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“A secretária deve, desde o começo, procurar 

ser um elemento de cooperação e integração; 

considerar-se capaz para desempenhar 

diferentes tarefas e jamais recusar-se a prestar 

auxílio ou fazer o que costumeiramente não é 

feito por ela. Está sempre disposta a aprender 

técnicas novas e desempenhar novas 

atividades. E em tudo que faz coloca todo o 

seu empenho, para que o fruto do seu esforço 

seja o mais perfeito possível.”. 

                                                                                                                 

                                                                                                    (Hernandes e Medeiros) 
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RESUMO 

 

O secretário executivo é um profissional em constante evolução no mercado de trabalho; 

esse profissional deve buscar atualização constante de seus conhecimentos, nas áreas as 

quais atua. O presente trabalho tem como fundamentação teórica as funções gerenciais 

propostas por Henry Fayol (1990), a saber: planejamento, organização, direção e controle. O 

presente estudo tem como objetivo principal analisar as atividades relativas às funções 

gerenciais e como o secretário executivo as desenvolve, no âmbito da organização, 

direcionando-as à gestão secretarial.  Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa , 

tendo como instrumento de coleta de dados o questionário. O universo da pesquisa foi 

formado por secretários executivos graduados e graduandos em Secretariado Executivo e 

atuantes na área, totalizando  uma amostra de cinqüenta e dois respondentes. Após a análise 

dos dados inferiu-se que esse profissional exerce as funções gerenciais em seu cotidiano de 

trabalho e que possui autonomia para desenvolver atividades como gestor secretarial em sua 

área específica de atuação. 

 

 

Palavras-chave: Atuação Profissional, Secretário Executivo, Funções Gerenciais 

Administrativas. 
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RESUMEN 

 

El Secretario Ejecutivo es un profesional del mercado laboral en constante evolución, este 

profesional debe buscar constantemente actualizar sus conocimientos en las áreas donde 

opera. Esta obra tiene como funciones teóricas y de gestión propuesto por Henry Fayol 

(1990), y que son: planificación, organización, dirección y control. El presente estudio tiene 

como analizar las actividades relativas a las funciones de gestión y como secretario ejecutivo 

para el desarrollo dentro de la organización, dirigiéndolos a la gestión de secretaría. Para ello, 

se realizó una investigación cualitativa, y como instrumento para el cuestionario de recogida 

de datos. La investigación fue formada por graduados y estudiantes universitarios secretarios 

ejecutivos de la Secretaría Ejecutiva y el trabajo en el área, lo que resulta en una muestra de 

cincuenta y dos encuestados. Después de analizar los datos se infiere que el empresario ejerza 

funciones de dirección en su trabajo diario y tiene autonomía para desarrollar actividades 

como director de secretariado en su área de especialización. 

 

 

 

Palabras Clave: Actuación Profesional, Secretario Ejecutivo, Funciones de Gestión.
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1 INTRODUÇÃO  

 

O secretário executivo é na atualidade um profissional multifuncional: ele é líder, 

assessor, supervisor de atividades e processos, é, também, eterno estudante. O mercado de 

trabalho ao qual o profissional de secretariado busca estar inserido está cada dia mais 

acirrado, com profissionais capacitados e altamente qualificados, por essa razão, nunca deve-

se deixar de lado a busca pelo conhecimento. Conhecimento esse que está sempre se 

renovando. Em meados dos anos 90, o secretário tinha como funções rotinas básicas de 

escritório: manutenção da agenda do executivo, atendimento pessoal e telefônico, marcação 

de reuniões, dentre outras. Nos anos 2000, além das rotinas de secretaria, ainda forma inclusas 

outras funções, como: Agendamento de viagens, assessoria e gestão (GUIMARÃES, 2008).  

Com isso, pergunta-se: Quais são as funções que o secretário executivo desenvolve, dentre as 

funções gerenciais de Fayol (1990), no âmbito da organização? Qual é a relação existente 

entre as funções gerenciais no cotidiano do profissional de Secretariado e a Gestão 

Secretarial?   

O objetivo principal desse estudo é analisar as atividades relativas  as funções 

gerenciais e como o secretário executivo as desenvolve, no âmbito da organização, 

direcionando-as à gestão secretarial.  Os objetivos específicos deste trabalho são:  analisar as 

funções gerenciais presentes na atuação do secretário executivo, identificar os limites dessas 

funções no exercício profissional de Secretário Executivo e relacionar as funções gerenciais 

na atuação do Secretário Executivo com a Gestão Secretarial. 

Nesta pesquisa, foram relatadas as teorias desenvolvidas pelos principais teóricos de 

administração, que em seus estudos desenvolveram formas de lidar com as mudanças 

administrativas das empresas em constante evolução. A teoria base que fundamentou esse 

estudo foi a teoria das funções administrativas (planejamento, organização direção e controle) 

desenvolvidas por Henry Fayol(1990). 

O presente trabalho é composto por um levantamento bibliográfico das principais 

teorias acerca do que os principais teóricos consideravam como funções gerenciais, tendo 

como teórico principal Henry Fayol(1990). Em seguida é realizado um estudo a respeito das 

funções gerenciais descritas pelo teórico escolhido para esse estudo, em comparação com a 

atuação do secretário executivo. Por fim, é realizada uma pesquisa de campo para análise da 

utilização das funções gerenciais no cotidiano dos secretários executivos e serão analisados os 

dados, fundamentando-os com as teorias de Fayol (1990). 
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2 PRINCIPAIS TEORIAS SOBRE GERÊNCIA E AS FUNÇÕES 

ADMINISTRATIVAS  

 

Este capítulo aborda as funções gerenciais na atuação do profissional de Secretariado 

Executivo, o presente capítulo aborda as primeiras impressões e estudos acerca das 

organizações, seu funcionamento e relacionamento, precário ou não, com os funcionários. 

Demonstra de que forma eram visualizadas as atividades e tarefas desenvolvidas pelos 

trabalhadores por parte da organização e os estudos desenvolvidos pelos teóricos: Frederick 

Taylor (1990), Henry Mintzberg (1968), Herbert Simon (1965), Chester Barnard (1971), 

Robert Katz (1987) e Henry Fayol (1990) teórico escolhido para este estudo, na busca pela 

criação e evolução dos métodos de trabalho e desenvolvimento dos administradores, no 

âmbito da organização. 

Segundo o dicionário Aurélio, publicado por Ferreira (1993, p. 272): gerência 

significa “ação de gerir./ Gestão, administração./ Funções de gerente./ Escritório onde o 

gerente exerce suas funções.” Na administração, gerente é o profissional que administra e 

desempenha tarefas administrativas, que exigem tomadas de decisão e utilização eficiente dos 

recursos da empresa. De acordo com Maximiano (2009, p.9): “As pessoas que administram 

qualquer conjunto de recursos são administradores, gerentes e gestores. Quase todas as 

pessoas, independente da posição que ocupam, ou do título de seus cargos, desempenham 

tarefas de administração.” 

O autor afirma que é possível administrar recursos e tarefas sem ser especificamente 

um gerente, porém, o que irá diferenciar o tipo de cargo do administrador é a complexidade  

das tarefas realizadas. Ao longo dos tempos foram desenvolvidos diversos estudos acerca do 

gerenciamento.  

O ato de “gerenciar” significa realizar os processos com base nos conceitos da 

administração, aplicá-los e distribuí-los racionalmente entre os membros da organização. Os 

gestores são profissionais que executam processos muito complexos, e dentre as suas 

competências, destacam-se algumas, que compunham um perfil altamente relevante: visão 

estratégica; percepção das necessidades da empresa; conhecer e desenvolver alternativas que 

atendam as demandas; ser analítico e intuitivo para identificar problemas e conflitos; ter 

iniciativa para a tomada de decisões; flexibilidade; habilidade interpessoal, liderança, e 

espírito cooperativo, a fim de influenciar o grupo a comprometer-se com os objetivos comuns. 

(MOTTA, 1999).A seguir são apresentadas as características das principais teorias sobre o 

tema.  
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2.1 TEORIAS SOBRE GERENCIA 

Ao longo da década de 90 surgiram vários teóricos que desenvolveram estudos sobre 

gerência e como melhorar o processo de trabalho desenvolvido pelos diretores e presidentes 

de fábricas. Essas teorias tinham como objetivo, inclusive, adaptar os processos 

administrativos e de produção, para que a organização obtivesse maior produção e maiores 

lucros. A seguir, os principais estudiosos e suas teorias. 

a) Frederick Taylor 

 

Frederick Taylor foi um estudioso que desenvolveu sua teoria voltando-se para a 

organização do trabalho e para as organizações modernas. Sua obra principal é: “Princípios da 

administração científica”, que é a mais difundida mundialmente e completou, em 2011, 100 

anos de sua publicação. Segundo o estudo de Taylor se desenvolveu no início do séc. XX, em 

meio a uma desenfreada busca pela eficiência, racionalidade, organização do trabalho e 

produtividade. Este, inclusive, foi um século em que se destacaram o trabalho mecânico e a 

produção em massa, pois naquele momento estavam ocorrendo grandes transformações 

tecnológicas, econômicas e sociais. Taylor buscava evitar os desperdícios e procurava 

promover a prosperidade dos patrões e dos empregados, e ele acreditava que isso só seria 

possível por meio da maximização da produtividade dos trabalhadores (MAXIMIANO, 2009) 

Para Motta (2004) a preocupação de Taylor estava voltada para a racionalização do 

trabalho ao nível dos operários. Seus estudos estavam voltados para uma forma de 

organização do trabalho que gerasse mais produtividade.  

Maximiano (2009) ainda aponta quatro princípios da filosofia de Taylor, divulgados 

na sua obra “administração fabril”, que são: 

a) O objetivo da boa administração era pagar salários altos e ter baixos custos de 

produção. 

b) Com esse objetivo, a administração deveria aplicar métodos de pesquisa para 

determinar a melhor maneira de executar tarefas.  

c) Os empregados deveriam ser cientificamente selecionados e treinados, de maneira que 

as pessoas e as tarefas fossem compatíveis.  

d) Deveria haver uma atmosfera de íntima e cordial cooperação entre a administração e 

os trabalhadores, para garantir um ambiente psicológico favorável à aplicação desses 

princípios. 
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Conforme Maximiano (2009), como na época não haviam métodos pré-

estabelecidos, estes teriam que ser criados de forma que fez-se necessário um redesenho do 

trabalho, para que fossem criadas técnicas de produção que permitissem aos administradores 

realizar uma avaliação do desempenho do trabalho executado. E foi assim, por meio da 

contribuição de Taylor, em sua obra “Administração Fabril”, que foi estabelecido um novo 

conceito de trabalho, diferente do padrão de trabalho existente, com a finalidade justamente 

de alcançar uma melhor eficiência e alta produtividade de seus operários. Foram aplicadas 

pesquisas e realizadas experiências que possibilitaram uma melhor compreensão dessa 

necessidade de mudanças na forma de trabalhar dos operários. Com isso, segundo Maximiano 

(2009), Taylor gerou uma revolução na maneira de encarar o trabalho e as responsabilidades, 

em relação à empresa e os colegas, dentro da organização. Maximiano (2009, p. 36) afirma 

que:  

 

[...](Uma) das ideias fundamentais da administração 

científica: a produtividade resulta da eficiência do 

trabalho e não da maximização do esforço. A questão 

não é trabalhar duro, nem depressa, nem bastante, mas 

trabalhar de forma inteligente.  

 

 

Após esse estudo, na década de 1950, os japoneses aprimoraram as ideias de Taylor e 

transformaram o estudo sistemático do trabalho no que chamariam de kaizen ou 

aprimoramento contínuo (MAXIMIANO, 2009) 

 

b) Henry Fayol (1841-1925) 

 

  Henry Fayol é formado em engenharia e tornou-se um importante teórico da 

administração de empresas.  Nascido de família burguesa desempenhou o cargo de engenheiro 

de uma usina de carvão e minério e, em 1888 alcançou o cargo de diretor geral da companhia 

onde trabalhava a Commentry Fourchambault. Pediu demissão em 1918. Mas é conhecido, 

sobretudo, por sua teoria a respeito do pensamento administrativo. Expôs suas ideias na obra 

“Administração industrial e geral” Publicada na França em 1916. A obra aborda a teoria 

aplicada por Taylor a respeito da organização científica do trabalho e traz, através da 

metodologia positivista que consiste em observar o trabalho, realização de experiências e 

expor regras, desenvolvendo um modelo administrativo de grande importância para sua época 

(CHIAVENATO, 2003). Segundo Motta (2004) Fayol desenvolveu um modelo de 

administrador chamado Homo economicus, que significa um modelo de administrador voltado 

para tomar decisões que mais lhe trazem lucros corporativos.  
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Segundo Chiavenato (2003), o modelo administrativo desenvolvido por Fayol é 

baseado em três aspectos fundamentais: a divisão do trabalho, a aplicação de um processo 

administrativo e a elaboração de critérios técnicos que orientam o funcionamento 

administrativo. Chiavenato (2003) ainda afirma que a função administrativa tem, por principal 

objetivo, a própria organização: Enquanto algumas funções estão voltadas para a matéria 

prima e o maquinário, a função administrativa provém das pessoas (funcionários da empresa).  

Fayol (1990) resumiu o resultado de suas investigações em uma série de princípios 

que toda empresa deve aplicar, são elas: Divisão do trabalho, disciplina, autoridade, unidade, 

hierarquia, centralização, remuneração justa, estabilidade dos funcionários, trabalho em 

equipe, iniciativa, interesse geral. Com essas principais funções administrativas, Fayol buscou 

interpretar as obrigações atribuídas aos administradores na sociedade que nos rodeia.  

c)  Henry Mintzberg 

 

Em meados dos anos 70, o professor canadense Henry Mintzberg ofereceu uma grande 

contribuição aos estudos sobre administração e o papel dos gerentes nas organizações. 

Mintzberg questionou a teoria de Fayol, de que os administradores somente panejam, 

organizam, dirigem e controlam as atividades desempenhadas nas organizações, pois, para 

Mintzberg, essas funções fazem parte apenas do processo administrativo, e os gerentes 

possuem outras funções distintas (MAXIMIANO, 2005 ).  

Fundamentado em um estudo resultado de uma experiência realizada com um pequeno 

grupo de altos executivos, o teórico Mintzberg, segundo Chiavenato (2003, p.6), chegou a 

conclusão que “papel significa um conjunto de expectativas da organização a respeito do 

comportamento de uma pessoa.”. Sobre os estudos de Mintzberg,  Melo (2005, p.74) afirma 

que : “O gerente é uma pessoa que toma decisões, mesmo quando as decisões são tomadas 

num fluxo de ações e de interações e não na calma de um escritório de planejamento.” 

Segundo Chiavenato (2003) Mintzberg definiu que cada papel deve representar 

atividades que o administrador deve conduzir, com a finalidade de cumprir suas funções 

(planejar, organizar, dirigir e controlar). Com isso, identificou três tipos de papéis que dividia 

cada ação desenvolvida pelo administrador: Papéis interpessoais, papéis informacionais e 

papéis decisoriais. Os papéis interpessoais dizem respeito às relações interpessoais, no 

ambiente interno e externo da organização. Conforme Chiavenato (2003), são eles:  

a) Símbolo: É quando o gerente age apenas como um representante da  organização, 

responsável pelas relações públicas que envolvem a empresa.  
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b) Líder: A liderança está presente em todas as atividades do gerente, envolvendo, 

principalmente, as atividades que exigem influência, seja com funcionários, com 

clientes, fornecedores e outras pessoas.  

c) Ligação: Esse papel envolve todos os relacionamentos que o gerente mantém, 

principalmente, com seus pares, vinculando sua equipe a outras, com a finalidade de 

obter recursos e informações que lhe permitem trabalhar.  

 

Sobre os papéis de informação, Chiavenato (2003)  afirma existir uma relação entre a 

obtenção e a transmissão das informações, tanto dentro como fora da empresa. Os quatro 

papéis de informação segundo o citado autor, são: 

a) Monitor: Nesse papel, o gerente  responsabiliza-se por receber ou procurar obter 

informações que o permita entender o que acontece na organização e no meio que a 

rodeia. Essa função permite ao gerente lidar com uma grande variedade de fontes de 

informações.  

b) Disseminador: Complementa o papel do monitor, recolhendo as informações externas 

para dentro da empresa e disseminando as informações internas entre os subordinados. 

c) Porta-voz: funciona como o inverso do papel de disseminador, pois o porta-voz 

transmite as informações internas para o meio externo da organização.  

Chiavenato (2003) identifica os papeis de decisão, criados por Mintzberg, como sendo 

os responsáveis pela resolução de problemas e tomada de decisão, relacionadas com tudo que 

se refere à organização. Por exemplo, a contratação de novos fornecedores, alocação de 

recursos e negociações com representantes de outras organizações. Os papéis de decisão 

conforme Chiavenato (2003) são: 

a) Empreendedor: Ocorre quando o gerente é responsável por iniciar e planejar a maior 

parte das mudanças controladas na organização. Essas mudanças incluem o 

melhoramento da empresa, o aproveitamento de novas oportunidades de negócio, 

dentre outras iniciativas. 

b) Controlador de distúrbios: Entende-se por “distúrbio” toda e qualquer situação que 

está parcialmente fora do controle gerencial, tais como eventos, crises e conflitos. 

Nesse papel, o gerente desempenha a função de lidar com esses tipos de distúrbios e 

controla-los, mantendo a ordem da organização. 

c) Administrador de recursos: Para o teórico: “A alocação de recursos é o coração do 

sistema de formulação de estratégias e da própria organização”. Portanto, esse papel é 

fundamental em qualquer decisão que o gerente toma, e compreende três elementos 
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fundamentais: Administrar o próprio tempo, programar o trabalho dos demais 

funcionários e autorizar decisões tomadas por terceiros. 

d) Negociador: Desempenha a função de articulador das negociações entre a organização 

e outras empresas, ou com clientes e fornecedores. Geralmente, em cada negociação o 

gerente escolhe sua equipe de acordo com a capacidade e envolvimento de cada 

executivo. 

Por fim, com esse estudo, Chiavenato (2003, p. 8) conclui que: 

Na verdade, administrar é muito mais do que uma mera função de supervisão de 

pessoas, de recursos e de atividades. Quando tudo muda, as regras são (designadas) 

pela mudança, trata-se não apenas de manter a situação, mas de inovar e renovar 

continuamente a organização.  
 

Conforme o citado autor, a função de administrar requer inovação por parte daquele 

que a desempenha, tornando necessárias constantes mudanças. 

 

d) Herbert Simon 

Herbert Simon (1916-2001) foi um importante teórico conhecido por seus escritos 

para várias áreas, dentre elas a psicologia, matemática, economia e inteligência artificial, foi 

agraciado em 1978 com o prêmio Nobel de economia, por seus trabalhos sobre o processo 

seletivo e a teoria da decisão. Influenciado pelo seu tio materno, Harold Merkel, economista 

brilhante, direcionou seus interesses para as chamadas “ciências sociais”, pois desde jovem, 

acreditava que o pensamento humano podia ser estudado cientificamente (MAXIMIANO, 

2005)  

Em 1947, publicou sua obra “Comportamento Administrativo”, na qual argumentou 

que, a medida que a organização cresce, os processos efetivos para a tomada de decisão se 

tornam mais complexos, pois se torna mais difícil para os diretores obterem todas as 

informações de que precisam. Porém, segundo Simon, levando-se em consideração os efeitos 

das recentes decisões tomadas, tanto nas relações sociais como nas relações com empregados 

e sócios, é possível obter-se resultados avaliativos sobre as estratégias adequadas para 

maximizar os lucros, e adaptá-las às próximas tomadas de decisão (MAXIMIANO, 2005). 

Para Simon (1965) a decisão é tomada baseando-se em três fases fundamentais: 

a) Identificar as ocasiões em que deve ser tomada; 

b) Identificar os possíveis cursos de ação; 

c) Decidir-se pela melhor decisão.  

Porém, para que a decisão seja tomada de forma eficaz, Simon (1965) ressalta a 

necessidade de que, na primeira fase, sejam analisados o ambiente e as informações obtidas 

até o momento da análise, com a finalidade de identificar quais situações que exigem uma 
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decisão. Nesta fase, a coleta de dados é de extrema importância.  Na segunda fase Simon 

(1965) afirma ser uma fase de estruturação, ou seja, uma fase de busca, criação, 

desenvolvimento e análise de alternativas possíveis, acerca do desconhecimento parcial, ou 

alternativas que ainda não foram percebidas inicialmente. Já na terceira e última fase é 

realizada a caracterização pela escolha da decisão em si. Nesta fase ocorre a  escolha de uma 

linha de ação dentre as possíveis alternativas. 

 

e) Chester Barnard 

 

Chester Barnard (1886-1961) foi um dos primeiros teóricos a estudar os processos de 

tomada de decisão, os tipos de relação entre organizações formais e informais e por último, o 

papel e as funções do executivo. Barnard (1971) considerava as empresas como instrumentos 

eficazes para o progresso social do que a igreja ou o Estado, devido ao fato dessas serem 

baseadas na autoridade formal e as empresas regerem-se pela cooperação entre indivíduos 

ligados por uma causa comum, mesmo que tendo uma vida curta. 

Ainda segundo o estudo de Barnard (1971), o motivo para a não sobrevivência das 

empresas está relacionado ao não cumprimento de dois critérios essenciais: A efetividade e a 

eficiência. Para ele, se uma organização atende às necessidades individuais dos clientes, 

enquanto atingem seus objetivos explícitos, a cooperação entre os membros tende a durar.  

Chiavenato (2003) afirma que, para Barnard, as pessoas possuem limitações 

(biológicas, físicas e psicológicas) e estas devem ser superadas através da cooperação entre si, 

criando um trabalho em conjunto. Barnard (1971) foi autor de duas importantes teorias: uma 

sobre autoridade e outra sobre incentivos.  

De acordo com Chiavenato (2003) o teórico ainda afirmou que os gestores devem 

procurar obter autoridade tratando seus subordinados com respeito e competência. Barnard 

ainda propôs duas formas de convencer os subordinados a cooperarem:  

a) Persuasão – Consiste na forma de fazer as pessoas cumprirem suas tarefas através do 

senso de responsabilidade despertado por argumentos de terceiros (o administrador, 

por exemplo.) 

b) Incentivos tangíveis – Consiste em incentivos materiais (salário, benefícios) para a 

realização do trabalho. 

Além destes, Barnard  (1971)  também traçou quatro incentivos específicos, são eles: 

a) Dinheiro e outras formas de indução material; 

b) Oportunidades pessoais não-materiais de distinção; 

c) Condições físicas ideais para o trabalho; 
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d) Benfeitorias ideias, como o orgulho de ser trabalhador, etc. 

Chiavenato (2003, p.99)  considera que: 

Assim, a organização é um sistema cooperativo racional. A racionalidade reside nos 

fins visados pela organização, isto é, no alcance dos objetivos comuns. No fundo, as 

organizações existem para alcançar objetivos que as pessoas isoladamente não 

conseguem alcançar. 

 

A essência das organizações é a busca pelos objetivos comuns ao sistema 

corporativo. Objetivos estes que seriam inalcançáveis se fossem perseguidos pelos indivíduos 

isoladamente (CHIAVENATO, 2003). 

 

f) Robert Katz 

 

Robert Katz foi um importante teórico que desenvolveu um trabalho que alcançou 

grande repercussão, sobre as habilidades gerenciais, baseando-se nas ideias de Fayol. 

Chiavenato (2003) define as habilidades gerenciais desenvolvidas por Katz em três categorias: 

a) Habilidades técnicas: diz-se das habilidades específicas do gerente, seus 

conhecimentos, métodos e utilização de equipamentos necessários para a realização 

das atividades técnicas que estão em seu campo de trabalho. 

b) Habilidades Humanas: Estão relacionados com as pessoas e suas necessidades, 

interesses atitudes. O gerente precisa desenvolver suas capacidades humanas de 

entender, liderar e expressar-se com as pessoas. 

c) Habilidades Conceituais: É a capacidade de compreender e lidar com a organização 

como um todo, em suas complexidades. Com essa habilidade o gerente desenvolve a 

criatividade, o planejamento, o raciocínio abstrato, dentre outras.  

Ainda segundo Chiavenato (2003, p. 4), Katz afirma que: “Na medida em que (o 

administrador) sobe para os níveis mais elevados da organização, diminui a necessidade de 

habilidades técnicas, enquanto aumenta a necessidade de habilidades conceituais.” 

Segundo os estudos apresentados até aqui, desde o surgimento da necessidade de 

métodos de trabalho, na administração, passou a existir um aprimoramento de técnicas e 

surgimento de novas interpretações e funções, porém é fato que não se pode ignorar a mão-

de-obra humana, fundamental para o bom funcionamento das organizações. A especialização 

da mão-de-obra humana gerou a evolução dos métodos administrativos e da organização 

como um todo. A aplicação das funções gerenciais nas empresas ganha mais importância a 

cada dia que se passa, pois o homem está em evolução e, como será abordado no capítulo a 
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seguir, cada função faz parte de um “todo administrativo”, que engloba empresa-funcionário-

ambiente interno e externo. 

 

2.2 As funções gerenciais na perspectiva de Henry Fayol 

 

Atualmente, é aplicado nas organizações um aprimoramento das funções gerenciais de 

Fayol, mas, quais são, de fato, essas funções?  Toda organização possui metas e objetivos a 

serem alcançados. Para que esses objetivos sejam desenvolvidos de forma a chegar-se ao 

êxito, faz-se necessário o bom desempenho das funções gerenciais. Sobre funções gerenciais, 

Maximiano (2009, p.9) esclarece que “os processos administrativos são também chamados 

funções administrativas ou funções gerenciais.” 

É fundamental entender que a administração é um processo que constitui-se de 

outros processos ou funções e que este é o principal enfoque da abordagem funcional 

desenvolvida pelo estudo de Fayol. Segundo Chiavenato (2003, p. 81):  

[...] os elementos da administração que constituem o 

chamado processo administrativo são localizáveis no 

trabalho do administrador, em qualquer nível ou área de 

atividade da empresa. 

 

Para Fayol, segundo Chiavenato (2003),  pode-se dizer que o gerente é a pessoa que 

desenvolve planos estratégicos e operacionais dentro da organização, com o objetivo de 

atingir os resultados e metas da empresa, de uma forma eficaz e eficiente. O gerente também é 

responsável por traçar estruturas e estabelecer regras, procedimentos e políticas que julgar ser 

mais adequados aos planos estratégicos da empresa, além de implementar e coordenar a 

execução de tarefas e comandos através da liderança à ele destinadas.  

Para Motta (2004), Fayol procurava racionalizar o trabalho do administrador 

propriamente dito. Maximiano (2009) afirmou que, segundo Fayol, o gerente também é 

caracterizado por ser aquele que dá ênfase na estrutura organizacional, sendo visto como 

“homem econômico” e pela busca da máxima eficiência. Essa característica é desenvolvida 

pelo olhar sobre todas as esferas da organização (operacionais e gerenciais), bem como na 

direção de aplicação do topo para baixo (da gerência para a produção) . Ainda sobre as 

funções administrativas de Fayol, Chiavenato (2003, p. 82) afirma que: “A função 

administrativa não se concentra exclusivamente no topo da empresa, nem é privilégio dos 

diretores, mas é distribuída proporcionalmente entre os níveis hierárquicos.” 

Com isso, o citado autor afirma que todos os funcionários de todos os níveis da 

empresa desempenham funções administrativas, o que os engloba na organização como um 

todo. A seguir, seguem as funções administrativas desenvolvidas por Fayol. 
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2.2.1 A função administrativa  planejamento 

 

Atualmente, o planejamento é descrito como um processo administrativo no qual se 

estabelecem os objetivos e/ou metas organizacionais, bem como os melhores meios de 

alcançá-los, utilizando os recursos disponíveis na organização. Essa função é vista como a 

primeira das funções administrativas, devido a sua importância na solução de problemas e na 

tomada de decisões, tanto futura como atuais. É, portanto, o planejamento que orienta a 

organização em todo o seu ciclo operacional, utilizando-se das informações contidas no meio 

em que a envolve (por exemplo: ameaças e oportunidades do mercado), analisando e 

interpretando-as para a elaboração de planos, que virão a ser imprescindíveis na tomada de 

decisões (CHIAVENATO, 2004 ). 

Kazmier (1975, p.39) afirma que: “embora a habilidade em tomar decisões seja 

aplicada em todas as funções administrativas, é especialmente importante a determinação da 

eficiência do gerente na função de planejamento.”  Para Maximiano (2005), o planejamento 

pode ser classificado em três tipos de acordo de abrangência nas organizações. São eles: 

a) Planejamento estratégico: elaborado a nível institucional, envolve toda a organização, 

definindo o motivo de sua existência, suas atividades e como as executa. Ainda para 

Maximiano (2009, p. 8) “o processo de planejamento é a ferramenta para administrar 

as relações com o futuro”. Esse processo se dá por meio de uma série de análises 

estudada ao longo de anos pelos vários autores da administração.  

b) Planejamento tático ou funcional: desenvolve os planos estratégicos em ações mais 

especializadas, para os departamentos da organização sendo, então, elaborado a nível 

intermediário. Orienta as responsabilidades, ações e objetivos para cada unidade 

funcional, todos em concordância com o que foi estabelecido a nível institucional. 

c) Planejamento operacional: coordena, através de cronogramas, decisões, orçamentos e 

outros subplanos, as atividades individuais realizadas. Esse tipo de planejamento é 

mais focado no curto prazo e na rotina, pois ele assegura que executem suas tarefas e 

operações de acordo com os procedimentos estabelecidos pela organização. É um 

planejamento mais focado na eficiência, melhor utilização dos recursos disponíveis e 

na eficácia dos resultados. 

O planejamento é uma função administrativa indispensável e deve ser vista como 

essencial para o alcance dos objetivos da empresa, conforme afirma Maximiano (2009, p. 8) 

“as decisões que procuram, de alguma forma, influenciar no futuro, ou que são colocadas em 

prática no futuro, são decisões de planejamento”. Assim, o processo de planejamento é 

fundamental para as tomadas de decisão dentro das organizações. 
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2.2.2 A função administrativa organização 

 

A função administrativa organização tem como objetivo desenvolver métodos 

apropriados de melhor utilização dos recursos, não só materiais como também na gestão de 

pessoas, pois é necessário ao alcance das metas e objetivos da empresa, de acordo com o 

plano estratégico. Para Kazmier (1975, p.40) “a função (organização) consiste na 

determinação das tarefas a serem executadas (numa empresa), em agrupá-las e designar 

autoridade e responsabilidade administrativa.” 

Na teoria Clássica de Fayol, concebe-se a organização em termos de estrutura, forma e 

disposição das partes que a constituem, além do inter-relacionamento entre as partes. 

Restringe-se apenas aos aspectos da organização formal. Ainda em sua teoria, os aspectos 

organizacionais são analisados de cima para baixo, da direção para execução, e do todo para 

as partes da síntese para análise. Organizar é agir de forma a proporcionar o necessário para o 

funcionamento da empresa (CHIAVENATO, 2003).   

Para Chiavenato (2004), o processo de organização divide-se em cinco fases: 

a) Análise dos objetivos: Definir quais os objetivos principais da organização, como se 

pretende alcança-los, ou seja, estabelecer qual a missão da empresa, em termos 

organizacionais. 

b) Divisão do trabalho: Delegar tarefas e atividades a uma pessoa ou a um grupo de 

pessoas, fracionando o trabalho em partes ou unidades. 

c) Definir reponsabilidades: Esclarecer para os colaboradores da organização quais os 

seus deveres e obrigações quanto à realização de suas tarefas e/ou atividades.  

d) Definir os níveis de hierárquicos: Após a divisão do trabalho, é necessário atribuir 

autoridade a pessoas ou à unidades departamentais , seguindo a hierarquia e alcance 

do controle. 

e) Definir o organograma: todas as decisões da organização são tomadas seguindo uma 

estrutura hierárquica. O desenho dessa estrutura organizacional mostra de que forma estão 

dividas as reponsabilidades funcionais da empresa e dos indivíduos enquanto partes 

integrantes de grupos. Assim, é muito importante que seja bem definido o organograma da 

empresa, e fique exposto de forma que todos possam visualizá-lo. 

Segundo Maximiano (2009, p. 8)  “organização é o processo de dispor os recursos em 

uma estrutura que facilite a realização dos objetivos.” Percebe-se que o processo de 

organização deve ser executado de modo a garantir a eficácia das tarefas, com eficiência na 

utilização dos recursos necessários ao alcance dos objetivos da organização.  
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2.2.3 A função administrativa direção 

 

A função administrativa de direção tem como objetivo principal dar suporte para que 

as demais funções administrativas citadas nesse estudo (planejamento, organização e controle) 

possam ser efetuadas com sucesso. Essa é a função responsável por conduzir as atividades dos 

membros da organização nos rumos adequados para os objetivos da organização e de seus 

membros sejam alcançados (CHIAVENATO, 2004 ).  

Para Kazmier (1975, p.42) “a função de dirigir envolve a orientação e supervisão dos 

esforços dos subordinados na obtenção da meta (da empresa).” O referido autor ainda afirma 

que a eficiência da comunicação do supervisor/diretor com os subordinados da empresa está 

relacionada com a eficiência do seu desempenho na função de direção. 

Para Koontz e O’Donnel (1978, p.115) “dirigir é uma função complexa, que inclui 

todas as atividades que visam encorajar os subordinados a trabalhar eficiente e efetivamente, a 

curto e longo prazos.” Nos dias atuais, segundo Maximiano (2009, p.8) “[...] é o processo de 

trabalhar com pessoas para possibilitar a realização de objetivos.”  

Na atualidade, a direção não é mais visualizada como uma função exclusiva dos 

executivos pertencentes ao topo da hierarquia, nas organizações. Ela está presente nos três 

níveis organizacionais (tático, estratégico e operacional), cada um com suas competências, e 

recebem nomes específicos, conforme Chiavenato (2003), são eles:  

a) Direção: Aplica-se a nível institucional, mais genérica, direcionada para ser executada 

a longo prazo, e aborda as questões da organização como um todo.  

b) Gerência: Aplica-se a nível intermediário, menos genérica, responsabiliza-se por cada 

unidade da organização, em separado.  

c) Supervisão: Aplica-se a nível operacional. É detalhada e bem analítica, voltada para a 

execução em curto prazo, abordando cada operação separadamente.  

Essa forma de direção em três níveis organizacionais e hierárquicos é bastante 

complexa, pois é mais relacionada à gestão de pessoas, alocadas nos diversos cargos e 

funções da organização. Existem diversos estudos voltados para a compreensão dos aspectos 

humanos comportamentais, que influenciam o papel de direção, e os métodos que contribuem 

para que essa função seja desempenhada de modo eficaz.  

Percebe-se, atualmente, que, para uma empresa funcionar plenamente é necessário que 

haja pessoas dispostas a tornar esse funcionamento possível, pois é necessária uma 

combinação entre a parte estrutural e a parte humana da organização. Somente com esses dois 

fatores fundamentais, exercendo perfeitamente suas atividades, é que a empresa consegue 

atingir suas metas e resultados. São as pessoas, colaboradores da empresa, que operam os 
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recursos físicos da organização, influenciando os resultados financeiros. Maximiano (2009, 

p.9) afirma que “o processo de (direção) e execução consiste em realizar atividades 

planejadas, por meio da aplicação de energia física e intelectual.” 

Kazmier (1975, p.44) ainda reforça que “Embora seja o conhecimento de princípios de 

desenvolvimento pessoal obviamente importante na direção (de uma empresa), são os 

gerentes, assim como os treinadores, responsáveis pelo aprimoramento dos seus funcionários, 

com o objetivo de atingir as metas.” 

As teorias modernas de gestão estão voltadas para a melhoria do papel de direção das 

empresas. Porém, é importante enfatizar que a direção é exercida predominantemente sobre as 

pessoas, grupos e equipes, não apenas em seu comportamento individual, mas na organização 

como um todo, com a finalidade de reunir recursos humanos e materiais, suficientes para o 

alcance dos objetivos finais da organização.   

 

2.2.4 A  função administrativa  controle 

 

Controlar, para Kazmier (1975, p.44) “Compreende a avaliação do desempenho de 

uma organização e a aplicação de necessárias correções.”  Descrever o processo de controle é 

basear-se em avaliações de desempenho, conforme afirma Maximiano (2009, p. 190) 

“controlar, em sua essência, é um processo de tomar decisões que tem por finalidade manter 

um sistema na direção de um objetivo, com base em informações contínuas sobre as 

atividades do próprio sistema e sobre o objetivo.”A função administrativa controle, segundo 

Fayol, é descrita como sendo a função na qual a organização avalia as atividades realizadas, 

que constam no planejamento, com o objetivo de calcular, monitorar e acompanhar a 

conclusão ou não das suas atividades (CHIAVENATO, 2003).    

Com essa definição pode-se observar que as funções administrativas de planejamento 

e controle estão interligadas entre si, pois a primeira define as tarefas a serem feitas e como 

fazê-las e a segunda cria os meios pelos quais devem ser executadas e avalia a sua conclusão, 

afim de alcançar os objetivos e metas organizacionais, conforme consta na definição de Fayol 

para controle: “Controle consiste na verificação papa certificar se tudo ocorre em 

conformidade com o plano adotado, as instruções transmitidas e os princípios estabelecidos” 

(CHIAVENATO, 2003, p.81). 

Koontz e O’Donnel (1978, p.225) afirmam que “controle é a função administrativa 

que consiste em medir e corrigir o desempenho de subordinados para assegurar que os 

objetivos da empresa e os planos delineados para alcança-los sejam realizados.” O controle 
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também pode ser distribuído a níveis organizacionais e hierárquicos. Dessa forma, Chiavenato 

(2004) e Maximiano (2005) apresentam o processo de controle organizacional em três níveis: 

a) Controle estratégico: desenvolvido para o nível institucional, pois aborda a 

organização como um todo. Essa forma de controle possui duas finalidades: 

Acompanhar e avaliar o desempenho da organização, ao realizar sua missão, e 

acompanhar os fatores externos, que influenciam na sua tomada de decisão. Para 

Maximiano (2009, p. 190) “o processo de buscar informações sobre o desempenho é 

também chamado de ‘monitoramento’ ou ‘acompanhamento’. O processo de comparar 

e tirar conclusões sobre o desempenho é também chamado de ‘avaliação’.” 

 

b) Controle administrativo ou tático: esse controle está voltado para as áreas funcionais 

da empresa, ou seja, os departamentos. É aplicado no nível intermediário, 

departamental, e possibilita uma tomada de decisão mais precisa e um melhor 

acompanhamento e avaliação dos setores, por ser mais detalhado do que o controle 

estratégico.  

c) Controle operacional: esse controle é mais voltado para as tarefas e atividades dos 

colaboradores, em qualquer área funcional, e aos recursos na sua realização. É voltado 

para o curto prazo e avalia cada operação em separado. Segundo Maximiano (2009, p. 

190) “as informações e decisões de controle permitem manter uma organização ou 

sistema orientado para seu objetivo (ou seus objetivos).” 

Dessa forma, entende-se que a função administrativa controle é essencial para que a 

empresa mantenha-se na direção correta, que é o alcance de seus objetivos. No capítulo a 

seguir iremos analisar de que forma a profissão de secretário executivo está interligada com a 

gestão secretarial e as funções gerenciais estudadas até agora. 
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3 ESTUDOS SOBRE GESTÃO SECRETARIAL VERSUS FUNÇÕES GERENCIAIS 

EM SECRETARIADO 

 

A necessidade da existência de uma pessoa que soubesse executar atividades 

rotineiras surgiu desde a idade antiga, onde os escribas se destacaram como pessoas 

responsáveis pela documentação e descrição de tudo o que ocorria naquela época vivida por 

eles, pelo simples fato de obterem o conhecimento e domínio da escrita, algo muito 

importante e digno somente dos nobres. Logo adiante, na idade média, essa função 

propriamente dita perdeu-se, em vista das condições políticas, econômicas e sociais da época. 

Então, essa função de documentação ficou sendo exercida nos mosteiros e as pessoas que 

realizavam essa tarefa eram conhecidas como “copistas”. Muito tempo depois, na idade 

moderna, com o surgimento do comércio, cresceu a necessidade de uma pessoa responsável 

somente para desenvolver a documentação das atividades próprias do comércio.  Mais tarde, a 

função de secretário foi integrada à estrutura organizacional das empresas e permanece até os 

dias atuais, com crescente evolução ao longo dos tempos (NONATO JÚNIOR, 2009). 

Neste capítulo serão abordadas as funções agregadas à rotina dos secretários, seu 

desenvolvimento e de que forma as funções gerenciais, expostas nos capítulos anteriores e 

descritas pelos estudiosos e teóricos, estão sendo desenvolvidas pelos profissionais de 

secretariado em seu trabalho cotidiano. 

     No Brasil, o profissional de secretariado tornou-se necessário a partir dos 1950, 

quando as empresas multinacionais instalaram-se no país e trouxeram esse cargo em sua 

cultura organizacional. Com o passar dos anos e com as lutas sindicais, o profissional de 

secretariado ganhou novas atividades e teve sua profissão regulamentada pela Lei n° 9.291/96 

que atribuiu à função de secretário dez atividades, dentre elas: assistência e assessoramento 

direto à executivos, redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma 

estrangeiro, dentre outros (BRASIL, 1996, p.2). A partir dessa lei, uma das exigências para 

que o secretário executivo somente possa exercer essa função como profissional é que ele seja 

diplomado com curso superior de secretariado executivo.  

O secretário executivo é, antes de tudo, um profissional de nível superior. Está 

diretamente ligado ao domínio institucional e intelectual das organizações privadas ou 

públicas, exercendo nelas funções extremamente complexas e interdisciplinares, cujo foco se 

aplica em trabalhos de assessoria executiva. Possui, ainda, formação que lhe possibilita 

competências em análises, pesquisa, interpretação, articulação de conceitos e visão holística 

(NONATO JUNIOR, 2009). 
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Mas, para que o profissional seja mais valorizado no mercado de trabalho, é 

necessário que ele esteja em constante atualização da sua profissão, procure especializar-se 

através de cursos de idiomas, de cursos de informática, participe de eventos voltados para sua 

área e uma série de outras atividades que possam qualificá-lo e aperfeiçoar seus 

conhecimentos. Becker (2010, p.04) reforça essa necessidade de aperfeiçoamento quando 

afirma que: “a secretária veio a transformar seu caráter profissional, sendo um aliado das 

tarefas de seu superior, sempre contribuindo e auxiliando-o em seus deveres.” 

A busca pela melhoria de suas técnicas deve ser constante ao profissional de 

secretariado executivo, e ele deve estar atento, inclusive, às inovações tecnológicas que 

surgirem. Durante (2008) demonstra como a profissão de secretariado ganhou novas 

atividades, significando que o secretário está em constante aperfeiçoamento, Em seu trabalho, 

Durante (2008, p. 2) também afirma que “com uma atuação direcionada às necessidades 

organizacionais ampliou-se o campo de trabalho e sua participação tornou-se mais 

autônoma”. Reafirmando que o profissional qualificado não precisa, na maioria das vezes, de 

uma supervisão superior na execução de suas atividades. Essa característica está presente na 

profissão devido ao fato, também, da função de secretário ser um cargo de confiança, pois 

como considera Durante (2009, p. 2): “o secretário executivo atualmente, pelo seu 

conhecimento e postura, interfere positivamente na realidade empresarial e por isso é 

considerado essencial nas organizações.”  

Barbosa (2012, p.4) defende que: “os desafios da tecnologia informacional foram 

fatores motivadores para o crescimento da profissão e adoção de novas práticas.” Para Barbosa 

(2012), o profissional tem buscado novos conhecimentos e práticas, o que o possibilita, inclusive, 

gerir suas atividades. Para Biscolí e Cielo (2004, p.13) as mudanças na profissão devem adequar-

se às mudanças na empresa, como afirma: “Para adequar-se a mudanças e inovações o gestor 

precisa conhecer as estruturas organizacionais possíveis, uma vez conhecendo-as, pode projetar 

adequações que respondam as suas necessidades.”   

O profissional de Secretariado, inclusive, precisa possuir um bom relacionamento 

interpessoal, pois ele é um elo entre demais funcionários da organização e a diretoria e/ou 

presidência da empresa. Sobre isso, Durante (2008, p. 7) considera: “Soma-se a essa nova 

postura o fato de o secretário estar em constante interação com os diferentes públicos, interna 

e externa, negociando acordos, mediando interesses, interligando realidades por meio de atos 

dialógicos e criativos.” 

No tocante às atividades secretariais, com a evolução da profissão, o secretário 

não faz mais somente aquelas atividades rotineiras descritas na Lei n° 7.377/85, mas outras 
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atividades foram incorporadas e aperfeiçoadas à profissão, como pode ser visto no quadro que 

segue, de Durante (2009 apud GUIMARÃES, 2001): 

 

Quadro 1: Mudanças nas atividades secretariais 

Fonte: Guimarães (2001, p. 38) 

 

Observando essa demonstração percebe-se que as atividades secretariais agora 

possuem também uma função estratégica na organização, pois com mais responsabilidades, o 

secretário tem mais autonomia para se desenvolver na empresa e crescer profissionalmente.  
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Hernandes e Medeiros (2010, p.316) consideram que “a secretária exerce na empresa 

moderna funções de apoio ao executivo, o que exige dela maior treinamento com relação às 

atividades de administração”.  Hernandes e Medeiros ( 2010, p.19) acrescentam que:  

De modo geral, no desempenho de suas funções, exigem-se de uma secretária 

habilidades comunicativas: ela deve domina tanto a língua escrita quanto a oral. 

Deve aprender a falar bem, com clareza, a expor com boa argumentação seus pontos 

de vista, bem como escrever com correção gramatical. 

 

Enfim, ao longo dos tempos, o profissional de Secretariado vem tornando-se um 

profissional em constante evolução e desenvolvimento, visto que o mercado de trabalho é 

cada vez mais exigente e acirrado, cabe à cada profissional destacar-se da maneira mais 

qualificada possível, buscando sempre aprimorar-se e buscar o progresso profissional na 

empresa e na profissão.  

A busca por uma melhor qualificação incentiva o profissional de secretariado a estar 

em constante atualização com as inovações do mercado corporativo. É notável que a 

qualificação é vista como ponto fundamental para que o profissional mantenha se empregável 

no mercado de trabalho, fortalecendo, assim, a busca dos secretários executivos por uma 

melhor formação. Com boa qualificação, cresce, cada vez mais, no mercado profissional, a 

valorização dos secretários competentes e qualificados, levando os gestores, diretores e 

demais executivos do nível tático das empresas a agregarem diferentes funções 

administrativas em seu cotidiano profissional. 

Percebe-se que os profissionais de Secretariado já estão agregando a suas tarefas 

cotidianas, as funções administrativas que antes eram desempenhadas apenas pelos gerentes. 

O profissional de Secretariado Executivo tornou-se, ao longo de sua trajetória, um 

profissional polivalente, agregando ao seu currículo aspectos como: Assessoria, proatividade, 

flexibilidade, alta responsabilidade, competência, postura profissional, dinamismo, atua como 

agente facilitador, com etiqueta profissional e discrição. Tudo isso aliado à eficiência e 

dinamismo (HERNANDES E MEDEIROS, 2010).  

Para Chiavenato (2004, p. 2) gestão significa “um conjunto de tarefas que procuram 

garantir a efetuação eficaz de todos os recursos disponibilizados pela organização, a fim de 

serem atingidos os objetivos pré-determinados.” Fayol, em seu estudo, afirma que “o gestor é 

definido pelas suas funções no interior da organização: é a pessoa a quem compete a 

interpretação dos objetivos propostos pela organização e atua, através do planejamento, da 

organização, da liderança ou direção e do controle, afim de atingir os objetivos da empresa”   

( MAXIMIANO 2009, p.38 ).  
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Para Quinn et. al (2003, p. 3) a gestão está diretamente ligada à identidade e emoções 

do profissional, e afirma que: “os modelos (de gestão) adotados pelos indivíduos 

habitualmente refletem os modelos alimentados pela sociedade como um todo.” Dessa forma, 

o secretário executivo que executa as funções administrativas de planejamento, organização, 

direção e controle para desempenhar tarefas rotineiras é capaz de formar decisões, a partir de 

seus conhecimentos e habilidades dentro da organização, participando-as ao seu executivo, 

contribuindo na tomada de decisão final da empresa. Reconhecendo essas habilidades 

presentes no profissional de secretariado, as organizações já contam com esse profissional 

para liderar equipes, participando com autonomia dos processos de planejamento e 

organização, e atuando com lealdade e transparência, junto ao seu executivo, quando 

necessário, nos processos de direção e controle das atividades dos funcionários e nas tomadas 

de decisão.  

O secretário executivo, enquanto líder, ainda tem grandes desafios a enfrentar. O 

mais importante deles talvez seja manter suas atribuições, pois, quando executando demais 

funções mais voltadas para a administração, não pode deixar suas próprias atribuições de lado, 

mas sim utilizá-las como aprimoramento das funções que já desempenha, e que são 

características de sua profissão. O secretário executivo não pode agregar as funções gerenciais 

em detrimento de suas atribuições, pois o secretário é um assessor, que contribui para a 

tomada de decisão, e não um gerente, pois ao seu executivo é que cabe o poder final de 

tomada de decisão (HERNANDES; MEDEIROS, 2010 ).  

Atualmente, a visão do secretário executivo como um profissional indispensável à 

organização não pode mais ser ignorada. Por essa razão, busca-se sempre a melhoria e 

aprimoramento do profissional de secretariado, uma das razões pelas quais, na atualidade, a 

profissão de secretário esteja, cada dia mais, vinculada à figura de gestor, por ser um 

profissional agregado às funções administrativas de Fayol e em constante atualização e 

evolução na profissão. 

Sobre essa visão de gestor atribuída ao secretário executivo, Durante (2009, p.8) 

afirma que: 

Portanto, todas as transformações na sociedade que impactaram as organizações e, é 

claro, as profissões no geral, com destaque para a da área secretarial por sua 

aproximação com aqueles que decidem os caminhos das organizações, exigem do 

secretário um processo constante de qualificação no qual não se ignoram as 

competências técnicas, pelo contrário, as aprimoram, mas também, busca-se o 

desenvolvimento de competências comportamentais, fundamentais para seu papel de 

gestor secretarial.  

 

Melo (2005) relatam algumas situações ocasionadas das novas funções gerenciais 

desenvolvidas pelos gestores, observadas em seus estudos: 
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a) As atividades, relações de poder e as interações com subordinados, 

superiores e colegas do cotidiano de trabalho; 

b) O enquadramento propiciado pelos padrões simbólicos da empresa na qual 

estão inseridos; 

c) As possibilidades e as restrições impostas pelas culturas nacional e regional 

vivenciadas pelos gestores; 

d) A carga elevada e o caráter ambíguo das responsabilidades do gestor como 

mediador de interesses diversos e opostos entre capital e trabalho; 

e) Os problemas graves de saúde mental e de estresse profissional que podem 

ser gerados pela situação de instabilidade constante. 

Analisando o estudo acima pode-se comparar com o estudo de Barbosa (2012, p.4 ), 

ao considerar:  

A pluralidade de conhecimentos do Secretário Executivo possibilita capacidade de 

executar tarefas complexas, inclusive, gerir. Foi então adotado o termo Gestão 

Secretarial para designar o modo mais gerencial de secretariar, o profissional de 

Secretariado em uma posição um pouco mais elevada, de assessor para gestor. 

 

 Observa-se que é inegável a constatação de que o secretário executivo possui 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para ser gestor secretarial, visto que sua 

realidade de trabalho em muito se assemelha com a realidade corporativa dos gestores. Biscole e 

Cielo (2004, p.12) afirmam que:  

Neste ambiente de mudanças, ressalta-se o profissional secretário executivo, no 

papel de assessor gerencial, cujas habilidades vão desde a gestão de rotinas 

administrativas até a leitura e gerenciamento das relações organizacionais, através 

da qual o profissional desenvolve a característica de mediador de relacionamentos, 

seja no contexto interno da empresa ou no contexto externo com clientes, 

fornecedores, parceiros, órgãos reguladores, etc. Isso faz parte da Gestão 

Secretarial: assessorar a empresa e seus dirigentes a administrar a mudança e a 

rotina da mesma. 
 

 Reforçando o exposto por Biscole e Cielo (2004), o estudo feito por Melo (2005, p78), 

também afirma que: “atualmente, a abordagem das atividades cotidianas busca uma 

compreensão integrada da atuação dos gestores em seu trabalho cotidiano.” Deve ser 

considerado, inclusive, o fato de que, cada gestor tem sua forma própria de aprendizado e 

rotina, não podendo sua atuação dentro da empresa ficar restrita a conceitos mecânicos, 

repassados em treinamentos de formação profissional.  Segundo as diretrizes curriculares do 

Ministério da Educação (MEC) para o Curso de Secretariado Executivo, sobre o perfil do profissional 

formado, destaca-se:  

O curso de graduação em Secretariado Executivo se propõe formar bacharéis com 

sólida formação geral e humanística, com capacidade de análise, interpretação e 
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articulação de conceitos e realidades inerentes à administração pública e privada, 

aptos para o domínio em outros ramos do saber, desenvolvendo postura reflexiva e 

crítica que fomente a capacidade de gerir e administrar processos e pessoas, com 

observância dos níveis graduais de tomada de decisão, capazes para atuar nos níveis 

de comportamento micro organizacional, mesoorganizacional e macro 

organizacional (BRASIL, 2004, p.4 ). 

 

Dessa forma, tem-se que o profissional secretário executivo teria, durante sua formação, parte 

do conhecimento necessário para atuar na área de forma plena, inclusive como gestor. Para Melo 

(2005, p78) “vê-se, portanto, que é ilusório querer ensinar tais competências em algumas 

centenas de horas/aula.” A citada autora considera que, tão importante quando o 

conhecimento teórico é o desenvolvimento prático das habilidades e competências, o que dá 

ao secretário executivo mais uma margem de proximidade com a gestão secretarial. Na 

concepção de Natalense (1995, p. 24), o secretário “faz parte de uma equipe gerencial, com 

responsabilidade de assessorá-la, criando condições para que esta equipe alcance os resultados 

previstos”.  Ainda sobre o secretário executivo e sua atuação como gestor nas organizações, 

de acordo com os itens IX, X e XIII das competências e habilidades encontradas nas diretrizes 

do MEC para o Curso de Secretariado Executivo:  

IX  – gerenciamento de informações,  assegurando uniformidade e referencial para 

diferentes usuários; X – gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e 

metas departamentais  e empresariais; XIII  – iniciativa, criatividade, determinação, 

vontade de aprender, abertura às mudanças, consciência das implicações e 

responsabilidades éticas do seu exercício profissional (BRASIL, 2004, p.3 ) 

 

Dessa forma, o profissional tem plena capacidade de atuar na área de gestão 

secretarial, pois o próprio curso já o direciona para essa atuação profissional. Lasta e Durante 

(2008, p.02) afirmam que:  

A profissão de secretariado, acompanhando as mudanças e exigências do mundo 

dos negócios, vem evoluindo e alargando seu espaço de atuação, não deixando, 

contudo, de exercer funções técnicas e tradicionais, mas agregando atribuições e 

atividades ainda mais amplas e significativas para as organizações, dentre elas a 

gestão secretarial. 

 

Observa-se que o secretário executivo é um profissional qualificado para atuar na 

gestão secretarial, pois tanto recebe formação acadêmica, como desenvolve no cotidiano de 

trabalho, dentro das organizações, funções gerenciais, habilidades e responsabilidades 

próprias de gestor, as quais desempenha de forma inegavelmente satisfatória. Becker (2010, 

p.10) afirma sobre a gestão secretarial: “O reconhecimento do secretário, como sendo um 

profissional capacitado para o nível gerencial, é dado a partir do momento em que passou a 

exercer as suas funções baseado nas etapas de gerenciamento. Estando diretamente envolvido 

com os resultados da empresa, é notória a importância de conhecer e seguir o estilo processual 

de gestão.” 
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No capítulo a seguir será abordado o procedimento metodológico utilizado para a 

pesquisa de campo desenvolvida nesse estudo, para dar embasamento ao que foi estudado até 

aqui. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo aborda a metodologia de pesquisa aplicada neste estudo. De 

acordo com Marconi e Lakatos (2009, p.109) o conceito de metodologia é tido como: “[...]a 

que abrange maior número de itens, pois responde, ao um só tempo, questões como?, com 

quê?, onde?, quanto?.”Conceituando “metodologia” pode-se dizer do conjunto métodos e/ou 

caminhos para se chegar a um resultado, conhecimento. A pesquisa, segundo Gil (2010, p.1), 

pode ser definida: 

[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um 

processo constituído de várias faces, desde a formação do problema até a 

apresentação e discussão dos resultados.  
 

Dessa maneira pode-se dizer que a pesquisa é a constituição de várias formas de 

conhecimentos, sejam eles de natureza histórica, filosófica, científica, jurídica etc. Nesse 

sentido, a pesquisa é a busca pelas respostas aos questionamentos estabelecidos nas diversas 

faces do conhecimento, proporcionando assim o desenvolvimento das mesmas. Para a 

realização desse estudo foi feito um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo de 

natureza qualitativa e de caráter exploratório. 

Gil (2010, p.27) define a pesquisa qualitativa: 

Tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torna-lo mais explicito[...]. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois 

interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado. 

 

Na pesquisa qualitativa, o universo e amostra para coleta de dados é definido por Gil 

(2010, p. 27): 

A coleta de dados pode ocorrer de diversas maneiras, mas geralmente envolve: um 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiência com o 

assunto (estudado)e análise de exemplos que estimulem a compreensão (análise dos 

dados).” 

 

O universo desta pesquisa foi formado por secretários executivos atuantes na área. A 

amostra foi composta de 52 (cinquenta e dois) profissionais, entre graduados e estudantes de 

Secretariado.  

Para a coleta de dados utilizou-se como instrumento a aplicação de um 

questionário. Gil (2010, P. 103) afirma sobre a elaboração de questionário “consiste 
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basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Não 

existem normas rígidas a respeito da elaboração do questionário.” Dessa forma, elaborar as 

questões que irão compor um questionário para coleta de dados fica a critério da pesquisa 

bibliográfica e documental realizada, pois as questões deverão estar de acordo com o estudo, 

para que suas respostas reforcem a teoria desenvolvida.  

O questionário foi organizado em duas partes: a primeira parte continha 

questionamentos acerca do perfil dos entrevistados (idade, sexo, nível de escolaridade, 

outros.) e a segunda parte consistiu em perguntas fundamentadas na teoria do processo 

administrativo das funções administrativas gerenciais do teórico Fayol (1990), adotado como 

teórico norteador do estudo. Os questionários foram enviados através de uma ferramenta 

encontrada em um site da internet, chamado SURVEY MONKEY. Esta ferramenta possibilitou 

a elaboração das questões, de modo a coletar o máximo de respostas possível (ver apêndice 

A). Após elaborado no site mencionado, foi enviado por correio eletrônico para os secretários. 

O período de coleta dos dados deu-se entre os dias 15 (quinze) de janeiro de 2013 (dois mil e 

treze) e 07 (sete) de fevereiro de 2013 (dois mil e treze), contabilizando 04 (quatro) semanas 

de coleta de dados. 

Após a coleta dos dados, constatou-se que a amostra coletada tratava-se de 52 

(cinquenta e dois) questionários respondidos. Foram analisadas as respostas da primeira parte, 

em seguida da segunda parte do questionário. Os gráficos foram elaborados com base nas 

porcentagens referentes a cada resposta. Para cada pergunta da primeira parte do questionário 

foram sugeridas respostas de múltipla escolha, onde apenas um item poderia ser marcado 

como resposta definitiva. Já na segunda parte, para cada pergunta elaborada foram sugeridas 

várias respostas, com o objetivo de analisar quais funções administrativas gerenciais eram 

executadas no cotidiano dos secretários respondentes. Cada pergunta relacionava-se a uma 

função administrativa gerencial, e as respostas buscavam relacionar essa função com as 

atividades executadas pelos secretários. Para a análise dos dados coletados na segunda parte 

do questionário foi elaborado um gráfico para cada resposta, para melhor ilustrar a análise. No 

capítulo a seguir serão demonstrados os dados coletados pela aplicação do questionário e 

seguirá a análise desses dados. 
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 5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa de campo teve com principal objetivo investigar como o secretário 

executivo desenvolve as funções gerenciais, no âmbito da organização, relacionando-as à 

gestão secretarial. Para tanto, fundamentou-se nas funções administrativas de Fayol (1916).  

O perfil dos respondentes, conforme respostas da primeira parte do questionário 

utilizado como instrumento para essa pesquisa, corresponde, em sua maioria, a pessoas do 

sexo feminino (92%) , com idade entre 18 e 42 anos. Quando ao nível escolar, 28 dos 

respondentes são estudantes, o que corresponde a 52,8% do total de pesquisados. 25 

secretários que responderam a pesquisa encontram-se entre a pós-graduação e o mestrado um 

total de 47,2%. Todos os respondentes atuam na área de Secretariado há mais de um ano. 

 

5.1 Atuação do secretário executivo relativa ao planejamento de atividades.  

 

Inicialmente, buscou-se analisar de que forma as atividades executadas pelos 

secretários que responderam ao questionário, no âmbito da organização em que trabalham, 

contribuíam para o planejamento da área de atuação do questionado. Os resultados são 

apresentados no gráfico a seguir:  

 
 

Gráfico 1: Planejamento de atividades 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 
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De acordo com as respostas coletadas, conforme demonstrado no gráfico 1, os 

secretários costumam planejar com mais frequência as atividades relativas à sua própria área 

de atuação, o que está de acordo com o conceito da função administrativa planejamento, de 

Fayol (1990). Percebe-se que o tipo de planejamento executado pelo secretário executivo está 

mais voltado para o planejamento tático e operacional, embora percebe-se, ainda que em 

menor quantidade, o nível estratégico, pois algumas respostas, como visto no item que fala da 

contribuição para o planejamento, objetivos, estratégias e avaliação da empresa. Isso denota 

que a abrangência da sua atuação nas funções gerenciais, apresentando-se de forma crescente.  

Sobre os níveis de planejamento, vale retomar as considerações de Maximiano (2005) 

ao destacar que o Planejamento tático ou funcional desenvolve os planos estratégicos em 

ações mais especializadas, para os departamentos da organização sendo, então, elaborado a 

nível intermediário. Orienta as responsabilidades, ações e objetivos para cada unidade 

funcional, todos em concordância com o que foi estabelecido a nível institucional. O 

planejamento operacional: coordena, através de cronogramas, decisões, orçamentos e outros 

subplanos, as atividades individuais realizadas. Esse tipo de planejamento é mais focado no 

curto prazo e na rotina, pois ele assegura que executem suas tarefas e operações de acordo 

com os procedimentos estabelecidos pela organização. É um planejamento mais focado na 

eficiência, melhor utilização dos recursos disponíveis e na eficácia dos resultados. 

Planejamento estratégico: elaborado a nível institucional, envolve toda a organização, 

definindo o motivo de sua existência, suas atividades e como as executa.  

Ainda para Maximiano (2009) planejar é processo utilizado para administrar as 

relações com as atividades futuras. Esse processo se dá por meio de uma série de análises 

estudada ao longo de anos pelos vários autores da administração. 

O planejamento executado pelos secretários no âmbito da empresa, conforme aponta 

a pesquisa realizada, embora esteja conquistando espaço na organização como um todo, são 

mais voltadas para a própria área de atuação do secretário. Isso ocorre devido ao fato de que o 

secretário possui autonomia dentro da organização, para planejar suas atividades e tarefas 

diárias, de modo a otimizar o tempo e influenciar na organização, como será visto na análise 

do próximo item da pesquisa.  
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5.2 Atuação do secretário executivo relativa à organização de atividades. 

O gráfico a seguir expõe as respostas à pergunta acerca das atividades realizadas 

pelos secretários respondentes, no que diz respeito à organização de atividades na empresa em 

que trabalham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Organização de atividades  

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

 

 

Este item da pesquisa teve o intuito de identificar de que forma a função 

administrativa organização é executada pelo secretário. Conforme demonstrado no gráfico, o 

secretário possui autonomia para organizar as atividades da sua área de atuação, de modo a 

influenciar nos métodos e processos de trabalho da organização. Sob esse aspecto Kazmier 

(1975) afirma que a função gerencial organização constitui-se em determinar o 

desenvolvimento das atividades e ordená-las de forma a serem definidos autoridade e 

responsabilidade de gestão. Conforme a teoria de Fayol, descrita por Maximiano (2009), O 

processo de organização dispõe os recursos estruturados de forma a facilitar a realização dos 

objetivos. 

De acordo com as respostas dos secretários, a organização das atividades  

desenvolvidas por eles dentro da empresa está restrita à sua área de atuação, muito embora 

perceba-se que, em alguns casos, a organização realizada pelo secretário interfere na 

distribuição de atividades aos demais funcionários.  
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Mas isso é explicado por Guimarães (2008) quando afirma que a secretária “do 

futuro” trabalhará de forma a dispor suas atividades voltadas para os interesses da empresa, 

como um todo, e não mais especificamente para um executivo.  

Com isso, o secretário executivo atual já tende à executar outros tipos de tarefas, 

além das suas atribuições cotidianas. Seguindo com a análise dos dados, a próxima pergunta 

está relacionada à função administrativa direção. 

 

5.3 Atuação do secretário executivo relativa à direção de atividades. 

O gráfico 3: direção de atividades, demonstra como se dá o processo de direção das 

atividades, relacionadas aos itens questionados, conforme a atuação de cada secretário que 

respondeu a pesquisa.  

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3: Direção de atividades 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 
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Essa fase da pesquisa teve a intenção de identificar de que forma a função 

administrativa direção é executa pelos secretários, em sua área de atuação, no âmbito da 

organização.  

Kazmier (1975) conceitua a função administrativa direção como sendo a orientação e 

supervisão das atividades dos subordinados, com a finalidade de serem alcançados meta e 

objetivos da empresa.  

Conforme as respostas coletadas, verifica-se que os secretários, no que diz respeito à 

direção de suas atividades, contribuem para a melhoria das condições de trabalho e 

acompanham a realização de trabalhos de outras pessoas, pois essa é uma de suas atribuições, 

segundo Hernandes e Medeiros (2010), que afirmaram ser competência dos secretários a 

habilidade de trabalhar com documentos e também com o bom relacionamento interpessoal 

com os demais funcionários, a qual, em algumas empresas, é passível de avaliação do 

superior.  

Porém, a função administrativa direção é desempenhada pelos secretários dessa 

forma, devido à maioria das empresas possuírem supervisores e gerentes responsáveis por 

dirigir os processos, restringindo a execução dessa tarefa por parte dos secretários, o que não 

os impede de realizar essa tarefa em sua própria área de atuação, conforme visto pelos 

resultados apresentados pela pesquisa. 

Verifica-se, também, que o secretário exerce influência sobre as pessoas, no que diz 

respeito ao alcance das metas da empresa, como visto na análise do gráfico 3. Essa influência 

se dá a partir da direção dada ao executar as atividades rotineiras e ao fato de que o secretário 

é responsável pela agenda do executivo, o que influencia na rotina de alguns setores da 

empresa.  

Dando continuidade à análise dos dados, a próxima etapa da pesquisa de campo diz 

respeito à última função administrativa desenvolvida pela teoria de Fayol (1990): a função 

administrativa controle. 

 

5.4 Atuação do secretário executivo relativa ao controle de atividades. 

 Nessa etapa, buscou-se analisar de que forma o controle é realizado pelos secretários 

que responderam a pesquisa, dentro da organização onde atuam, conforme demonstra o 

gráfico a seguir, relativo às respostas coletadas. 
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Gráfico 4 Controle de atividades 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

 

A função administrativa controle, segundo Fayol (1990), é descrita como sendo a 

função na qual a organização avalia as atividades realizadas, que constam no planejamento, 

com o objetivo de calcular, monitorar e acompanhar a conclusão ou não das suas atividades 

(CHIAVENATO, 2003 ).    

Conforme análise do gráfico 4, as atividades do secretário que respondeu a pesquisa, 

dentro da empresa onde trabalha, são voltadas para a utilização eficaz dos recursos, pois essa 

é uma de suas atribuições, mas também contribui para a avaliação positiva da empresa, por 

parte dos clientes (externos e internos), desenvolvendo atividades de relações públicas, pois 

para Hernandes  e Medeiros (2010) os secretários desempenham essa função de relações 

públicas quando representam a empresa ao receberem visitas e atenderem a telefonemas.  

Com relação a essa função administrativa, o campo de atuação do secretário ainda é  

limitado, mesmo dentro da sua área de atuação. Essa verificação é feita pela análise do gráfico 

4 e também pelo fato de que o trabalho do secretário é mais voltado para a execução das 

tarefas e menos pelo controle delas e, segundo afirma Guimarães (2008), atualmente as 

empresas, principalmente as de médio e pequeno porte, com um quadro mais enxuto de 

empregados, necessitam de profissionais que envolvam-se com a maioria das rotinas de 

trabalho da empresa, e por isso, cobram resultados de todas as áreas de atuação, inclusive dos 

secretários.  
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Os dados da pesquisa confirmam o que os autores expõem sobre as atividades do secretário 

nas organizações.  

O item a seguir é um questionamento aberto, que foi respondido de forma clara pela 

maioria dos secretários que responderam a esse instrumento.  

 

5.5 Percepção dos profissionais de Secretariado acerca da abrangência das atividades de 

planejamento, organização, direção e controle desenvolvidas. 

 

Esta fase da pesquisa visou investigar como o secretário executivo desenvolve as 

funções gerenciais, no âmbito da organização, relacionando-as à gestão secretarial. Buscou-

se, com as respostas, verificar o alinhamento das atividades desenvolvidas pelos secretários 

que responderam esse item do questionário aplicado e, dessa forma, averiguar os limites 

dessas funções no exercício dos secretários executivos. Com isso, buscou-se, também, refletir 

sobre a relação das funções gerenciais executadas pelos secretários, em consolidação com a 

gestão secretarial. Infelizmente, algumas respostas foram incompletas ou pouco 

compreensivas, impossibilitando uma análise mais completa destas.  

Percebeu-se, de acordo com as respostas obtidas, que em empresas de grande porte, 

as funções administrativas abrangem somente a área de atuação dos secretários, conforme 

afirma a resposta do Secretário 15:  

Abrange apenas a minha área de atuação, pois a empresa é muito 

departamentalizada, então o setor de recursos humanos e diretoria é que trabalha 

com todas essas atividades em nível organizacional.  

 

Como na maioria das empresas de grande porte, existem setores responsáveis por 

supervisionar as tarefas, como é o caso da empresa em questão, onde o secretário 15 trabalha.  

Algumas empresas de grande porte possuem as atividades pré-estabelecidas, o que nem 

sempre permite ao secretário executivo um desenvolvimento melhor das funções 

administrativas no cotidiano de suas atividades, como relata o Secretário 3, em sua resposta:  

Geralmente abrange a organização como um todo, pois a empresa que atuo é de 

grande porte, e as atividades já são divididas e pre estabelecidas, ficando mais difícil 

o profissional supervisionar vários trabalhos. 

 

Porém, nas empresas de médio e pequeno porte, por possuírem um menor número de 

funcionários, o desempenho das funções dos secretários geralmente abrange a organização 

como um todo, pois as atividades realizadas por esses profissionais influenciam no cotidiano 

da empresa e dos demais funcionários, conforme consta na resposta do Secretário 4:  

A organização como um todo. Pois como a empresa é de pequeno porte, o 

planejamento da minha área, por ser uma área importante de articulação, acaba 

atingindo a todos. 
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Nas empresas de pequeno e médio porte os secretários possuem maior autonomia 

para desenvolver as atividades relacionadas à sua área, na maioria das vezes sem a supervisão 

de um superior. Já em algumas organizações, a realização das funções administrativas 

desenvolvidas pelos secretários influencia em parte na organização, não ficando restrita só ao 

setor de atuação do secretário, mas também em alguns setores da organização, como exposto 

pela resposta do Secretário 9:  

Abrange principalmente a minha área de atuação, mas como todas as partes (setores, 

gerências) funcionam de maneira interligada, isso acaba influenciando a organização 

como um todo. Cada área desenvolve suas atividades particulares que conduzem à 

organização ao alcance de seus objetivos. 

 

Existem, também, empresas que são conduzidas por gestores que fazem parte de uma 

mesma família, a chamada “empresa familiar”. Nesse tipo de empresa, em geral o trabalho do 

secretário executivo também influencia somente em sua área de atuação, não na empresa 

como um todo, como relata a resposta do Secretário 26:  

A empresa é familiar, a decisão fica nas mãos dos proprietários. Portanto a parte de 

planejamento, direção e controle são eles que definem. o nosso poder de decisão fica 

centralizados apenas nas nossas atividades diárias. 

 

De acordo com estes e os demais respondentes, pode-se inferir que o secretário 

executivo, no âmbito da organização, executam as funções gerenciais e desenvolvem a função 

de gestor, conforme a visão sobre gestão de Chiavenato (2003), fundamentada pela teoria de 

Fayol, onde afirma que as funções administrativas não são responsabilidade exclusiva da 

diretoria e presidência, mas está distribuída por todos os níveis hierárquicos da organização.  

O resultado das respostas dessa questão, conforme foi dito nas respostas 

apresentadas, e comparando com as demais respostas apresentadas e que permitiram uma 

análise com clareza, existem empresas, geralmente de pequeno e médio porte, onde a 

execução das tarefas irá influenciar na organização como um todo e empresas, geralmente de 

grande porte, em que essa influência irá se restringir à área de atuação do secretário. Permite-

se afirmar que, mesmo que a abrangência e a influência do desempenho das funções 

gerenciais executadas pelos secretários que responderam essa questão estendam-se só à sua 

área de atuação ou estenda-se à organização como um todo, segundo a visão de 

desenvolvimento das funções administrativas de Fayol (1990), descrito nos capítulos 

anteriores, observa-se, que existem organizações, atualmente, que já visualizam o profissional 

de secretariado executivo como um possível gestor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
De acordo com as teorias apresentadas e com os resultados da pesquisa de campo, 

analisadas no capítulo anterior, foi possível identificar, na atuação do secretário executivo, as 

funções gerenciais, tais como: planejamento, organização, direção e controle. O objetivo geral do 

presente trabalho, que analisar as atividades relativas às funções gerenciais e como o secretário 

executivo as desenvolve, no âmbito da organização, direcionando-as à gestão secretarial, este foi 

alcançado, pois constatou-se que, referente à sua área de atuação, o secretário utiliza-se das 

funções gerenciais administrativas e desenvolve a Gestão Secretarial em seu cotidiano, 

capacitando-o para atuar como gestor.  

Quanto aos limites dessas funções, pode-se afirmar que foi identificado, de acordo 

com o resultado da análise da pesquisa de campo e com as teorias apresentadas, que os limites 

da atuação do secretário executivo estão mais voltados à sua área de atuação, ainda que, 

conforme a análise da pesquisa de campo, a atuação do secretário estenda-se, por vezes, a 

organização como um todo, influenciando em seu funcionamento.  

Pode-se, com essas constatações, analisar e relacionar as funções gerenciais na 

atuação do secretário executivo e a consolidação da gestão secretarial, pois o estudo e a 

aplicação da pesquisa de campo permitiu a identificação das funções gerenciais atualmente 

presentes na atuação do secretário executivo. Percebeu-se que o secretário executivo 

desempenha essas funções em seu cotidiano de trabalho, o que o torna capaz de gerir suas 

próprias atividades secretariais. A pesquisa denotou a existência uma relação entre as funções 

gerenciais desenvolvidas pelo secretário executivo, no âmbito organizacional, e a gestão 

secretarial desenvolvida pelo secretário ao gerir, com autonomia, as atividades inerentes à sua 

área de atuação na empresa, o que o torna um gestor secretarial. 

Quanto à questão norteadora e o problema, sua resposta é: quais são as funções que o 

secretário executivo desenvolve, dentre as funções gerenciais de Fayol (1990), no âmbito da 

organização? Os secretários executivos desempenham as funções gerenciais de planejamento, 

organização, direção e controle em seu cotidiano de trabalho, de uma forma voltada à sua área 

de atuação dentro da empresa, com destaque para as funções de planejamento e organização e, 

por vezes, o desempenho dessas funções influencia no ambiente organizacional como um 

todo.  

Conclui-se, portanto, que existe relação entre as funções gerenciais e a Gestão 

Secretarial, embora ainda existam desafios a serem superados para a consolidação dos 

conceitos que envolvem essa gestão. No exercício das suas funções secretariais inclusive as 

funções gerenciais administrativas, no âmbito da empresa, o secretário possui autonomia para 
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tomar decisões voltadas para sua área de atuação, geralmente sem a supervisão de um 

superior, o que o identifica como gestor secretarial.  

Quanto à escala utilizada para coletar os dados, no instrumento de pesquisa, é 

importante mencionar que existe uma limitação quanto à coleta dos dados referentes à 

frequência de realização da atividade, mais especificamente no item “às vezes” e “raramente”. 

Sugere-se uma melhoria quanto a isso.  

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa sugere-se a realização de novas pesquisas, 

no que diz respeito aos assuntos que envolvem as funções gerenciais, de forma estratificada, 

em pesquisa segmentada, com detalhamentos com relação às formas com as quais cada 

função é executada pelos secretários em sua área de atuação, dentro da empresa em que 

trabalha. Sugerem-se, também, pesquisas voltadas para a atuação do secretário, voltadas para 

a Gestão Secretarial, bem como as atribuições desenvolvidas por esses profissionais nesse 

segmento de Gestão, nas empresas atuais, às demonstrações de profissionais mais qualificados 

e a respeito do que as empresas buscam do profissional de secretariado executivo, em relação 

à formação desse profissional e sua oferta existente no mercado.   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E SECRETARIADO 
EXECUTIVO 

CURSO: SECRETARIADO EXECUTIVO   

DISCIPLINA: MONOGRAFIA 

PROFESSORA ORIENTADORA: CONCEIÇÃO BARROS 

 

INSTRUMENTO PARA PESQUISA DE CAMPO 

 

1. Tema: As funções gerenciais na atuação do Profissional de Secretariado Executivo 

 

1.1 Objetivo Geral 
Investigar como o Secretário Executivo desenvolve as funções gerenciais no âmbito 

da organização em uma empresa de médio e grande porte.  

2. Metodologia da Pesquisa 
2.1 Pesquisa exploratória fundamentada na literatura;  

2.2 Pesquisa de campo; 

2.3 Pesquisa qualitativa ; 

2.4 Universo e amostra: profissionais de Secretariado Executivo que atuam em  empresas 

de  médio e grande porte. 

3 .Instrumento de Pesquisa. 

PARTE 1 – PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS 

1. Qual a sua idade? 
a) Entre 18 e 26 anos    b) Entre 26 e 34 anos    c) Entre 34 e 42 anos    d) Mais de 42 anos 

2. Qual o seu sexo? 
a) Masculino    b) Feminino 

3. Qual o seu grau de escolaridade? 
a) Superior incompleto    b) Superior completo c) Especialização d) Mestrado  

Se outra categoria, qual? ___________________ 

4. Há quanto tempo trabalha na empresa? 
a) Menos de 1 ano    b) De 1 a 2 anos    c) De 2 a 3 anos    d) Mais de 3 anos 

 

PARTE 2 – ANÁLISE DAS FUNÇÕES GERENCIAIS EM SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

a) Por favor, responda  em  que  medida  estas  afirmações  se  aplicam  ao seu papel de 

assessor e/ou co-gestor no seu ambiente de trabalho.  

 

Planejamento 

 

Nunca Raramente Às vezes 

 

Frequenteme

nte 

Sempre 

Participo da 

elaboração e 

organização do 

planejamento da 

organização. 

 

     

Planejo as atividades      
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relativas à minha área 

de atuação.  
 
Participo da elaboração 

dos objetivos da 

organização.  
 

     

Elaboro os objetivos da 

minha área de atuação. 

 

 

     

Participo da definição 

das estratégias 

organizacionais.  
 

     

Elaboro as estratégias 

para a minha área de 

atuação. 
 

     

Participo do controle e 

avaliação do alcance 

dos objetivos da 

organização.  
 

     

Participo do controle e 

avaliação do alcance 

dos objetivos da minha 

área de atuação. 
 

     

Organização 
 

Nunca Raramente Às vezes 

 

Frequenteme

nte 

Sempre 

Participo da 

organização de 

métodos e processos 

de trabalho. 
 

     

Participo da definição 

do desenho de cargos.   
 

     

Participo da 

organização de 

programas de 

treinamento.  
 

     

Organizo a realização 

dos trabalhos a serem 

realizados na minha 

área. 
 

     

Participo da 

distribuição de 

atividades dos 

funcionários.  
 

     

Direção 
 

Nunca Raramente Às vezes 

 

Frequenteme

nte 

Sempre 

Supervisiono 

atividade de 

funcionários. 
 

     

Lidero 

pessoas na 

minha área de 
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atuação.   
 
Contribuo 

para a 

melhoria das 

condições de 

trabalho.  
Influencio pessoas em 

direção ao alcance de 

objetivos. 

     

Oriento a 

realização de 

atividades.  
 

     

Controle 

 

Nunca Raramente Às vezes 

 

Frequenteme

nte 

Sempre 

Participo do 

controle de 

qualidade dos 

bens ou 

serviços 
 

     

Contribuo 

para a 

avaliação de 

satisfação de 

clientes. 
 

     

Participo da 

avaliação de 

desempenho 

dos 

funcionários. 
 

     

Faço controle 

de horários e 

assiduidade. 
 

     

Avalio o 

alcance dos 

objetivos e 

metas. 
 

     

Acompanho a 

realização do 

planejamento.  
 

     

 

 

b) Em sua opinião, as atividades de planejamento, organização, direção e 

controle que você desenvolve abrangem a sua área de atuação ou a 

organização como um todo? Como isso ocorre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 
 

 

OBRIGADA! 
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