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RESUMO 

 

O profissional de Secretariado Executivo tem conquistado, um espaço considerável nas 

organizações, atuando de forma multiprofissional, devido à flexibilidade do seu perfil, e ao 

desenvolvimento de atribuições e competências. Porém, apesar das mudanças na atuação do 

profissional, o conhecimento sobre a profissão ainda necessita ser expandido. 

Essa problemática originou esta investigação que tem como questão de pesquisa: qual a 

percepção de gerentes jurídicos sobre a atuação do profissional de secretariado executivo? 

Tem como objetivo geral analisar a percepção de gerentes jurídicos sobre a atuação do 

profissional de secretariado executivo. Metodologicamente, foi feita uma pesquisa qualitativa 

e descritiva. Utilizou-se a técnica de entrevista estruturada, realizada com três gerentes 

jurídicos. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista. Concluiu-se que na 

percepção de gerentes jurídicos esse profissional possui características essenciais para a 

atuação na área jurídica, destacando-se a necessidade de postura ética. Foi considerado que 

essa atuação ocorre em posição estratégica, articulando conhecimento, transformando dado 

em informação estruturada e influenciando o processo decisório e que pode contribuir no 

âmbito jurídico com tarefas de consultas processuais, pesquisas jurisprudenciais, protocolos e 

digitalização de documentos probatórios e de petições, controle de prazos processuais, além 

de atividades rotineiras secretariais. 

 

Palavras-chave: Secretário Executivo. Jurídico. Atuação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

The Executive Secretariat professional has gained considerable space in organizations, acting 

in a multiprofessional way, due to the flexibility of its profile, and the development of 

attributions and competencies. However, despite the changes in professional performance, 

knowledge about the profession still needs to be expanded. 

This problem originated this research that has as a research question: what is the perception of 

legal managers about the executive secretary's performance? Its general objective is to 

analyze the perception of legal managers about the performance of the executive secretarial 

professional. Methodologically, a qualitative and descriptive research was done. A structured 

interview technique was used with three legal managers. An interview script was used to 

collect data. It was concluded that in the perception of legal managers this professional has 

essential characteristics for the legal area, emphasizing the need for ethical stance. It was 

considered that this action occurs in a strategic position, articulating knowledge, transforming 

data into structured information and influencing the decision making process and that can 

contribute in the legal scope with tasks of procedural consultations, jurisprudential researches, 

protocols and digitization of documents of evidence and petitions, control procedural 

deadlines, in addition to routine secretarial activities. 

 

Keywords: Executive Secretary.  Legal. Perfomance 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Percebe-se que na literatura são diversas as teorias administrativas que estudam a 

gestão organizacional, da clássica à moderna. Segundo Drucker (1998), raramente na história 

humana uma instituição emergiu tão depressa quanto a gerência, ou teve um impacto tão 

grande, com tanta rapidez. Em menos de 150 anos, a Gerência transformou o tecido social e 

econômico dos países desenvolvidos do mundo. Ela criou uma economia global e estabeleceu 

novas regras para os países que iriam participar como iguais daquela economia. E também foi 

transformada. 

É papel da gestão transformar ações empresariais através da interpretação dos 

objetivos propostos pelas funções básicas da gestão, no qual se percebe o gerente, de forma 

abrangente, como um tomador de decisão lógica, planejador metódico, orientador e 

ordenador. Nesse contexto, está inserido o secretário executivo, o qual, no processo de 

evolução organizacional, tem apresentado constante crescimento acumulando novas funções e 

responsabilidades. Diante disso, é imprescindível que o secretário executivo busque 

aperfeiçoamento profissional, acompanhando sempre a evolução científica e tecnológica, pois 

hoje ele atua como multiprofissional, exercendo um importante papel nas organizações. Sua 

atuação está em constante expansão, se tornando um profissional essencial no ambiente 

corporativo. 

Os profissionais de Secretariado Executivo são fundamentais para agilizar as 

atividades dos gerentes. Hodiernamente, o secretário executivo deve ser multifuncional, 

polivalente, ter visão holística e agir integradamente, o que é de conformidade com o que diz 

Castelo (2007):  

Devido à sua formação, capacitação, atuação e maximização dos processos sempre 

direta ou indiretamente o profissional de secretariado executivo gera mudanças no 

âmbito organizacional e quando, ao contrário, as recebe, está pronto para acatá-las, 

aprender mais e abrir novos caminhos e possibilidades de trabalhos. 

 

No âmbito jurídico o profissional de Secretariado Executivo exerce um papel 

estratégico. Um profissional qualificado assumindo essa função representa, entre outros 

benefícios, o investimento no diferencial competitivo do escritório e na excelência do 

atendimento ao cliente. Santos e Conti (2011), entendem que o secretário executivo pode 

contribuir no âmbito jurídico com tarefas de consultas processuais, pesquisas jurisprudenciais, 

protocolos e digitalização de documentos probatórios e de petições, controle de prazos 

processuais, além de atividades rotineiras secretariais. Na concepção de Morueco (2006, p. 
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76, tradução nossa), o profissional de Secretariado Executivo poderá exercer, na área jurídica, 

as funções de: “Atendimento ao cliente, planejamento da agenda de trabalho, elaboração de 

documentos e seu posterior controle, manutenção, confidencialidade e segurança na 

classificação dos mesmos, manutenção e atualização das bases de dados, planejamento de 

reuniões, etc.” 

 Rocha (2012), reconhece a assessoria jurídica como um universo que abarca tanto 

os advogados como também os secretários executivos, pois entende que cada um desenvolve 

atividades de acordo com suas especificidades. A partir dessas reflexões, emerge o seguinte 

questionamento: qual a percepção de gerentes jurídicos sobre a atuação do profissional de 

secretariado executivo? Este estudo tem como objetivo geral analisar a percepção de gerentes 

jurídicos sobre a atuação do profissional de secretariado executivo. Para isso foram 

delimitados os seguintes objetivos específicos:  

a) Identificar o conhecimento de gerentes jurídicos sobre as atribuições do profissional 

de secretariado executivo; 

b) Verificar as expectativas e as reais atividades desempenhadas na atuação do 

profissional de secretariado executivo sob percepção de gerentes jurídicos; 

c) Investigar a percepção de gerentes jurídicos sobre as contribuições do secretário 

executivo para o alcance de objetivos na organização. 

A pesquisa parte do pressuposto de que, apesar da evolução secretarial, ainda 

existem organizações que desconhecem aspectos específicos do Secretariado Executivo, 

como: legislação, atribuições atuais e competências desenvolvidas na formação.  Assim, os 

gerentes dessas empresas, deixam de explorar os conhecimentos, habilidades e atitudes que 

esse profissional possui e que poderiam contribuir de forma mais ampla para o alcance de 

objetivos e metas organizacionais.  

Nesse sentido, este trabalho justifica-se a partir da identificação de carência de 

pesquisas acerca da percepção de gerentes jurídicos sobre a importância do profissional de 

Secretariado Executivo. Salienta-se que foi realizada uma consulta em busca de pesquisas 

acerca do objeto de estudo “percepções do gerente jurídico acerca da profissão de 

Secretariado Executivo”. A busca foi realizada no banco de dados “Google Acadêmico”, por 

considerar-se que esta plataforma abrange uma amplitude de estudos na área secretarial. 

Considerou-se um recorte temporal de 2013 a 2018 e foram usadas as seguintes palavras-

chave: GERENTE JURÍDICO E SECRETARIADO EXECUTIVO, GESTOR E 

SECRETARIADO EXECUTIVO, VISÃO DE GERENTES E SECRETARIADO 
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EXECUTIVO. Nesta busca, não foram localizadas pesquisas direcionadas ao tema desta 

investigação.  

Entretanto, foi identificado um artigo científico que aborda a opinião de gestores 

acerca da profissão, intitulado: “Competências dos secretários executivos de uma 

Universidade Pública Federal: uma análise a partir da perspectiva dos gestores”, com o intuito 

de analisar a percepção dos gestores em relação às competências secretariais e como os 

conhecimentos, habilidades e atitudes se adéquam à Instituição. (LEAL; FIATES, 2013). 

Considera-se que o citado artigo estabelece um diálogo com o objeto investigativo desta 

monografia.  

O fato de não terem sido localizadas publicações acerca da temática proposta, 

denota que ainda há muito a ser pesquisado em relação aos diversos olhares direcionados à 

profissão, e a necessidade de realização de investigações científicas teóricas e empíricas a fim 

de se consolidar a imagem desse profissional mediante os desafios do mundo do trabalho.  

Outro aspecto motivador para o estudo deste tema, refere-se ao fato de que, ao 

observar gerentes jurídicos de uma determinada empresa, a pesquisadora observou que os 

gerentes não exploravam as competências e habilidades de forma ampla, e algumas vezes 

demonstravam não ter conhecimento integralmente sobre a atuação do profissional de 

secretariado executivo. Diante do mencionado, percebe-se a relevância deste estudo, visto que 

pode contribuir para a ampliação das discussões acerca do tema, bem como para dar maior 

visibilidade à profissão para as organizações e para a sociedade, contribuindo para a sua 

valorização e para os profissionais atuais e futuros.  

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

descritiva, em uma empresa jurídica do Município de Fortaleza. A técnica utilizada foi a 

entrevista, direcionada a 03 gerentes.  

Este trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo se 

refere a introdução, a qual apresenta contextualização do tema, incluindo a problematização 

da pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, e a justificativa do estudo. O segundo 

capítulo dispõe sobre gestão, abordando os modelos de gestão e o papel do gerente, nele são 

expostos os conceitos, as ferramentas que contribuem para o êxito do negócio, as 

características do trabalho gerencial, e a função gerencial em si. O terceiro capítulo expõe 

aspectos relacionados às competências e a atuação secretarial, destacando os diferentes tipos 

de competência, as competências atuais requeridas ao profissional de Secretariado Executivo, 

as mudanças ocorridas no perfil e nas atribuições do profissional, e destacando as áreas de 

atuação. O quarto capítulo descreve detalhadamente todos os procedimentos metodológicos 
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utilizados na execução da pesquisa. No quinto capítulo apresenta-se a análise e os resultados 

obtidos. Por fim, o sexto capítulo traz as considerações finais acerca desse estudo. 
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2 MODELOS DE GESTÃO E O PAPEL DO GERENTE 

 

A proposta deste capítulo é apresentar uma visão geral sobre gestão, destacando 

primordiais conceitos acerca do tema, enfatizando a origem da gerência, os modelos de 

gestão, as competências básicas gerenciais necessárias para o alcance de objetivos e metas na 

organização, os principais papéis dos gerentes e atuação e trabalho gerencial. 

 

2.1 Conceitos e modelos de gestão  

 

A gestão se tornou a unificação de conhecimento de diversas áreas do saber. O 

tema gestão é bastante estudado, mas ainda possui um caráter ambíguo, pois na literatura 

existem variadas teorias sobre gestão. A gestão desafia as habilidades e capacidades daqueles 

que tem a função gerencial como profissão. (MOTTA 1997, p. 19). O cotidiano gerencial 

proporciona os mais diversos tipos de demandas, algumas vezes exigindo ações imediatas e 

inesperadas. Diante disso, a gerência é definida como “a arte de pensar, decidir e de agir; é arte 

de fazer acontecer, de obter resultados. ” (Motta 2004, p. 26).  Na concepção de Motta (2004), 

a gerência tem um duplo sentido, o racional em que se podem relacionar causa e efeito e se 

podem planejar ações eficientes. Porém, o citado autor reconhece que as relações humanas 

representam a face de imprevisibilidade que envolvem emoções, espontaneidade e têm assim 

uma dimensão ilógica e intuitiva. 

Segundo Braverman (1987), a gerência é analisada historicamente considerando a 

sua origem a partir do primeiro momento de necessidade da reunião dos trabalhos no 

capitalismo industrial, então sob a égide do trabalho cooperativo e da divisão primitiva do 

trabalho, este último como princípio fundamental da organização industrial. Para Maximiano 

(2009, p. 9), as pessoas que administram qualquer conjunto de recursos são administradores, 

gerente ou gestores. Quase todas as pessoas, independentemente da posição que ocupam, ou 

do título de seu cargo, desempenham tarefas de administração. Quem quer esteja manejando 

recursos ou tomando decisões está administrando. O processo de administrar é importante em 

qualquer escala de utilização de recursos: pessoal, familiar, organizacional e social.  Já para 

Wiegerinck (2008, p. 30), “[...] gerência é dirigir o trabalho das pessoas. Administrar se refere 

a recursos. Gerenciamos as atividades de pessoas e administramos recursos”.  

A gestão faz parte do dia-a-dia das organizações e das pessoas e ela é importante 

para qualquer pessoa que seja afetada por sua prática (MINTZBERG, 2010). Existem 



 

 

18 

 

definições diferentes de gestão, assim como autores que escreveram sobre o assunto e 

gestores que a praticam. Estas diferenças podem surgir por refletirem diferentes pontos de 

vista a partir dos quais o assunto é abordado; ou ainda são resultados dos diferentes propósitos 

a que a definição se destina. Mintzberg (2010, p. 23) considera que a gestão “é uma prática, 

aprendida principalmente com a experiência e enraizada no contexto”.  

Na gestão existem ferramentas, que quando bem aplicadas contribuem para o 

sucesso do negócio e para uma visão mais ampla de tudo que vai acontecer na empresa em um 

determinado período de tempo. Essas ferramentas são definidas como: Planejamento, 

organização, liderança e controle. Para Robbins (1999, p. 3), as competências básicas 

gerenciais podem ser definidas da seguinte forma: 

a)  Planejamento: compreende definir metas da organização, estabelecendo uma 

estratégia global para atingir estas metas e desenvolver uma ampla hierarquia de 

planos para integrar e coordenar atividades. 

b) Organização: determinar quais tarefas devem ser feitas, quem irá fazê-las, como as 

tarefas devem ser agrupadas, quem se reporta a quem e que decisões devem ser 

tomadas. 

c) Liderança: dirigir e coordenar pessoas, motivando seus subordinados, dirigindo as 

atividades de outros, selecionando canais de comunicação mais eficazes ou 

resolvendo conflitos entre seus membros. 

d) Controle: monitorar o desempenho de seus subordinados, corrigindo-os quando 

preciso. 

O planejamento principia o processo administrativo, Para Maximiano (2004, p. 

131) “[...] planejamento é o processo de tomar decisões sobre o futuro. As decisões que 

procuram, de alguma forma, influenciar o futuro, ou que serão colocadas em prática no futuro, 

são decisões de planejamento. Segundo Muniz (2007), planejamento é determinar 

antecipadamente o que se deve fazer e quais objetivos que devem ser atingidos. É o processo 

de decidir o que fazer, como fazer, antes que se requeira uma ação. É um sistema de decisões 

e cada decisão afeta o resultado. Essas decisões precisam ser tomadas de modo estratégica, 

planejando o futuro da organização. O planejamento principia o processo administrativo, é 

onde a definição dos objetivos organizacionais e a seleção das políticas, procedimentos e 

métodos para o alcance de objetivos são incluídos. 

A organização também é parte do processo administrativo, organizar é prover a 

empresa de tudo que é útil ao seu funcionamento. Para Andrade (2009), organização 

compreende a distribuição do poder, das tarefas, e das prestações de contas. Conforme Muniz 
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(2007), organização é o agrupamento de atividades necessárias para atingir os objetivos da 

empresa, com delegação e coordenação de autoridades a chefes, que deverão definir e 

estruturar os meios, os recursos humanos e materiais na consecução das operações sob sua 

responsabilidade. Hunter (2004, p. 25), define a liderança como “a habilidade de influenciar 

pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como 

sendo para o bem comum”. Para o autor, a liderança deve estar a serviço, ou seja, o líder deve 

ser empático com os seus liderados, para que obtenha o empenho máximo de todos.  

O controle é uma função ligada às demais funções administrativas. De acordo com 

Muniz (2007), controlar é verificar se o pensado, o executado e o avaliado estão de acordo com o 

concebido. Utiliza as ferramentas capazes de medir erros, corrigir desvios, de forma a propiciar o 

pleno desenvolvimento das atividades desenvolvidas no processo administrativo. De acordo com 

Drucker (1998), o controle permite ver as coisas. Modificam os acontecimentos mensuráveis e 

também o observador. Ele concede aos acontecimentos não apenas sentido, mas também valor.  

A gestão não pode ser entendida apenas como tomada de decisão, ou como função 

de controle, ou também como uma ação, ou atividade analítica, ela é um conjunto de tudo 

isso. Para o autor, a gestão “é o controle, a ação, os negócios, o pensamento, a liderança, a 

decisão e muito mais, não somados, mas misturados” (MINTZBERG 2010, p. 55). Neste 

trabalho, ressaltam-se os modelos de gestão propostos por Quinn et al. (2012), para 

possibilitar a compreensão das variadas perspectivas gerenciais. De acordo com Quinn et al. 

(2012, p. 3), modelos são representações de uma realidade, que é mais complexa. Os modelos 

auxiliam a retratar, comunicar ideias e compreender melhor os fenômenos mais complexos do 

mundo real. 

Quinn et al. (2012), ao analisarem as organizações e o seu desenvolvimento, criou 

quatro modelos de gestão associados aos papéis de lideranças, contendo três competências 

cada, objetivando um melhor desempenho das instituições, conforme Figura 1. 

Figura 1 – Modelos de gestão e papéis gerenciais 
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Fonte: Quinn et al. (2003, p.17).  

 

De acordo com a Figura 1, o primeiro modelo de gestão que surgiu foi o de metas 

racionais, com a crença de que uma direção clara acarreta resultados produtivos. Há uma fase 

contínua em processos com a elucidação de objetivos, análise racional e tomada de iniciativa. 

O modelo surgiu no início do século XX, representando a eficácia organizacional a partir da 

produtividade e lucro. (QUINN et al. 2003). 

Em seguida, a Figura 1, destaca o surgimento do modelo de processos internos, 

com critérios de eficácia que são a estabilidade e a continuidade. Este modelo surgiu no 

primeiro quarto do século XX, a premissa se baseia na convicção de que a rotinização 

promove estabilidade, ênfase na manutenção de registros, mantendo o clima organizacional de 

hierarquização. No segundo quarto do século XX, surgiu o modelo das relações humanas, 

esse modelo possui ênfase no compromisso, coesão, moral e a premissa básica de que o 

envolvimento levaria ao compromisso. (QUINN et al. 2003, p. 4).  

Na concepção de Quinn et al. (2003), os modelos anteriormente utilizados não 

seriam completamente adaptados às necessidades dos futuros cenários econômicos e 

organizacionais, principalmente, devido às mudanças do campo social emergente na época, e 

considerando o fracasso devido a não adequação dos modelos anteriores, ocorreu a proposta 

desse novo modelo. Com as organizações cada vez mais dinâmicas e intensas, os autores 

relatam que os valores sociais, que antes eram convencionais, passaram a ter uma orientação 

mais individual e conservadora levando o público a não se preocupar somente com dinheiro e 

lazer, mas também com a satisfação pessoal. Diante disso, surgiu um novo modelo de gestão 
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denominado modelo dos sistemas abertos, esse modelo utilizou-se do método da flexibilidade 

na adaptação e do apoio externo.   

Para a identificação do modelo de gestão ideal e o que mais se aplica à 

organização, é necessário que o ambiente interno e externo da organização seja estudado, 

assim como deve existir o conhecimento dos modelos a serem utilizados. Ferreira et al. 

(2010), esclarecem que para o estudo dos modelos de gestão é necessário conhecer suas 

diferentes perspectivas de construção e os impactos trazidos por estas às organizações, aos 

seus indivíduos e à sociedade. Independente do modelo de gestão adotado, existem duas 

dimensões presentes: a ‘forma’ e a ‘função’; a primeira expressa a configuração 

organizacional e a segunda as tarefas que precisam ser cumpridas.  

Os modelos de gestão podem ser adaptados a cada perfil de atuação, a hierarquia, 

ao nível ou necessidade do momento para a organização. Cabe ao gestor verificar quando, 

qual ou quais deve empregar. As competências inerentes à função gerencial, nos diversos 

papéis nos quais atua, são essenciais, e a aprendizagem constante contribui para a manutenção 

e o desenvolvimento da organização. A seguir, são apresentados os principais papéis 

gerenciais, considerados para este estudo. 

2.2 Os principais papéis do gerente  

 

O trabalho gerencial é fundamental na definição e alcance dos objetivos 

organizacionais, na formulação e implementação de estratégias e na realização da visão de 

futuro da empresa. O impulso pela qualidade e produtividade, são características da atuação 

gerencial. As organizações devem estar aptas, através de seu sistema gerencial, a acompanhar 

o crescimento e o progresso. 

São características do trabalho gerencial: 

 
O ritmo implacável da gestão; a brevidade e variedade de suas atividades; a 

fragmentação e descontinuidade do trabalho; a orientação para a ação; a preferência 

por modos informais e orais de comunicação; a natureza lateral do trabalho (com 

colegas e sócios); o controle no trabalho mais implícito do que explícito 

(MINTZBERG, 2010, p. 32). 

 

De acordo com Davel e Melo (2005, p. 36), a atividade gerencial está 

condicionada à organização, desde a função à cultura organizacional. A sensibilidade do 

gestor com a dinâmica e a imagem organizacional contribui para desenvolver maior 

colaboração entre os envolvidos. Inclusive, os autores destacam que há o senso comum sobre 

os papéis essenciais dos gerentes que são: a coordenação de atividades, a promoção da 
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cooperação interpessoal e a adesão aos hábitos e à cultura organizacional. Os dirigentes 

devem compreender a gestão sob duas óticas. A primeira, de caráter científico, racional e 

previsível. Com este conhecimento racional, os gerentes possuem uma melhor compreensão 

da organização e dos problemas organizacionais, podendo analisá-los de forma eficaz. Em 

contraponto, a gestão também deve ser entendida de forma intuitiva, imprevisível e até 

irracional (MOTTA, 1997). 

O trabalho gerencial, foi descrito por Motta (2004, p. 24-25), com mitos e 

verdades mais comuns sobre a função de dirigente, conforme destaca o Quadro 1:  

 

Quadro 1 – Mitos e Verdades mais comuns sobre as funções do dirigente 

MITOS VERDADES 

1. Pessoa com status, autoridade e poder tem sala 

imponente em andar elevado. Toma decisões 

rápidas, analisa informações e supera obstáculos, 

confiante e segura no sucesso das decisões (imagens 

de ‘’super-homem’’).  

1. Pessoa com status às vezes duvidoso; poder e 

autoridade dependentes de injunções contínuas e de 

informações obtidas de várias maneiras. Negocia 

assuntos diversos, ganhando e perdendo, tenso, 

nervoso e incerto quanto ao resultado das decisões. 

2. Atuação baseada em ações ordenadas e 

planejadas, num processo decisório acentuadamente 

racional e impessoal. 

 

2. Atuação baseada em ações desordenadas e 

intermitentes, um processo decisório marcado também 

por decisões intuitivas e influenciadas por lealdades 

pessoais e comunicações verbais face a face. 

3. Preocupação prioritária com políticas, diretrizes e 

desenvolvimento, futuro da organização. 

3. Preocupação prioritária com operações atuais e 

solução de problemas prementes. 

4. Trabalho programado, com algumas fases 

previsíveis e problemas antecipados para enfrentar 

contingências e superar dificuldades. 

4. Trabalho não-programado em grande parte 

imprevisível. Enfrentamento constante de 

contingências e de problemas desconhecidos. 

5. Instrumentos de trabalho: objetivos, planos, 

programas, metas, resultados e prazos. 

5. Instrumentos de trabalho: surpresa, sustos, 

contingências, problemas. 

 

6. Reúne-se para planejar e resolver problemas. 

 

6. Reúne-se para discutir as dificuldades das rotinas e 

debater temas na presunção de que poderá haver 

problemas. 

7. Recebe informações fundamentais para a decisão 

através de relatórios de assessores, memorandos 

internos, impressos de computadores e informações 

orais em reuniões programadas. 

7. Recebe informações fundamentais através de um 

sucessivo e variado número de contatos pessoais, por 

comunicação verbal, telefonemas, bate-papos 

informais e em reuniões de última hora. 

Continua  
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Conclusão 

8. Comportamento formal e contemplativo. 8. Comportamento informal e interativo. 

9. Trabalha com sistematização, afinco e 

profundidade em um número reduzido de tarefas e 

informações mais importantes para a tomada de 

decisão. 

9. Trabalha assistematicamente, de forma superficial e 

intermitente em um grande número de tarefas, 

exercendo funções diferentes no que se refere a cada 

tarefa. 

10. Trabalho prospectivo, de médio e longo prazos, 

orientado para soluções e integrado com as diversas 

áreas da organização 

10. Trabalho restritivo, de curto prazo, orientado a 

problemas e fragmentado no que se refere às diversas 

áreas de organização. 

Fonte: Motta (2004, p. 24-25). 

 

Analisando os pontos citados no Quadro 1, observa-se que não existe a imagem de 

um ambiente organizacional sistematizado de problemas, ações previsíveis e com dirigentes 

passíveis de tomar atitudes preestabelecidas, mas sim, organizações que beiram o caos, onde 

as bases de informações não são substanciais e as ações prementes precisam de gestores que 

já tenham uma postura de decisores embasada em valores, experiência administrativa e 

conhecimento dos sentimentos externos e internos à organização. 

O gerente ideal, é definido por Drucker (1966), como um agente que se posiciona 

em busca do melhor para a organização, ele também relata que “a preocupação da gerência e 

sua responsabilidade é tudo que afeta o desempenho da instituição e seus resultados – dentro 

ou fora, sob o controle da instituição ou totalmente além dele”. O gerente é o responsável pela 

contribuição que afeta, materialmente, a capacidade da organização de trabalhar e de obter 

resultados. O gerente possui papel fundamental ao exercer autoridade sobre um grupo para 

atingir um objetivo, espera-se do gerente a liderança para produção de resultados eficazes, 

decidindo o que fazer e conseguindo que sua equipe execute o que é necessário (DRUCKER, 

1966, p.5). “Desenvolve planos de ação e os comunica; concentra-se mais nas oportunidades 

que nos problemas; cuida para que as reuniões sejam produtivas; pensa e diz ‘nós’ em lugar 

de eu” (BIONDO, 2005, p. 8). 

Na década de 1970, Mintzberg definiu, ao analisar a natureza do trabalho 

gerencial, três grupos de papéis: interpessoais, informacionais e decisórios. Ele associou aos 

gerentes papéis ligados a intuição e relação interpessoal: “o executivo é líder e empreendedor, 

comunica-se, aloca recursos, controla, negocia e administra conflitos” (BIONDO, 2005, p. 8).  

Os papéis interpessoais englobam o gerente como um representante da 

organização, um líder, cuja função é dirigir e motivar as pessoas, e como um agente de 

ligação, como criador e mantenedor de redes de comunicação dentro e fora da organização. 
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Nos papéis informacionais, o gerente é um observador, sua função é de buscar e 

receber informações pertinentes ao seu trabalho e à organização, é também um difusor de 

informações, deve garantir que as informações sejam recebidas com efetividade e, é um porta-

voz, que propaga as informações organizacionais para fora do ambiente organizacional. 

Por fim, nos papéis decisórios, o gerente assume a função de empreendedor, em 

constante busca de oportunidades de negócios. Tem papel de regulador, preparando a 

organização para situações novas ou adversas; é um distribuidor de recursos, pois tem a 

função de alocar os recursos que permitam aos colaboradores desempenhar suas tarefas. E, 

por fim, o papel de negociador, participando de discussões dentro e fora das organizações. 

(DAVEL, 2005). 

Foi traçado, também, por Quinn et al. (2003), o papel dos gerentes, chegando a 

definição de oito papéis gerenciais: 1) mentor; 2) facilitador; 3) monitor; 4) coordenador; 5) 

diretor; 6) produtor; 7) negociador e 8) inovador. O papel de mentor tem como função 

relacionar-se com os gerenciados, valorizando-os e promovendo seu desenvolvimento. No 

desempenho do papel de facilitador, o dirigente atua de forma semelhante ao mentor, mas 

com foco no grupo, estimulando o trabalho coletivo e administrando conflitos interpessoais 

(QUINN et al. 2003).  

No papel de monitor, Quinn et al. (2003), considera que o gerente é responsável 

pelo controle interno da unidade ou organização, assegurando a consistência e continuidade 

dos processos. E no papel de coordenador, o gerente deve coordenar o trabalho dos 

gerenciados, seja individual ou coletivamente, assegurando que o trabalho ocorra de forma 

tranquila e voltada para as necessidades organizacionais, controlando inclusive os possíveis 

conflitos entre indivíduos e entre unidades organizacionais. O papel de diretor está 

intrinsecamente ligado à função de liderança e é complementado pelo papel de produtor, em 

que busca o alcance e manutenção do equilíbrio entre produtividade e eficácia. O papel de 

negociador envolve a apresentação e negociação eficaz de ideia de interesse da organização 

ou unidade organizacional. O papel de inovador, envolve a criatividade, as mudanças e 

transformações da organização. (QUINN et al. 2003). 

O gerente é um gestor de incertezas e, sua função corre o risco de desestruturação. 

Então, cada vez mais o desempenho da função gerencial depende de uma constante análise 

das diversas situações do dia-a-dia. Ele deve ser eficaz, eficiente e efetivo, ao exercer sua 

função. É papel do gerente tornar pessoas capazes de desempenho em conjunto; tornar suas 

forças efetivas e suas fraquezas irrelevantes, possibilitando que o empreendimento e, cada um 

de seus membros, cresçam e se desenvolvam à medida que mudam as necessidades e 
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oportunidades. É para isso que existe uma Organização e é por isso que a gerência é o fator 

crítico, determinante (DRUCKER, 1998).  

A concretização dos papéis gerenciais de forma efetiva no âmbito organizacional, 

exige diversas competências. Caminhando em direção ao objeto de estudo deste trabalho, o 

Capítulo 3, aborda o desenvolvimento de competência na atuação secretarial.  
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3 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E ATUAÇÃO SECRETARIAL 

 

Este capítulo busca contextualizar as competências profissionais e a atuação 

secretarial, apresentando os diferentes tipos de competência, expondo as competências atuais 

requeridas ao profissional de secretariado executivo, as mudanças ocorridas no perfil e nas 

atribuições do profissional, e destacando as suas principais áreas de atuação.  

 

3.1 Competências do profissional de Secretariado Executivo 

 

O atual contexto organizacional exige o desenvolvimento de competências para 

que as demandas do mercado sejam atendidas. Dutra (2008, p. 21), define competência como 

um cluster de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados que afetam a maior parte de 

um papel profissional ou responsabilidade, que se correlaciona com o desempenho desse 

papel ou responsabilidade, que possa ser medido contra parâmetros bem-aceitos e que pode 

ser melhorado através de treinamento. A elaboração do saber-fazer constitui o conteúdo da 

categoria competência. Assim, não é suficiente ter conhecimento, “é preciso saber aplicá-lo 

nas mais diferenciadas situações inusitadas. Competência é um tema bastante discutido em 

relação à formação profissional, porém, não há unanimidade quanto definição do seu 

conceito. O foco de alguns autores nessa perspectiva é despertar a consciência para a 

existência de duas grandes correntes que abarcam tais definições. Assim observam-se duas 

correntes: 

A primeira representada, sobretudo, por autores norte-americanos, [...] que entendo a 

competência como um estoque de qualificações (conhecimentos, habilidades e 

atitudes) que credencia a pessoa a exercer determinado trabalho. A segunda 

representada principalmente por autores franceses [...] associa competência não a um 

conjunto de qualificações do indivíduo, mas às relações da pessoa em determinado 

contexto, ou seja, àquilo que ela produz ou realiza no trabalho (CARBONE, 2009). 

 

Algumas novas exigências estão relacionadas a necessidade de conhecimento 

atualizado, adequado e produtivo, que pode ser definido como “saber”, a necessidade de 

habilidade para relacionar-se, obter resultados e realizar atividades em geral, que pode ser 

definida como “saber fazer” e, por fim, não menos importante, a necessidade de ter atitude 

proativa, coerente e ética que pode ser definida como “querer fazer”. Estes três aspectos 

formam o denominado CHA (conhecimentos, habilidades e atitudes) (RODRIGUES, 2014). 

Nas variadas formas de interpretação de competência, o modelo CHA (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) se destaca. Amaral et al. (2012, p. 58), afirma que a “utilização do 
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CHA (conhecimento, habilidade e atitude), é base para qualquer profissional, pois estão 

interligados e não havendo a interatividade não haverá atitudes assertivas”. 

Na literatura verifica-se a existência da compreensão sobre competências no nível 

das pessoas, que são as competências individuais, e no nível das organizações, que são as 

competências organizacionais, existindo assim a necessidade do alinhamento das 

competências individuais com as organizacionais, para que seja possível agregar valores no 

indivíduo (colaborador) e na empresa. Nesse contexto, considera-se que “[...] houve a 

exigência de uma nova concepção de profissionais capazes de lidar com as incertezas 

presentes nas organizações, o que direciona o enfoque para as competências gerenciais como 

alternativa promissora às constantes transições presentes nesse contexto. ” (MOREIRA et al. 

2016, p. 49).   

As competências gerenciais são consideradas uma das principais tipologias de 

competência profissional, visto que proporcionam o apoio necessário a todas as áreas 

organizacionais MOREIRA et al. 2016, p. 50). Maximiano (2009), garante que a competência 

gerencial está associada aos conhecimentos, habilidades e às atitudes que suas tarefas exigem. 

As principais competências desejáveis ao gerente agrupam-se em quatro categorias inter-

relacionadas: intelectuais, interpessoais, técnicas e intrapessoais.  

As competências intelectuais compreendem as formas de raciocinar, usadas, por 

exemplo, para criar conceitos, fazer análise, definir estratégias. As competências interpessoais 

são as usadas para relacionar-se com as pessoas, sejam os clientes internos e externos, 

superiores e subordinados. Já as competências técnicas abrangem os conhecimentos da área 

específica de atuação, das equipes das organizações em que fazem parte. Tais competências 

são produtos da aprendizagem associada às experiências práticas. As competências 

intrapessoais envolvem relações, formas de reflexão e ações do indivíduo com relação a ele 

mesmo. (MAXIMIANO, 2009). 

O profissional de Secretariado não tem mais o perfil de executor de tarefas, a 

evolução da profissão proporcionou um aumento de responsabilidades e um incremento de 

atitudes, que ainda não eram vivenciadas pelos profissionais, passando, então, a exercer 

funções criativas, com capacidade de opinar e decidir, preocupando-se, inclusive, com as 

pessoas. (Lasta e Durante, 2008). A mudança nas atribuições do secretário executivo foi um 

dos fatores que contribuiu para que este profissional desenvolvesse diversas habilidades e 

competências. Dentre elas estão a de flexibilidade, liderança, organização, 

empreendedorismo, negociação, comunicação, visão holística, proatividade, discrição, 

motivação, criatividade, tomada de decisões, dentre outras. Para Abrão (2013, p. 225): 
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Há muitas competências para o profissional de secretariado, mas é necessário 

enfatizar algumas delas, como a questão do relacionamento interpessoal, da 

resiliência, da ética e da necessidade de conhecer os perfis, valores e expectativas 

das diversas gerações. 

O desenvolvimento de competências, de conhecimentos técnicos específicos e o 

desenvolvimento de uma visão estratégica é primordial para o Secretário Executivo possuir 

maior autonomia nas organizações e consequentemente a construção de um novo perfil 

(AMARAL et al. 2012). As competências do profissional de secretariado são classificadas por 

Durante (2012), em técnicas, analíticas e de ação e comportamentais e relacionais.  

As competências de ordem técnica estão relacionadas as técnicas secretariais, que 

podem ser entendidas como os conhecimentos elementares do fazer secretarial, o uso de 

tecnologias, competência indispensável para o gerenciamento de informações e auxílio na 

tomada de decisões e o domínio de idiomas estrangeiros, igualmente importante para a 

atuação do profissional, principalmente pela internacionalização crescente das empresas e 

consequente necessidade de profissionais poliglotas (DURANTE, 2012).  

As competências analíticas e de ação, conforme Durante (2012), estão 

relacionadas com a gestão das organizações. Por meio dessas competências o profissional 

consegue atuar de maneira mais efetiva, uma vez que tem um conhecimento e visão do todo 

da organização (visão sistêmica), o que possibilita analisar e gerenciar os impactos de 

decisões em diferentes setores e grupos. Organização, estratégia, planejamento e controle 

dizem respeito ao entendimento do ambiente interno e externo da organização e ao emprego 

de ações específicas direcionadas ao alinhamento com os objetivos, estratégia, cultura, 

estrutura, processos entre outros aspectos que guiam a essência do negócio, sendo 

fundamental que o secretário atue como agente ativo e proativo dentro dos ambientes em 

busca desse alinhamento.  

E por fim, as competências comportamentais e relacionais, segundo Durante 

(2012), estão atreladas ao saber ser e se relacionar com os outros no ambiente de trabalho, 

aspecto inerente às relações humanas. Comunicação, relação interpessoal e trabalho em 

equipe são indispensáveis à atuação profissional, uma vez que o ambiente organizacional está 

cada vez mais multidisciplinar e multicultural, no qual o trabalho colaborativo impera, o fluxo 

de informações é constante e a necessidade de alinhamento é crucial para o bom desempenho 

tanto da organização quanto do profissional, uma vez que este atua como elo de ligação entre 

diversas instâncias.  

Sobre as competências atuais requeridas ao profissional de Secretariado 

Executivo, Leal e Dalmau (2014, p. 76) explicam que: 
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Observa-se que esse amplo rol de competências, amparado em uma perspectiva 

estratégica, evoluiu sob muitos aspectos em relação às competências inicialmente 

definidas pelas leis de regulamentação. As circunstâncias contemporâneas 

favoreceram o desenvolvimento de um novo perfil profissional, o qual tornou o 

secretário executivo apto a participar na melhoria dos processos de gestão e 

desenvolvimento das organizações. 

Nonato Júnior (2009), destaca que, em todo o mundo, os conhecimentos da área 

secretarial crescem e se complexificam e atualmente o profissional de secretário executivo 

está inserido nos mais diversos mercados de atuação. Nesse contexto, a área de competência 

dos secretários executivos ampliou-se, para a gestão de informação, gestão de processos, 

gestão de recursos, gestão de relacionamentos e gestão de carreiras, segundo Mazulo e Silva 

(2010).  

Destacam-se, ainda, as competências do secretário executivo relacionadas aos 

papéis gerenciais. “A análise sobre as competências gerenciais na atuação do secretário 

executivo foi fundamentada nas principais aptidões definidas por Quinn et al. (2003), 

distribuídas nos oito papéis gerenciais relacionando-as à gestão secretarial” (BARROS; 

SILVA; FERREIRA, 2016, p. 159). Os papéis gerenciais relacionados à gestão secretarial 

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

No papel de mentor as competências gerenciais necessárias ao secretário 

executivo, partir de Quinn et al. (2003), são: compreensão de si mesmo e dos outros, 

comunicação eficaz e desenvolvimento dos empregados. No papel de facilitador, o secretário 

executivo deve desenvolver as competências: construção de equipes, processo decisório 

participativo e gerenciamento de conflitos. No papel de monitor, as competências destacadas 

são: administração de informações por meio do pensamento crítico, administração de 

sobrecarga de informações e administração dos processos essenciais. Como coordenador, o 

secretário pode desenvolver as competências a saber: gerenciamento de projetos, 

planejamento do trabalho e gerenciamento multifuncional.  

Para o papel de diretor, as competências consideradas para atuação secretarial 

identificadas na pesquisa, são: planejamento e organização e estabelecimento de metas e 

objetivos. No papel de negociador, pondera-se que a competência a ser desenvolvida para 

contribuir com as responsabilidades da área secretarial, a partir das aptidões citadas por Quinn 

et al. (2003), são: a negociação de acordos e compromissos e apresentação de ideias. Quanto 

ao papel de inovador, percebe-se que a atuação secretarial necessita de criatividade e 

acompanhamento das mudanças remetendo às aptidões ressaltadas por Quinn et al. (2003): 

convívio e gerenciamento da mudança e pensamento criativo. A seguir, aborda-se a atuação 

secretarial nesse contexto.  
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3.2 Atuação do profissional de Secretariado Executivo 

 

A profissão secretarial foi reconhecida pela Lei nº 6.556/1978, em 5 de setembro 

de 1978. A Lei, entretanto, dependia de regulamentação. Em 30 de setembro de 1985, foi 

finalmente regulamentada a profissão Secretariado Executivo no Brasil, que se deu por meio 

da lei de nº 7.377/85. Posteriormente, ainda no mesmo ano, instituiu-se o registro profissional 

na Delegacia Regional do Trabalho (DRT) por meio da Lei nº 7.388/1985. 

A Lei Nº 7.377/1985 dispõe, em seu artigo 4º, que as atribuições exercidas pelo profissional 

de Secretariado são: 

  

I - planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; II - assistência e 

assessoramento direto a executivos; III - coleta de informações para a consecução de 

objetivos e metas de empresas; IV - redação de textos profissionais especializados, 

inclusive em idioma estrangeiro; V - interpretação e sintetização de textos e 

documentos; VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de 

explanações, inclusive em idioma estrangeiro; VII - versão e tradução em idioma 

estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação da empresa; VIII - registro 

e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas; IX - orientação da avaliação 

e seleção da correspondência para fins de encaminhamento a chefia; X - 

conhecimentos protocolares (BRASIL, 2015). 

 

O profissional de secretariado está preparado para desempenhar atividades 

administrativas e de relações interpessoais, estabelecer comunicação entre departamentos e/ou 

pessoas e está apto para atuar na assessoria aos gestores das organizações. Constata-se que se 

espera que o profissional de Secretariado Executivo seja versátil e esteja preparado para 

desempenhar diferentes atribuições. 

Para acompanhar as mudanças do mercado de trabalho, o profissional de secretariado 

executivo necessitou ampliar suas competências. O perfil do profissional de Secretariado vem 

destacando-se nas estruturas organizacionais. As técnicas secretariais continuam fazendo parte do 

cotidiano secretarial, no entanto, são aperfeiçoadas constantemente e agora desenvolvidas com 

objetivo estratégico, destacando-se a capacidade de gerenciar conflitos deste profissional, 

promovendo e apoiando o crescimento da equipe com discrição e competência (DURANTE; 

SANTOS, 2010). 

De acordo com Guimarães (2001, p. 37), “A secretária do novo milênio está se 

envolvendo mais no negócio da empresa. O executivo está delegando mais responsabilidades, 

exigindo mais da secretária e não se satisfazendo só com seu trabalho operacional”. Neiva e 

D’Elia (2009), definem o secretário executivo como um profissional polivalente, devido a sua 

formação multidisciplinar, podendo atuar como: agente de resultados, agente facilitador, agente de 

qualidade e agente de mudanças. A atuação do profissional de Secretariado Executivo se 
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caracteriza pela amplitude e variedade em termos de cargos e funções. Na perspectiva de 

Bortolotto e Willers (2005, p.47), as principais áreas de atuação para o profissional de 

secretariado executivo são:  

Assessor Executivo – sendo o agente executor e multiplicador mais próximo dos 

executivos nas organizações; Gestor – veicular a prática do exercício de atribuições 

e responsabilidades, das funções de Secretariado Executivo, exercendo as funções 

gerenciais como: capacidade de planejar, organizar, implantar e gerir programas de 

desenvolvimento; Empreendedor – promover as ideias e as práticas inovadoras, com 

competência para implantar resoluções alternativas e inovadoras, bem como 

capacidade crítica, reflexiva e criativas; Consultor – estender à empresa e à sua 

cadeia produtiva seus objetivos e políticas, trabalhar com a cultura da organização, 

transformando-as em oportunidades. 

 

Com a percepção global dos negócios e como autogestor de sua carreira, o 

profissional de secretariado executivo alinha sua atuação aos novos objetivos do mercado de 

forma proativa. Durante sua atuação profissional o secretário moderno faz a ligação entre 

parceiros, fornecedores, clientes internos e externos, gerencia informações, administra os 

processos de trabalho e contribui para que as decisões sejam tomadas com qualidade (NEIVA, 

2009). Na essência da assessoria secretarial, desenvolve atividades-meio, utilizando-se de 

técnicas secretariais específicas com o intuito de oferecer suporte executivo nas organizações. 

Mas considerando a gestão secretarial como parte da assessoria, na função de atividade-fim, 

nasce uma nova perspectiva, uma nova atuação no mercado de trabalho e na academia que 

alia o técnico com o relacional no trabalho secretarial (PAES et al. 2015). 

Em sua atuação como gestor, precisa ter uma visão sistêmica da organização, 

alinhada às estratégias organizacionais, que exige conhecimento das funções administrativas, 

permitindo mapear as conexões dos processos organizacionais com o sistema secretarial, suas 

Inter-relações e procedimentos administrativos adotados, caracteriza-se ser mais ampla, que 

na cogestão executiva em atividades de apoio a gestão, onde atua por meio das delegações a 

ele confiadas (ANTUNES, 2013). 

Conforme Barros, Silva e Ferreira a gestão secretarial é um processo 

administrativo que abrange atividades, funções, competências e papéis gerenciais, 

contribuindo para o desempenho organizacional. Nessa perspectiva, delineiam as atividades 

de gestão em Secretariado Executivo, a partir das funções administrativas: planejamento, 

organização, direção e controle. Tais atividades, são apresentadas na Figura 2. 

 

Figura 2: O processo administrativo em Secretariado Executivo 
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                     Fonte: Barros, Silva e Ferreira (2016, p. 158). 

 

A figura 2 representa o processo administrativo na gestão secretarial, elencando as 

atividades desenvolvidas pelo secretário executivo em cada função gerencial. Acerca das 

funções administrativas, Barros, Silva e Ferreira (2016), esclarecem que o planejamento na 

gestão secretarial ocorre por meio do estabelecimento de objetivos serem atendidos na área 

secretarial por meio de suas atividades específicas, a definição de meios para o seu alcance e 

utilização de recursos disponíveis na organização. Quanto à função administrativa da 

organização, o gestor secretaria desenvolve métodos apropriados para a utilização adequada 

dos recursos tangíveis e intangíveis em sua área de atuação e da empresa onde atua. No que 

diz respeito à função administrativa de direção, o secretário executivo oferece suporte para 

que as demais funções administrativas sejam realizadas, por meio do elo entre a administração 

superior e os demais setores da empresa. Destaca-se, ainda, a direção/lideranças como 

atividade de gestão secretarial, em relação aos funcionários que atuam em sua área ou setor.  

Como consultor, o secretário executivo desenvolve atividades nas rotinas diárias, 

principalmente atividades de suporte executivo e gerencial. Pode atuar tanto interno como 
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externamente, nos quais serão observados os processos críticos, por meio de análises, 

levantamentos de dados e proposição de melhorias, para o sucesso da intervenção um fator 

vital é a transparência e a alta habilidade de relacionamento interpessoal. A diferença é que, 

na consultoria interna, o secretário está ligado diretamente à organização, enquanto na 

consultoria externa será empresário do seu próprio negócio, em um mercado altamente 

competitivo e trabalhar com clientes de diversos perfis, exigindo um elevado padrão de 

qualidade e competência em seus serviços, tendo como diferencial o seu Know-how 

construído e reconhecido pelo mercado. Em contrapartida as organizações, buscam nesses 

profissionais, facilitadores, conselheiros, para solucionar problemas de maneira adequada e 

qualitativa (ANTUNES, 2013).                                                                      

 Na atuação como empreendedor, Almeida (2013), reposta-se ao universo 

interativo que atua o profissional de secretariado, na essência e prática cotidiana, no qual se 

destacam algumas características pessoais como a busca pela oportunidade e iniciativa, 

persistência, independência e resiliência, capacidade de se antecipar aos fatos, propor 

soluções inovadoras, além de enfrentar os obstáculos decididamente, mantendo a confiança 

em seus pontos de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados desanimadores, 

estratégias, de acordo com as situações, correndo riscos calculados, a busca pelo sucesso e 

confiança na sua capacidade de enfrentar desafios. Destacando-se os objetivos pessoais, 

análise integral, alternativas efetuáveis, decisões adequadas, estratégias adequadas, ações 

correspondentes, dentre as competências empreendedoras. 

Pelo exposto, é pertinente afirmar que o profissional de secretariado executivo 

consegue percorrer todos os setores da organização, conhecendo seus pontos positivos e 

negativos, contribuições e deficiências, o que o torna apto para fazer a ligação entre os 

mesmos quando for necessário, dessa forma consegue manter o bom andamento das 

atividades da empresa, a fim de alcançar os objetivos organizacionais propostos. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Este capítulo possui o objetivo de classificar e descrever em detalhes a forma que 

a pesquisa científica foi realizada. Para representar a metodologia da pesquisa, serão 

abordados aspectos referentes à caracterização de um estudo e sua delimitação dentro do 

campo científico.  Este capítulo apresenta o percurso metodológico desta investigação. 

 

4.1 Classificação da pesquisa  

 

O presente estudo possui caráter qualitativo, conforme Minayo (1994, p. 21) “a 

pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. A abordagem da pesquisa é 

definida como qualitativa da seguinte forma: 

 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as 

trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são 

não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). 

 

Em relação aos seus objetivos, essa pesquisa classifica-se como descritiva. 

Segundo Vergara (2009), na pesquisa descritiva são expostas características de uma 

determinada realidade. Prodanov e Freitas (2013, p. 52), afirmam que ‘’tal pesquisa observa, 

registra, analisa e ordena dados, sem manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador”. 

 

4.2 Técnica de coleta de dados  

 

Realizou-se um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo. O 

levantamento bibliográfico visando “[...] discutir um assunto, tema ou problema com base em 

referências publicadas em livros, periódicos, revistas, enciclopédias, dicionários, jornais, sites, 

CDs, anais de congressos, etc.”. Martins e Theóphilo (2007, p. 54). Em seguida, foi feito um 

levantamento de campo no intuito de desenvolver coleta de dados relativos ao fenômeno 

estudado e registrar variáveis que se presume relevantes, para analisá-los. (MARCONI; 

LAKATOS, 2010).  
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Como técnica de coleta de dados, utilizou-se a técnica de entrevista. Ribeiro 

(2008), trata a entrevista como a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter 

informações a respeito do seu objeto, pode ir além das descrições das ações, incorporando 

novas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores. Recorrem 

estes à entrevista sempre que têm necessidade de obter dados que não podem ser encontrados 

em registros e fontes documentais, podendo estes serem fornecidos por determinadas pessoas. 

 

A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados considerada como sendo uma 

forma racional de conduta do pesquisador, previamente estabelecida, para dirigir 

com eficácia um conteúdo sistemático de conhecimentos, de maneira mais completa 

possível, com o mínimo de esforço de tempo (ROSA; ARNOLDI, (2006, p. 17). 

 

A entrevista tem como objetivo principal a obtenção de informações do 

entrevistado, sobre determinado assunto ou problema. Marconi e Lakatos (2010 p. 179) 

explicam que existem diferentes tipos de entrevistas, que variam de acordo com o propósito 

do entrevistador.  

A entrevista padronizada ou estruturada é aquela em que o entrevistador segue um 

roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela se 

realiza de acordo com o formulário elaborado e é efetuada de preferência com pessoas 

selecionadas de acordo com um plano.  

Na entrevista despadronizada ou não estruturada, o entrevistador tem liberdade 

para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. É uma forma de 

poder explorar mais amplamente uma questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal.  

Já a entrevista painel consiste na repetição de perguntas, de tempo em tempo, às 

mesmas pessoas, a fim de estudar a evolução das opiniões em períodos curtos. As perguntas 

devem ser formuladas de maneira diversa, para que o entrevistado não distorça as respostas 

com essas repetições. Nesta pesquisa o tipo de entrevista utilizada foi o modo padronizado 

conforme roteiro de entrevista constante no Apêndice A. As entrevistas foram realizadas no 

local de trabalho dos participantes e o registro das respostas foi feito de forma escrita.  

4.3 Universo e seleção dos participantes 

 

O universo desta pesquisa delimita-se a gerentes jurídicos de um escritório de 

advocacia, situado em Fortaleza. Para Marconi e Lakatos (2009, p. 112), “o universo ou 

população é um conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma 
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característica em comum”. Para a seleção dos participantes foram considerados os seguintes 

critérios: 

a) Ser gerente jurídico; 

b) Atuar nos níveis estratégicos; 

c) Ser assessorado por um profissional de Secretariado Executivo  

d) Aceitar participar da pesquisa 

 

Os entrevistados aceitaram colaborar com a pesquisa, participando da entrevista, 

porém solicitaram o sigilo de identidade. 

4.4 Análise dos dados 

 

 O processo de análise dos dados envolve extrair sentido dos dados, envolve 

preparar os dados para a análise, conduzir diferentes análises, ir cada vez mais fundo no 

processo de compreensão dos dados, representar os dados e realizar uma interpretação do 

significado mais amplo dos dados. (CRESWELL, 2010), dessa forma, a análise a ser feita será 

a análise de conteúdo, as técnicas que compõem esse conjunto são: análise categorial, análise 

de avaliação, análise da enunciação, análise da expressão, análise das relações e análise do 

discurso (BARDIN, 2011). 

Para Flick (2009), a análise de conteúdo, além de realizar a interpretação após a 

coleta os dados, desenvolve-se por meio de técnicas mais ou menos refinadas. Dessa forma, a 

análise de conteúdo se vem mostrando como uma das técnicas de análise de dados mais 

utilizada no campo da administração no Brasil, especialmente nas pesquisas qualitativas 

(DELLAGNELO; SILVA, 2005). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

Este capítulo apresenta os resultados e a análise à luz da teoria. Para melhor 

compreensão está dividido em 03 partes, a saber: Conhecimento de gerentes jurídicos sobre as 

atribuições do profissional de Secretariado Executivo, expectativas e as reais atividades 

desempenhadas na atuação do profissional de Secretariado Executivo sob percepção de 

gerentes jurídicos e percepção de gerentes jurídicos sobre as contribuições do secretário 

executivo para o alcance de objetivos na organização. 

5.1 Conhecimento de gerentes jurídicos sobre as atribuições do profissional de 

Secretariado Executivo 

 

A primeira parte da entrevista focalizou o conhecimento de gerentes jurídicos 

sobre as atribuições do profissional de Secretariado Executivo. Nessa perspectiva, indagou-se 

acerca do conhecimento dos gerentes sobre a profissão. Para os Gerentes 2 e 3, a profissão se 

destaca por desenvolver assessoria à diferentes tipos de gestores, em diversas áreas e buscam 

desenvolver competências para aumentar seu campo de atuação.  O Gerente 1, complementa 

afirmando que: 

É uma profissão que tem crescido bastante no mercado, os profissionais de 

Secretariado Executivo realizam administrando seu tempo, compromissos e 

atividades. É um profissional que tem senso de organização, planejamento e 

visão holística, é capaz de otimizar os processos da empresa, para que sejam 

cumpridos com a máxima agilidade (GERENTE 1). 

 

O Gerente 1 destaca aspectos mais amplos como planejamento e visão holística, 

enfatizando que o profissional é capaz de otimizar os processos da empresa, para que sejam 

cumpridos com a máxima agilidade, o que envolve a gestão secretarial (BARROS; SILVA; 

FERREIRA, 2016). As respostas dos Gerentes 2 e 3 concordam com Nonato Júnior (2009), 

quando ressaltam que os conhecimentos secretariais não se restringem apenas a uma área, o 

que possibilita a atuação em diversos campos por meio da interdisciplinaridade. O trabalho 

prático do profissional secretário é marcado pelo ato de assessorar, seja no âmbito técnico-

tático (assessoria operacional), executivo (assessoria executiva), intelectual (assessoria ao 

trabalho intelectual) e interdisciplinar (assessoria aberta) (NONATO JÚNIOR, 2009). 

 No que se refere à formação, somente um dos entrevistados informou ter 

conhecimento da formação técnica e superior. O Gerente 3 esclareceu que tomou 
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conhecimento do curso superior no momento do recrutamento de um profissional de 

Secretariado. A seguir destaca-se a fala do Gerente 1 sobre seu conhecimento:  

 

Sei que existe a formação técnica e superior. Mas muitos profissionais que não 

possuem uma dessas formações atuam como secretários, devido ao tempo de 

experiência na área. Pelo que conheço geralmente esses profissionais que atuam 

como secretários sem a formação específica, são de áreas correlatas como: 

Adm, Rh, processos gerenciais e afins (GERENTE 1). 

 

Ainda que existam profissionais não regulamentados que exerçam as atividades de 

secretário executivo, o profissional graduado, atualmente, merece maior atenção empresarial, 

devido seu domínio em conhecimentos em administração, gestão de pessoas, recursos 

humanos, qualidade entre outras alinhadas às competências comportamentais. Apesar do 

desconhecimento parcial dos gerentes, a formação em nível superior foi um passo muito 

significativo para a profissão, pois, até então, a formação se dava apenas em nível técnico, em 

nível de ensino médio. O ensino superior foi visualizado como a possibilidade de 

desenvolvimento da profissão (NONATO JÚNIOR, 2009). 

Quando perguntado sobre a legislação que rege a profissão todos os entrevistados 

afirmaram desconhecer a legislação na íntegra, destacando-se as afirmações do gerente 1 que 

afirmou ter conhecimento apenas da regulamentação: 

 

Confesso que não tenho conhecimento da legislação na íntegra, mas sei que 

existe uma regulamentação do profissional e que lá deve contemplar o tempo de 

experiência exigido para ser reconhecido como secretário, mesmo sem a 

formação específica, atribuições que devem ser desempenhadas e questões 

éticas (GERENTE 1). 

 

Esta percepção evidencia a necessidade de maior divulgação a respeito da 

profissão junto aos gestores. Sob esse aspecto, torna-se importante salientar que o primeiro 

marco do poder legislativo brasileiro quanto ao reconhecimento da profissão no país foi a Lei 

nº 6.556, aprovada em 5 de setembro de 1978, porém, apesar de ser um grande avanço para a 

profissão, ela não possuía a obrigatoriedade no seu cumprimento, acontecendo apenas em 

1985 com a Lei nº 7.377 no qual além de regulamentar, concedeu poder de fiscalização pelo 

Ministério do Trabalho e sua Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego (SANTOS, 

2015). 

Sobre as atribuições legais do profissional de Secretariado Executivo, o gerente 2 

afirmou que não sabia, enquanto os gerentes 1 e 3 deram as seguintes respostas: 
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Acredito que seja organizar agenda, compromissos, reuniões e viagens, redigir, 

elaborar documentos oficiais, despachar documentos e atender/realizar 

telefonemas. Fazer o planejamento da rotina do executivo (GERENTE 1). 

Não conheço todas, mas acho que seja planejamento, e assessoramento direto a 

executivos (GERENTE 3). 

 

As afirmações dos entrevistados estão de acordo com o posicionamento de vários 

estudiosos da gestão secretarial de que algumas das atribuições descritas nas Leis de 

Regulamentação, como planejamento, organização e direção de serviços, ganharam 

amplitude, transcendendo os limites, inicialmente impostos, e influenciando as diversas áreas 

da organização. Outras, mais mecânicas, como datilografia, taquigrafia de ditados e registro e 

distribuição de expedientes, foram inteiramente reformuladas por conta do surgimento de 

recursos tecnológicos, dando espaço a atribuições mais significativas no contexto atual, como 

gestão da informação e liderança de equipes. Dessa forma, os secretários executivos 

desenvolveram um novo perfil, amparado principalmente na flexibilidade e na resiliência 

(BORTOLOTTO et al. 2005) Os entrevistados demonstram conhecimento parcial acerca das 

atribuições do profissional de secretariado,  mas destacam conceitos importantes como 

competências e visão holística, já em relação a formação, somente um dos entrevistados 

informou ter conhecimento da formação técnica e superior e os demais entrevistados 

afirmaram desconhecer a legislação na íntegra, evidenciando a necessidade de maior 

divulgação a respeito da profissão  em sentido amplo ( atribuições, formação e legislação ) 

junto aos gerentes. 

5.2 Expectativas e as reais atividades desempenhadas na atuação do profissional de 

Secretariado Executivo sob percepção de gerentes jurídicos 

 

A segunda parte da entrevista focou na comparação entre as expectativas e as reais 

atividades desempenhadas na atuação do profissional de Secretariado Executivo sob 

percepção de gerentes jurídicos, foram indagados inicialmente acerca do porquê uma 

organização jurídica requer a atuação de um secretário executivo, os argumentos dos três 

entrevistados, foram complementares: 

 

Porque um escritório possui muitas demandas voltadas para juntada de 

processos, redação de documentos oficiais, diligências cartorárias, que requer 

bastante organização e senso de prioridade. Muitos escritórios de advocacia 

recrutam secretárias executivas não só para assessorar os advogados, mas 

também para auxiliar no andamento e despacho dos processos (GERENTE 1). 
 
Um escritório possui muitas demandas e de diversos tipos, então é necessário 

um profissional que seja multidisciplinar, gerenciador do tempo, lidamos com 
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diversos públicos, então é necessário alguém seja responsável pelo 

relacionamento com o cliente (GERENTE 2). 
 

É importante para excelência no atendimento. É um profissional importante no 

contato com o cliente, tanto para os que já temos e os que buscamos ter. Ter um 

profissional de secretariado executivo qualificado, no quadro de funcionários 

pode ser um diferencial competitivo para o escritório (GERENTE 3). 

  

 

Recorre-se às Diretrizes Curriculares Nacionais em seu artigo 4º da Resolução 

CES/CNE 3/2005 (BRASIL, 2005), enfatiza que o secretário executivo possui as funções de 

assessor, gestor, empreendedor e consultor, nas mais diversas áreas, como, por exemplo, 

assessor administrativo, consultor de eventos, gestor em setores públicos, bem como, realizar 

assessoria no âmbito jurídico (ROCHA, 2010). 

Além da parte legislativa, Santos e Conti (2011), discorrem que o secretário 

executivo possui uma formação pluralista, pautada em várias áreas do conhecimento; ele tem 

aptidão para a compreensão das questões sólidas de domínios científicos, acadêmicos, 

tecnológicos e estratégicos, além de estar apto a desempenhar suas atividades ao exercer 

múltiplas funções. Dessa forma, tal profissional encontra-se capacitado a desempenhar suas 

funções em diversos segmentos, dentre eles: educação, saúde, jurídico e comunicação. 

(DURANTE; LASTA, 2008). 

Quando questionado aos gerentes quais eram as expectativas relacionadas à 

atuação do secretário executivo, antes da contratação do profissional, ambos responderam de 

forma correlata, destacando que almejavam um profissional multifuncional. A seguir destaca-

se a fala do Gerente 3:  

Era esperado um profissional com boa conduta, que tivesse visão de todo o 

escritório, que fosse multifuncional, e bastante ético (GERENTE 3). 

 

Buscam-se profissionais multifuncionais, proativos, versáteis, capazes de evoluir e 

de desempenhar várias atividades, que tenham visão focada no todo da organização e que 

busquem melhoria contínua para estar à altura dos desafios de um mercado global. 

(MELLATI; NUNES; DA SILVA, 2008, p. 162).  

Quando indagados se os profissionais atenderam às expectativas, informaram o 

seguinte:  

Sim. Porque os prazos sempre são cumpridos com presteza e compromisso 

(GERENTE 1). 

Foram sim. Porque ela não realiza atividades só de secretária, ela desenvolveu 

competências para realizar atividade de qualquer setor. E isso é muito bom 

(GERENTE 2). 
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Superou as expectativas. Pela seriedade que leva o trabalho, sempre realiza 

todas as demandas, e o mais importante no prazo (GERENTE 3). 

 

Em relação às atividades desempenhadas pelo secretário executivo junto à sua 

gestão, os três gerentes ressaltaram a assessoria como atividade primordial, mas citaram 

outras atividades: 

Assessoria da diretoria, atendimento a clientes presencialmente e por telefone, 

controle de agendas, envio e recebimento de documentos, elaboração de 

documentos oficiais, protocolos, acompanhamento de prazos, contratação de 

advogados correspondentes, entre outras atividades administrativas 

(GERENTE 1). 

 
Assessoria, recepção, elaboração, controle de documentos, compras de 

materiais, acompanhamento de processos, protocolos (GERENTE 2). 

 

Assessoria da diretoria, recepção, elaboração, envio e recebimento de 

documentos, compras de materiais, acompanhamento de processos, protocolos, 

acompanhamento de prazos (GERENTE 3). 

 

As respostas estão de acordo como que se aborda na teoria, pois é enfatizado que 

dentre as atividades do secretário executivo atualmente, estão a assessoria a executivos, 

atendimento às pessoas (clientes externo e interno), gerenciamento de informações, 

elaboração de documentos, gestão documental, serviços em idioma estrangeiro, organização 

de eventos, reuniões e viagens, supervisão de equipes de trabalho, gestão de suprimentos, 

gestão dos arquivos, entre outros (CORDEIRO; GIOTTO, 2009). 

Com relação a esse item tão específico, comparando as expectativas e as reais 

atividades desempenhadas na atuação do profissional de Secretariado Executivo, os 

entrevistados demonstram estarem satisfeitos pois almejavam um profissional multifuncional, 

e esta desempenha atividades além das esperadas com foco na assessoria. 

5.3 Percepção de gerentes jurídicos sobre as contribuições do secretário executivo para o 

alcance de objetivos na organização 

 

Quando indagado aos gerentes suas opiniões sobre quais as características essenciais 

para a atuação do profissional de Secretariado Executivo na área jurídica. Obteve-se as 

seguintes respostas: 

Ética, compromisso, inteligência emocional, proatividade e resiliência 

(GERENTE 1). 

Ética, flexível, proativa, ter postura, tem que ter resiliência e boa comunicação 

(GERENTE 2). 

 

Primeiro de tudo ter que ser ético, responsável, ter postura, tem que ter 

resiliência e respeito pela hierarquia (GERENTE 3). 
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Quando perguntados sobre a contribuição do secretário executivo para atividades 

de planejamento, organização, direção e controle, obteve-se as seguintes respostas:  

Pressupondo que ele sabe de todo o funcionamento da organização, sempre 

pode contribuir com ideias acerca de melhorias nas atividades, em todos os 

níveis, do estratégico ao operacional (GERENTE 1). 

 

Tendo em vista as atividades desenvolvidas pelos profissionais de Secretariado 

é necessário que o mesmo possua um conhecimento amplo da instituição 

podendo assim com contribuir com o PODC (GERENTE 2). 

 
Baseado nas experiências com profissionais que convivi na minha trajetória 

profissional, o profissional de secretariado executivo tem papel importante pois 

lidam com diversos setores da organização e acabam tendo acesso a diversas 

fontes de informação, podendo repassar as mesmas aos gerentes ajudando nas 

decisões a serem tomadas (GERENTE 3). 

 

As afirmações dos dois primeiros entrevistados corroboram com o 

posicionamento de Bruno (2006, p. 18), que afirma que o profissional de secretariado 

executivo trabalha em posição estratégica, articulando conhecimento, transformando dado em 

informação estruturada e influenciando o processo decisório. E a resposta do terceiro 

entrevistado é similar às afirmações de Cavalcante e Durante (2015), onde as autoras 

explicam que os secretários executivos mantêm contato com diversos públicos da 

organização, gerenciam informações, obtidas em várias. Para tanto, devem organizar e avaliar 

as informações no intuito de descartar as desnecessárias e gerar novos conhecimentos, 

contribuindo para a tomada de decisão. (CAVALCANTE; DURANTE, 2015). 

Do mesmo modo, Seiblitz (1999), destacam que as atribuições de um secretário 

executivo envolvem planejamento, organização, controle e liderança. Essa visão é 

compartilhada por Barros, Silva e Ferreira (2016), ao delinear as funções administrativas do 

gestor secretarial. Baseando-se na experiência de trabalho da entrevistadora, por diversas 

vezes foi consultada para fornecer sugestões de melhorias em alguns processos da instituição. 

Quando questionados quais são os conhecimentos necessários ao secretário 

executivo de modo que contribua para a gestão na área jurídica, destacaram modalidades de 

Direito: 

Nível básico de Direito Administrativo (GERENTE 1). 

Noções de Direito Administrativo e processual (GERENTE 2). 

 

É importante que ele tenha pelo menos noções de Direito, principalmente o 

administrativo (GERENTE 3). 

 

As respostas dos entrevistados estão de acordo com o estabelecido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Secretariado Executivo, instituídas 
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pela Resolução CES/CNE 3/2005 (BRASIL, 2005), salientam que o Bacharel em Secretariado 

deve apresentar sólida formação geral e humanística, com capacidade de análise, interpretação 

e articulação de conceitos e realidades, desenvolvendo postura reflexiva e crítica. A formação 

acadêmica do secretário executivo implica no conhecimento em várias áreas do saber; trata-se 

de um profissional alicerçado na multidisciplinaridade. O art. 5, inciso II, da Resolução 

CES/CNE 3/2005 declara que:   

 

Os cursos de graduação em Secretariado Executivo deverão contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e em sua organização curricular, os seguintes campos 

interligados de formação: conteúdos básicos: estudos relacionados com as ciências 

sociais, com as ciências jurídicas, com as ciências econômicas e com as ciências da 

comunicação e da informação (BRASIL, 2005, n.p.). 

 

O Quadro 2 apresenta as disciplinas obrigatórias da área jurídica ofertadas no 

curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará com alunos 

ingressantes de 2007 até o ano de 2017, no qual o discente deveria cumprir a carga horária 

total de 180 horas, e mostra a base jurídica que o curso pretende oferecer ao formando, 

bem como o período que deverá cursar: 

 

Quadro 2 - Recorte da integralização curricular do Curso de Secretariado Executivo  

Semestre Componente Departamento 

3º Instituição de Direito Departamento de Administração 

4º Direito Administrativo Departamento de Administração 

6º Legislação Social e Trabalhista Departamento de Administração 

Fonte: elaborado pela autora a partir de UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (2017)

Percebe-se que a formação superior na Universidade Federal do Ceará, oferece a 

possibilidade de construção de conhecimentos fundamentais para atuação do secretário 

executivo na área jurídica. Porém, por se tratar de uma formação generalística, como 

determina as DCN, o/entende-se profissional deve buscar uma especialização na área onde 

pretende atuar. 

Em relação às atividades e/ou responsabilidades consideradas para que o 

profissional de Secretariado Executivo pudesse desempenhar melhor o seu papel, emitiram 

respostas bem díspares e específicas das rotinas dos escritórios de advocacia: 

 

A leitura de publicações seria bem válida, e a verificação das pautas de 

audiências, porque é um número bem significativo que recebemos, então 

otimizaria bastante o nosso tempo (GERENTE 1). 
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Coordenação de estagiários e controle de prazos (GERENTE 2). 

 

Acredito que ele poderia nos dar um suporte na leitura das intimações, porque 

nós recebemos muitas publicações, e nos toma muito tempo. Então o 

profissional faria esse filtro e designaria para o advogado responsável 

(GERENTE 3). 

 

 

Acerca das contribuições do profissional de Secretariado Executivo para o alcance 

de objetivos e metas da organização, relacionaram as características holísticas dos 

profissionais: 

Como falei anteriormente, o profissional geralmente sabe acerca do 

funcionamento de toda empresa, e no desempenho das suas funções rotineiras 

pode enxergar gargalos que nós gerentes não vemos, podendo resolver ou 

repassar para o setor competente (GERENTE 1). 

Ele atuando como facilitador e sendo ético, podem ser uma ferramenta útil 

para a coleta de informações, facilitando assim o alcance de objetivos e metas 

(GERENTE 2). 

Sendo um profissional proativo, ele pode antecipar problemas futuros e 

mudanças necessárias, que possam interferir no alcance de metas (GERENTE 

3). 

Em relação ao mesmo assunto, Santos e Conti (2011), entendem que o secretário 

executivo pode contribuir no âmbito jurídico com tarefas de consultas processuais, pesquisas 

jurisprudenciais, protocolos e digitalização de documentos probatórios e de petições, controle 

de prazos processuais, além de atividades rotineiras secretariais. Na concepção de Morueco 

(2006, p. 76, tradução nossa), o profissional de secretariado poderá exercer, na área jurídica, 

as funções de: “Atendimento ao cliente, planejamento da agenda de trabalho, elaboração de 

documentos e seu posterior controle, manutenção, confidencialidade e segurança na 

classificação dos mesmos, manutenção e atualização das bases de dados, planejamento de 

reuniões, etc.” 

Observa-se que a visão dos gerentes jurídicos, corroboram a ideia dos estudiosos 

em Secretariado Executivo sobre as atividades de gestão inerentes à sua atuação que 

envolvem papéis, competências e funções gerenciais (BARROS; SILVA; FERREIRA, 2016) 

a afinidade com atividades administrativas (DURANTE, 2012), bem como assessoramento 

(NONATO JÚNIOR, 2009). 

Como características essenciais para a atuação do profissional de Secretariado 

Executivo na área jurídica os entrevistados elencaram de acordo com o Código de Ética do 

Profissional de Secretariado, ratificaram que  este trabalha em posição estratégica, articulando 

conhecimento, transformando dado em informação estruturada e influenciando o processo 
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decisório e que  pode contribuir no âmbito jurídico com tarefas de consultas processuais, 

pesquisas jurisprudenciais, protocolos e digitalização de documentos probatórios e de 

petições, controle de prazos processuais, além de atividades rotineiras secretariais. 

 

Acrescentaram as seguintes afirmações concluindo a entrevista: 

 
Que a atuação do Secretário contribui para que eu possa desenvolver melhor as 

atividades, tendo em vista que muitas vezes trabalhamos em conjunto 

(GERENTE 1). 

 

Só que ser um profissional de secretariado de sucesso, requer capacitação, 

existindo isso ele vai longe (GERENTE 2). 

 

Que foi uma boa escolha ter uma secretária executiva conosco (GERENTE 3). 

 

As afirmações dos entrevistados denotam um conhecimento parcial tanto das 

atribuições como da formação tão abrangente do profissional de secretariado e o que mais 

chama atenção em um âmbito jurídico é o desconhecimento  da legislação regulamentadora, 

comparativamente demonstram ter sido surpreendidos positivamente tanto nas características 

como nas atividades desempenhadas, pois convivem com profissionais multifuncionais, e 

estes desempenham atividades além das esperadas com foco na assessoria,  que trabalham em 

posição estratégica, articulam conhecimento conseguindo  transformar dados em informações 

valiosas,  influenciando assim  o processo decisório. Contribuem ainda neste âmbito com 

tarefas de consultas processuais, pesquisas jurisprudenciais, protocolos e digitalização de 

documentos probatórios e de petições, controle de prazos processuais, além de atividades 

rotineiras secretariais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Atualmente o secretário executivo possui diversas funções nas organizações, 

dentre elas podemos destacar: assessor, gestor, empreendedor e consultor, nas mais diversas 

áreas, como, por exemplo, assessor administrativo, consultor de eventos, gestor em setores 

públicos, bem como, realizar assessoria no âmbito jurídico.  

Nesse contexto, esta pesquisa possibilitou identificar o conhecimento de gerentes 

jurídicos sobre as atribuições do profissional de Secretariado Executivo. Os participantes 

demonstraram, conhecimento parcial, sobre esse aspecto, entretanto, destacaram conceitos 

importantes como competências e visão holística, já em relação a formação somente um dos 

entrevistados informou ter conhecimento da formação técnica e superior e todos os 

entrevistados afirmaram desconhecer a legislação na íntegra evidenciando a necessidade de 

maior divulgação a respeito da profissão em sentido amplo (atribuições, formação e 

legislação) junto aos gestores. 

Verificou-se as expectativas e as reais atividades desempenhadas na atuação do 

profissional de secretariado executivo sob percepção de gerentes jurídicos. Após a realização 

de um comparativo entre as expectativas e as reais atividades desempenhadas na atuação do 

profissional de Secretariado Executivo, concluiu-se que os entrevistados demonstraram 

estarem satisfeitos pois almejavam um profissional multifuncional, e esta desempenha 

atividades além das esperadas com foco na assessoria, desenvolvendo atividades 

administrativas.  

Acerca da percepção de gerentes jurídicos sobre as contribuições do secretário 

executivo para o alcance de objetivos na organização, foram destacadas características que 

envolvem o Código de Ética Profissional, contribuições no âmbito jurídico com tarefas de 

consultas processuais, pesquisas jurisprudenciais, protocolos e digitalização de documentos 

probatórios e de petições, controle de prazos processuais, além de atividades rotineiras 

secretariais. Concluiu-se que na percepção de gerentes jurídicos esse profissional possui 

características essenciais para a atuação na área jurídica, destacando-se a necessidade de 

postura ética. Foi considerado que essa atuação ocorre em posição estratégica, articulando 

conhecimento, transformando dado em informação estruturada e influenciando o processo 

decisório e que pode contribuir no âmbito jurídico com tarefas de consultas processuais, 

pesquisas jurisprudenciais, protocolos e digitalização de documentos probatórios e de 

petições, controle de prazos processuais, além de atividades rotineiras secretariais. 
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Como limitações da pesquisa enfatiza-se dificuldade conciliar a agenda dos 

entrevistados, dado que todos desempenham atividades paralelas ao do escritório de 

advocacia. Assim sugere-se a realização de pesquisas posteriores a fim de aprofundar o tema, 

incluindo as percepções de gestores de outras áreas organizacionais.  
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APÊNDICE - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GERENTES JURÍDICOS 

 

PARTE I - Conhecimento de gerentes jurídicos sobre as atribuições do profissional de 

Secretariado Executivo. 

 

1) O que o senhor conhece sobre a profissão de Secretariado Executivo? 

2) O que o senhor conhece acerca da formação do profissional de Secretariado Executivo? 

3) O que o senhor conhece acerca da legislação que regulamenta a profissão? 

4) O que o senhor conhece acerca das atribuições legais do profissional de Secretariado 

Executivo? 

  

PARTE II - Expectativas e as reais atividades desempenhadas na atuação do 

profissional de Secretariado Executivo sob percepção de gerentes jurídicos. 

 

1) Na sua percepção, por que uma organização jurídica requer a atuação de um secretário 

executivo? 

2) Quais eram as suas expectativas ao relacionadas à atuação de um secretário executivo, 

antes da contratação desse profissional?  

3) Estas expectativas foram atendidas? Por que? 

4) Quais são as atividades desempenhadas de fato pelo secretário executivo junto à sua 

gestão? 

 

PARTE III - Percepção de gerentes jurídicos sobre as contribuições do secretário 

executivo para o alcance de objetivos na organização. 

  

1) Em sua opinião, quais as características essenciais para a atuação do profissional de 

Secretariado Executivo na área jurídica? 

2) Como o secretário executivo contribui para atividades de planejamento, organização, 

direção e controle? 

3) Para o senhor quais são os conhecimentos necessários ao secretário executivo de modo 

que contribua para a gestão na área jurídica? 

4) Que atividades e/ou responsabilidades o senhor considera que o profissional de 

Secretariado Executivo, poderia realizar para um melhor desempenho do seu papel? 

5) Em sua opinião, quais as contribuições do profissional de Secretariado Executivo para o 

alcance de objetivos e metas da organização? 

6) Existe algo que gostaria de acrescentar? 

  

Obrigada pela participação! 

  

 

 


