sejam realizadas de forma profissional e 

em tempo hábil. Caso o profissional opte apenas pelo assessoramento à distância, ainda assim 

é necessário especificar o tempo que será disponibilizado para a realização das atividades, 

para que a atuação virtual não se confunda com o tempo destinado à vida pessoal. 

 



43 

 

c) Diferença entre as modalidades 

 

 Indagados se existiam diferenças entre as assessorias executivas, presencial e virtual, 

02 dos entrevistados informaram que não existem diferenças entre as modalidades, porém 03 

entrevistados afirmaram que sim, existem diferenças. Solicitou-se que fossem informadas 

quais diferenças existiria entre as modalidades.  

Os profissionais que responderam “sim” exemplificaram que as diferenças estão 

quanto aos cuidados com a comunicação, pois no caso da assessoria virtual o cuidado deverá 

ser elevado, visto que uma informação mal passada virtualmente, poderá ser entendida de 

forma equivocada, podendo acarretar assim possíveis problemas. Uma das maiores diferenças 

mencionadas está relacionada à forma de trabalho não presencial, pois, de acordo com os 

entrevistados, o assistente virtual pode atuar da mesma forma que trabalha em uma empresa, 

sendo que remotamente. 

Percebe-se que as assessorias executivas, presencial e virtual, estão interligadas, e que 

o avanço das tecnologias trouxe para a área secretarial uma nova opção de prestação de 

serviços. Com relação às mudanças e atuais formas de atuação, Durante e Fávero (2009) 

apresentam que a carreira secretarial sofreu inúmeras transformações desde sua 

regulamentação, em 1985, obrigando os profissionais a exercer uma nova forma de atuação 

em seu ambiente de trabalho. 

Pode-se analisar que o assessoramento virtual não extermina o modo presencial, mas 

inova a maneira de assessorar, pois o profissional se torna autônomo ou empresário, arcando 

com suas despesas na gestão de seus serviços.    

 

d) Pontos positivos e desafios da assessoria virtual 

 

 Na questão nº 8 do questionário, foi solicitado aos participantes que informassem 

quais seriam os desafios enfrentados pelos profissionais assessores virtuais e quais seriam os 

pontos positivos da profissão. Foram mencionadas inúmeras situações, porém, em relação aos 

pontos positivos, todos os entrevistados alegaram que a grande vantagem da profissão seria a 

atuação em home office, ou seja, a atuação em escritório situado na própria residência, visto 

que desta forma, o tempo destinado ao deslocamento para a empresa seria utilizado para 

concluir atividades de assessoria.  

Outras vantagens foram mencionadas, assim como, a não necessidade de se reportar a 

um superior a todo o momento para tomada de decisões; a distribuição das horas de trabalho 
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de acordo com a necessidade e disponibilidade do profissional assessor virtual; a não 

interrupção no ambiente de trabalho pelos clientes, pois os contatos seriam feitos de forma 

virtual, e os mesmos só entrariam em contato, caso necessitassem realmente dos serviços. Os 

participantes da pesquisa mencionaram que por conta das inúmeras vantagens da modalidade, 

e principalmente da autonomia no ambiente de trabalho, a assessoria virtual proporciona uma 

melhor qualidade de vida. 

Em relação aos desafios encontrados na profissão, a Secretária Virtual 2 informou que, 

a nível de Brasil, a resistência das pessoas com relação ao profissional assessor virtual ainda é 

muito grande, pois trata-se de uma atividade nova, e as pessoas/clientes ainda agem com 

muita desconfiança. A mesma ainda alegou que o fato do cliente não ter contato direto com o 

profissional ou ter o profissional apenas virtualmente, ainda gera certa insegurança, o que na 

visão da assessora entrevistada, é normal, visto que a atividade ainda está em 

desenvolvimento no Brasil.  

Foi apresentado pela Secretária Virtual 3 que a gestão do escritório virtual poderia se 

tornar um desafio, pois a manutenção do faturamento para pagamento de despesas fixas, 

variáveis e pró-labore deverá ser gerenciada pelo assessor virtual. Também se torna um 

desafio para a profissão a manutenção e fidelidade dos clientes ideais, exemplificados pela 

mesma como: 

Aqueles que geram grande prazer em trabalhar, que valorizam os serviços prestados, 

que não discutem valores de honorários e que aumentam a vontade e o desejo para 

atuação como assessor virtual (SECRETÁRIA VIRTUAL 3). 

 

A Secretária Virtual 1 informou que o brasileiro ainda não está preparado para 

trabalhar com a assessoria virtual e que um dos maiores desafios seria conseguir quebrar a 

barreira da cultura de que o profissional de Secretariado Executivo deve prestar seus serviços 

apenas em ambiente corporativo, e não virtualmente. A mesma entrevistada ainda menciona 

que na Índia, este serviço já é tão aceito e difundido, ao ponto de que países de primeiro 

mundo já utilizem os serviços de assistentes virtuais indianos. 

Após análise das respostas dos entrevistados para a questão nº 8, verifica-se que os 

dados corroboram com Quintal (2002, p. 3) ao mencionar as mesmas vantagens referentes à 

atuação à distância que: 

[...] fomenta a autonomia na organização do seu trabalho e diminui o absentismo na 

execução de tarefas; o trabalho de acordo com o seu biorritmo, segundo métodos e 

preferências pessoais, logo, torna-se mais fácil alcançar objetivos pessoais e 

organizacionais; redução no tempo despendido na deslocação da residência até ao 

local de trabalho, o que vai levar a uma diminuição do stress devido ao transito; 

redução das despesas efetuadas nos transportes públicos ou particulares. 
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Percebe-se que com inúmeras vantagens, o teletrabalho, se torna a grande tendência 

para o futuro. O mercado baseia-se em diferenciais para conquistar e satisfazer os clientes de 

acordo com as suas necessidades. Diversas empresas já estão virtualizando seus ambientes de 

trabalho. A utilização dessa virtualidade serviu para simplificar a comunicação da empresa, 

porém com o crescimento da competição global, toda empresa ou profissional autônomo 

precisa implantar diferentes formas de inovação em sua gestão para estar em conformidade 

com as mudanças e exigências do mercado. Pode-se afirmar que a implantação dessas novas 

formas de gerência se torna o grande desafio para a atividade virtual (DURANTE; FÁVERO, 

2009).  

 

e) Ferramentas tecnológicas 

 

 A questão nº 9 solicitou que fossem informadas quais ferramentas tecnológicas podem 

ser utilizadas para a realização das atividades de assessoria virtual. A resposta dos 

participantes foi unânime: é necessário ter sempre ao alcance telefones, sejam eles celulares 

ou fixos, aparelhos que permitam o acesso à internet de forma rápida, como tablets, smart 

phones ou notebooks, assim como impressoras multifuncionais e programa de softwares.  

Mello (2012 apud MORAES, 2012), confirma a afirmação dos entrevistados em 

relação às ferramentas tecnológicas, que em entrevista ao jornal “O Fluminense” informou 

que os profissionais atuantes de forma à distância, utilizam equipamentos, tais como: 

smartphones, tablets e outros, sem a necessidade de ser realizada em um local e horários 

fixos. 

 Além das ferramentas supramencionadas, pode-se afirmar que com a modernização, a 

utilização das redes sociais também pode ajudar na divulgação dos serviços de assessoria 

virtual, e assim aumentar o número de clientes, visto que há um acesso muito grande por toda 

população. Além disso, pode contribuir para a eficácia do desempenho do secretário virtual, 

retomando a percepção de Gouveia (2009), ao considerar que a tecnologia possibilita a rápido 

acesso às informações e feedback instantâneo.  

 

f) Principais tipos de serviços 

 

A questão nº 10 questiona sobre os tipos de serviços que os assistentes prestam em 

seus devidos escritórios virtuais. Na maioria das solicitações são procurados serviços do tipo 

administrativos/secretariais.  
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Abaixo apresentam-se três tabelas, que informam os variados tipos de serviços 

fornecidos pelos assessores à distância. As tabelas estão divididas em serviços 

administrativos, serviços financeiros/compras e serviços de recursos humanos, baseadas nas 

atividades dos assessores virtuais, visto que a tipologia desses serviços é praticamente a 

mesma para todos os entrevistados. 

 

Tabela 4 - Lista de serviços administrativos oferecidos pelos assessores virtuais 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

Terceirização da prestação de serviços de Secretariado Executivo; 

 

Terceirização de tarefas administrativas; 

 

Substituição de profissionais da área secretarial por períodos de ausência (férias, 

viagens, licença médica, licença maternidade, etc.); 

 

Assistência e organização pessoal sob medida; 

 

Processamento de textos, correspondências, formulários, planos de aula e outros; 

 

Gestão documental, compreendendo o diagnóstico, triagem dos documentos, 

informatização e arquivamento; 

 

Cotação e reserva de passagens, hospedagens e restaurantes; 

 

Organização de compromissos e agendamento; 

 

Verificação de e-mails; 

 

Organização de arquivos pessoais, tanto na empresa quanto na residência do Executivo; 

 

Organização de workshops, treinamentos, tanto na empresa quanto em locais para este 

fim; 

 

Digitação de relatórios, manuais, atas, enfim, todo e qualquer texto, dentro das normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como padrões de 

identidade visual da empresa; 

 

Preparação de palestras, desde apresentações em power point, preparação do ambiente, 

listas de presenças, avaliações, relatórios de aproveitamento, etc.; 

 

Assistência na organização de eventos; 
 

Fonte: Pesquisa de campo/2012   
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Tabela 5 - Lista de serviços financeiros/compras oferecidos pelos assessores virtuais 

SERVIÇOS FINANCEIROS/COMPRAS 

 

Compras presenciais e on-line, cotações e orçamentos diversos;  

 

Preparação de documentos para licitações;  

 

Controle de contas a pagar e receber;  

 

Pagamento de contas; 
 

Fonte: Pesquisa de campo/2012   

 

 

 

Tabela 6 - Lista de serviços de Recursos Humanos oferecidos pelos assessores virtuais 

SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Criação de manual de instruções e procedimentos para equipe interna.  

 

Auxílio na busca e contratação de profissionais e serviços diversos (Arquitetos, 

Decoradores, Coordenadores, estagiários e outros);  

 

Colocação de anúncios em jornais, internet e universidades;  

 

Coordenação, preparação e descrição de entrevistas;  

 

Recepção e confirmação de referências;  

 

Contratação de empresas de Recursos Humanos (RH); 
 

Fonte: Pesquisa de campo/2012   

 

Percebe-se que as tabelas apresentam serviços variados, porém existem serviços 

comuns a todos os assessores, como as atividades do tipo administrativas, como organização 

de compromissos e agendamento; verificação de e-mails; assistência e organização pessoal 

sob medida e assistência na organização de eventos. 

Além dos serviços mencionados nas tabelas, há alguns secretários virtuais que atuam 

de forma diferenciada, como é o caso da Secretária Virtual 1, que afirma que está participando 

do desenvolvimento de um projeto para uma empresa, mencionada nesta pesquisa como 

Informática Ltda., uma das melhores empresas de Tecnologia de Informação (TI) do Estado 

do Rio Grande do Sul.  

O projeto consiste em duas etapas: 
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a) 1ª. Etapa: Preparar a empresa e a Alta Direção para receber um secretário, 

desenhando processos, perfil, forma de atuação, abrangência do cargo, culminando no 

recrutamento e seleção do candidato e posterior treinamento do mesmo; 

b) 2ª. Etapa: Cadastrar a empresa nas 100 maiores empresas do Brasil no segmento 

financeiro, inicialmente, prospectando contatos, entendendo processos internos, 

consultando portais de compras. 

 

A Secretária Virtual 1 afirmou que para a conclusão do referido projeto é preciso 

realizar parte das atividades presencialmente: 

Por vezes, trabalho diretamente do meu home office e, pelo menos duas vezes por 

semana, trabalho nas dependências da empresa, participando de reuniões com a 

Diretoria da empresa e as áreas comercial, pré-venda e marketing. 

 

 Com o crescimento da atuação à distância, a diversificação nos serviços prestados se 

tornou algo essencial para a prática da profissão.  Como apresentado acima, a Secretária 

Virtual 1 se destaca entre as demais entrevistadas por oferecer suporte na elaboração de 

projetos, recrutamento e seleção de candidatos para o cargo de secretário. 

 Verifica-se, ainda, que existem serviços oferecidos pelos assessores executivos 

virtuais contatados que vão além das atribuições determinadas para os secretários executivos, 

na Lei Nº. 9.261/96, como: pagamento de contas ou auxilio na busca e contratação de 

profissionais e serviços diversos. 

 

g) Perspectivas sobre a assessoria virtual 

 

 Questionados sobre quais seriam as perspectivas futuras para a assessoria virtual, os 

entrevistados responderam que acreditam e esperam que a ideia do trabalho secretarial 

prestado de modo virtual, represente uma quebra de paradigma, na medida em que 

determinados processos secretarias deixam de ser realizados no ambiente corporativo e 

ganhem o home office dos profissionais da área. 

 Os entrevistados afirmaram que já é visível uma mudança positiva no mercado, pois já 

existe um número considerável de empresas e profissionais liberais que trabalham em sistema 

de home office espalhados pelo Brasil, os mesmos completaram o posicionamento, afirmando 

que a profissão só se consolidará definitivamente no Brasil, após a análise e aceitação total 

dos benefícios que a assessoria virtual traz para os clientes, como a redução dos custos com 

impostos trabalhistas. 

Acerca da perspectiva para a profissão, a Secretária Virtual 3, diz que: 
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Por ser uma nova tendência no mercado de trabalho, tenho grandes expectativas, 

inclusive, tendo em vista que minha empresa é a única que presta serviços de 

Secretária Remota e Assistente Virtual em Curitiba-PR e toda região. A perspectiva é 

atrair mais clientes ideais e contratar mais uma pessoa para trabalhar comigo. A ideia 

é nos próximos anos ter minha empresa reconhecida em todo estado do Paraná. 

 

Analisa-se que com a Revolução Tecnológica, os meios de produção foram 

descaracterizados a partir da inclusão, especialmente, dos computadores, que, nos últimos 

anos alteraram o próprio local de trabalho levando-o para a residência do empregado. Essa 

nova forma de trabalho, batizada como teletrabalho, tornou-se uma tendência mundial. Sobre 

essa tendência, Almeida (2005, p. 86) faz a seguinte afirmação: 

A grande tendência que se constata hoje, em relação ao trabalho em domicílio, é que o 

avanço da tecnologia o torna cada vez mais amplo, propiciando uma nova 

mentalidade, permitindo o trabalho parcialmente domiciliar, no qual, graças à 

utilização de equipamentos de informática e de teleinformática, profissionais podem 

intercalar o trabalho em casa com aquele realizado nas dependências internas da 

empresa, beneficiando-se, ainda que de forma parcial, das vantagens advindas do 

trabalho em domicílio, sem se sujeitarem às suas desvantagens. Atualmente, até 

mesmo as relações pessoais muitas vezes vêm se estabelecendo de forma conectada, 

fato que, na época em que o trabalho concentrava-se, essencialmente, nas grandes 

fábricas, seria impossível de ser concebido. É, portanto, facilmente verificável a 

interferência direta que esta mudança vem promovendo no comportamento e na 

mentalidade das pessoas.  

  

Percebe-se que o avanço tecnológico trouxe grande mobilidade a atuação virtual, que 

em consequência vem crescendo cada vez mais e sendo adotado por muitas empresas.  

Mesmo com o crescimento da tecnologia, as atividades à distância ainda sofrem certo 

preconceito, haja vista que o brasileiro ainda está aprendendo a conviver com os profissionais 

teletrabalhadores. Verifica-se que a grande perspectiva da profissão de assessor virtual, faz 

referência a divulgação e o desenvolvimento e aceitação da virtualização na atuação 

secretarial.  

 

 

5.2 Análise dos dados e resultados da pesquisa de sites e blogs de assessoria virtual 

 

Apresentam-se a seguir os resultados e análise da pesquisa feita com sites e blogs de 

escritórios virtuais que prestam serviços secretariais. A análise efetuada teve como objetivo 

investigar como se dá a prestação de serviços secretariais em escritórios à distância, 

analisando ainda as vantagens e desafios, bem como averiguar a qualidade dos serviços 

prestados de forma virtual.  
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Os sites ou blogs de assessoria virtual foram analisados baseados em um formulário 

composto por 10 tópicos. Esses tópicos foram divididos de acordo com quatro variáveis 

abaixo distribuídas: 

a) Aspectos legais – Distribuição geográfica do escritório, locais de atuação, responsável 

pelo atendimento e vantagens e benefícios;  

b) Informações sobre serviços – Tipos de serviços e especificação dos serviços; 

c) Formas de comunicação – Tipos de contato para o fornecimento de informações sobre 

serviços ou esclarecimento de dúvidas com o responsável e os meios que facilitem o 

contato com o cliente; 

d) Informações adicionais – informações e atualizações sobre a profissão de Secretariado, 

gestão e assessoria virtual no Brasil, cursos à distância, artigos. 

 

 

5.2.1 Aspectos legais 

 

a) Distribuição Geográfica 

 

Gráfico 1: Representação gráfica quanto à distribuição geográfica dos sites 

 

Fonte: Análise dos sites/2012 

 

Os 13 escritórios virtuais avaliados estão distribuídos por quase todas as regiões do 

País, dos quais 39% estão localizados em São Paulo, 15% no Rio de Janeiro, 15% no Rio 

Grande do Sul, 8% em Pernambuco, 8% em Brasília e 15% escritórios não informam a 

localização.  
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Pode-se afirmar ainda que apenas os 15% dos escritórios que não informaram a cidade 

onde residia, por consequência, não mencionam o endereço.  

 

b) Locais de atuação 

 

Na análise, verificou-se que todos os escritórios virtuais não informaram uma área de 

atuação específica, o que subentende-se que, com a virtualidade, a atuação se estenda à nível 

de Brasil. 

 

c) Responsável específico pelo contato 

 

Gráfico 2: Representação gráfica quanto à existência de um responsável específico para atendimentos 

 

Fonte: Análise dos sites/2012 

 

Verificando-se a existência de uma pessoa responsável especificamente pelo 

atendimento dos clientes, descobriu-se que dos escritórios analisados, 62% mencionam o 

nome e o contato do responsável para atendimento e 38% utilizam a técnica de contato direto. 

Nos 38% dos escritórios analisados, após o contato do cliente através de e-mail ou telefone, o 

mesmo é direcionado para o setor responsável, variando quanto à necessidade do pedido. 

 

d) Vantagens e benefícios  

 

 De acordo com a análise dos sites e blogs, verificou-se que, geralmente, os serviços 

são contratados por profissionais autônomos que não possuem tempo para realizar 

determinadas atividades e por empresas de todos os portes. O grande benefício para os 
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contratantes está relacionado quanto ao não pagamento de tributos, redução nos custos 

relacionados a transporte de pessoal e imobiliário, no caso, seria cobrado apenas o valor do 

serviço.  

Os escritórios também apresentam vantagens como suporte rápido e atendimento 

personalizado, visto que a maioria dos serviços é feito remotamente. 

O escritório virtual 3, apresenta alguns benefícios com a contratação de um assessor 

virtual. O mesmo escritório apresentou e dividiu os benefícios em duas categorias: despesas e 

disponibilidades. 

 

I) Despesas:  

Quando um cliente estabelece uma parceria com um escritório virtual, pode-se tornar 

livre de arcar com muitos custos que são desembolsados quando é contratado um empregado 

em tempo parcial, ou horário integral. Não será necessário gastos com instalações físicas ou 

equipamentos, visto que um assessor virtual já disponibiliza de home office equipado para a 

realização das atividades. Os benefícios ocultos como, plano de saúde, licença médica, férias 

remuneradas, vale transporte, vale refeição, horas extras, décimo terceiro salário, não serão 

mais de responsabilidade do empregador. Os gastos estariam relacionados somente ao tempo 

trabalhado. 

 

II) Disponibilidade: 

Alguns clientes em potencial muitas vezes se preocupam com o fato de que um 

assessor virtual nem sempre esteja disponível no momento desejado. Mesmo em tais casos, 

isto representa para o cliente, um benefício, pois o cliente não pagará pelo não atendimento, 

ou interrupções no atendimento. Pagará somente pelo tempo trabalhado. É necessário verificar 

que, quando um empregado vinculado à empresa fica indisponível, os custos que incidem 

sobre o empregado não cessam. 

 

5.2.2 Informações sobre serviços 

 

a) Serviços 

 

 Quanto aos serviços, busca-se verificar se os escritórios virtuais apresentam 

informações quanto aos serviços prestados. Verificou-se que todos os sites e blogs analisados 

especificaram quais os tipos de serviços, e de que forma o mesmo poderia ser contratado. Os 
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escritórios mencionados, prestam serviços administrativos com suporte a profissionais liberais 

sem necessariamente estar no ambiente físico do cliente. Os serviços são variados, como a 

terceirização de tarefas administrativas/secretariais operadas a partir de um home office; 

assistência e organização pessoal sob medida; organização de eventos; gestão de viagens; 

elaboração de documentos, pesquisas na internet e consultoria executiva direcionada. 

 

b) Especificação de preços 

 

Gráfico 3: Representação gráfica quanto à especificação dos preços dos serviços de assessoria virtual 

 

Fonte: Análise dos sites/2012 

 

 O gráfico nº 3 apresenta os sites ou blogs que especificam os preços de cada serviço 

diretamente no escritório virtual. Dos 13 escritórios analisados, 69% não apresentam os 

preços diretamente no site, sendo assim, é necessário efetuar contato com o assessor à 

distância para verificar o valor de cada serviço a ser adquirido. Já os 31% dos escritórios 

restantes, especificam os preços nos sites. Vale salientar que os sites que apresentam os 

preços de cada serviço, os distribuem em planos, ou seja, há pacotes de serviços com um valor 

especifico para cada. 

 

5.2.3 Formas de contato 
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Gráfico 4: Representação gráfica quanto tipo de contato 

 
Fonte: Análise dos sites/2012 

 O gráfico nº 4 apresenta as formas de contato especificadas nos escritórios virtuais. 

Esse contato pode ser feito de diversas maneiras, seja por e-mail, telefone ou endereço. 

Percebe-se que no gráfico analisado, 39% dos escritórios virtuais pesquisados, apresentam 

apenas o e-mail como forma de contato, afirma-se que essa porcentagem faz referência aos 

blogs de assessoria virtual. Ainda em porcentagem considerável, 38% utilizam e-mail e 

telefone como forma de contato.  

A minoria, representada no gráfico como 8% dos escritórios analisados, informa 

apenas o telefone para obtenção de contatos, o que pode dificultar na comunicação, visto que 

ao procurar por serviços, o cliente preferirá um contato mais prático e barato, como o e-mail, 

já que as tarifas da telefonia interurbana são elevadas. Os 15% restantes no gráfico 

apresentam os escritórios que tem forma de contato ideal, com e-mail, telefone e endereço 

completo, com cidade, estado, logradouro e CEP. 

 

 

5.2.4 Informações adicionais 
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Gráfico 5: Representação gráfica quanto as informações adicionais 

 

Fonte: Análise dos sites/2012 

 

Verificando-se a existência de informações adicionais nos sites e blogs, percebe-se que 

a maioria dos escritórios analisados apresenta informações relevantes à profissão, porém, 

ainda em número significativo, 31% dos mesmos não mencionam. 

Os tipos de informações apresentadas são variantes, 31% dos escritórios tem espaços 

reservados para notícias sobre a assessoria virtual no Brasil, o que se torna muito relevante, 

pois os clientes tomam conhecimento do desenvolvimento e, em conseqüência, do 

crescimento da profissão no país, tornando-se mais adeptos aos serviços. 

Alguns escritórios apresentam ainda informações sobre atividades que podem ser 

realizadas à distância, como os 23% representados no gráfico nº 11 que divulgam cursos à 

distância, sejam de ensino superior ou de atividades complementares.  Os 15% restantes, 

reservam espaço nos escritórios para a divulgação de artigos sobre assuntos variados, como 

questões administrativas, secretariais e tecnologia. 

 

5.2.5 Análise teórica dos sites e blogs que oferecem assessoria virtual 

 

A análise dos sites e blogs que prestam serviços de assessoria virtual denota que essa 

prestação de serviços pode ser considerada um negócio inovador capaz de proporcionar a 

simultaneidade dos processos com o intuito de realizar a quebra da variável espaço-tempo, 

conforme destacou Welzel (2001).  Verificou-se que as empresas atuam virtualmente em todo 

o território brasileiro e que apresentam as mesmas vantagens financeiras de um assessor 

virtual, como redução de custos tributários que seriam desembolsados na contratação de um 
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empregado em tempo parcial, ou horário integral. Os gastos na contratação dos serviços dos 

escritórios virtuais estariam relacionados somente ao tempo de trabalhado. Isso ocorre porque, 

de acordo com Lévy (1996), a empresa virtual substitui a presença física de seus 

colaboradores pela participação em uma rede de comunicação eletrônica, utilizando-se do 

teletrabalho.   

Em relação aos serviços informados, pode-se destacar que a maioria é do tipo 

administrativo e que esses serviços geralmente são apresentados nos sites e blogs, o que 

facilita ainda mais para o cliente que, ao acessar o escritório virtual, poderá verificar se o 

mesmo terá condições de solucionar seus problemas. 

 Percebe-se que não existem grandes diferenças entre a contratação de serviços de um 

assessor virtual ou um escritório virtual. As diferenças estarão relacionadas quanto à forma de 

contato dos clientes e quanto à especificação dos serviços. Quanto ao contato, pode-se 

informar que alguns escritórios virtuais não apresentam contato diretamente com o assessor, 

mas sim, utilizam de contato virtual por e-mail e após esse primeiro contato, o cliente é 

direcionado ao assessor específico para o seu serviço. Quanto aos valores dos serviços, 

verificou-se que, alguns escritórios virtuais, já especificam os preços nos sites, o que não 

permite ao cliente realizar questionamentos quanto ao valor do mesmo. 

 Assim sendo, pode-se considerar que os resultados alcançados corroboram com a 

percepção de que as empresas virtuais compõem uma nova estrutura organizacional que, por 

meio da tecnologia, une pessoas e ideias de forma dinâmica (TRÖGER , 1997 apud 

BORGES; CARDOSO, 2011). A assessoria virtual tem se tornado uma forma de atuação 

secretarial no mercado globalizado. Conforme afirma Amorim e Dorneles et al. (2010 apud 

BORGES; CARDOSO et al., 2011) esse modelo fundamenta-se na união entre recursos 

humanos e tecnologia, com o intuito de explorar atividades emergentes. 
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6 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

O desenvolvimento tecnológico tem sido o impulsionador de profundas mudanças 

organizacionais e profissionais. Dessa maneira, possibilitou a inserção das atividades virtuais 

nas diversas esferas sociais, incluindo-se nesse contexto a assessoria virtual. A realização 

desta pesquisa possibilitou o delineamento de algumas reflexões sobre a assessoria executiva 

virtual e a profissão de Secretariado Executivo relacionadas à: análise dos serviços de 

assessoria oferecidos por sites e blogs de Secretariado Virtual; os pontos positivos e os 

desafios enfrentados pelos profissionais de Secretariado Executivo que prestam serviços de 

assessoria virtual e as perspectivas para a assessoria à distância na visão dos secretários 

virtuais. 

A pesquisa bibliográfica foi de fundamental importância, visto que possibilitou a base 

teórica do estudo, apresentando os conceitos referentes à assessoria virtual, bem como o seu 

desenvolvimento no Brasil. A pesquisa de campo, por sua vez, foi de grande importância, pois 

por meio dela foi possível averiguar a opinião dos assessores virtuais entrevistados, a respeito 

da profissão. 

Quanto aos serviços oferecidos pelos sites e blogs de assessoria virtual, percebeu-se 

que a maioria é do tipo administrativo e que são solicitados, geralmente, por executivos 

autônomos ou por empresas de grande porte. Analisando os serviços propostos pelos 

escritórios virtuais e também pelos assessores à distância, verificou-se que os mesmos são 

equivalentes quanto à tipologia, mas diferem quanto à forma de execução. Nos escritórios 

virtuais os serviços já são pré-definidos e os clientes procuram por atividades que já estão 

estipuladas nos sites, sem diferenciação ou exclusividade. Quando a solicitação é feita 

diretamente a um assessor executivo virtual, o cliente pode apresentar sua proposta e em 

seguida analisar, juntamente com o mesmo, a melhor forma de resolvê-la. Com a realização 

das pesquisas, verificou-se que, em relação aos assessores virtuais contatados, o contato direto 

com o executor facilita na realização das atividades, quando a mesma requer certa 

exclusividade. 

Quanto aos pontos positivos, a investigação denotou que a atuação como assessor à 

distância, na visão dos profissionais virtuais pesquisados, proporciona maior qualidade de 

vida aos assessores que atuam em home office, já que o tempo no deslocamento para a 

empresa seria substituído por atividades de âmbito profissional ou por dedicação de mais 

tempo para a família. A redução do stress ocasionado pelo trânsito, também pode ser 

mencionada como vantagem das atividades em home office.  
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Em meio a inúmeras vantagens, os assessores virtuais se deparam com um grande 

desafio: a não divulgação da modalidade no Brasil. Constatou-se que a atuação do assessor 

virtual já tem grande reconhecimento fora do país, como é o caso dos assessores indianos que 

tem seus serviços solicitados por clientes de diferentes lugares. Para que o Brasil também 

tenha seus assessores virtuais reconhecidos, faz-se necessária uma política de divulgação da 

profissão, visto que os clientes, por falta de conhecimento, ainda agem com muita 

desconfiança na solicitação dos serviços, já que a realização é feita de forma virtual.  

Quanto às perspectivas para a assessoria à distância na visão dos secretários virtuais 

investigados, pode-se perceber que os secretários virtuais acreditam que, com a quebra de 

paradigma proposto pelo trabalho à distância, outras empresas e assessores também optem 

pela modalidade virtual e assim seria possível a divulgação e em conseqüência, o 

desenvolvimento e aceitação da virtualização na atuação secretarial por parte dos clientes 

brasileiros. Verificou-se que a perspectiva dos profissionais entrevistados com maior 

experiência é tornar-se reconhecido no Brasil como secretário à distância e assim consolidar-

se na profissão.   

Quanto à problemática da pesquisa, verificou-se que a assessoria virtual como forma 

de atuação do secretário executivo ocorre de forma paulatina, ainda timidamente, devido à 

existência de alguns obstáculos a serem transpostos e pela necessidade de maior divulgação 

da modalidade faz com que o desenvolvimento da profissão secretarial como assessor virtual 

no Brasil seja prejudicado.  

Salienta-se que a assessoria virtual, que é uma tendência norte-americana, começa a 

ganhar lentamente a simpatia dos brasileiros com a promessa de redução de custos da 

corporação e aumento da produtividade dos funcionários. Verificou-se que em casa, o 

trabalhador pode produzir mais do que no ambiente corporativo, caso saiba administrar o 

tempo para as atividades. O trabalho realizado de casa requer cuidados e preparação 

profissional e psicológica. Caso o assessor não saiba administrar o tempo para as atividades 

ou então seja dependente de relações interpessoais no ambiente de trabalho, terá grandes 

problemas, pois a diminuição dessas relações pode levar o assessor à depressão, por isso a 

assessoria virtual, assim como qualquer trabalho à distância, não é recomendada para quem 

tem tendência à depressão. 

Portanto, reflete-se que o trabalho virtual em Secretariado Executivo corresponde a 

uma nova forma de organização do trabalho, relacionando-se com a flexibilidade das 

estruturas anteriormente, tradicionais e centralizadas, estando, portanto, articulado à 
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desagregação do emprego clássico, emergindo como uma nova oportunidade de atuação 

secretarial.   

Pela importância dessa investigação e tendo em vista que este estudo não tem a 

pretensão de exaurir o tema, aponta-se a necessidade de novas pesquisas que venham 

apresentar as evoluções decorrentes das atividades à distância em Secretariado, tais como: 

verificar a qualidade dos serviços, desafios e oportunidades para atuação em assessoria 

executiva virtual, tecnologia como ferramenta para a assessoria executiva virtual e assim, 

colaborar e sugerir caminhos para a regularização da modalidade. 
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APÊNDICE A 

 

                                                                 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo - FEAACS 

Departamento de Administração 

Curso de Secretariado Executivo 

Docente: Conceição Barros 

 

PESQUISA DE CAMPO: 

 

A VIRTUALIDADE NO MUNDO DO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE A 

ASSESSORIA EXECUTIVA VIRTUAL  

 

 

PARTE I - PERFIL 

 

1. Qual a sua idade? 

 

(  ) 21 a 30 anos 

(  ) 31 a 40 anos 

(  ) acima de 40 anos 

 

2. Sexo? 

 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

3. Formação? 

 

(  ) Técnico em Secretariado Executivo  

(  ) Secretário Executivo  

(  ) Secretário Executivo com pós graduação em andamento 

(  ) Secretário Executivo com pós graduação concluída 

 

4. Há quanto tempo você atua como Assessor(a) Virtual? 

 

(   ) Menos de 01 ano 

(   ) De 01 a 03 anos 

(   ) De 03 a 05 anos 

(   ) Mais de 05 anos 
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PARTE II – AVALIAÇÃO DA VIRTUALIDADE NA PROFISSÃO DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

5. Você já atuou como secretário(a) presencial, antes da atuação como Assessor(a) Virtual? 

 

(  ) Sim, ainda atuo. 

(  ) Sim, mas não atuo mais. 

(  ) Não 

 

Obs: Se sua resposta for “não”, pule para a pergunta 07. 

 

6. O que levou você a mudar de modalidade de assessoria? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Existem diferenças entre as duas modalidades? Quais? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Na sua opinião, quais os pontos positivos e os desafios enfrentados pelos assessores à 

distância? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. Quais as ferramentas tecnológicas utilizadas para a realização do trabalho? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10. Quais os principais serviços oferecidos no escritório virtual? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

11. Qual a sua perspectiva sobre a Assessoria Virtual? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

OBRIGADA POR SUA COLABORAÇÃO, SUAS RESPOSTAS SÃO DE GRANDE 

IMPORTÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DESTA PESQUISA. 
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APÊNDICE B 

 

 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo - FEAACS 

Departamento de Administração 

Curso de Secretariado Executivo 

Docente: Conceição Barros 

 

 

A VIRTUALIDADE NO MUNDO DO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE A 

ASSESSORIA EXECUTIVA VIRTUAL 

 

 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE SITES E BLOGS DE ESCRITÓRIOS 

VIRTUAIS 

 

 

1. ASPECTOS LEGAIS: 

a) Distribuição geográfica do escritório; 

b) Locais de atuação dos escritórios; 

c) Responsável pelo atendimento; 

d) Vantagens; 

e) Benefícios. 

 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS: 

a) Tipos de serviços; 

b) Especificação dos serviços. 

 

3. FORMAS DE COMUNICAÇÃO: 

a)  Tipos de contato para esclarecimento de dúvidas com o responsável; 

b)  Meios que facilitem o contato. 

 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

a)  Informações e atualizações sobre a profissão de Secretariado, gestão e assessoria 

virtual no Brasil, cursos à distância, artigos. 

 


