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RESUMO 

A importância dos conhecimentos de marketing na formação do profissional de Secretariado 

Executivo é o foco desse estudo. Tendo como objetivo geral analisar a percepção dos alunos 

quanto a importância dos conhecimentos de Marketing na formação do profissional de 

Secretariado. Este trabalho procurou conhecer o desenvolvimento histórico do marketing, 

suas funções, definições e importância, bem como a história, evolução, formação e 

competências do Secretariado Executivo. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e 

descritiva e para a coleta de dados foi utilizado o método do focus group. Para a realização da 

análise dos dados o método aplicado é a análise de conteúdo. A amostra desta pesquisa é 

formada por alunos do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. A 

análise dos dados revelou que o estudo do marketing durante a formação constitui-se 

relevante aos profissionais de Secretariado, tendo em vista que através do marketing esses 

profissionais adquirem conhecimentos como a coleta e interpretação de dados, conhecimento 

e análise de mercado, postura crítica quanto a tomada de decisão e a visão holística da 

organização. Percebeu-se ainda competências similares que são exigidas tanto de profissionais 

do marketing quanto do Secretariado. Notou-se também que existe um desejo, pela maior 

parte, dos discentes de se aprofundar nos conteúdos e conhecimentos que o marketing pode 

oferecer ao profissional de Secretariado.  

 

 

Palavras-chave: Conhecimentos de Marketing. Formação. Secretariado Executivo. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The importance of marketing expertise in the formation of the Executive Secretariat 

professional is the focus of this study. Having as main objective to analyze the perception of 

the students regarding the importance of knowledge of marketing Secretarial training 

professional. Sought to know the historical development of marketing , functions , definitions 

and importance as well as the history , evolution , formation and powers of the Executive 

Secretariat . This is a study of qualitative and descriptive nature and the data collection 

method of the focus group was used. To perform the analysis, the method used is content 

analysis. Our sample consists of students from the Executive Secretary of the Federal 

University of Ceará - UFC. Data analysis revealed that the study of marketing during the 

training is to be relevant to professionals Secretariat , in order that through these marketing 

professionals acquire knowledge as the collection and interpretation of data , knowledge and 

market analysis , critical stance decision making and holistic view of the organization . Still 

perceived similar skills that are required for both marketers as the secretariat. It was also 

noted that there is a desire for the most part, the students delving into the content and 

knowledge that marketing can offer a professional secretariat.  

Keywords: Marketing skills. Training. Executive Secretariat. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação do tema 

A globalização, o aumento da competividade e a modernidade exigem que o 

profissional de Secretariado Executivo seja dinâmico e eficiente e para tanto se faz necessária 

uma boa formação, pois a verdadeira e produtiva atuação profissional depende e resulta da 

formação acadêmica. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (BRASIL, 2005) os 

cursos de Graduação em Secretariado Executivo devem proporcionar aos formandos 

conhecimentos gerais que atendam às expectativas organizacionais na lida com os diversos 

públicos e situações profissionais, assim como, capacidade de articulação, visão generalista 

organizacional, e raciocínio lógico. O artigo 3º afirma: 

 

O curso de graduação em Secretariado Executivo deve ensejar, como perfil desejado 

do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões que envolvam 

sólidos domínios científicos, acadêmicos, tecnológicos e estratégicos, específicos de 

seu campo de atuação, assegurando eficaz desempenho de múltiplas funções de 

acordo com as especificidades de cada organização, gerenciando com sensibilidade, 

competência e discrição o fluxo de informações e comunicações internas e externas. 

(BRASIL,2005)   

 

Tendo em vista que o profissional de Secretariado Executivo é uma peça chave na 

organização é necessário que o mesmo domine as habilidades e conhecimentos exigidos pelo 

mercado, particularmente as relativas a finanças, economia, relações humanas no trabalho, 

idiomas e marketing. O mercado atual é dinâmico, extremamente competitivo e seletivo e 

nesse contexto o marketing tornou-se uma ferramenta influente nas empresas e em todas as 

profissões. O marketing que antes era tido como algo desnecessário passa a ser visto como um 

componente essencial na formação de uma atividade profissional compensadora e rentável 

(TAVARES, 2005).  

Destaca-se nessa pesquisa a concepção que os formandos do curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará (UFC) trazem acerca da importância que o 

marketing desempenha na formação do profissional de Secretariado, podendo auxiliá-lo no 

exercício de sua profissão.  
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1.2 Problematização 

Nota-se que o profissional de Secretariado Executivo precisa ter conhecimentos e 

habilidades para atender as exigências das organizações e que para isso deve ter uma sólida 

formação acadêmica.  Assim, este estudo pretende responder ao seguinte questionamento: 

Qual a importância dos conhecimentos de marketing na formação do profissional de 

Secretariado? 

1.3 Objetivos da Pesquisa 

Dentro dessa perspectiva o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a 

percepção dos alunos quanto à importância dos conhecimentos de Marketing na formação do 

profissional de Secretariado e para atingir esse objetivo foram estabelecidos objetivos 

específicos, a saber:  

a) Avaliar a participação dos conhecimentos de marketing na formação do 

profissional de Secretariado 

b) Averiguar quais conhecimentos de marketing são obtidos pelos estudantes 

de secretariado durante a formação; 

c) Verificar se o volume de conhecimentos de Marketing ofertado pelo curso 

de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará (UFC) é 

adequado à formação do profissional. 

1.4 Justificativa 

De acordo com Medeiros e Hernandes (1999) percebe-se que as empresas 

procuram profissionais que tenham em seu perfil capacidade de gerenciamento, habilidade 

para tomar decisões, relacionar-se com todos os níveis hierárquicos, bem como conhecimento 

sobre o negócio e as estratégias da organização. Tendo como base o que afirma Carvalho 

(1998), o secretário executivo é um assessor e administrador de informações da empresa que 

auxilia a direção a processar e organizar dados. Possui prática nas rotinas de escritório, 

iniciativa e autonomia para tomar decisões e solucionar problemas e assume 

responsabilidades sem supervisão direta. Além disso, esse profissional apresenta liderança, 

confiabilidade, espírito de equipe, criatividade, ética, descrição, dinamismo e é polivalente.  

Sendo assim, a essência do profissional de Secretariado não se resume ao 

desempenho de atividades rotineiras de escritório, exigindo dele o domínio de vários 

conhecimentos e habilidades. Nesse contexto, observa-se a importância que os conhecimentos 
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de marketing desempenham na formação do profissional, tendo em vista que o marketing 

pode contribuir com secretário fornecendo-lhe uma postura crítica e uma visão holística da 

organização e ampliando a sua capacidade de entender e analisar o mercado. 

Dotado com esses conhecimentos o profissional de Secretariado pode 

desempenhar de forma mais eficaz o assessoramento, considerado por Nonato Júnior (2009) o 

foco de atuação do secretário. 

Dentro dessa perspectiva o presente trabalho foi desenvolvido para mostrar a 

relevância do marketing para o profissional de Secretariado Executivo, evidenciando os 

conhecimentos que são obtidos através do estudo do marketing e o seu uso no exercício da 

profissão. 

1.5 Etapas da Monografia 

O estudo está disposto em cinco diferentes capítulos, tendo como primeiro deles a 

presente Introdução, seguida do segundo capítulo que expõe o desenvolvimento histórico do 

marketing, bem como as suas funções e definições, a sua importância e também discorre 

sobre o profissional de marketing à luz, principalmente, dos teóricos: Kotler e Armstrong 

(2005), Las Casas (2008), Cobra (1997). 

O terceiro capítulo trata da história, evolução, formação e competências do 

Secretariado Executivo. Além do embasamento nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Secretariado Executivo, os principais teóricos que fundamentaram o capítulo foram: 

Nonato Júnior (2009), Neiva e D’Elia (2009), Portela e Shumacher (2006). 

O quarto capítulo apresenta a metodologia da pesquisa. Aspectos como o 

delineamento da pesquisa, instrumento e estratégia de coleta de dados, amostra e análise de 

dados foram abordados nessa secção.  

O quinto capítulo expõe a análise dos dados e está subdividido em três partes: 

percepção quanto à importância e aplicação do marketing, a importância do Marketing para o 

profissional de Secretariado e o marketing na formação do profissional de Secretariado. 

O sexto e último capítulo apresenta as considerações finais, em que são expostas 

as principais inferências sobre a análise do conteúdo, bem como as limitações da pesquisa. 
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2 HISTÓRIA, EVOLUÇÃO, FORMAÇÃO E COMPETÊNCIAS DO 

SECRETARIADO EXECUTIVO  

Estudar a história, evolução, formação e as principais competências do 

Profissional de Secretariado se faz muito necessário para que se possa entender como esses 

profissionais avançaram e conseguiram de moldar ao longo do tempo à realidade apresentada 

pelo mercado, bem como pela sociedade. 

2.1 A origem e evolução do Profissional de Secretariado Executivo  

A profissão de secretariado ou o exercício da função de secretário tem a sua 

origem nos escribas, que eram personagens da antiguidade que detinham amplos 

conhecimentos intelectuais e exerciam variadas funções como matemáticos, arquivistas, 

geógrafos, linguistas e ainda dominavam a escrita, o que era um grande privilegio para a 

época. 

Todas as atividades realizadas pelos escribas visavam ao assessoramento; os 

cargos ocupados por eles exigiam que fossem profissionais de confiança, pois o sigilo das 

informações era de extrema importância para o sucesso de seus líderes.  

 

Isto pode ser observado na composição da etimologia das palavras Secretariado e 

Secretário que tem origem no Latim (Secretarium – Secretum) que respectivamente 

significam, lugar retirado, conselho privado e segredo, retiro, local particular, 

mistério. (NONATO JÚNIOR, RAIMUNDO, 2009, p.82) 

 

A profissão de secretário passou por várias transformações desde seu nascimento, 

sendo inicialmente exercida por homens, os escribas, no século IV a. C. e logo depois na 

Idade Média por monges, que não eram exatamente secretários, mas, sim, copistas. Com o 

ressurgimento do comércio na Idade Moderna a função de secretário se tornou novamente 

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

permanecendo em evolução (NONATO JÚNIOR,2009) 

No entanto, foi após a Segunda Guerra Mundial que a profissão apresentou um 

crescimento considerável, pois o mercado de trabalho passou a abrir suas portas para a mão-

de-obra feminina, inicialmente na Europa e nos Estados Unidos da América, para suprir a 

escassez da mão-de-obra masculina que fora direcionada para os campos de batalha. Assim, 

respondendo as necessidades do mercado a mulher surge como a principal ocupante na função 

de secretariar e desde então a profissão segue em constante evolução. 
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No Brasil, o desenvolvimento da profissão acompanhou o ambiente empresarial 

adaptando-se aos paradigmas vigentes. Falando sobre a evolução do secretário executivo ao 

longo dos anos Portela e Shumacher (2006) discorrem que nos anos 50 o secretário executava, 

apenas, algumas técnicas secretariais como: taquigrafia, datilografia, organização de arquivos, 

atendimento telefônico e anotações de recados. 

Nos anos 60 o profissional de Secretariado Executivo passa a ser visto como um 

membro gerencial, porém vira um símbolo de status para a organização e para o executivo, 

iniciando-se assim uma valorização da secretária por parte dos empresários brasileiros 

(NEIVA E D´ELIA, 2009).  

Na década de 70, não só no Brasil, mas como em todo o mundo a profissão passa 

por grandes mudanças, como o surgimento de treinamentos, associação de classes e formação 

superior na área. É nesta época que o profissional de Secretariado Executivo passa a ser 

efetivamente confirmado como um membro da assessoria gerencial. Como afirmam Portela e 

Shumacher (2006) “o Secretário é visto como um membro ativo na gerência, participando de 

programas de desenvolvimento mais elaborados, atuação mais dinâmica e abrangente – ganha 

o respeito nas organizações”. 

A Era da qualidade e da informática nos anos 80 deixou evidente a importância da 

ação conjunta entre chefe e profissionais de secretariado. Nesse período os profissionais 

passaram a dirigir a sua rotina de trabalho sem a interferência gerencial, porém ainda 

continuavam sem a autonomia para a tomada de decisões estratégicas; foi durante essa década 

que a profissão foi regulamentada com a assinatura da Lei nº 7.377, de 30/09/1985 e em 1988, 

foi criada a Federação Nacional de Secretárias e Secretários (FENASSEC), instituída durante 

o 6º Congresso Nacional de Secretariado (CONSEC), em Curitiba/PR. 

 

A FENASSEC é a principal entidade de Secretariado do Brasil, atuando nas mais 

diversas situações profissionais, políticas, sociais e educacionais que envolvem o 

Secretariado e suas redes de conhecimento. [...] Com uma federação própria o 

Secretariado brasileiro pode lutar por suas questões especificas, possibilitando a 

construção de conhecimentos e conceitos voltados às áreas de assessoria. 

(NONATO JÚNIOR, 2009, p. 107) 

 

Durante os anos 90 as megatendências, a reengenharia, a terceirização e a busca 

da excelência transformaram a forma de se trabalhar e as empresas passaram a buscar 

intensamente a qualidade total e a valorização dos clientes, o que redimensionou a atuação do 

secretário no cenário organizacional. Natalense (1998) afirma que foi na década de 90 que 

entrou em extinção o profissional secretário servente. A partir dessa década, o profissional 
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secretário adquiriu vida própria, surgindo como uma pessoa empreendedora, capaz de criar 

condições para a empresa e produzir resultados (NEIVA E D´ELIA, 2009). 

Na atualidade, a tendência do mercado de trabalho é exigir do profissional 

conhecimentos generalizados e competências múltiplas que transcendam as fronteiras do país 

no qual vive e no secretariado executivo essas exigências não são diferentes. A evolução e o 

reconhecimento da profissão atribuíram ao profissional de secretariado um novo perfil, ou 

seja, mais competências e mais responsabilidades o que, no atual cenário globalizado, exige 

muito além de atender telefone e cuidar de agendas, porque, a era do conhecimento exige 

profissionais da área secretarial com competências e técnicas globalizadas, bem como 

comportamentos que contemplam diretamente o assessorar e que desenvolvem habilidades de 

comunicação, relacionamento e administração de conflitos. Neiva e D’elia (2009, p. 30) 

afirmam sobre o Secretário Executivo: 

 

Ao mesclar competências técnicas e comportamentais, ele reúne o “fazer” e o 

“assessorar”, escolhe ferramentas tecnológicas e exercita habilidades de 

relacionamento, comunicação, administração de conflitos, acompanhamento de 

objetivos e metas.  

  

Segundo Brandão e Guimarães (2001) o profissional de Secretariado trabalha para 

a organização e não só para o executivo, ele conhece a filosofia, a cultura e o clima da 

empresa.  

O profissional passa a ser multifuncional; investe no autoconhecimento, tem 

capacidade para se adaptar a mudanças; utiliza com excelência a comunicação; detém 

conhecimentos em administração, planejamento, comunicação, psicologia, liderança, 

marketing, finanças, além de ser especialista nos conhecimentos de sua área.  

Assim, o novo perfil transformou o profissional em diferentes tipos de agente: 

agente facilitador, agente de resultados, agente de qualidade e agente de mudanças; o que 

permitiu que o profissional deixasse de ser restritamente operacional e passasse a ser cogestor, 

atuando com mais autonomia e responsabilidade, dando todo o suporte necessário aos 

executivos e a organização como um todo. 

O Quadro 1 demostra as mudanças ocorridas no perfil do profissional ao longo do 

tempo. 

 

 

 



18 

 

 

Quadro 1 – Perfil do Profissional no geral 

Década de 70 Década de 80 Década de 90 Século XXI 

A experiência é a 

ferramenta usada no 

comando 

O grau de 

escolaridade é a sua 

ferramenta de 

comando 

Sua performance é 

sua ferramenta de 

comando 

O profissional e sua 

equipe são a ferramenta 

do sucesso dele e de 

outros 

Acomodado Confiante Curioso Estudioso 

Dependente Político Independente Tem visão global das 

coisas 

Resiste à mudanças Ajusta-se as 

mudanças 

Gera mudanças Lidera mudanças 

Carreirista Procura ser 

cooperador 

Facilitador Criativo 

Seu salário é 

determinado pela 

empresa 

Seu salário é 

negociado pela 

empresa 

Seu salário é 

conquistado pela 

importância do seu 

trabalho 

Seu salário é 

conquistado pelo 

resultado do seu 

trabalho, bem como de 

sua equipe 

Seu conhecimento é 

fruto da experiência 

profissional 

Seu conhecimento é 

baseado na teoria 

acadêmica 

Seu conhecimento é 

fruto da aplicação 

prática da teoria 

Seu conhecimento é 

fruto do aprendizado 

contínuo 

Fonte: Neiva, Edméia Garcia e D’elia, Maria Elizabete Silva, 2009, p. 36) 

 

 Desde os anos 70 até a atualidade vem ocorrendo mudanças significativas no 

perfil do Profissional de Secretariado Executivo, tendo em vista a trajetória da profissão faz-

se necessário que o profissional de secretariado busque uma formação contínua, permaneça 

sempre atento as exigências do mundo atual, esteja em sintonia com os padrões referentes à 

sua área de atuação para que assim possa atender as diferentes demandas que o seu cargo 

exige. 

2.2 A Formação do Profissional de Secretariado Executivo 

A Formação Acadêmica para o profissional de Secretariado Executivo é 

obrigatória não somente por ser exigência legal, por meio da Lei de Regulamentação nº. 
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7.377/85 e sua complementação pela Lei nº. 9.261/96, mas, principalmente, por ser o único 

meio de garantir o exercício da profissão no atendimento, execução e superação das demandas 

organizacionais. 

Nonato Júnior (2009) afirma que: 

 

Secretariado Executivo é uma profissão de nível superior – ligada ao domínio 

organizacional, institucional e intelectual das Ciências Aplicadas – extremamente 

complexa e interdisciplinar, cujo foco de atuação está centrado nos trabalhos de 

assessoria. Essa modalidade profissional possui formação média de 4 anos e ocorre 

por meio de Bacharelado em Secretariado Executivo. [...] O Bacharelado em 

Secretariado Executivo é um curso que deve formar profissionais de nível 

estratégico, com ampla capacidade de análise, pesquisa, interpretação e articulação 

de conceitos. (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 68) 

  

No passado, bastava ter formação técnica, saber atender ao telefone, redigir uma 

carta, um memorando, arquivar documentos etc. Hoje, tudo isso mudou. As empresas buscam 

profissionais multifuncionais, que saibam trabalhar com líderes heterogêneos, que se 

comuniquem com qualidade e que trabalhem por resultados e não por tarefa. Além dessas 

competências, é importante ressaltar o domínio de sua língua materna e, se possível, mais de 

uma língua estrangeira. 

Atualmente o secretário executivo trabalha ao lado do poder decisório e para 

acompanhar as mudanças no mundo dos negócios precisa ter uma visão geral e sistêmica da 

organização, além de dominar as técnicas e utilizar as novas ferramentas tecnológicas. Em 

paralelo a toda a evolução do papel do profissional de secretariado houveram mudanças na 

área da Educação. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Secretariado Executivo, 

que foram aprovadas pela Resolução N° 3, de junho de 2005, do Ministério da Educação, cujo 

objetivo principal é a garantia do padrão de qualidade para os Cursos de Secretariado, que 

preparam para a inserção no campo do desenvolvimento social e estão aptos às mudanças, 

portanto, adaptáveis ao conteúdo dessas diretrizes (BRASIL, 2005). 

De acordo com as DCN, (BRASIL, 2005), o Curso de Secretariado Executivo 

deverá formar bacharéis com sólida formação geral e humanista, com capacidade de análise, 

interpretação e articulação de conceitos e realidades inerentes à administração pública e 

privada, com aptidão para o domínio em outros ramos do saber, desenvolvendo postura 

reflexiva e critica que fomente a capacidade de gerir e administrar processos e pessoas. 

Tais requisitos são considerados fundamentais pelo Artigo 4º que determina que o 

Curso de Graduação em Secretariado Executivo deve possibilitar a Formação Profissional que 
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revele a capacitação de articulação e utilização de raciocínio lógico, crítico e analítico; visão 

generalista da organização, sólido domínio sobre planejamento, organização, controle e 

direção; gestão, liderança, gerenciamento da informação e domínio tecnológico; ética, 

criatividade, iniciativa, determinação e empreendedorismo. “Essas são as competências e 

habilidades essenciais que o profissional de secretariado deve adquirir para garantir o pleno 

exercício profissional, a dignidade e a identidade da profissão” (LIEUTHIER, 2004, p. 9). 

2.3 Competências do Profissional de Secretariado Executivo 

Neiva e D’elia (2009) apresentam o Secretariado Executivo como uma profissão 

polivalente, onde o profissional secretário pode atuar como agente de resultados, agente 

facilitador, agente de qualidade e agente de mudanças. 

Como agente de resultados é necessário que o profissional tenha uma visão global 

da organização, conhecendo assim o negócio, a cultura e a filosofia da empresa, bem como 

seus objetivos e metas; mas do que conhecer a estrutura e composição da organização o 

profissional tem como desafio conectar as informações que recebe com o conhecimento 

global que possui da empresa e assim ser capaz de fornecer aos níveis decisórios elementos 

plausíveis para que os mesmos possam tomar, com velocidade a melhor decisão. 

Para atuar como agente facilitador, uma das competências mais importantes para o 

profissional de secretariado é a comunicação. “A qualidade na comunicação permiti-nos 

construir pontes e erradicar muros, alicerçados com os ruídos e desencontros na 

comunicação” (NEIVA E D’ELIA, 2009, p. 89). O secretário atua como mediador entre o 

executivo e os outros profissionais, por isso é preciso que o seu processo de comunicação 

ocorra de modo claro e objetivo contribuindo diretamente para o alcance das metas 

organizacionais. 

Tendo em vista que para permanecerem no mercado e manter o seu nível de 

competitividade tanto as empresas quanto os profissionais precisam prestar serviços de 

qualidade é importante que o secretário atue como um agente de qualidade, colocando sempre 

a figura do cliente em primeiro lugar e adotando o princípio de qualidade total para todos os 

seus atos. 

 

Nossa recomendação é que você, secretário, seja um profissional de qualidade. A 

qualidade precisa estar na sua essência. Faça tudo com qualidade. Defenda a 

“bandeira” da qualidade no seu trabalho, na sua atitude, nos seus relacionamentos. 

[...] O profissional secretário, em todas as empresas em que estiver, pode e deve ser 

um verdadeiro agente de qualidade. (NEIVA E D’ELIA, 2009, p. 139) 
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Como agente de mudanças o profissional de Secretariado precisa compreender 

que a mudança é inerente da humanidade e que não se tem controle sobre ela, no entanto está 

sob o controle do profissional a forma de reagir às mudanças. Por estar ao lado do centro de 

mudanças é exigida do secretário uma postura de parceria, o que significa que ele deve ser o 

primeiro profissional a entendê-las, aceitá-las, praticá-las e, principalmente, ser um agente 

multiplicador. “Assim, a atuação do secretário é determinante para que haja adesão dos 

demais profissionais e, principalmente, para que exista um clima propício de assimilação, 

ajustes e que dê visibilidade dos benefícios da mudança”. (NEIVA E D’ELIA, 2009, p. 148) 
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3 EVOLUÇÃO, TEORIAS E PRÁTICAS DO MARKETING 

As organizações que querem se manter no mercado em que atuam, conquistando 

resultados qualitativos e quantitativos precisam fazer uso do marketing que é uma valiosa e 

indispensável ferramenta gerencial. Portanto, conhecer a aplicabilidade do marketing é 

imprescindível para o sucesso das empresas. Dessa forma, ter conhecimentos e habilidades 

nessa área é mais uma exigência do mercado para os profissionais de Secretariado Executivo. 

3.1 O desenvolvimento histórico do Marketing 

O marketing surgiu e se desenvolve à medida em que a sociedade se transforma 

de uma economia artesanal autossuficiente para um sistema socioeconômico que compreende 

a divisão do trabalho, a industrialização e urbanização da população. Dessa forma, ele pode 

ser considerado tão velho quanto o comércio (AMBLER,2004), que é uma das mais antigas 

atividades humanas. Disso podemos concluir que os avanços ou refinamentos no marketing 

de um modo geral andam juntos com o progresso da civilização. 

A palavra Marketing teve sua derivação do latim “mercare”, termo que se referia 

ao ato de comercializar produtos na Roma Antiga. No entanto foi nos Estados Unidos, no 

final da Segunda Guerra Mundial, que a prática do Marketing despontou, em uma época em 

que os consumidores passaram a ser mais exigentes, com relação aos produtos e serviços 

oferecidos pelo mercado. (AMBLER, 2004) 

Las Casas (2008) divide a história do Marketing em três eras distintas. A primeira 

delas é chamada era da Produção, onde todos os produtos eram feitos de forma artesanal e em 

pequena escala. Essa era pode ser dividida em duas fases: do produto – onde se acreditava que 

um produto bom vendia-se por si mesmo e da produção – em que os processos produtivos 

passaram a ser valorizados. O autor observa que as indústrias passaram a desenvolver 

métodos para melhorar sua produtividade. Surgiram, neste período, métodos de produção em 

massa que fizeram com que a oferta excedesse a demanda. Assim, a visão dos empresários e a 

disponibilidade de recursos eram os fatores preponderantes na comercialização. 

A segunda delas é denominada era de Vendas tendo seu início em 1930 e ficando 

marcada pelos primeiros sinais de excesso de oferta, pois com o desenvolvimento tecnológico 

os fabricantes produziam em série e a oferta passou a superar em muito a demanda fazendo 

com que os produtos fossem acumulados em estoque. Com isso, algumas empresas 

começaram a utilizar técnicas mais agressivas de vendas e a ênfase da comercialização foi 

totalmente dirigida a vendas. Las Casas (2008) explica que, com a necessidade de vender 

excedentes de produtos (venda adicional), na busca de resultado de produtividade maior, 
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fazendo assim aumentar, e ao mesmo tempo girar, o estoque da empresa, as vendas passam a 

ser a atividade mais importante. Ele ainda diz que a ordem era vender a qualquer custo. 

Destacava-se o vendedor que fechava a maior quantidade de negócios, sem levar em conta se 

o cliente necessitava realmente do produto.  

Por último Las Casas (2008) fala da era do Marketing, que teve seu início em 

1950 e é marcada pela percepção dos empresários sobre a importância da conquista e 

manutenção do negócio ao longo prazo e, especialmente, da manutenção de relações 

permanentes com a clientela. Nessa época dá-se enfoque à valorização sistemática do 

consumidor - todos os produtos deveriam ser produzidos a partir da constatação dos seus 

desejos e necessidades. Assim, a partir da década de cinquenta, o cenário da comercialização 

passou a ser voltado ao cliente, sendo este um dos caminhos para a obtenção de melhores 

produtos e resultados. Continuamos na era do marketing e, desde os anos 50 até agora, houve 

a passagem de diferentes fases. Na de segmentação, houve um esforço em agrupar pessoas 

semelhantes e fazer ofertas dirigidas. Já na era do nicho de mercado, de acordo com o mesmo 

autor, os segmentos foram por sua vez subdivididos e, na era do marketing um-a-um, com 

ajuda da computação foi possível fazer massificação individualizada. 

As três eras são apresentadas de forma sistematizada no Quadro 2. 

Quadro 2 – Três eras na história do Marketing 

Era Período Aproximado Atitude Predominante 

Era da Produção Antes dos anos 20 Um produto bom se venderá 

por si mesmo 

Era das Vendas Antes dos anos 50 Propaganda e venda criativas 

vencerão a resistência do 

consumidor e o convencerão 

a comprar 

Era do Marketing Segunda metade do século 

XX 

O consumidor é o rei. Busque 

uma necessidade e satisfaça-a 

Fonte: BOONE, Louis E.; KURTZ, David L. Marketing Contemporâneo. Rio de Janeiro: 

LTC, 1998. p. 7. 

 

 Todas essas eras e etapas mostram as transformações sofridas pelo Marketing ao 

logo de sua evolução, onde as mudanças foram ocorrendo de acordo com as necessidades da 

sociedade. 
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3.2 A História do Marketing no Brasil 

Oliveira (2004) considera que o Marketing no Brasil teve seu inicio propriamente 

dito apenas na década de cinquenta, em um contexto de baixa oferta de mercadorias, mercado 

restrito e com um número pequeno de empresas, pois até então os setores agrícola e comercial 

dominavam a economia. A industrialização tomou impulso apenas com o apoio do presidente 

Juscelino Kubitschek. E como na década de 50 ainda não existiam profissionais de Marketing  

no Brasil, eram os departamentos comerciais das empresas que acabavam desempenhando 

essas funções (COBRA, 2002). 

Durante esse período a ênfase era na atividade de vendas, haja vista que os 

consumidores estavam ávidos pela aquisição de mercadorias, que até pouco tempo sequer 

imaginavam existir. Os produtos eram cada vez mais associados a símbolos de status e 

prestígio. Assim, num processo lento e agitado, motivado por ambições e inseguranças, o 

Marketing foi, aos poucos, conquistando os brasileiros (RICHERS, 1994). 

Somente a partir da década de setenta, o consumidor passou a agir de forma mais 

consciente; começou a comparar preços, a ficar mais atento à qualidade dos produtos e a 

cuidar de forma mais atenta do orçamento familiar. Ainda segundo Oliveira (2004) este foi 

um período áureo para as agências de publicidade, pois as empresas investiam grandes verbas 

e apostavam no retorno. Foi também durante essa década que a função do profissional de  

Marketing  alcançou o organograma dessas empresas, embora o gerente comercial ainda 

apresentasse maior destaque (COBRA, 2002). 

 

A fórmula geral de sucesso consistia em ter um produto atraente, o que não era 

difícil, em função da demanda aquecida; ter uma mensagem que atingisse o 

consumidor, o que se tornou viável pela rápida disseminação e popularização da TV; 

e ter uma agência criativa, com bom domínio de metodologias quantitativas e 

conhecimento de mercado, capaz de produzir boas peças publicitárias (OLIVEIRA, 

2004, p. 39).  

 

Na década de oitenta, também chamada de “década perdida”, na qual o Brasil 

enfrentou um momento de altos índices de inflação e corrosão salarial o consumidor tornou-se 

mais seletivo, o que representou um novo desafio para as empresas. A crise provocou uma 

redução na demanda de bens e no consumo. Assim, o foco do Marketing mudou da 

propaganda para o produto. As empresas passaram a valorizar mais as preferências do 

consumidor e voltaram seus esforços para adequar o produto ao consumidor (OLIVEIRA, 

2004). O produto comandava o mercado porque, se o produto não fosse vendido hoje, seria 

procurado e vendido amanhã por preços mais elevados (MANZO, 1996). 
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Somente na década de noventa as empresas passam a perceber quão importante 

era a integração das ações de Marketing para a sobrevivência em um mercado cada vez mais 

competitivo. Com isso, as agências de publicidade perdem espaço e as empresas começam a 

criar departamentos especializados em Marketing, que passam a ser responsáveis pela 

integração entre os prestadores de serviço, as necessidades da empresa e os interesses dos 

consumidores.  

3.3 Funções e Definições de Marketing 

Hoje, o Marketing não deve ser entendido no velho sentido de efetuar uma venda, 

mas no de satisfazer as necessidades dos clientes. Segundo Kotler e Armstrong (2005) a 

função do Marketing, mais do que qualquer outra nos negócios, é lidar com os clientes. 

Entender, criar, comunicar e proporcionar ao cliente valor e satisfação constituem a essência 

do pensamento e prática do Marketing moderno. 

Ainda segundo os autores Marketing pode ser definido como um processo 

administrativo e social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por 

meio da criação, oferta e troca de produtos e valor com os outros. 

Las Casas (2008, p. 16) afirma: 

 

A principal função de marketing é a comercialização, que teve a base no conceito de 

troca. O marketing tem ainda a função de coordenar qualquer processo de troca. 

Portanto as organizações podem aplicar o marketing para corrigir mercados, 

aumentar o nível de conscientização dos consumidores em relação ao produto, 

transformar uma demanda negativa em positiva, gerar demanda, criar mercados, 

corrigir uma demanda declinante, superar sazonalidades, adequar demandas 

excessivas, manter a demanda plena e evitar a demanda indesejada. 

 

Para Churchill (2005, p. 4), “marketing é o processo de planejar e executar a 

concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços 

a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais”. A essência do 

marketing é o desenvolvimento de trocas em que organizações e clientes participam 

voluntariamente de transações destinadas a trazer benefícios para ambos. 

Fazer Marketing significa satisfazer as necessidades e os desejos dos clientes. O 

dever de qualquer negócio é fornecer valor ao cliente mediante lucro. Em uma economia 

extremamente competitiva, com compradores cada vez mais racionais diante de uma 

abundância de opções, uma empresa só pode vencer ajustando o processo de entrega de valor 

e selecionando, proporcionando e comunicando um valor superior. 
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“A administração de marketing é a arte e a ciência de escolher mercados-alvo e 

obter, manter e multiplicar clientes por meio da criação, da entrega e da comunicação de um 

valor superior para o cliente” (KOTLER E KELLER, 2006). 

A evolução das definições de Marketing passou por diferentes enfoques, como as 

mencionadas no  

 

Quadro 3. 

 

 

Quadro 3 – Diferentes Enfoques do Marketing 

Autor Ano Definição de Marketing 

1.American 

Marketing 

Association 

1960 “O desempenho das atividades de negócios que dirigem o fluxo de 

bens e serviços dos produtor ao consumidor ou usuário.” 

2.Ohio State 

University 

1965 “O processo na sociedade pelo qual a estrutura da demanda para 

bens econômicos e serviços é antecipada ou abrangida e satisfeita 

através da concepção, promoção, troca e distribuição física de bens 

e serviços.” 

3.Philip Kotler e 

Sidney Levy 

1969 “O conceito de marketing deve abranger também as instituições 

não lucrativas.” 

4.Willian Lazer 1969 “Marketing deve reconhecer as dimensões societais, isto é, levar 

em conta as mudanças verificadas nas relações sociais.” 

5. David Luck 1969 “Marketing deve limitar-se às atividades que resultam em 

transações de mercado.” 

6. Philip Kotler 

e Gerald 

Zaltman 

1969 “A criação, implementação e controle de programas calculados 

para influenciar a aceitabilidade das ideias sociais, envolvendo 

considerações de planejamento de produto, preço, comunicação, 

distribuição e pesquisa de marketing.” 

7. Robert Bartls 1974 “Se marketing é para ser olhado como abrangendo as atividades 

econômicas e não econômicas, talvez o marketing como foi 

originalmente concebido reapareça em breve com outro nome.” 

8. Robert Haas 1978 “É o processo de descobrir e interpretar as necessidades e os 

desejos dos consumidores para as especificações de produto e 

serviço, criar a demanda para esses produtos e serviços e continuar 

a expandir essa demanda.” 

9. Philip Kotler 1997 “É o processo de planejamento e execução desde a concepção, 

preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar 
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trocas que satisfaçam aos objetivos de pessoas e organizações.” 

Fonte: COBRA, Marcos. Marketing básico. São Paulo: Atlas, 1997, p. 27 

 

Por meio do quadro 3 nota-se que durante a evolução do conceito de Marketing 

houve uma preocupação em incorporar vários aspectos, sendo assim Las Casas (2008) 

apresenta uma definição administrativa que incorpora todos os aspectos gerenciais e os 

principais elementos do Marketing: troca, necessidades e desejos, demandas e ambiente. 

 

Marketing é a área de conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às 

relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e 

considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam 

no bem-estar da sociedade. (LAS CASAS, 2008, p. 10) 

 

Observa-se que a administração de marketing vem passando por inúmeras 

mudanças nos últimos anos à medida em que as empresas buscam a excelência de marketing. 

Entre as tarefas necessárias para a administração de marketing bem-sucedida, estão o 

desenvolvimento de estratégias e planos de marketing, a conexão com os clientes, a 

construção de marcas fortes, o desenvolvimento das ofertas ao mercado, a entrega e a 

comunicação de valor, a captura de oportunidades de marketing e do desempenho e, por fim, 

a obtenção de um crescimento de longo prazo bem-sucedido (KOTLER E KELLER, 2006). 

3.4 Filosofias de Administração de Marketing 

Kotler e Armstrong (2005, p. 6) apresentam a seguinte definição para a 

administração de marketing.  

 

Definimos administração de marketing como a análise, o planejamento, a 

implementação e o controle de programas desenvolvidos para criar, construir e 

manter trocas benéficas com compradores-alvo para que sejam alcançados os 

objetivos organizacionais. 

 

Dentro dessa perspectiva Kotler e Armstrong (2005) expõem cinco diferentes 

orientações a partir das quais as organizações podem conduzir suas atividades de Marketing: a 

orientação de produção, de produto, de vendas, de marketing e marketing societal. A 

orientação de produção sustenta que os consumidores dão preferência a produtos acessíveis e 

de baixo custo, por isso empresas orientadas a produção tem como objetivo alcançar a alta 

eficiência de produção, a baixos custos e a distribuição em massa. 
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Outra importante orientação que norteia as empresas é a de produto. Segundo ela 

os consumidores dão preferência a produtos que oferecem qualidade e desempenho superiores 

ou que tem características inovadoras. As organizações que seguem essa linha concentram-se 

em fabricar produtos de qualidade e em aperfeiçoá-los ao longo do tempo. A orientação de 

vendas parte do princípio de que os consumidores e as empresas normalmente não compram 

uma quantidade satisfatória de produtos da organização e por isso a organização deve 

empreender um esforço agressivo de vendas e promoção. As empresas que praticam esse tipo 

de orientação têm como objetivo vender aquilo que fabrica, em vez de fabricar aquilo que o 

mercado quer. 

Segundo a orientação de marketing para atingir os objetivos organizacionais a 

empresa deve ser mais eficaz que os concorrentes na criação, na entrega e na comunicação de 

um valor superior a seus mercados-alvo escolhidos, sendo assim, para obter lucros e vendas a 

orientação de marketing visa agregar valor e satisfazer o cliente. 

A orientação de marketing societal defende que a organização é que deve 

determinar as necessidades, os desejos dos mercados-alvo e então entregar valor superior aos 

clientes, visando sempre ao bem-estar do consumidor e da sociedade. 

3.5 A importância do Marketing 

Percebe-se a importância do Marketing tanto nas empresas como na sociedade.  

 

Hoje, não basta apenas satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores, é 

preciso que a organização respeite os seus parceiros, e o ambiente, e principalmente 

tenha e pratique a responsabilidade social. Ações que valorizem os clientes, o 

ambiente e a sociedade geram valores para as organizações, para os seus produtos e 

suas marcas. (LAS CASAS 2008, p.17) 

 

Segundo Staton (1980, p. 12), a Associação Nacional da Indústria dos Estados 

Unidos usou a lógica ao declarar que: 

 

Nesta excitante época de mudanças, o marketing é o coração pulsante de inúmeros 

empreendimentos. Deve ser considerado a razão primordial da existência de uma 

empresa. O moderno conceito de Marketing reconhece o seu papel como 

contribuinte direto dos lucros, bem como do faturamento. Nenhuma firma pode mais 

se dar ao luxo de calcular qual o número de badulaques que tem condições de 

produzir e simplesmente ir em frente. Para enfrentar esse mercado atualmente 

competitivo e em constante mutação, uma empresa precisa, antes de mais nada, 

estipular o que pode vender, quanto pode vender e que tipo de táticas deverá usar 

para atrair o freguês desconfiado. O presidente não pode planejar; o diretor de 

produção não pode dirigir; o diretor de compras não pode comprar; o diretor 

tesoureiro não pode fazer o orçamento, nem o engenheiro e o desenhista podem 

criar, antes que as determinações básicas de mercado tenham sido assentadas. 
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Para Las Casas (2008) o Marketing é uma atividade importante para o 

melhoramento do padrão de vida, pois a sua orientação para consumidores faz com que as 

empresas, graças ao mercado competitivo, busquem constantes melhorias nos produtos e 

também no atendimento. Portanto, os consumidores acabam lucrando com esta competição e 

recebem produtos aperfeiçoados e ampliados para melhor satisfazer as suas necessidades e 

desejos. 

O autor defende ainda que o Marketing na sociedade desempenha um papel de 

extrema importância para todos os seguimentos. Las Casas (2008, p. 15) “Além de regular as 

relações econômicas de troca, com funções de equilíbrio entre oferta e demanda, o marketing 

desempenha papel fundamental nas relações de âmbito macro do mercado”. Por isso as 

empresas precisam exercer suas funções comerciais com grande preocupação sobre as 

consequências que suas atividades podem causar na sociedade. 

Na verdade, a importância do Marketing na sociedade é de muito fácil 

constatação. 

 

Em certo sentido, a força do Marketing está em toda parte, pois na sociedade 

moderna tudo o que consumimos é consequência de uma relação de troca que 

envolve produtos, preços, distribuição e comunicação. Portanto, o papel do 

Marketing na sociedade é permitir a vida acontecer com suas necessidades básicas e 

mais conforto. (LAS CASAS 2008, p. 16)  

 

O marketing possui papel fundamental para que as necessidades básicas sejam 

supridas de forma mais confortável e rentável.   

3.6 O Profissional de Marketing 

A disciplina de Marketing apresenta um nível razoável de complexidade, 

especialização e volume e assim sendo para se alcançar o status de profissional de gabarito é 

preciso um investimento contínuo em aprendizagem conceitual e aperfeiçoamento prático. 

 

É uma trajetória que cada vez mais inicia nos cursos de graduação para os mais 

jovens, passa pelo frequente retorno aos cursos de pós-graduação e prossegue ao 

longo do exercício das atribuições e deveres. Nas empresas, a formação é aplicada, 

aperfeiçoada e enriquecida, até mesmo refutando um ou outro aspecto teórico. 

(UNDER E UNDER, 2010, p.36) 

 

Ao se estudar o perfil desse profissional, bem como a sua formação observa-se 

que algumas características são indispensáveis. Segundo Las Casas (2008) o profissional de 
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marketing tem como objetivo buscar informações em seu ambiente e, à luz dessas 

informações, adaptar o programa de Marketing para a satisfação de desejos e necessidades 

dos consumidores visados. O autor defende também que o profissional precisa estar apto para 

exercer outras funções administrativas como organizar, controlar, executar, além de planejar. 

Under e Under (2010, p. 36) apresentam a criatividade e a capacidade inovadora 

como sendo imprescindíveis ao profissional de marketing. 

 

A criatividade diz respeito a geração de ideia inédita, não usual ou adaptadora. Vá 

além, sendo inovador e transformando ideias em algo concreto. Vivemos em uma 

época em que inovações criam novos mercados. Fabricantes e comerciantes de 

produtos tradicionais enfrentam dificuldades pela perda de diferenciação. Mesmo 

quem inova fica assustado pela rapidez com que muitas novidades são copiadas. 

Portanto, espírito criativo e capacidade inovadora são imprescindíveis em qualquer 

trajetória com o marketing.  

 

Las Casas (2008) afirma que não são todas as pessoas que tem habilidades e 

conhecimentos para o desempenho das atividades de Marketing, pois é necessário 

versatilidade e criatividade, além de muita rapidez nas decisões. 

 

O profissional normalmente trabalha sob grande pressão, com prazos específicos a 

cumprir e cronogramas apertados. Ora lida com pessoal de finanças, ora com 

agências de propaganda, devendo ter grande capacidade de comunicação e 

negociação (LAS CASAS, 2008, p.73). 

 

A nova economia e as perspectivas do século XXI fazem com que as organizações 

exijam um novo profissional de marketing. Além de todas as características apresentadas 

acima, Las Casas (2008) ainda acrescenta as seguintes exigências para esse profissional. 

 

O profissional precisa ainda estar atualizado, qualificado, treinado, ter capacidade de 

liderança e sobre tudo apresentar uma motivação proativa, para enfrentar os grandes 

desafios que esse mundo globalizado está a exigir (LAS CASAS, 2008, p. 76). 

 

A administração de Marketing não para de crescer. Estudiosos e praticantes estão 

sempre acrescentando novas concepções e instrumentos; os desafios da nova década, a maior 

concorrência e os mercados mais globalizados destacam a importância dos conhecimentos de 

marketing para as organizações e para os profissionais que desejam permanecer no mercado. 

Assim sendo, no próximo capítulo serão abordados aspectos que demonstram que o 

profissional de Secretariado precisa ter acesso a esses conhecimentos durante a sua formação. 
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4 METODOLOGIA 

De acordo com Gil (2010) “pode-se definir pesquisa como o procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos”. Marconi e Lakatos (2009, p. 43) conceituam pesquisa da seguinte maneira: 

 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que requer um tratamento cientifico e se constitui no caminho 

para se conhecer a realidade ou para conhecer verdades parciais. Significa muito 

mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar respostas para questões 

propostas, utilizando métodos científicos.  

 

Segundo Gil (2010) “a pesquisa é requerida quando não se dispõem de 

informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível 

se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao 

problema”. 

4.1 Delineamento da Pesquisa 

Esta pesquisa tem cunho qualitativo que de acordo com Godoy (1995) a pesquisa 

qualitativa parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida 

que o estudo se desenvolve, esse tipo de pesquisa envolve a obtenção de dados descritivos 

sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, onde procura-se compreender os fenômenos segundo a perspectivas dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. Segundo Martins e Theóphilo 

(2007) a pesquisa quando apresenta características como a preocupação com o significado, a 

análise indutiva dos dados, dados coletados predominantemente descritivos e a preocupação 

com o processo e não somente com os resultados e o produto é denominada pesquisa 

qualitativa.  

A pesquisa também é descritiva, que de acordo com Andrade (2002) tem o intuito 

de observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos sem interferir neles, assim os 

fenômenos estudados não são manipulados. (ANDRADE, 2002) 

De acordo com Gil (1991, p. 46): 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 

de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados 

sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. [...] São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo 

levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população. 
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A partir desses conceitos, pode-se afirmar que a pesquisa investigará as opiniões 

dos formandos do Curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará sobre a 

participação dos conhecimentos de Marketing na formação do profissional. 

4.2 Método de Pesquisa 

Para viabilizar a coleta de informações a técnica utilizada foi o focus group que 

“trata-se de um tipo de entrevista em profundidade realizada em grupo. Tem como objetivo a 

discussão de um tópico especifico.” (MARTINS E THEÓPHILO, 2007, p. 88). 

 

O focus group é um tipo de entrevista em profundidade realizada em grupo, cujas 

reuniões apresentam características definidas quanto a proposta, tamanho, 

composição e procedimentos de condução. O foco ou objeto de análise é a interação 

dentro do grupo. Os participantes influenciam uns aos outros pelas respostas às 

ideias colocações durante a discussão, estimulados por comentários ou questões ou 

questões fornecidos pelo moderador. (FREITAS, 1998) 

 

Esse método foi escolhido porque a integração espontânea dos participantes 

propicia riqueza e flexibilidade na coleta das informações, dados e evidencias não comuns 

quando se aplica um instrumento individualmente, além de que o focus group torna possível 

reunir, simultaneamente, as diferentes partes interessadas e recolher uma vasta quantidade de 

informações qualitativas em um espaço de tempo relativamente curto. 

 

A coleta de dados através do grupo focal tem como uma de suas maiores riquezas 

basear-se na tendência humana de forma opiniões e atitudes na interação com outros 

indivíduos. Ele contrasta, nesse sentido, com dados colhidos em questionário 

fechados ou entrevistas individuais, onde o individuo é convocado a emitir opiniões 

sobre assuntos que talvez nunca tenha pensado anteriormente. (IERVOLINO, 2001.) 

 

Segundo Mattar (1993) as principais vantagens do focus group em relação aos 

demais métodos de pesquisa são: o sinergismo, interação entre os elementos que enriquece os 

resultados, estimulação, espontaneidade e naturalidade nas colocações, flexibilidade para o 

moderador dirigir a discussão para um novo tópico interessante que tenha surgido e não havia 

sido previsto, profundidade, amplo leque de dados possíveis de se obter e rapidez na coleta. 

Ainda segundo Mattar (1993), a maior desvantagem desse método é a 

impossibilidade de utilização dos dados obtidos de forma conclusiva. De acordo com o autor 

as principais desvantagens do focus group em relação aos demais métodos de pesquisa são: o 

pesquisador tem menor controle sobre os dados gerados, não é possível saber se a interação 
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em grupo reflete ou não o comportamento individual, os dados são mais difíceis de analisar, 

os grupos são difíceis de reunir. 

Com o consentimento dos participantes a sessão de focus group foi filmada e 

transcrita, a fim de possibilitar uma análise mais eficaz. A entrevista aprofundada teve 

duração de trinta e sete minutos, tendo como moderador o próprio pesquisador. Foi utilizado 

um questionário norteador com seis perguntas que permitiam flexibilidade a entrevista, desta 

forma os respondentes ficaram livres para levantarem outras questões e observações 

pertinentes ao tema da sessão.    

4.3 Seleção dos Participantes  

Para definir universo e amostra, Silva e Menezes (2005) afirmam que universo é a 

totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para um 

determinado estudo e que a amostra é parte da população ou do universo, selecionada de 

acordo com uma regra ou segundo critérios pré-estabelecidos.  

A escolha dos participantes foi feita conforme o propósito da pesquisa e a amostra 

escolhida é composta por sete formandos do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará, pois de acordo com Mattar (1993) grupos acima de doze pessoas inibem e 

reduzem as possibilidades de participação de todos os membros e grupos com menos de sete 

pessoas tendem a ser menos dinâmicos e cresce a possibilidade de que apenas alguns 

participantes dominem a reunião.  

Participaram somente alunos que já haviam cursado a disciplina de Administração 

Mercadológica, atualmente a única disciplina que o curso possui, de forma obrigatória, onde 

são apresentados os conteúdos de Marketing.  

4.4 Análise dos dados 

Para a realização da análise dos dados o método aplicado foi a análise de conteúdo 

baseado na conceituação de Bardin (2006), bem como as etapas da técnica explicitadas pelo 

autor. Bardin (2006, p. 38) afirma que a análise de conteúdo consiste em:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. [...] A intensão da 

análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos as condições de 

produção, inferência esta que recorre a indicadores quantitativos ou não. 
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Diante do exposto, percebe-se que a análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações, que tem como objetivo ultrapassar as incertezas e 

enriquecer a leitura dos dados coletados. Como afirma Chizzotti (2006, p. 98), “o objetivo da 

análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo 

manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”. 

O processo de análise de dados em si envolve várias etapas para auferir 

significação dos dados coletados, sendo assim optou-se por elencar as etapas da técnica 

segundo Bardin (2006), o qual as organiza em três fases: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação, respectivamente. 

A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o 

objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da organização 

propriamente dita por meio de quatro etapas: leitura flutuante, que é o estabelecimento de 

contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se começa a conhecer o 

texto; escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que será analisado; formulação 

das hipóteses e dos objetivos; referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que 

envolve a determinação de indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de 

análise (BARDIN, 2006).  

A exploração do material constitui a segunda fase, que consiste na exploração do 

material com a definição de categorias e a identificação das unidades de registro, unidade de 

significação a codificar corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade 

base, visando à categorização e à contagem frequencial, e das unidades de contexto nos 

documentos, unidade de compreensão para codificar a unidade de registro que corresponde ao 

segmento da mensagem, a fim de compreender a significação exata da unidade de registro. A 

exploração do material consiste numa etapa importante, porque vai possibilitar ou não a 

riqueza das interpretações e inferências. Esta é a fase da descrição analítica, a qual diz 

respeito ao corpus - qualquer material textual coletado - submetido a um estudo aprofundado, 

orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a codificação, a classificação e 

a categorização são básicas nesta fase (BARDIN, 2006).  

A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Esta etapa é destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a condensação 

e o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o 

momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2006). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Para auferir significação aos dados foram percorridas as três etapas elencadas por 

Bardin (2006): pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, respectivamente. Os dados, após segmentados, foram analisados à luz dos 

teóricos da presente pesquisa como Brandão e Guimarães (2001), Las Casas (2008), Nonato 

Júnior(2009), Kotler e Keller (2006) e Neiva e D’Elia (2009). Tendo como alvo alcançar os 

objetivos e responder ao questionamento norteador da pesquisa. 

5.1 Percepção quanto à importância e aplicação do marketing 

Primeiro buscou-se identificar se os conteúdos de marketing expostos durante a 

formação dos discentes permitia que os mesmos reconhecessem a importância do marketing 

bem como a sua aplicabilidade. Como demonstra o Quadro 4 a seguir, os participantes, de 

forma unânime, responderam positivamente.  

 Quadro 4 – Percepção quanto à importância e aplicação do marketing 

Os conteúdos de marketing expostos durante a graduação permite que vocês digam qual a 
importância e a qual a aplicabilidade do Marketing? 

Respondentes Respostas  

Respondente 1 
Permite, mas o marketing é muito abrangente, então para você 

visualizar o conceito e importância é preciso mais tempo em contato 
com ele. 

Respondente 2 
Assim, eu penso que permite, de forma introdutória, eu acho que tira o 
primeiro véu e começa a dar uma ideia para agente nessa questão do 

marketing. 

Respondente 3 Permite 

Respondente 4 Permite 

Respondente 5 Permite 

Respondente 6 Permite 

Respondente 7 Permite de forma introdutória 

Fonte: Dados da pesquisa/2013 

Através da análise do quadro, nota-se que a totalidade dos participantes concorda 

que, através dos conteúdos repassados em sala de aula, são capazes de identificar qual a 

importância do Marketing e como aplicá-lo. Porém, destaca-se que alguns afirmaram que os 

conhecimentos fornecidos eram somente uma introdução, devido à grande abrangência do 

marketing. No entanto, observou-se que as respondentes apresentaram conceitos sólidos tanto 

sobre a importância quanto sobre a aplicabilidade do marketing, condizentes com o que 

afirmam autores como Kotler (1998) e Las Casas (2008), Drucker (2001) e Tavares (2005). 
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Segundo Kotler (1998) o marketing deve identificar as necessidades e satisfazer 

os desejos dos consumidores, mas da forma como, onde, quando e pelo preço que o 

consumidor aceita pagar, sem deixar de considerar que o principal determinante das vendas e 

dos lucros é o consumidor. Las Casas (2008) defende que o marketing baseia-se no conceito 

de troca, tendo como função coordenar esse processo de troca entre as partes.  

Este conceito foi muito bem entendido pelas respondentes, como demostra o 

discurso:  

O marketing se baseia no conceito de troca, que tem que ser positivo para ambas as 

partes, tanto para quem vende o produto ou serviço como para o consumidor que vai 

pagar (Respondente 6). 

 

De acordo com Drucker (2001, p. 36), o marketing é uma ferramenta 

indispensável para a geração de lucros. “Pode-se presumir que sempre haverá alguma 

necessidade de vender. Mas a meta do marketing é tornar a venda supérflua, é conhecer e 

entender tão bem o consumidor que o produto ou serviço se adapte a ele e se venda sozinho”.  

Para Tavares (2005, p. 1): 

 

A importância do marketing às empresas é crucial para que estas consigam alcançar 

os objetivos e metas estabelecidas em seus planejamentos estratégicos, 

principalmente, no que tange ao atingimento de vendas e lucro. 

 

Notou-se que as respondentes obtiveram a percepção dessa importância como 

mostra a afirmação de uma delas: 

A forma que a empresa tem de trazer um maior retorno financeiro é através do 

marketing (Respondente 5). 

 

De acordo com Kotler e Keller (2006) os ingredientes-chave do processo de 

administração de marketing são as estratégias e planos criativos e criteriosos que possam 

guiar as atividades de marketing. Desenvolver a estratégia de marketing certa exige uma visão 

crítica do mercado e um entendimento claro de como o marketing funciona. Ter acesso aos 

conhecimentos de marketing durante a formação permitiu que os formandos demostrassem tal 

percepção e entendimento. 

 

Os conhecimentos de marketing me permitiram ter uma visão de mercado, como se 

classifica o mercado, como fazer a análise dos pontos positivos, negativos, das 

oportunidades e ameaças da empresa, como entrar e se manter no mercado 

(Respondente 3). 
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Percebe-se através dos dados que as discentes conseguiram através dos 

conhecimentos de marketing que lhes foram passados captar a importância do marketing e 

identificar a sua aplicabilidade, principalmente, dentro das organizações. 

5.2 A importância do Marketing para o profissional de Secretariado 

Analisando os discursos dos participantes identificaram-se alguns conhecimentos 

que são fornecidos através do marketing e representam um papel importante para o 

profissional de Secretariado tendo em vista que o perfil do Secretário Executivo aponta para 

um profissional com competência para promover e participar da melhoria do processo de 

gestão e desenvolvimento das organizações, do aumento de produtividade e competitividade 

(BORTOLOTTO E WILLERS, 2005), o que evidencia a importância de tais conhecimentos 

na formação do profissional.    

O Quadro 5 apresenta, de forma ranqueada, esses conhecimentos. Os mesmos são 

apresentados em ordem decrescente, de acordo com a quantidade de vezes que foram citados 

pelos participantes. 

Quadro 5 – Conhecimentos fornecidos pelo marketing para o profissional de Secretariado 

Executivo 

Conhecimentos de Marketing Importantes para o Secretariado 

Conhecimentos Quantidade 

Visão holística da organização 7 

Visão critica quanto à tomada de decisão, ao funcionamento e objetivos da 
empresa 

5 

Visão e análise de mercado 4 

Analise e filtragem de informações  1 

Fonte: Dados da pesquisa/2013 

  Neiva e D’Elia (2009) defendem que para ser um agente de resultados é preciso 

que o secretário executivo tenha uma visão holística da empresa, conhecendo desde a 

estrutura e composição da organização até o seu segmento de atuação. Percebe-se que todos 

os entrevistados citaram a visão holística da organização como um conceito de marketing 

muito importante para o profissional de secretariado. Notou-se que dentre as diferentes 

disciplinas do curso, a que trata de Administração Mercadológica foi a que proporcionou tal 

visão aos estudantes. 

 

Cursar uma cadeira de marketing me deu uma visão geral da empresa e eu acho que 

essa visão é importante para o secretário executivo, porque o secretário precisa ter 

essa visão holística, não só de dentro, mas de fora da organização. Das disciplinas 

que eu cursei, essa de marketing foi a que me deu essa visão (Respondente 3). 
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Outro aspecto do marketing que também foi amplamente citado foi a postura 

crítica quanto à tomada de decisão dentro da organização. Percebe-se que esse fator advém da 

visão holística da empresa que foi adquirida também através do marketing. Isso amplia de tal 

forma o conhecimento que o profissional detém do funcionamento da organização e dos 

processos envolvidos que ele passa a sentir-se mais apto quanto à tomada de decisões no seu 

ambiente de trabalho. Esse fator reflete positivamente nos processos internos porque o 

secretário passa a ser mais proativo em suas tarefas e também em situações que fogem do seu 

cotidiano, tomando decisões baseadas no conhecimento adquirido previamente quanto à 

funcionalidade da empresa e do mercado.  

 

O marketing amplia seu ponto de vista, amplia o seu conhecimento e te capacita a 

entender porque determinadas decisões são tomadas dentro da empresa, você passa a 

entender melhor o funcionamento e objetivos da organização (Respondente 5). 

 

O terceiro item mais citado pelos respondentes foi o conhecimento do mercado e 

sua análise. Para o profissional de Secretariado esse aspecto é especialmente válido porque o 

ajudará no assessoramento direto aos executivos, tendo em vista essa tarefa constituir uma das 

competências fundamentais do secretário. Para Nonato Júnior (2009), o trabalho do 

profissional de Secretariado é marcado pelo ato de assessorar, seja o âmbito operacional, 

tático, executivo, intelectual ou interdisciplinar. Os participantes mostraram que conhecer o 

marketing auxilia no desempenho dessa tarefa. 

 

Para assessorar melhor os executivos precisamos ter uma visão do mercado, da 

importância de alguns clientes e fornecedores, precisamos entender melhor as 

estratégias da empresa para assim auxiliar na tomada de decisão e todos esses 

elementos são fornecidos quando estudamos marketing (Respondente 1). 

    

Apesar de ter sido citado por apenas um respondente, a coleta e interpretação de 

dados é um fator importantíssimo para o profissional de Secretariado. Tendo em vista a 

posição estratégica que o secretário ocupa na organização, por sua proximidade com a direção 

e interligação com todos os outros setores, o bom uso dos dados e a interpretação dos mesmos 

é de grande valia para a empresa. Esse aspecto servirá como base para o assessoramento, a 

tomada de decisões e para a compreensão do mercado, bem como da empresa holisticamente. 

Também para Nonato Júnior (2009) independente da natureza da organização da qual este 

profissional faça parte, seu papel de assessoria, interligando informações e pessoas, sempre 

pode ser destacado, tal afirmação pode ser percebida na prática como mostra o discurso da 

respondente: 
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Lá no meu trabalho temos a parte responsável pelo meio de comunicação e de toda 

parte de marketing e eles trabalham diretamente comigo, a secretária, por quê? 

Porque a secretária trabalha com informações e está ligada a praticamente a todos os 

setores (Respondente 5). 

 

A pesquisa também mostrou similaridades entre as competências exigidas dos 

profissionais de marketing e de Secretariado, bem como algumas atividades em comum, 

principalmente em empresas de pequeno porte.  A identificação dessas competências 

similares à luz da revisão teórica e da interpretação do pesquisador foram expostas no Quadro 

6. Mais uma vez, o ranqueamento decrescente foi adotado.  

Quadro 6 – Similaridades entre as competências exigidas dos profissionais de Marketing e de 

Secretariado 
Competências Similares do Marketing e Secretariado 

Competências Quantidade 

Proatividade 7 

Boa comunicação 7 

Boa relação interpessoal 5 

Constante atualização 3 

Gerir informações 2 

Trabalhar sob pressão 1 

Fonte: Dados da Pesquisa/2013 

Através da análise do quadro, percebe-se que a boa comunicação e a proatividade 

são as competências mais citadas como similares entre os profissionais das áreas de 

Marketing e Secretariado, tendo sido mencionadas por todos os respondentes. Já a relação 

interpessoal foi citada por cinco dos participantes. Outras duas competências alistadas como 

similares foram a constante atualização e a boa gestão de informações. Essas similaridades se 

confirmam quando verificamos que o profissional de marketing lida com vários setores da 

empresa, precisa ter grande poder de comunicação e negociação, além de estar sempre 

atualizado, saber trabalhar sob pressão e ser proativo (LAS CASAS, 2008), e que segundo 

Neiva e D’Elia (2009) a comunicação é uma das principais competências do profissional de 

Secretariado, bem como prezar sempre pela qualidade no exercício do seu trabalho, também 

segundo as Diretrizes Nacionais, Brasil (2004), no Artigo 4º, o perfil traçado do profissional é 

de alguém com “iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às 

mudanças, consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu exercício 

profissional”.  

 

As atividades do profissional de secretariado podem se confundir com as do 

profissional de marketing, principalmente em empresas de pequeno porte, porque 
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nessas empresas muitas vezes é o secretário que lida com o público, ele é quem dá 

uma resposta à solicitação de algum cliente ou fornecedor, ele que vai ouvir 

reclamações quando o produto ou serviço não for bem feito, assim ele acaba se 

transformando no responsável pela imagem da empresa (Respondente 3). 

 

Através do discurso dos participantes notou-se também que é exigido dos 

profissionais de Secretariado que eles sejam a imagem e a representação dos valores da 

empresa.  

 

Hoje meu coordenador não pode ir fazer uma visita técnica, então mandou que fosse 

eu e um rapaz. Quando chegamos da visita meu chefe disse assim: Se você soubesse 

que teria visita você teria vindo de salto, mais arrumada né? Ai eu pensei nisso, o 

fato dele ter comentado isso não era reclamando do meu modo de se vestir, mas 

mostrando que no momento da visita eu estava representando a instituição em que 

trabalhava. [...] Como secretária você compõe e carrega os valores da empresa com 

você. [...] A primeira coisa que as pessoas veem é a imagem da pessoa ou produto 

(Respondente 1). 

 

Este fato ocorre devido à posição estratégica que o profissional ocupa dentro da 

organização. Tendo em vista que o secretário, muitas vezes, está em contato direto com 

clientes, fornecedores e os diversos setores da empresa. Desta forma, passa a ser visto como 

uma representação da diretoria e transmissor da imagem e valores pertencentes a organização. 

Transmissão essa que ocorre não somente através da forma de se vestir e portar-se, mas, 

principalmente, através da maneira como desempenha a sua função. 

5.3 O marketing na formação do profissional de Secretariado  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (2004) a formação em 

Secretariado Executivo deve proporcionar aos estudantes uma visão crítica e abrangente 

através de conhecimentos gerais que atendam as expectativas organizacionais e profissionais. 

Com isso, espera-se que esses profissionais estejam prontos para entender, adaptar-se e 

enfrentar os desafios, cobranças e constantes mudanças do mundo dos negócios, além de, no 

exercício da profissão, atuarem eticamente respeitando a si próprio, a categoria, a organização 

e a sociedade.  

Os dados coletados através do focus group mostram que os conhecimentos de 

marketing são importantes para que seja possível ao profissional ter essa formação crítica e 

abrangente.  

Cursar disciplinas de marketing deve fazer parte da formação do profissional, pois 

se não tivermos esses conhecimentos exerceremos a profissão sem alguns conceitos 

importantes e sem a visão crítica do mercado (Respondente 3). 
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O Quadro 7 apresenta o resultado obtido quando os respondentes foram 

questionados se o volume de conhecimentos de Marketing ofertado pelo curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará - UFC era adequado à formação do profissional. 

A maior parte dos participantes declarou sentir a necessidade de pelo menos mais uma 

disciplina que tivesse o Marketing mais voltado para o profissional de Secretariado, 

salientando mais uma vez a importância desses conhecimentos para o bom exercício da 

profissão.  

Quadro 7 – Quanto a adequação do volume de conhecimentos de marketing na formação em 

Secretariado 

O volume de conhecimentos de Marketing ofertado pelo curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará - UFC é adequado à formação do 

profissional? 

Respondentes Respostas 

Respondente 1 Não 

Respondente 2 Não 

Respondente 3 Não 

Respondente 4 Sim 

Respondente 5 Não 

Respondente 6 Sim 

Respondente 7 Não 

Fonte: Dados da Pesquisa/2013 

Acho que deveria ter uma cadeira mais especifica para a nossa atuação como 

secretária executiva (Respondente 2). 

 

Acredito que mais uma cadeira seria válido, porque teríamos a oportunidade de nos 

aprofundar e conhecer mais (Respondente 7). 

 

Dentro da nossa realidade curricular, se a gente tivesse outra cadeira que não fosse 

tão especifica para a nossa área não seria tão interessante (Respondente 5). 

 
Eu concordo que tenha mais uma disciplina, mas essa disciplina teria que ter o foco 

no secretariado, porque para fornecer uma visão geral do marketing uma disciplina 

já é suficiente. Deveria ter uma mais especifica para nossa área, coisas do trabalho 

em si em relação ao marketing (Respondente 3). 

 

Acho que uma disciplina foi suficiente para termos uma visão geral do marketing e 

ao mesmo tempo aplicarmos isso a nossa realidade, mas ajudaria se tivesse um 

aprofundamento voltado para a nossa área, para o que a gente faz (Respondente 1). 

 

 

 Dois dos respondentes afirmaram que os conhecimentos recebidos são adequados 

e suficientes para fornecer ao profissional competências importantes para o desempenho de 

suas atividades. Porém, percebe-se que existe um desejo, pela maior parte, dos discentes de se 
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aprofundar nos conteúdos e conhecimentos que o marketing pode oferecer ao profissional de 

Secretariado.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve por objetivo geral analisar a importância dos conhecimentos de 

Marketing na formação do profissional de Secretariado. Os objetivos específicos visaram 

avaliar a participação dos conhecimentos de marketing na formação do profissional; averiguar 

quais conhecimentos de marketing são obtidos pelos estudantes de secretariado durante a 

formação e verificar se o volume de conhecimentos de Marketing ofertado pelo curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará (UFC) é adequado à formação do 

profissional. 

Através da investigação realizada e análise dos dados obtidos a questão de 

pesquisa suscitada no presente estudo foi respondida: a importância do marketing para o 

profissional de Secretariado Executivo reside nos conhecimentos que essa área pode fornecer 

ao secretariado. Portanto, o objetivo geral foi alcançado através dos objetivos específicos que 

foram sendo, um a um, atingidos e contemplados. 

Por meio da pesquisa observou-se que os discentes tem a dimensão da 

importância do marketing e de sua aplicabilidade dentro das organizações, assim, entendendo 

a relevância e abrangência do marketing defendem que ter conhecimentos em tal área é 

imprescindível para o profissional de Secretariado. Observou-se ainda que as transformações 

que ocorreram no perfil do Secretário Executivo contribuíram para que o profissional 

estivesse sempre buscando conhecimentos que aperfeiçoem a sua atuação dentro das 

empresas. 

Ao analisar os dados coletados detectou-se importantes conhecimentos que são 

fornecidos pelo marketing ao profissional de Secretariado como a coleta e interpretação de 

dados, conhecimento e análise de mercado, postura crítica quanto a tomada de decisão e a 

visão holística da organização. A obtenção desses conhecimentos influenciará de forma direta 

na atuação do profissional de Secretariado, o que torna necessário o estudo de marketing 

durante a formação desses profissionais. 

Outro aspecto percebido foi que os profissionais de Marketing e Secretariado 

apresentam similares competências que lhes são exigidas pelo mercado atual. Entre as quais 

se destacam proatividade, boa comunicação e boa relação interpessoal.  

Quanto a adequação do volume de conhecimentos de marketing ofertados pelo 

curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará – UFC notou-se que  

existe um desejo, pela maior parte, dos discentes de se aprofundar nos conteúdos e 

conhecimentos que o marketing pode oferecer ao profissional de Secretariado. 
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Percebe-se que estudar marketing durante a formação do profissional de 

Secretariado constitui-se necessário para que como determinam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2005) o secretário seja dotado da capacidade de análise, interpretação e 

articulação de conceitos, além de desenvolver uma postura crítica e reflexiva. Assim sendo, 

ter os conhecimentos de marketing tornarão a atuação desse profissional mais eficaz, 

contribuindo de forma positiva para que exerça com maestria a função de assessorar não 

somente ao executivo, mas a toda a organização. 

Reconhece-se as limitações desta pesquisa, principalmente no que se refere ao 

método de coletas de dados, no qual o pesquisador tem menor controle sobre os dados 

gerados e não é possível saber se se a interação em grupo reflete ou não o comportamento 

individual. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO NORTEADOR - GRUPO FOCAL 

1. O conteúdo exposto na disciplina de administração mercadológica permite que vocês 

digam qual a importância do marketing e qual a sua aplicabilidade? 

2. Vocês poderiam me dizer o que é o marketing? 

3. Por meio da disciplina de marketing vocês conseguiram adquirir conhecimentos que 

considerem relevantes para o  profissional de Secretariado? 

4. Vocês conseguem detectar semelhanças entre os profissionais de Marketing e 

Secretariado? 

5. Vocês acham que é importante, durante a formação, que o profissional de Secretariado 

curse de forma obrigatória a disciplina de marketing? 

6. A grade curricular atual só possui de forma obrigatória uma disciplina de marketing, 

que é a de administração mercadológica. Vocês acham que somente uma disciplina de 

marketing é suficiente para oferecer uma boa formação? 

 


