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RESUMO 
 

A comunicação vem ganhando cada vez mais atenção nas organizações. Ela é 

responsável pela interação entre os públicos, circulação de informações e por 

manter a harmonia organizacional. O desenvolvimento da comunicação entre a 

organização e seus diversos públicos, bem como a construção de uma boa imagem 

institucional, é a principal função das Relações Públicas (RP). A comunicação 

também caracteriza o trabalho secretarial visto que boa parte das suas atividades 

demandam processos comunicativos. Por esta razão é que surgiu a questão 

norteadora desta pesquisa: qual a relevância dos conhecimentos de Relações 

Públicas para a atuação do secretário executivo? O objetivo principal é analisar a 

relevância dos conhecimentos de Relações Públicas para a atuação do Secretário 

Executivo a partir da compreensão das suas atividades e/ou responsabilidades. 

Parte-se do pressuposto que o domínio de conhecimentos de Relações Públicas 

pode melhorar a realização das atividades do Secretário Executivo no que se refere 

à comunicação efetiva e o gerenciamento de informações interna e externamente. O 

estudo se valeu de uma pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem 

qualitativa. Para a coleta de dados foi utilizada levantamento de dados com 

profissionais de Secretariado Executivo, graduados e atuantes na área, e com 

alunos do curso de Secretariado Executivo que cursaram a disciplina de Relações 

Públicas da Universidade Federal do Ceará (UFC).  A análise ocorreu com base no 

conteúdo das respostas, identificando divergências e convergências de opiniões, 

seguida da interpretação. Dentre as atividades mais informadas pelos profissionais 

estão a assessoria aos gestores, atendimentos aos públicos, agendamentos, 

transmissão de informações e elaboração, manutenção de arquivos e planejamento 

e execução de reuniões, ou seja, a essência destas atividades é a comunicação. 

Quanto aos conhecimentos necessários para a realização das atividades, os mais 

citados estão relacionados com os conhecimentos de Relações Públicas. Os alunos, 

igualmente, consideraram tais conhecimentos relevantes na formação na medida em 

que contribuem para o desenvolvimento de competências necessárias para a 

realização das atividades secretariais. Ao final do estudo foi constatado que os 

profissionais e os alunos consideram o domínio dos conhecimentos de RP relevante 



 

 

 
 

para o exercício profissional, pois proporciona ao secretário uma atuação em nível 

estratégico, destacando a comunicação como essencial nas rotinas secretarias.  

 
Palavras-chave: Relações públicas. Secretariado. Comunicação nas organizações. 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 

Communication is gaining more attention in organizations. She is responsible for 

interaction between the public, dissemination of information and for maintaining the 

organizational harmony. The development of communication between the 

organization and its stakeholders, as well as building a good corporate image is the 

main function of Public Relations (PR). The communication also features secretarial 

work since most of their activities require communication processes. For this reason 

it is that the main question of this research arose: what is the relevance of knowledge 

of Public Relations for the performance of the executive secretary? The main 

objective is to analyze the relevance of knowledge of Public Relations for the 

performance of the Executive Secretary from the understanding of its activities and / 

or responsibilities. It starts from the assumption that the domain Public Relations 

knowledge can improve the performance of activities of the Executive Secretary with 

regard to effective communication and internal information management and 

externally. The study made use of an exploratory and descriptive, qualitative 

approach. For data collection was used survey data to the Executive Secretary of 

professionals, graduates and working in the area, and students of the Executive 

Secretariat who attended the course discipline of Public Relations of the Federal 

University of Ceará (UFC). The analysis was based on the content of the responses, 

identifying differences and similarities of views, followed by interpretation. Among the 

more informed the professional activities are advice to managers, public attendance, 

scheduling, reporting and preparation, maintenance of files and planning and 

execution of meetings, ie the essence of these activities is communication. As the 

knowledge needed to carry out the activities, the most cited are related to the 

knowledge of Public Relations. Students also considered such relevant knowledge in 

training as they contribute to the development of skills required to carry out the 

secretarial activities. At the end of the study it was found that professionals and 

students consider the field of PR knowledge relevant to professional practice as it 

provides the Secretary one in strategic level performance, emphasizing 

communication as essential in the secretariats routines. 

 
Keywords: Public relations. Secretariat. Communication in organizations. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A comunicação vem ganhando cada vez mais atenção nas organizações, 

ela é responsável pela interação entre os públicos, transmissão de informações e 

por manter a harmonia organizacional. A empresa precisa atingir cada público de 

acordo com seus interesses. As informações direcionadas a um público não podem 

se confrontar com outras encaminhadas a outros públicos, ou seja, as informações 

precisam transmitir mensagens harmônicas e não conflitantes entre si, para que a 

imagem da empresa possa ser coesa (WERNER; OLIVEIRA, 2014, p. 67). 

O desenvolvimento da comunicação entre a organização e seus diversos 

públicos, bem como a construção de uma boa imagem institucional, é a principal 

função das Relações Públicas (RP). Para Kunsch (2003, p. 90), a comunicação 

organizacional deve se constituir no setor estratégico da organização, agregando 

valores e facilitando por meio do RP, os processos e mediações. Artico (2013, p. 

136), ao abordar as Relações Públicas, aponta a comunicação como um grande 

fator de influência e expressividade e quando realizada de maneira eficiente, 

proporciona a sobrevivência e o êxito de qualquer organização. Caso contrário, 

seguramente ocorrerão problemas e insucesso. 

O profissional de Secretariado Executivo (SE) possui uma estreita relação 

com a comunicação. De acordo com Durante (2012, p. 47) “O trabalho secretarial se 

caracteriza pelo ato de comunicar, seja por meio da escrita e da fala, seja através de 

signos, símbolos ou sinais”. A comunicação aliada com a informação estabelece 

uma relação eficaz, pois para que ocorra a comunicação a informação precisa ser 

dirigida e compreendida. Sendo assim, a movimentação das informações se 

relaciona com a forma com que a comunicação está interagindo entre seus 

membros. A partir das informações são construídos conhecimentos e tomadas 

decisões, que irão repercutir diretamente no andamento do negócio (DURANTE, 

2012). 

Na mesma perspectiva segue a opinião de Werner e Oliveira (2014, p. 

19), para quem os profissionais de secretariado “passaram a ser reconhecidos por 

facilitarem os relacionamentos interpessoais, promovendo a interface entre as 

chefias e o restante da organização”, atribuindo, portanto, ao secretário executivo o 
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papel de agente no gerenciamento de informações, facilitando a comunicação e a 

tomada de decisão. 

De maneira semelhante, Artico (2013, p. 128) destaca a relação do 

secretário com a comunicação e a importância deste em obter conhecimentos da 

área de Relações Públicas: 

 
Observa-se que o SE não lida apenas com processos e projetos, mas 
também com pessoas e, por isso, enfatizamos a necessidade de tal 
profissional obter conhecimento e compreensão da área e de um dos 
principais papéis das Relações Públicas (RP): comunicação interna-externa, 
pois além de intermediar a comunicação entre empresa e stakeholders, 
possui o papel de representa-la, remetendo à sua identidade. 
 

Deste modo, as atividades do secretário vão além de um assessor do 

executivo, ele assume a organização do trabalho, fazendo o gerenciamento das 

informações, atendimentos de clientes internos e externos, transitando e interagindo 

com vários setores da organização e, por isso, é um agente importante na 

construção da imagem institucional. Diante desta atuação estratégica, se quer 

investigar: qual a relevância do conhecimento em Relações Públicas para a atuação 

do secretário executivo?  

O objetivo geral do estudo é analisar a relevância dos conhecimentos em 

Relações Públicas para a atuação do Secretário Executivo. Em relação aos objetivos 

específicos, tem-se: i) identificar as atividades que fazem parte da rotina de trabalho 

do secretário executivo; ii) verificar a necessidade de conhecimentos na área de 

Relações Públicas para o desenvolvimento das atividades secretariais; iii) analisar a 

aquisição de conhecimentos em Relações Públicas na formação acadêmica de 

Secretariado Executivo.  

Parte-se do pressuposto que o domínio de conhecimentos em Relações 

Públicas pode melhorar a realização das atividades do Secretário Executivo no que 

se refere à comunicação efetiva, gerenciamento de informações e o repasse das 

mesmas aos públicos interno e externo, de forma a manter a boa imagem da 

organização. Por outro lado, o não domínio de tais conhecimentos pode dificultar os 

relacionamentos com os públicos, prejudicando o alcance das metas e dos objetivos 

institucionais. 

A temática das Relações Públicas já foi investigada no Secretariado 

Executivo (VIEIRA, 2014; ARTICO, 2013; LEITE, 2010;). O estudo de Vieira (2014) 
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mostrou a importância de os conhecimentos de Relações Públicas serem ensinados 

nos cursos bacharelados de Secretariado Executivo do Brasil, já que são 

ferramentas importantes e potencializaria a atuação do profissional. O levantamento 

foi realizado com 74 cursos bacharéis e mostrou que apenas 14 cursos possuem a 

disciplina de Relações Públicas em sua estrutura curricular.  

O estudo de Artico (2013) aborda o secretário executivo como ponte na 

comunicação interna e externa, conservando a boa imagem da organização, 

tornando-se junto com as Relações Públicas um elo importante no nível estratégico-

tático da organização. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica que constatou as 

semelhanças das áreas de Secretariado Executivo e as Relações Públicas e como 

ambas se complementam.  

De maneira semelhante, Leite (2010) propôs reflexão sobre o papel das 

Relações Públicas para o profissional do Secretariado Executivo a partir da 

percepção de estudantes. O estudo demonstrou que existe uma aproximação muito 

visível entre o Secretariado Executivo e as Relações Públicas, porém distinguindo 

que cada uma tem suas especificidades. 

De maneira complementar, o estudo aqui proposto levanta a opinião de 

secretários executivos, atuantes em diferentes segmentos, acerca das suas 

atividades e responsabilidades cotidianas e do quanto necessitam de conhecimentos 

de Relações Públicas para o pleno exercício das mesmas. Também levanta a 

opinião de alunos que estudaram Relações Públicas no curso de secretariado para 

identificar a aplicabilidade dos conhecimentos na disciplina.  

Sobre a composição da presente monografia, têm-se seis capítulos, 

sendo o primeiro esta introdução, onde é abordado a questão problema, os objetivos 

e os motivos que estimularam este estudo. No segundo e terceiro capítulo faz-se o 

embasamento teórico, abordando as Relações Públicas desde o seu surgimento, 

funções e atividades; a comunicação mostrando a sua importância nas 

organizações; o Secretariado Executivo e as Relações Públicas demostrando a 

profissão secretarial nas atividades de comunicação e a sua formação acadêmica. O 

quarto capítulo é dedicado à metodologia, onde encontram-se descritos os 

instrumentos, métodos e procedimentos adotados para este estudo. No quinto 

capítulo é feita a apresentação e análise dos dados e, por fim, no sexto capítulo, se 

destacam os resultados obtidos.  
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2 FUNDAMENTOS DAS RELAÇÕES PÚBLICAS E DA COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL  

 

Visando fundamentar o estudo, fez-se a revisão na literatura disponível, 

que está dividido em dois capítulos O primeiro diz respeito aos fundamentos de 

relações pública e comunicação. É abordado o surgimento, definições, funções e 

atividades das Relações Públicas e, em seguida a comunicação nas organizações, 

evidenciando a sua importância para um melhor desempenho organizacional. O 

segundo capítulo refere-se ao Secretariado Executivo e as Relações Públicas, 

buscando a interação entre as duas áreas de conhecimento, onde também é tratada 

a formação acadêmica do Secretário Executivo. 

 

2.1 As Relações Públicas: surgimento, definições, funções e atividades. 

 

Os primeiros indícios do surgimento do que hoje se convencionou chamar 

de Relações Públicas teriam ocorrido em 1772, quando um grupo de políticos 

revolucionários que estavam envolvidos na luta pela emancipação dos Estados 

Unidos, teve a ideia de contratar o escritor e editor Samuel Adams para desenvolver 

trabalhos com técnicas de comunicação com a finalidade de registrar as estratégias 

dos revolucionários, atuando como um transmissor das estratégias para os demais 

revolucionários. No século XIX, países como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha se 

destacaram na área das Relações Públicas através de seus jornalistas que 

começaram a se especializar em atividades que fossem utilizadas estratégias de 

comunicação. Essas estratégias foram bastante utilizadas para promover o destaque 

do governo, agremiações políticas, empresas e entidades associativas. (MOURA, 

2008, p. 200). 

O nascimento das Relações Públicas aconteceu em meio à efervescência 

política, devido a alguns acontecimentos sindicais nos Estados Unidos, este 

acontecimento fez com que a classe trabalhadora despertasse para uma série de 

estratégias para mobilizar a opinião da sociedade e incitando a classe patronal a 

defender também seus direitos e a se preocupar também com a opinião das 

pessoas, com a finalidade de deixá-los favoráveis às suas causas e interesses. A 

disputa pela opinião das pessoas fez surgir as Relações Públicas como atividade 
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profissional (MOURA, 2008, p. 31). Em 1906, o jornalista norte-americano Ivy Lee, 

criou o primeiro escritório de Relações Públicas e de assessoria de imprensa que 

tinha a missão de recuperar a imagem do empresário mais impopular, John 

Rockefeller (WERNER E OLIVEIRA, 2014, p. 19).  

Com a criação dos primeiros escritórios, houve uma evolução do campo 

das Relações Públicas com a criação dos primeiros departamentos de comunicação 

da empresa, um dos grandes usuários foi Henry Ford. De acordo com Lattimore et al 

(2012, p.42), “a Ford Company foi pioneira no uso de várias ferramentas de 

Relações Públicas. Em 1914, fundou-se um departamento corporativo de filmes [...], 

fez também pesquisas com mil clientes para conhecer suas atitudes e seus 

interesses”. A partir daí as Relações Públicas avançaram para uma atuação cada 

vez mais crescente e de grande importância para as organizações, capaz de 

gerenciar crises e transmitir a comunicação interna e externa com fluidez.  

No Brasil, as Relações Públicas surgem com a preocupação voltada para 

o monitoramento dos interesses públicos. De acordo com Moura (2008, p. 91), o 

primeiro departamento de Relações Públicas no Brasil, surgiu na época da Velha 

República, quando se evidenciava uma grande restrição ao processo industrial e às 

manifestações democráticas. Com isso o serviço das Relações Públicas era utilizado 

como controladores da informação que serviam para a manipulação do governo com 

o povo. Depois da Era Vargas, o Brasil adota o regime democrático e as Relações 

Públicas passam a atuar como apoio ao marketing, com objetivos de persuasão e 

convencimento, com a finalidade de reforçar a visão instrumental da ciência e 

atividade. 

O primeiro curso de Relações Públicas surgiu em 1967, em nível de 

graduação, com duração de quatro anos, na Universidade de São Paulo. No mesmo 

ano foi criada a Lei nº. 5.377 que regulamenta a profissão de Relações Públicas 

(MOURA, 2008, p. 96) e em 1969, através do Decreto-Lei nº. 860 foi criado o 

Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas. 

Para Farias (2009, p. 144), “as Relações Públicas, mesmo sendo uma 

área profissionalmente regulamentada, vivem em um território no qual coexistem 

diversos outros interesses que levam à presença, nele, de profissionais, 

terminologias e forças ora conflitantes ora complementares”. Kunsch (2003, p.128) 

explica que as Relações Públicas possuem uma complexidade maior que a do 
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Jornalismo, da editoração, da multimídia, do rádio, da televisão e da propaganda, 

pois fazer um jornal, criar campanhas e anúncios publicitários ou produzir programas 

radiofônicos e televisivos são atividades tangíveis. Por isso, as Relações Públicas 

não têm o seu objetivo e suas finalidades compreendidas pela sociedade.  

Na mesma linha de pensamento, Leite (2010, p. 4) afirma: 

 
Entende-se que as atividades de Relações Públicas inscrevem-se no 
cenário da comunicação de forma polivalente, pois há um conjunto extenso 
de conhecimentos e abstrações que em certos momentos podem prejudicar 
sua compreensão e oferecer uma visão pouco objetiva da profissão. 
 

Devido a essa polivalência das Relações Públicas, as organizações 

acabam entrando em conflito sobre a identidade das Relações Públicas. Reis (2009, 

p. 45) afirma que: 
Historicamente no Brasil, Relações Públicas, Comunicação Organizacional, 
Comunicação Empresarial, Comunicação Corporativa, Comunicação 
Institucional foram termos utilizados quase que indistintamente, muitas 
vezes, como sinônimos para evitar a repetição de termos. O fato é que, na 
literatura nacional especializada, por muitos anos, o termo genérico 
adotado, em especial quando se fazia referência as “Relações Públicas”. 
Aproximadamente por volta de meados dos anos 1980, esses outros termos 
começaram a ser utilizados alternativamente, quase como “preferência 
pessoal” do autor; não parecia haver a preocupação em se esclarecer se 
eles eram apenas sinônimos, se expressavam diferentes saberes (e, 
consequentemente, diferentes olhares em termos de área de conhecimento) 
ou ainda, quem sabe, se seriam apenas abordagens distintas de uma 
mesma questão. 
 

As relações públicas constituem-se em duas perspectivas: uma teórica, 

que interage com a comunicação organizacional, e outra que cuida da imagem da 

organização como: desenvolvimento, implantação e monitoramento de ações de 

comunicação (OLIVEIRA E PAULA, 2005, p.26). 

Segundo Cesca (2012, p.13), existem várias definições para o profissional 

de Relações Públicas que afirmam que o objetivo principal é a compreensão mútua 

entre os públicos – empresa e seus públicos. A Lei n.º5.377, no cap                                                                     

ítulo I – Do Profissional de Relações Públicas, Art.1º, de 2 de Dezembro de 1967, 

define as Relações Públicas como: 

 
A atividade e o esforço deliberado, planificado e contínuo para esclarecer e 
manter compreensão mútua entre uma instituição pública ou privada e os 
grupos e pessoas a que esteja direta ou indiretamente ligada, constituem o 
objeto geral da profissão liberal ou assalariada de Relações Públicas. 
(BRASIL, 1967, p.1) 



19 

 
 

 

Werner e Oliveira (2014, p. 25) definem as Relações Públicas como a 

“área da comunicação social responsável especialmente pela comunicação 

organizacional”. Já Cesca (2012, p.14) denomina as Relações Públicas como “uma 

profissão que trabalha com comunicação, utilizando todos os seus 

veículos/instrumentos para administrar a relação da empresa com os seus públicos”. 

Penteado (1984, p. 5) define as Relações Públicas como um conjunto dos processos 

da arte para se conseguir a aceitação social.   

Andrade (2008, p.100) afirma que: 

 
O profissional de Relações Públicas deve funcionar como agente catalisador 
dentro da empresa, em presença da administração e dos funcionários, 
procurando ativar e manter a compreensão e a confiança que devem reinar 
em toda organização. Cabe a ele estimular e facilitar a comunicação em 
ambos os sentidos, entre a administração e os empregados, para conseguir 
um clima de entendimento. 
 

Deste modo, as Relações Públicas e os profissionais dessa área 

trabalham promovendo e administrando relacionamentos, mediando conflitos e 

criando estratégias e programas de comunicação para utilizá-los em diferentes 

situações (KUNSCH, 2003, p. 90).  

A comunicação tem como papel principal comunicar seu público alvo, seja 

ele externo e interno. Ela tem o poder de contribuir para definir e concretizar metas e 

objetivos, além de possibilitar a integração e o equilíbrio entre as áreas da 

organização. Ianhez (1997, p.155 apud Kunsch 2003, p. 101) afirma que: 

 
Relações Públicas é a comunicação na administração, no que diz respeito à 
sua visão institucional e à adequada utilização desta em todas as áreas de 
estrutura organizacional. Ela deve buscar a conscientização de todos, 
dentro da organização, do papel e da responsabilidade que têm pelo seu 
conceito. Ela apoia, orienta e assessora todas as áreas da organização no 
tocante à forma mais adequada de conduzir suas relações com o público.  
 

O profissional de Relações Públicas desempenha o papel de 

embaixadores da boa vontade corporativa trabalhando com que o relacionamento 

entre os públicos seja de extrema importância para as organizações, pois eles 

acabam se tornando um elo para a interação entre os meios, prezando sempre a 

boa imagem da organização. Segundo Lattimore (2012, p. 42), os comunicadores 
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corporativos começaram a constatar que os funcionários são os melhores meios de 

propagação da imagem da empresa e com toda essa importância, os funcionários 

passaram a ser reconhecidos como “um público relevante e uma audiência 

devidamente importante para as iniciativas de Relações Públicas”. 

As Relações Públicas é uma área complexa no que tange às suas 

atividades, a incompreensão sobre a real finalidade da área, impede para a maioria 

das pessoas que conheçam a área e prejudica o desempenho das funções. Werner 

e Oliveira (2014, p. 22) informam que: 

 
A área de Relações Públicas abriga uma grande variedade de funções, 
como: as várias formas de comunicação dirigida; as diversas alternativas de 
relacionamento com a comunidade; a comunicação com clientes, 
investidores, fornecedores e parceiros de negócios; o gerenciamento de 
crises; as relações com a mídia (assessoria de imprensa e formação de 
porta-vozes); as pesquisas de opinião e de mercado; o planejamento de 
eventos, entre outras. 
 

 

Para Kunsch (2003, p. 126), as funções básicas específicas das Relações 

Públicas são: 

 
Diagnosticar o relacionamento das entidades com os seus públicos; 
Prognosticar a evolução da reação dos públicos diante das ações das 
entidades; Propor políticas e estratégias que atendam às necessidades de 
relacionamentos das entidades com seus públicos; Implementar programas 
e instrumentos que assegurem a interação das entidades com seus 
públicos. 

 

E através das funções específicas surgiram as atividades de Relações 

Públicas que na visão de Kunsch (2003, p. 126) são: 

 
Realizar pesquisas e auditorias de opinião e imagem; diagnósticos de 
pesquisas e de auditoria de opinião e imagem; planejamento estratégico de 
comunicação institucional; pesquisa de cenário institucional; Estabelecer 
programas que caracterizem a comunicação estratégica para criação e 
manutenção do relacionamento das instituições com seus públicos de 
interesse; Planejar, coordenar e executar programas de interesse 
comunitário; de informação para a opinião pública; comunicação dirigida; 
utilização de tecnologia de informação aplicada à opinião pública; 
esclarecimento de grupos, autoridades e opinião pública sobre os interesses 
da organização; Dedicar-se ao ensino de disciplinas de teoria e técnicas de 
Relações Públicas; Avaliar os resultados dos programas obtidos na 
administração do processo de relacionamento das entidades com seus 
públicos.  
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De acordo com Werner e Oliveira (2014, p. 27), as funções e atividade 
básicas do profissional de Relações Públicas estão compreendidas em cinco áreas, 
descritas no Quadro 1. 

 
 

Quadro 1 - Áreas de Relações Públicas 
Área Descrição 

Pesquisa 

O profissional promove pesquisa de sondagem de opinião pública e 
audiência, analisar os resultados obtidos para poder traçar diagnósticos e 
prever ações, definir e entender os públicos estratégicos da empresa e 
detectar situações que envolvem a imagem da empresa perante a opinião 
pública. 

Assessoria e consultoria O profissional age sugerindo e definido as políticas de comunicação da 
empresa. 

Planejamento 
O profissional participa do planejamento estratégico, elaborando e 
planejando campanhas institucionais e de operações de Relações 
Públicas. 

Execução O profissional de interagir com os públicos internos e externos favorecendo 
a comunicação da empresa. 

Avaliação 
O profissional deve avaliar se a qualidade da comunicação entre 
relacionamento organização-públicos está satisfatória para a manutenção 
da boa imagem da organização. 

Fonte: Adaptado de Werner e Oliveira (2014, p. 27). 

 

Kunsch (2009, p. 204) destaca que “as Relações Públicas devem 

gerenciar a comunicação nas organizações e têm de ser encaradas como uma 

função estratégica, como valor econômico, não periférico, cosmético e dispensável”. 

As Relações Públicas devem administrar estrategicamente a comunicação das 

organizações com seus públicos, atuando com total sintonia com as demais 

modalidades da comunicação integrada que são: a administrativa, interna, 

institucional e mercadológica. 

Para que o profissional desempenhe sua missão são necessárias 

algumas habilidades como o domínio da língua portuguesa; conhecimento de pelo 

menos um idioma estrangeiro; conhecimento de administração; marketing; visão 

estratégica de negócios; saber planejar e planejar-se; capacidade administrativa e 

de articulação política e equilíbrio emocional. (KUNSCH, 2003, p. 128). 

O profissional de Relações Públicas deve buscar sempre a capacidade de 

aprimorar seus conhecimentos a fim de se adaptar a diversas mudanças que 

possam ocorrer na organização. Segundo Junior (2006, p. 128) “O profissional de 

Relações Públicas da atualidade é o gestor dos processos de comunicação da 

organização, trabalha com as práticas modernas da administração e, principalmente, 

com as ferramentas de planejamento”. 
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Na organização, o trabalho das Relações Públicas é uma ferramenta 

estratégica e de ação, desenvolvendo o conhecimento, atitude e compromisso dos 

stakeholders. Sendo a comunicação um pré-requisito para um processo de tomada 

de decisão, direcionando as informações a todos os níveis hierárquicos da empresa.  

 

2.2 A comunicação nas organizações 

 

Nenhum grupo ou organização pode existir sem que haja interação entre 

seus membros. A comunicação é essencial para a transmissão de informações e 

idéias. Comunicar-se é mais do que transmitir uma informação, é saber se a 

informação foi entendida. Logo, a comunicação inclui tanto a transferência quanto a 

compreensão do significado (ROBBINS; JUDGE, 2014, p. 227). 

Para Hall (2004, p.157): 

 
As comunicações, nas organizações, devem proporcionar informações 
precisas, com as implicações emocionais apropriadas, para todos os 
membros que precisam do conteúdo da comunicação. Isso supõe que nem 
um excesso ou uma falta de informações se encontra no sistema, estando 
claro, desde o início, quem pode utilizar aquilo que está disponível. 

 

A comunicação é imprescindível para que haja a tomada de decisões. 

“Ela proporciona as informações de que as pessoas e os grupos precisam para 

tomar decisões ao transmitir dados para que se identifiquem e avaliem alternativas” 

(ROBBINS, 2005, p.233). 

Segundo Marchiori (2008, p. 27), a comunicação ganhou destaque na 

gestão organizacional devido ao seu caráter estratégico, que vem sendo 

acompanhado especialmente por empresas que buscam acompanhar as 

transformações e se mostrar para diferentes tipos de públicos com os quais se 

relaciona. Sendo que, “a atitude empresarial interna é condição fundamental para o 

êxito desse processo”. 

O ato de comunicar é baseado nos conteúdos de diversas disciplinas do 

conhecimento humano, intermediando o discurso organizacional, ajustando 

interesses, controlando os clientes internos e externos, promovendo maior 

aceitabilidade da ideia empresarial. Com isso, chega a contribuir com maior 

dinamismo, apoiando e reforçando a economia organizacional (REGO, 1986, p.13). 
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Turra et al (2014, p. 7) informam que: 

 
A comunicação entra com o papel de ligação interna dentro da empresa, 
passando as informações de setores para setores, sendo o combustível 
para a melhora ou piora dos resultados do negócio. Já no setor externo, ela 
ajuda as empresas a acharem fornecedores e compradores. Através de 
uma comunicação clara os fornecedores podem dá os feedbacks que as 
empresas esperam. 

 

Na organização são utilizados os fluxos de comunicação que são 

responsáveis em conduzir diversos tipos de comunicação nas mais variadas 

direções. Os fluxos são demonstrados no Quadro 2, conforme informado por 

Robbins (2005, p. 234). 

Além dos fluxos de comunicação, para que ocorra a troca de informações 

pessoais ou a dispersão de informações operacionais, é utilizada no âmbito 

organizacional, duas espécies de canais: os canais formais e os canais informais. Os 

canais formais são ferramentas oficiais, pelos quais passam tanto as informações 

descendentes como as ascendentes e que visam garantir o funcionamento eficiente 

da comunicação. Os meios informais são aqueles não planejados pela diretoria da 

organização, que ignoram, até mesmo, a existência dos canais formais (REGO, 

1986, p.48).  

 
Quadro 2 - Fluxos de comunicação  

Fluxo Direção Descrição 

Vertical 
 

Ascendente 

Dirige-se aos escalões mais altos do grupo ou da organização. É 
utilizada para fornecer feedback aos executivos, informá-los sobre os 
progressos em relação às metas e relatar os problemas que estão 
ocorrendo. 

Descendente 

Dirige-se dos níveis mais altos para os mais baixos. É utilizada pelos 
executivos e líderes para atribuir tarefas, fornecer instruções de 
trabalho, informar aos subordinados sobre políticas e procedimentos, 
identificar problemas que necessitam de atenção e fornecer feedback 
sobre o desempenho. 

Horizontal Lateral 

Se dirige entre os membros de um mesmo grupo ou de grupos do 
mesmo nível, entre executivos do mesmo nível ou entre quaisquer 
pessoas que estão em um nível horizontal equivalente dentro da 
organização. É utilizada para economizar tempo e facilitar a 
coordenação. 

Fonte: Adaptado de Robbins (2005, p. 234). 

 

Nas organizações, a comunicação deve ser rápida e interativa. Kunsch 

(2003, p.87) informa que para se ter maior agilidade na comunicação entre os 
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diversos públicos, é necessário que se tenha meios de comunicações variados, 

como os citados na Quadro 3.  

 
Quadro 3 - Meios de comunicação 

Meios de comunicação 
das organizações Descrição 

Orais São divididos em diretos e indiretos. 
Diretos: são conversa, diálogo, entrevista, reuniões, palestras, encontros 
com presidente face a face; 
Indiretos: são telefone, intercomunicadores automáticos, rádios, alto-
falantes etc. 

Escritos 
Dizem respeito a todo material informativo impresso, a saber: instruções 
e ordens, cartas, circulares, quadro de avisos, volantes, panfletos, 
boletins, manuais, relatórios, jornais e revistas. 

Pictográficos São representados por mapas, diagramas, pinturas, fotografias, 
desenhos, ideografias, entre outros. 

Escrito-pictográficos Se valem da palavra escrita e da ilustração. São cartazes, gráficos, 
diplomas e filmes com legenda. 

Simbólicos São insígnias, bandeiras, luzes, flâmulas, sirenes, sinos e outros sinais 
que se classificam tanto como visuais quanto auditivos.  

Audiovisuais 
São constituídos principalmente por vídeos institucionais, de treinamento 
e outros, telejornais, televisão corporativa, clipes eletrônicos, 
documentários, filmes etc. 

Fonte: Redfield (apud Kunsch 2003, p.87) 
 

Na mesma linha de pensamento, Robbins (2005, p. 235) afirma que a 

comunicação ocorre através da comunicação oral, da escrita e da não-verbal. A 

comunicação é uma ferramenta estratégica para o compartilhamento dos interesses 

dos colaboradores e da empresa e a utilização desses meios facilitam a transmissão 

das informações claras e objetivas. 

De acordo com Marchiori (2008, p. 140), a comunicação é vista como um 

processo de sustentação da organização, isso faz com que o profissional que 

trabalha com a comunicação busque o aprofundamento das análises com a 

finalidade de se alcançar uma avaliação real do contexto organizacional, podendo 

então, se atingir o resultado proposto.  

As organizações começaram a entender que para se alcançar um 

resultado desejado era necessário que a comunicação interagisse com os 

indivíduos. Logo, o público interno começou a ser valorizado dentro das 

organizações, pois as “pessoas formam grupos para alcançarem objetivos comuns e 

atender às suas necessidades. Deste modo estabelecem uma cultura que 

impulsionam os indivíduos a agirem, interagirem e se organizarem dentro de uma 

empresa” (MENAN, 2009, p. 1). 
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A comunicação, contudo, vem deixando de ser técnica e passando a 

atuar como aliada estratégica da organização, pois para se comunicar é necessário 

saber se comunicar. Marchiori (2008, p. 158) informa que “o ato da comunicação 

deve estar em equilíbrio com os fatos comunicados”. Logo, buscar maneiras de 

transmitir uma informação passando credibilidade e comprometimento faz com que o 

indivíduo se identifique com a causa e transmita o real sentimento que o profissional 

da área projetou com aquela informação, alcançando a eficácia da comunicação.  

Até aqui foi destacada a importância das Relações Públicas e da 

comunicação eficaz para a constituição de uma imagem positiva da organização, 

interna e externamente. No próximo capítulo, se apresenta o Secretariado Executivo 

e relaciona-o com as atividades de comunicação e de Relações Públicas da 

organização. 
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3. O SECRETÁRIO EXECUTIVO E A COMUNICAÇÃO 

 

Analisando a história do Secretariado Executivo é nítida a evolução e as 

transformações pelas quais passou essa profissão. O desenvolvimento do secretário 

executivo no Brasil ocorreu por volta dos anos 1950, quando a mulher ingressou no 

mercado de trabalho. Nesta época, a mulher não possuía referência como 

profissional e levou para o espaço organizacional as características que eram 

peculiares ao lar e família. Inicialmente suas atribuições eram simples como tirar 

cópias, arquivar documentos, atender telefonemas e datilografar peças 

(NATALENSE, 1998, p.7). 

Os avanços tecnológicos juntamente com as lutas da categoria 

contribuíram para que a profissão obtivesse a regulamentação, proporcionando ao 

secretário executivo a possibilidade de ampliar seu campo de atuação (NEVES, 

2007). Sendo assim, a profissão foi se desenvolvendo e conquistando seu espaço 

dentro das empresas, assumindo o perfil de um profissional que é polivalente e com 

habilidade multifuncional, estando inserido no contexto organizacional (MEDEIROS, 

HERNANDES, 2010, p. 316).  O Quadro 4 mostra a evolução no perfil do profissional 

de secretariado. 

 
Quadro 4 – Evolução do perfil do profissional de secretariado 

Ontem Década de 90 Século XXI 
Formação dispersiva, 
autodidatismo. 

Existência de cursos 
específicos para formação. 

Amadurecimento profissional - código 
de ética. 

Falta de qualquer requisito para o 
aprimoramento. 

Cursos de reciclagem e de 
conhecimentos peculiares. 

Constante aprimoramento e 
desenvolvimento contínuo. 

Ausência de política para 
recrutamento e seleção. 

Exigência de qualificação e 
definição de atribuições e 
plano de carreira. 

Visão holística e trabalho em equipe, 
consciência profissional. 

Organizações burocráticas com 
tarefas isoladas. 

Organizações participativas, 
tarefas definidas, trabalho com 
qualidade, criatividade e 
participação. 

Organizações empreendedoras, 
trabalho em equipe, visão global, 
metodologia flexível, divisão de 
responsabilidade. 

Tarefas traçadas pela chefia. Tarefas definidas pelo novo 
estilo gerencial. 

Tarefas globais com autonomia para a 
execução. 

Secretário como função. Secretário como profissão. Secretário com reconhecimento 
profissional e comprometido com 
resultados. 

Objetivo de trabalho determinado 
pelo poder da chefia. 

Objetivo de trabalho definido 
pela necessidade do mercado. 

Objetivo do trabalho definido pela 
equipe empreendedora. 

Falta de recursos. Domínio em informática e 
outros conhecimentos. 

Necessidade constante de 
aprimoramento e de novos 
conhecimentos e de visão do negócio.

Chefia. Executivo. Parceria. 
Fonte: Adaptado de Neiva e D’Elia (2009, p. 37) 
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Nas décadas de 1950 e 1960, o perfil do secretário executivo no Brasil 

caracterizava-se por ser visto como um profissional que se restringia executar as 

técnicas secretariais básicas, como datilografia, taquigrafia, arquivo, anotação em 

agenda e, em raríssimos casos, redação. Foi neste período que iniciou-se o 

processo de transição de uma posição operacional para gerencial. Na década de 

1970, a profissão ganha destaque com o aumento da complexidade das 

organizações passando a atuar como membro de assessoria gerencial. Nas décadas 

de 1980 e 1990, passa a ter um papel voltado à gerencia e o cargo começa a ser 

exercido também pelo sexo masculino. (LEITE, 2010; NONATO JUNIOR, 2009). 

O Secretário Executivo contemporâneo exerce na organização o papel de 

assessor executivo, além de transmitir informações e executar tarefas que lhe são 

confiadas, como organização do setor, classificação de documentos, digitação, 

arquivamento de dados, emissão de planilhas e redação de documentos (LEITE, 

2010, p. 2). Na mesma linha de pensamento, Biscoli e Cielo (2004, p. 12) ressaltam 

o profissional de Secretariado Executivo empenhado no trabalho de assessoria, 

cujas habilidades vão desde a gestão de rotinas administrativas até a leitura e 

gerenciamento das relações organizacionais, desenvolvendo a característica de 

mediador de relacionamentos, tanto no ambiente interno da empresa quanto no 

ambiente externo com os clientes, fornecedores, órgãos reguladores, etc.  

O desenvolvimento tecnológico também contribuiu para a mudança da 

rotina secretarial. Veiga (2011, p. 22) chama a atenção para a mudança no papel 

que o profissional de Secretariado exerce nas organizações:  

 
A tecnologia da informação contribuiu para que os gerentes assumissem as 
tarefas que eram desempenhadas pela secretária, tornando-os mais 
independentes, embora alguns ainda mantenham a antiga postura. Com 
isso, a secretária pode se dedicar mais aos assuntos relacionados à 
empresa, tornando-a necessária e importante. Hoje, além de desempenhar 
suas atividades operacionais, a secretária atua como gestora de processos, 
de pessoas e de informação. 

 

Espera-se do profissional de secretariado, atualmente, uma postura 

dinâmica, de iniciativa e resiliência, além de saber comunicar-se em todos os níveis. 

Para Neiva e D’Elia (2009, p. 29) esse profissional deve atuar como o elo entre 

clientes internos e externos, parceiros, fornecedores; gerenciador de informações; 

administrador de processos de trabalho e preparador e organizador do “meio de 
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campo” para que soluções e decisões sejam tomadas com qualidade. Também se 

faz necessário que o secretário executivo tenha uma visão do todo organizacional e 

saiba qual é o seu papel no alcance das metas estabelecidas.  

 

3.1 A profissão secretarial nas atividades de comunicação e de RP 
 

A relação do secretariado com a comunicação existe desde o surgimento 

da profissão, que se deu nas civilizações antigas, através dos escribas, que 

possuíam na época, características hoje ainda fundamentais aos secretários 

executivos como confiança, profissionalismo e competência. De acordo com Nonato 

Júnior (2009, p.81), o marco principal do escriba era a assessoria aos seus líderes, 

eles possuíam papel de confiança, que faziam do sigilo das informações, o sucesso 

de seus líderes. Os escribas possuíam um alto nível de intelectualidade e 

conhecimento cultural que os fazia ser respeitados por toda sociedade da época, 

além de propagar o conhecimento por meio da escrita (DURANTE, 2012, p.9). 

A partir dos escribas, foram surgindo outros personagens importantes na 

história do secretariado como François Champollion, que “como um dos maiores 

secretários de todos os tempos [...], Champollion realizou a interpretação de diversos 

símbolos e escritas desconhecidas a partir de leituras interdisciplinares e histórico-

culturais”. Champollion, então, começara a ser intitulado ora como “o último escriba”, 

ora como “o pioneiro secretário”. Para o Secretariado Executivo, esse grande 

assessor deixa a mensagem de sempre se aprofundar e buscar uma ampla visão 

sobre a realidade, através da interação com os públicos e utilizando a linguagem 

com o intuito de dinamizar e buscar novos direcionamentos na organização. 

(NONATO JUNIOR, 2009, p.88).  

Seiblitz (2000, p. 49) compara o secretário executivo hoje a um assessor 

de imprensa, pois ele precisa conhecer a empresa em que trabalha e estar 

consciente sobre quais os objetivos que ela almeja atingir, qual é a sua área de 

atuação e quais seus produtos, fornecedores, concorrentes. A função do secretário 

executivo é cada vez mais gerencial. Dessa forma, ele necessita desenvolver 

habilidades de percepção estratégica do negócio aonde atua. Da mesma forma, o 

profissional de Relações Públicas precisa estar engajado e comprometido com a 

organização em que representa, bem como conhecer profundamente a gestão da 
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organização e as estratégias do negócio para poder prestar os aconselhamentos 

necessários na intermediação dos contatos da empresa com os clientes internos e 

externos (WERNER; OLIVEIRA, 2014, p.8).  

Em se tratando das atividades atuais do secretário executivo, no período 

de 2007- 2009 foi realizada uma pesquisa com profissionais de secretariado 

atuantes no Rio Grande do Sul, em que se levantaram as atividades cotidianas 

desses profissionais. Observou-se um significativo diferencial entre o secretário atual 

e o de meados de 1950 “demostrando que as atividades secretariais continuam 

sendo ampliadas e aprimoradas” (DURANTE; SANTOS, 2010, p.25). No quadro 5 é 

exposta a evolução das atividades secretariais. 
Quadro 5 – Atividades secretariais 

O que se fazia  
antes 

Atividades realizadas meados de 
2000 

Atividades atuais levantadas na  
pesquisa 

Datilografia Gerenciamento de sistemas de 
informação por meio do controle de 
rotinas automatizadas multimídia 
(editores de texto, agendas e planilhas 
eletrônicas, bancos de dados, etc.). 

Aquisição, armazenamento, distribuição, 
tratamento e disponibilização de informações por 
meio de sistemas de informações gerenciais 
(SIG) e sistemas de apoio à decisão (SADs). Uso 
de editores de textos, planilhas, apresentações 
gráficas, correios eletrônicos, pesquisas virtuais. 

Envio e recebimento 
de correspondências 

Coordenação de fluxo de informações e 
de papéis no departamento, muitas 
vezes encaminhando-os para uma 
equipe de apoio. 

Coordenação do fluxo das informações e dos 
documentos, assegurando a circulação adequada 
das informações. 

Provisão de material Coordenação de compras, cotação de 
materiais com fornecedores alternativos 
e administração dos custos do 
departamento. 

Gerenciamento do estoque e dos custos. 
Levantamento de preços e efetuação de compras.

Coordenação de 
viagens 

(Incluído do segundo item) Planejamento de viagens, organização da 
documentação para a viagem. 

Atendimento de 
telefones e visitas 

Atendimento com enfoque de qualidade 
total a clientes internos e externos. 

Atendimento aos diversos públicos, conciliando 
os interesses e visando a satisfação. Faz a 
ligação entre a empresa e os clientes e entre os 
superiores e funcionários. 

Manutenção de 
arquivos 

Organização de sistemas de dados e 
informação em arquivos físicos e 
eletrônicos. 

Gestão documental em arquivos físicos e 
eletrônicos. Gerenciamento eletrônico de 
documentos (GED). 

Agendamentos de 
reuniões 

Apoio a reuniões, já que os próprios 
executivos marcam seus compromissos 
utilizando sistemas informatizados de 
comunicação interna. 

Planejamento, acompanhamento, registro e apoio 
em reuniões. 

   Gerenciamento da agenda da empresa e dos 
superiores, buscando otimizar o tempo. 

   Controles diversos que orientam a tomada de 
decisão dos superiores. 

   Planejamento, execução e avaliação de eventos 
internos e externos. 

   Identificação e solução de problemas. 
   Planejamento, organização, direção e controle 

das suas práticas 
Fonte: Durante e Santos (2010, p. 39). 
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Percebe-se que a comunicação e a informação fazem parte da maioria 

das atividades atuais do secretário, mostrando a importância destas para o 

desenvolvimento estratégico da organização. Através do envolvimento do secretário 

nos processos de comunicação na empresa que se evidencia a aproximação com as 

Relações Públicas que, segundo Kunsch (1999, p. 140) tem a função essencial de 

“administrar e gerenciar, nas organizações, a comunicação com os diversos 

públicos, com vistas à construção de uma identidade corporativa e de um conceito 

institucional positivo junto à opinião pública e à sociedade em geral”. 

Para Motta (1973, p. 49), embora o secretário executivo não atue 

profissionalmente como um Relações Públicas, em algumas empresas na ausência 

do profissional de Relações Públicas quem executa as suas tarefas tende a ser o 

secretário. O secretário desempenha algumas funções de Relações Públicas que 

compreendem contatos com o público, com o objetivo de influenciá-lo 

favoravelmente, como: obter confiança, conseguir apreciação, buscar compreensão, 

esclarecer dúvidas e manter entendimentos (MEDEIROS; HERNANDES, 2010, p. 

15). 

A comunicação ineficiente torna-se um problema nas organizações e 

dificultam o trabalho do secretário; pois geram conflitos exigindo do secretário 

habilidades para contorná-los. O código de ética do profissional de secretariado, no 

capítulo VI – Das relações com a Empresa, Art.10º, traz essa perspectiva: 

 
Compete ao Profissional, no pleno exercício de suas atividades: a) 
identificar-se com a filosofia empresarial, sendo um agente facilitador e 
colaborador na implantação de mudanças administrativas e políticas; b) agir 
como elemento facilitador das relações interpessoais na sua área de 
atuação; c) atuar como figura-chave no fluxo de informações desenvolvendo 
e mantendo de forma dinâmica e contínua os sistemas de comunicação. 
(BRASIL,1989, p.2)  

 

O secretário possui atribuições que muito se assemelham as Relações 

Públicas, principalmente, no que tange a interação entre os meios. A forma de se 

comunicar entre os públicos, faz com que as organizações se tornem mais 

dinâmicas no competitivo mercado de trabalho. Artico (2013, p.130) diz que o 

secretário executivo e as Relações Públicas possuem em comum tarefas 

semelhantes no que se refere a comunicação interna e externa de uma organização, 
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mantendo “a eficiência e eficácia da comunicação e harmonia das informações entre 

todos os níveis da empresa”. 

Sendo assim, o Secretário Executivo exerce seu papel de gestor e 

articulador de processos administrativos, adotando a responsabilidade da 

comunicação ao zelar pelas relações do seu cargo com os demais dentro da 

empresa e assim se responsabilizando pelas relações da empresa com todo seus 

stakeholders, e ainda observando a imagem da empresa que representa junto ao 

público externo (BÍSCOLI; LOTTE, 2006, p. 169). 

Outra análise é a partir das atribuições do secretário executivo elencadas 

na Lei 7.377, de 30 de setembro de 1985, alterado em 10 de janeiro de 1996 pela 

Lei 9.261, em que a maioria das atribuições se relacionam com a comunicação, pois 

para que haja interação entre os meios é necessário que eles se comuniquem.  

 
I - planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; II - 
assistência e assessoramento direto a executivos; III - coleta de 
informações para a consecução de objetivos e metas de empresas; IV - 
redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma 
estrangeiro; V - interpretação e sintetização de textos e documentos; VI - 
taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de explanações, 
inclusive em idioma estrangeiro; VII - versão e tradução em idioma 
estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação da empresa; 
VIII - registro e distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas; IX - 
orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de 
encaminhamento à chefia; X - conhecimentos protocolares. (BRASIL, 1985, 
p.1). 

 

Observando os itens da Lei 7.377, existem três (I, II e X) que não citam 

diretamente a comunicação, porém para que a execução dessas atividades se 

concretize é necessário que haja comunicação. Através dessa analise entende-se 

que a base da profissão secretarial é a comunicação. O ato de comunicar-se está 

diretamente associado ao secretário executivo. De acordo com Durante (2012, p.56), 

“A comunicação é intrínseca ao trabalho secretarial, visto que praticamente todas as 

atividades envolvem o ato de comunicar”. Desde as atividades mais rotineiras como 

organizar reuniões até as mais elaboradas, como assessorar projetos, apresentar 

relatórios e pareceres, representar o executivo em negociações e eventos. Sendo 

assim, este profissional posiciona-se junto à cúpula decisória da organização, sendo 

cercado pelos sistemas gerenciais da organização bem como por todas as 

modalidades da comunicação organizacional (BÍSCOLI; LOTTE, 2006, p. 158). 
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Portanto, se percebe que a comunicação rodeia todas as atribuições do 

Secretário Executivo, o que permite a ele o desenvolvimento de uma visão 

abrangente do comportamento organizacional no seu ambiente interno e externo e 

potencializa seu auxilio na constituição de uma imagem positiva do negocio perante 

seus públicos.  

 

3.2 Formação Acadêmica em Secretariado 

Como evidenciado anteriormente, o Secretário Executivo desempenha 

dentro das organizações uma posição de grande responsabilidade e influências, 

visto que, intermedia as relações entre os gestores e os colaboradores. Por isso, 

dispor de uma formação que o introduza ao mercado com a qualificação exigida 

requer por parte das Instituições minuciosa escolha dos conteúdos que serão 

objetos de conhecimento e de disciplinas.  

No Brasil a formação acadêmica encontra-se disponível desde 1969 em 

nível bacharelado. Praticamente todas as Unidades da Federação a disponibilizam. 

Também está disponível a formação tecnológica em secretariado e técnica (CIELO, 

SCHMIDT, WENNINNGKAM, 2014). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a graduação em 

Secretariado Executivo foram instituídas com a finalidade de definir os componentes 

curriculares a ser implantados nas intuições de ensino superior.  De acordo com a 

Resolução Nº 3, de 23 de junho 2005, Art. 5º, os cursos devem apresentar em sua 

estrutura curricular os seguintes conteúdos:  

 
I - Conteúdos básicos: estudos relacionados com as ciências sociais, com 
as ciências jurídicas, com as ciências econômicas e com as ciências da 
comunicação e da informação; II - Conteúdos específicos: estudos das 
técnicas secretariais, da gestão secretarial,da administração e planejamento 
estratégico nas organizações públicas e privadas, de organização e 
métodos, de psicologia empresarial, de ética geral e profissional, além do 
domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e do aprofundamento da 
língua nacional; III - Conteúdos teórico-práticos: laboratórios informatizados, 
com as diversas interligações em rede, estágio curricular supervisionado e 
atividades complementares, especialmente a abordagem teórico-prática dos 
sistemas de comunicação, com ênfase em softwares e aplicativos. 
(BRASIL, 2005, p. 3).  

 

É observado que as DCN para o curso de Secretariado Executivo nos 

conteúdos básicos e específicos deixam clara a relação da comunicação como parte 
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do conhecimento que precisa existir nos projetos pedagógicos dos cursos, devido a 

sua importância para o desempenho de suas atividades. 

As Diretrizes Curriculares regem que as instituições devem possibilitar a 

formação de profissionais com “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”. (BRASIL, 2005, p. 2).  

As disciplinas de RP na formação de secretariado foram investigadas por 

Vieira (2013, p. 45) que constatou que dos 74 cursos que realizaram Enade em 2012 

apenas 14 ofertam a disciplina de Relações Públicas. As disciplinas possuem além 

dos conteúdos de Relações Públicas, conteúdos de gestão da informação, 

cerimonial, etiqueta, eventos, relações humanas, comportamento individual, grupal e 

organizacional, clima e cultura organizacional e marketing. Conteúdos estes 

relevantes e até indispensáveis na formação do secretário executivo. 

A abrangência e a diversidade da formação em Secretariado Executivo 

possibilitam aos discentes contato com outras áreas de conhecimento, constatando 

a interdisciplinaridade do curso. Nesta perspectiva, Nascimento (2012, p. 106) 

informa que no curso de Secretariado Executivo existe a interdisciplinaridade que o 

mantém em constante interação com diversas outras disciplinas que vão desde as 

ciências sociais (como a economia, a administração e a arquivística) a linguística, a 

sociologia, tecnologia da informação, comunicação, entre outros, possibilitando uma 

formação mais abrangente. A interação com várias áreas do conhecimento durante a 

formação também possibilita visão ampla das diferentes áreas empresariais, 

consequentemente amplia seu campo de atuação no mercado de trabalho. Os 

conhecimentos variados, conteúdos que envolvam conhecimentos específicos, 

básicos e teórico-prático, tornam-se um diferencial a esse profissional no mercado, a 

se destacar os conhecimentos de Relações Públicas.  

Este capítulo preocupou-se em apresentar as características do 

profissional de secretariado, seu perfil e atividades demandados atualmente, 

evidenciando sua relação com os processos comunicativos que ocorrem nas 

organizações e dentre eles os de Relações Públicas.  
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4 METODOLOGIA 

 

Este estudo tem por finalidade analisar a relevância dos conhecimentos 

em Relações Públicas para a atuação do Secretário Executivo mostrando que o 

domínio das Relações Públicas pode agregar maior desempenho na área 

secretarial. 

Para alcançar o objetivo deste estudo foi necessário estabelecer os 

procedimentos metodológicos. De acordo com Gil (2002, p. 162), na metodologia 

são descritos “os procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa”. Para 

Prodanov e Freitas (2013, p.14), a metodologia é “a aplicação de procedimentos e 

técnicas que devem ser observados para a construção do conhecimento, com o 

propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade”. 

Para a realização de uma pesquisa, adota-se “um procedimento formal, 

com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se 

constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais” 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 155). Para Prodanov e Freitas (2013, p.42), a 

finalidade da pesquisa é resolver problemas e solucionar dúvidas, através de 

procedimentos científicos e a partir dos questionamentos em relação aos pontos ou 

fatos a serem elucidados, logo irão surgir vários tipos de pesquisas que 

proporcionaram a coleta de dados sobre o objeto de estudo investigado. Na mesma 

visão, Gil (2002, p. 17) enfatiza que “a pesquisa é desenvolvida mediante o concurso 

dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e 

outros procedimentos científicos”.  

Para Prodanov e Freitas (2013, p.43), “A pesquisa sempre parte de um 

problema, de uma interrogação, uma situação para a qual o repertório de 

conhecimento disponível não gera resposta adequada. Para solucionar esse 

problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela 

pesquisa”. 

Neste estudo parte-se do pressuposto que o domínio de conhecimentos 

em Relações Públicas pode melhorar a realização das atividades do Secretário 

Executivo no que se refere à comunicação efetiva, gerenciamento de informações e 

o repasse das mesmas aos públicos interno e externo, de forma a manter a boa 

imagem da organização. É neste estágio que se encontra a problemática levantada 
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neste estudo: qual a relevância do conhecimento em Relações Públicas para a 

atuação do secretário executivo?  

 

4.1 Classificação da pesquisa  
 

Este estudo se caracteriza pela a abordagem qualitativa pois preocupa-se 

em entender como o fenômeno da atuação profissional do Secretariado Executivo é 

interferida pelo domínio ou não dos conhecimentos em Relações Públicas. A 

preocupação, portanto, não volta-se para a quantificação (MINAYO, 2009). 

A pesquisa também se classifica como exploratória e descritiva. A 

pesquisa exploratória tem como finalidade exercer uma maior proximidade com o 

objeto de estudo, possibilitando assim a construção de conjecturas (GIL, 2002, p. 

41). A pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as características do campo 

estudado, permitindo a elaboração de vínculos entre os mesmos (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p.52). 

Como método de pesquisa, inicialmente fez-se a revisão da literatura 

abordando especificamente a comunicação, as Relações Públicas e sua relação 

com o Secretariado Executivo. Para verificar na prática como tais áreas se 

relacionam, fez-se um levantamento de dados com profissionais secretários, 

atuantes na área, e com estudantes de Secretariado Executivo. A pesquisa de 

levantamento caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas, cujo 

comportamento ou opinião se quer conhecer. Entre as vantagens dos levantamentos 

estão o conhecimento direto da realidade. O método é utilizado em estudos 

exploratórios e descritivos, podendo ser de dois tipos: levantamento de uma amostra 

ou levantamento de uma população (também designado censo) (GIL, 2002). Neste 

estudo optou-se por delimitação de uma amostra.  

 
4.2 Universo e amostra da pesquisa 
 

Marconi e Lakatos (2003, p. 222) definem que universo é “o conjunto de 

seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 

comum”. A sua delimitação consiste em “explicitar que pessoas ou coisas, 

fenômenos etc. serão pesquisados, enumerando suas características comuns”. 
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Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 61) conceituam amostra como sendo uma 

“parte da população que é tomada como objeto de investigação da pesquisa”. 

Com essa base, foi definido como universo desta pesquisa, profissionais 

de Secretariado Executivo, graduados e atuantes na área e os alunos do curso de 

Secretariado Executivo que cursaram a disciplina de Relações Públicas da 

Universidade Federal do Ceará (UFC).  

Quanto à amostra da pesquisa foi assim delimitada: 

 

a) profissionais atuantes na área secretarial, com formação acadêmica 

em Secretariado Executivo  

b) alunos que frequentaram a disciplina de Administração e Assessoria de 

Relações Públicas  no segundo semestre de 2014, no curso da UFC. 

 

Esclarece-se que os sujeitos que participaram como alunos não 

participaram como profissionais.  

 

4.3 Coleta e análise dos dados 
 

Para a coleta dos dados utilizou-se questionário. Questionário possui uma 

série ordenada de perguntas, que são respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador, atingindo um maior número de pessoas, obtendo respostas mais 

rápidas e precisas e tendo mais uniformidade na avaliação (MARCONI; LAKATOS, 

2003, p. 201). 

Assim, com base na fundamentação teórica partiu-se para a elaboração 

de questões que pudessem abranger os objetivos da pesquisa. Para auxiliar na 

construção, foram criados quadros para os respectivos públicos-alvo, presentes nos 

Apêndices A e B. 

O questionário proposto aos profissionais foi organizado em três partes: a 

primeira composta por sete questões que visam levantar o perfil dos sujeitos como o 

tempo de experiência na área secretarial, cargo registrado em carteira, atividade 

econômica e porte da empregadora, pois garante que os sujeitos atendam aos 

critérios para participar da pesquisa. A segunda parte buscou levantar as atividades 

que fazem parte da rotina de trabalho, sendo composta por oito questões, uma 
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objetiva e sete dissertativas. A terceira parte tratou de verificar a necessidade de 

conhecimentos da área de Relações Públicas para o desenvolvimento das 

atividades, mediante uma questão objetiva com 37 opções de respostas. Ao todo, o 

questionário compreendeu 16 questões. 

Já o questionário destinado aos alunos foi organizado em duas partes: a 

primeira sobre perfil dos sujeitos, incluindo atividades realizadas para avaliar se são 

da área secretariado. A segunda parte tratou de levantar os conhecimentos que 

esse público julga necessário para o desenvolvimento das atividades e também a 

aquisição de conhecimentos de RP na disciplina frequentada.  Ao todo, o 

questionário compreendeu oito questões. 

Ambos os questionário foram elaborados através de uma ferramenta 

chamada Google Forms, disponível pelo Google, por possibilitar o envio e retorno 

online de forma rápida e prática 

Com os questionários estruturados, partiu-se para a realização do pré-

teste. Este foi feito com seis estudantes do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará que estão no sétimo semestre, de 26 a 30 de maio 

de 2015. As respostas foram analisadas e observou-se que eram necessários alguns 

ajustes nas perguntas no que diz respeito à disposição das questões. Realizados os 

ajustes, o questionário foi disponibilizado aos públicos-alvo. 

Na coordenação do curso de Secretariado Executivo da UFC foi obtida 

uma lista com o nome e contato eletrônico dos egressos do período 1995-2014, no 

total de 313 pessoas. Através do e-mail, foi feito o contato com todos os sujeitos, no 

qual foram convidados a participar da pesquisa, onde foi disponibilizado o link para 

preenchimento. Dos 320 enviados, 50 e-mails retornaram com erro no endereço. 

Além disso, o questionário foi disponibilizado na rede social facebook, em algumas 

turmas de Secretariado Executivo solicitando a participação na pesquisa. Tanto por 

e-mail como pelo facebook, o questionário foi disponibilizado no dia 4 de junho de 

2015 solicitando o retorno em cinco dias. Finalizado o prazo, obteve-se o retorno de 

18 sujeitos profissionais. Devido ao número de retornos não ter atingindo a 

expectativa, foi prorrogado o período de coleta tendo como resultado final o retorno 

25 profissionais.  

Quanto à consulta com os alunos que frequentaram a disciplina de 

Administração e Assessoria em Relações Públicas, no segundo semestre de 2014, 
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esclarece-se que a turma estava constituída de12 estudantes, alguns já finalizaram o 

curso e outros estão finalizando. Os que estão ativos fez-se contato pelo Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e os demais pelos e-mails 

disponibilizados pela coordenação. Obteve-se o retorno de todos os integrantes da 

turma, 12 estudantes. A coleta, tanto dos alunos quantos dos profissionais, foi 

encerrada no dia 19 de junho.  

De posse dos dados, nas questões objetivas foram somadas as 

frequências com que cada alternativa apareceu e com isso identificou-se as 

respostas predominantes em cada questão, fazendo-se a análise qualitativa sempre 

com base no referencial teórico. Nas questões dissertativas, foi feita análise de 

conteúdo para identificar padrões nas respostas e em seguida foi realizada a 

interpretação. Foram utilizadas tabelas para melhor visualização dos dados. Os 

dados obtidos são apresentados e analisados no próximo capítulo. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi subdividida em duas partes, na primeira são 

analisados os dados obtidos dos profissionais atuantes na área enquanto na 

segunda é os dados obtidos com os alunos que cumpriram a disciplina de 

Administração e Assessoria em Relações Públicas na UFC no segundo semestre de 

2014. 

 

5.1 A visão dos profissionais atuantes na área secretarial 

 

Em se tratando do perfil dos respondentes, a pesquisa foi direcionada a 

profissionais secretários já formados e atuantes na área secretarial. Dos 25 

respondentes, 11 ocupam o cargo de secretário (a) executivo (a), sete de assistente 

administrativo, seis de secretário e um de auxiliar administrativo, cargos esses 

registrados na carteira profissional ou sob regime estatutário. Quanto ao tempo em 

que atuam na área secretarial, observa-se a variação entre menos de um ano a mais 

de 10 anos com predominância de um a três anos (44%), seguida de mais de 10 

anos (20%). Ainda acerca do vínculo com o secretariado, dos 25, 11 informaram que 

possuem registro profissional de Secretário (a) Executivo (a) na Delegacia do 

Trabalho e Emprego. 

Em se tratando do ramo de atividade econômica da empregadora, 

constata-se a predominância da administração pública em 36%. Os dados estão 

dispostos na tabela 1.  

 
Tabela 1 – Ramo de atividade econômica da organização 

Atividade econômica Quantidade 
Administração pública 9 
Educação 7 
Construção civil 3 
Serviços 2 
Indústria 2 
Comércio atacadista 1 
Iniciativa Privada 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

No tocante ao tamanho da organização, de acordo com os critérios 

adotados pelo SEBRAE do número de funcionários, sete são microempresa, dois 
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pequenas, três médias e 13 grandes empresas, ou seja, mais de 50% dos sujeitos 

trabalham em empresas de grande porte. Quanto ao setor em que o sujeito trabalha 

boa parte está no setor administrativo (64%). Os dados completos obtidos neste 

quesito estão dispostos na tabela 2. 

 
Tabela 2– Setor de atuação do Secretário Executivo 

Setor de atuação Quantidade 
Administrativa 16 
Administrativa, Comercial e Financeira 2 
Comercial 2 
RH 1 
Administrativa, Contábil, Financeira, Fiscal e RH 1 
Secretaria 1 
Financeira 1 
Presidência 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 
Observa-se que três sujeitos estão vinculados a vários setores, fato que é 

comum especialmente em empresas de pequeno porte, com menos hierarquia e 

estrutura organizacional menos definida quando comparada a grande empresa 

(DURANTE, 2012).  

Esclarecido o perfil dos sujeitos partiu-se para a descrição e análise dos 

dados relacionados às atividades e conhecimentos necessários para o pleno 

desenvolvimento das atividades, com o objetivo de identificar até que ponto o 

secretário (a) está envolvido com atividades de comunicação. Perguntados sobre as 

suas atividades e ou responsabilidades cotidianas, obtiveram-se os dados 

demostrados na tabela 3. 

Dentre as atividades mais informadas estão a assessoria aos gestores, 

atendimentos aos públicos, agendamentos, transmissão de informações e 

elaboração, manutenção de arquivos e planejamento e execução de reuniões. 

Destaca-se que a essência destas atividades é a comunicação. As atividades 

secretariais são permeadas por processos comunicativos, sejam orais, escritos ou 

não-verbais e a ineficiência na comunicação pode desencadear transtornos a 

organização (BÍSCOLI, LOTTE, 2006; DURANTE, 2012). Além disso, a assessoria, o 

atendimento ao público e a transmissão de informações, entre outras atividades, 

possuem relação com as atividades básicas das Relações Públicas. (WERNER. 

OLIVEIRA, 2014. 
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Tabela 3 - Atividades / responsabilidade da rotina secretarial 

Atividades /responsabilidades Quantidade 
Assessoria aos gestores/ superiores / diretores 23 
Atendimentos a clientes internos e externos 22 
Elaboração de documentos 22 
Agendamentos 21 
Transmissão e difusão das informações, através da gestão de informações e de 
documentos 

20 

Manutenção de arquivos (arquivística) 18 
Planejamento e execução de reuniões 17 
Cogestão/ gestão secretarial 13 
Coordenação de pessoas ou equipes 12 
Planejamento e organização de viagens 11 
Auxílio na comunicação estratégica da organização com seus públicos de interesse 9 
Participação na elaboração do planejamento estratégico 9 
Planejamento, execução e avaliação de eventos 6 
Participação no cumprimento do planejamento estratégico 6 
Coordenação de projetos 4 
Auxílio na definição de políticas de comunicação empresarial 4 
Desenvolvimento de ações com o público interno ou externo que envolvem a 
imagem da empresa 

3 

Avaliação de resultados obtidos com programas de relacionamento com os públicos 1 
Planejamento e acompanhamento de ações da empresa com a comunidade (ações 
comunitárias) 

1 

Realização de diagnósticos e planejamento de ações que envolvem a imagem da 
empresa 

1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

As atividades menos informadas envolvem a coordenação de projetos, 

auxilio nas definições das politicas organizacionais, planejamento, desenvolvimento, 

realização e execução de ações e programas de relacionamento com os públicos 

que, acordo com Kunsch (2003, p. 126), são atividades especificas das Relações 

Públicas, que geralmente são executadas por profissionais específicos de Relações 

Públicas ou comunicação social.  

As atividades, de modo geral, ressaltam o trabalho de assessoria 

desenvolvido pelo secretário executivo, cujas habilidades vão desde a gestão de 

rotinas administrativas até a leitura e gerenciamento das relações organizacionais, 

desenvolvendo a característica de mediador de relacionamentos, tanto no ambiente 

interno da empresa quanto no ambiente externo com os clientes, fornecedores, 

órgãos reguladores, etc. (BISCOLI; CIELO, 2004, p. 12). 

Para desenvolver as atividades descritas na tabela 3 os sujeitos julgam 

necessário o domínio de um conjunto de conhecimentos, conhecimentos técnicos, 

conhecimentos gerenciais, conhecimentos mais gerais do negócio e, ao mesmo 

tempo, conhecimentos específicos da área secretarial, conforme Tabela 4.  
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Os conhecimentos de Administração e Assessoria de Relações foram 

apontados por 48% dos sujeitos, isto quer dizer que os profissionais estão utilizando 

tais conhecimentos para administrar atribuições e responsabilidades ligadas a 

comunicação com os diferentes públicos e a constituição de uma imagem 

institucional positiva.  

 
Tabela 4 - Conhecimentos necessários para desenvolver as atividades de forma 
competente 

Conhecimentos secretariais Quantidade 
Gestão de conflitos 22 
Língua portuguesa 21 
Redação oficial e empresarial 20 
Técnicas de secretariado 20 
Comunicação organizacional 18 
Relações humanas 17 
Desenvolvimento organizacional 17 
Tecnologia da informação 16 
Planejamento estratégico 15 
Gestão do conhecimento 15 
Organização de eventos 13 
Administração e Assessoria de Relações Públicas 12 
Empreendedorismo 12 
Orçamentos e custos 12 
Cerimonial e protocolo 11 
Psicologia social 10 
Treinamento e seleção 10 
Gestão de negócios 10 
Visão estratégica de negócios 10 
Língua inglesa 9 
Logística 8 
Comercial 8 
Responsabilidade, saúde e segurança do trabalho 7 
Ouvidoria 6 
Língua espanhola 5 
Responsabilidade social 5 
Contábil 5 
Administração da produção 5 
Relações governamentais 5 
Auditoria 4 
Suprimentos 4 
Gestão ambiental 3 
Estatístico 3 
Gestão tributária 2 
Engenharia de desenvolvimento 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Observa-se que conhecimentos como relações humanas, gestão de 

conflitos, planejamento estratégico, organização de eventos, responsabilidade 
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social, comunicação organizacional e administração e assessoria de Relações 

Públicas são conhecimentos relacionados as Relações Públicas (KUNSCH, 2003) e 

foram citados por parte significa dos sujeitos.  

Sobre os conhecimentos de técnicas secretariais, foram apontados por 20 

dos 25 sujeitos como necessários à sua rotina. Isso pode significar que nem todos 

os secretários executivos estão envolvidos em atividades técnicas até porque na 

tabela 3 várias atividades de cunho gerencial foram citadas, confirmando os 

pressupostos teóricos de que a atuação deste profissional é cada vez mais gerencial 

e estratégica (BISCOLI, CIELO, 2004; BÍSCOLI, LOTTE, 2006; NEIVA, D’ELIA 2009; 

LEITE, 2010; DURANTE, 2012). 

Para complementar a análise do envolvimento o secretário (a) com a 

comunicação ou Relações Públicas questionou-se sobre ações que a empresa 

desenvolve com a comunidade visando promover a imagem institucional. A esse 

respeito, dos 25 sujeitos, 12 (48%) informaram que as empresas praticam tais 

ações, conforme Tabela 5. 

 
Tabela 5 – Ações desenvolvidas na organização 

Ações organizacionais Quantidade 
Campanhas educacionais e doações a instituições de caridade. 4 
Fornecimento de cursos de capacitação e de extensão. 2 
Palestras e seminários com temas sociais e audiências públicas 2 
Ginástica com idosos e pesquisas voltadas ao crescimento de tecnologia da 
agricultura e do esporte. 

1 

Campanha de ressocialização de regressos do sistema penal. 1 
Incentivo para a emissão de nota fiscal. 1 
Atendimentos gratuitos na área da saúde 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
 

Observa-se que todas as ações desenvolvidas são voltadas para a 

responsabilidade social, onde boa parte se concentra em ações que envolvem 

capacitação profissional e doações a instituições de caridade. Para complementar a 

análise, foi feito o cruzamento destes dados com o porte da empresa e observou-se 

que dentre as empresas que desenvolvem ações voltadas a comunidade, 75% são 

de grande porte, 17% médio porte e 8% microempresa. Com isso conclui-se que 

quanto maior a organização, maior é a sua preocupação com ações que visam 

preservar a sua imagem institucional perante a comunidade. 
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Perguntado sobre o envolvimento direto do secretário no planejamento 

e/ou execução das atividades em responsabilidade social, dos 48% que informaram 

que a organização desenvolve ações com a comunidade, 32% também informaram 

que não possuem envolvimento e 16% que participam de alguma etapa do processo 

como pagamentos, planejamento de ações, organização de eventos, captação de 

recursos e parcerias, direcionamento de pessoal.  

Também foi perguntado se as organizações divulgam as ações 

desenvolvidas entre seus públicos, obtendo-se resposta afirmativa de 19 sujeitos 

(76%). Os meios adotados na divulgação são diversificados, conforme mostra a 

Tabela 6. 

  
Tabela 6 - Os meios de divulgação das ações desenvolvidas pela empresa 

Meios de divulgação  Quantidade 
Televisão, Rádio, Jornais impressos e mídias sociais. 12 
Intranet da organização e site da organização 7 
E-mail 7 
Diário oficial  2 
Relatórios fotográficos  1 
Flanelógrafo 5 
Reuniões, capacitações, eventos e feiras 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Verificando os dados nota-se que os meios mais utilizados para a 

divulgações são: televisão, rádio, jornais impressos, mídias sociais e e-mails. 

Destacando as mídias sociais que diferente dos meios de comunicação em massa 

vem crescendo devido à popularidade e a rápida assimilação das informações pelos 

leitores (ROCHA; ALVES, 2010, p. 224). 

Quanto ao envolvimento dos secretários na divulgação das ações, dos 

76% que informaram que a empresa divulga suas ações, observa-se a participação 

dos profissionais em 44% contra 8% com mínima participação e 24% com nenhuma 

participação. Verifica-se que os secretários têm participado de atividades que 

abrangem as Relações Públicas de maneira complementar as suas atividades 

secretarias específicas. Dos 44% dos profissionais que participam do processo, 24% 

pertencem a empresas de grande porte, 8% a médio porte e os demais pequena e 

micro empresa.  

Para finalizar, foi questionado se a comunicação é considerada pela 

empresa uma ferramenta estratégica e como é gerenciada, foi observado que em 
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oito empresas a comunicação é gerenciada através de um setor específico, porém 

não informa qual setor, dois é gerenciada pelo setor de RH, dois pelo Marketing ou 

de comunicação, composto de assessores de imprensa e jornalistas. E por fim, 11 

sujeitos citam as ferramentas que são utilizadas para o gerenciamento da 

comunicação como reuniões, redes sociais, intranet.  

Assim, verifica-se que as organizações estão percebendo que a 

comunicação é uma ferramenta estratégica para a compatibilização dos interesses 

dos colaboradores e da empresa, através do estímulo do diálogo e à troca de 

informações. Vieira (2004, p. 40) informa que um dos grandes desafios da 

comunicação é o gerenciamento em todos os níveis e de forma integrada, para 

assim definir a filosofia da empresa promovendo confiança e credibilidade nas 

formas de relacionamento organizacional. 

Os dados trazidos pelos profissionais possibilitam perceber que as 

atividades e conhecimentos de Relações Públicas, em especial, a comunicação com 

os diferentes públicos, se destacam nas rotinas secretariais. Essa relação do 

profissional com os públicos e comunicação faz com que sua atuação seja cada vez 

mais estratégica, tal como foi apontada pela literatura. A comunicação é citada por 

vários autores como essencial no cotidiano secretarial, devendo o profissional 

aprimorar sua habilidade comunicativa cada vez mais para desenvolver com 

sucesso suas atividades. Por fim, é possível considerar que os domínios dos 

conhecimentos de RP potencializam o desempenho do profissional podendo 

melhorar a sua atuação na organização. 

 
5.2 A visão dos alunos  

 
A pesquisa foi direcionada aos alunos que cursaram a disciplina de 

Administração e Assessoria em Relações Públicas, no curso da UFC, no segundo 

semestre de 2014, com o objetivo de detectar a percepção destes acerca dos 

conhecimentos adquiridos com a disciplina. A turma foi constituída de 12 estudantes 

e destes seis informaram que já exercem a função de secretário (a) e os demais 

trabalham em funções afins. As atividades mais comuns na rotina dos 12 sujeitos 

são: transmissão e difusão das informações, através da gestão de informações e de 

documentos; atendimentos a clientes internos e externos; planejamento e execução 
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de reuniões; manutenção de arquivos (arquivística); assessoria aos gestores/ 

superiores/diretores; elaboração de documentos; planejamento, execução e 

avaliação de eventos; planejamento e organização de viagens; coordenação de 

pessoas ou equipes e agendamentos.  

Analisando as principais atividades informadas pelos alunos observa-se 

que a comunicação está presente em todas essas atividades, exercendo um papel 

importante na atuação profissional.  Constata-se que algumas atividades específicas 

de Relações Públicas foram citadas com mais frequência comparando com os 

profissionais, como por exemplo: planejamento, execução e avaliação de eventos; 

avaliação de resultados obtidos com programas de relacionamento com os públicos; 

desenvolvimento de ações com o público interno ou externo que envolvem a imagem 

da empresa; auxílio na definição de políticas de comunicação empresarial; 

assessoria aos gestores/ superiores / diretores e atendimentos a clientes internos e 

externos.  

Em se tratando dos conhecimentos que os alunos julgam ser necessários 

para desenvolver as suas atividades de forma competente, os mais citados foram: 

língua portuguesa; gestão de conflitos; administração e assessoria de Relações 

Públicas; gestão do conhecimento; comunicação organizacional; língua inglesa; 

relações humanas; redação oficial e empresarial; organização de eventos; 

desenvolvimento organizacional; técnicas de secretariado; planejamento estratégico; 

cerimonial e protocolo; visão estratégica de negócios; comercial; gestão de negócios 

e empreendedorismo. 

O conhecimento administração e assessoria de Relações Públicas foi 

citado por 92% dos alunos como um dos principais para que ocorra o 

desenvolvimento eficaz das atividades. Tais resultados reafirmam a posição de 

Artico (2010, p. 134) que defende a necessidade de o Secretário Executivo ter 

conhecimentos de Relações Públicas para sua atuação, principalmente se a 

organização não possuírem seu quadro um profissional da área de Relações 

Públicas.  

Percebe-se que os respondentes vêm buscando ampliar seus 

conhecimentos com a finalidade de interagir com outras áreas de conhecimento. 

Leite (2010, p. 9) defende que o secretário executivo utiliza os conhecimentos das 

Relações Públicas para realizar a gestão de atribuições e responsabilidades, 
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exercendo as funções gerenciais com capacidade de planejar, organizar, implantar e 

gerir programas de desenvolvimento. 

Foi perguntada a opinião dos estudantes sobre o motivo de estudar 

Relações Públicas no curso de Secretariado Executivo. As doze respostas se 

mostram similares em informar que estudar as Relações Públicas é importante, pois 

auxilia no desenvolvimento profissional do secretário, pois além de ampliar os seus 

conhecimentos os ensina como o cuidado com a imagem da organização é 

importante para o sucesso dela e como a interação entre os públicos internos e 

externos através da comunicação e da transmissão de informações podem ser 

decisivos nas conquistas organizacionais. 

Também foi perguntado se a disciplina de Relações Públicas agregou 

algum conhecimento para o desempenho ou futuro desempenho profissional como 

Secretário Executivo, onde todas as respostas foram positivas. Os alunos 

informaram que através da disciplina eles tiveram um olhar mais consciente da 

relevância e necessidade de uma comunicação eficiente com os públicos e de como 

ela pode melhorar o desempenho nas atividades secretariais e que conhecimento 

das Relações Públicas desde o seu conceito e a sua aplicabilidade fez identificar o 

papel do secretário como membro importante para a boa manutenção da imagem do 

gestor e da organização. Apenas um estudante não respondeu em razão de não 

atuar na área.  

Indagados acerca da necessidade de aprofundar algum conteúdo da 

disciplina, todos os conteúdos do ementário foram citados, sendo a Assessoria em 

Relações Públicas, o mais frequente (11 respondentes), o que leva a crer que de 

fato os alunos percebem a necessidade dos conhecimentos de RP na atuação 

profissional e que a carga horária poderia ser ampliada para possibilitar maior 

aprofundamento. 

Sobre a oferta da disciplina, que atualmente se dá no último semestre do 

curso (oitavo), 50% dos alunos informaram que a disciplina está no semestre 

correto, justificando que nesta etapa o aluno já detém conhecimento maior de 

matérias que são pré-requisitos para compreender as Relações Públicas de forma 

efetiva; quatro alunos acreditam que a disciplina estaria apropriada no sexto 

semestre, pois os alunos já teriam conhecimentos necessários para o entendimento 

da disciplina e poderiam se dedicar a ela sem ter a preocupação de dedicar-se a 
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monografia e, dois alunos acreditam que a disciplina seria mais aproveitada no 

quinto semestre. 

A respeito da carga horária da disciplina que atualmente é de 64 horas, 

todos os alunos informaram estar adequada, porém houve sugestões de melhoria na 

estrutura curricular com a inclusão de uma disciplina optativa voltada para a 

comunicação a fim de complementar a disciplina já ofertada. 

Por fim, percebe-se que os alunos vêm buscando ampliar seus 

conhecimentos com a finalidade de interagir com outras áreas de conhecimento em 

especial os conhecimentos em Relações Públicas, pois os conhecimentos de RP 

possibilitam ampliar o campo de atuação do secretário, contribuindo para a boa 

manutenção da imagem da organização e a interação entre os públicos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
As Relações Públicas são responsáveis pelo gerenciamento da 

comunicação nas organizações além de ser uma ferramenta estratégica, onde se 

planeja, age e executa as ações organizacionais, desenvolvendo o conhecimento, 

atitude e compromisso dos gestores. Sendo, portanto, a comunicação essencial para 

que ocorra a tomada de decisão, fazendo com que todas as informações sejam 

direcionadas a todos os níveis hierárquicos da empresa. 

No contexto atual, o secretário executivo também está imerso a um 

universo de informações e cabe a este profissional a gestão das mesmas, de forma 

a identificar o que deve ser levado em consideração e o que pode ser descartado, o 

que representa um risco ou uma oportunidade de negócio. Dessa maneira, se faz 

necessário que a sua formação contemple conhecimentos que remetam aos 

processos de comunicação, informação e interação com os públicos, que se 

encontram no domínio de conhecimento das Relações Públicas. 

O presente trabalho teve por finalidade analisar a relevância dos 

conhecimentos de Relações Públicas para a atuação do Secretário Executivo. 

Foram identificadas as atividades que fazem parte da rotina de trabalho do 

secretário executivo, a necessidade de conhecimentos da área de Relações 

Públicas para o desenvolvimento das atividades secretariais e a aquisição de 

conhecimentos de Relações Públicas na formação acadêmica de Secretariado 

Executivo.  

Com o presente estudo foi possível compreender a importância dos 

conhecimentos em Relações Públicas pelos profissionais de Secretariado e pelos 

futuros profissionais na medida em que contribuem para o desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias para a realização de suas atividades e a 

superação de desafios impostos pela alta competitividade com que convivem as 

organizações.  

Ficou evidente o papel da comunicação nas rotinas secretarias e na 

organização e que a partir dela ocorre a transmissão de informações entre os 

públicos. O secretário executivo possui atribuições que podem ser consideradas de 

Relações Públicas, principalmente, no que tange a interação entre os diferentes 
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públicos e que visam à constituição de uma imagem institucional positiva, 

evidenciando sua atuação estratégica. 

Reconheceu-se que os alunos vêm buscando ampliar seus 

conhecimentos, onde os conhecimentos em Relações Públicas ensina-os sobre a 

importância da imagem da organização e que a interação entre os públicos internos 

e externos são essenciais para o sucesso da organização. 

Conclui-se, portanto que tanto os profissionais quanto os alunos 

consideram relevante o domínio dos conhecimentos de RP para o desempenho 

profissional, dando ao secretário uma atuação em nível estratégico, destacando a 

comunicação como essencial nas rotinas secretarias. Espera-se que o presente 

estudo contribua para futuras pesquisas que explorem mais os conhecimentos de 

Relações Públicas como relevantes para o desenvolvimento secretarial. 

A limitação do estudo está no número de profissionais acessados na 

coleta de dados. Devido ao baixo retorno dos profissionais não foi possível conhecer 

com maior amplitude a inserção das relações públicas no trabalho secretarial. Com 

um número maior de respondentes a pesquisa teria maior variedade de respostas, 

possibilitando maior exploração do assunto. Por isso, sugere-se a realização de 

futuras pesquisas sobre o tema, adotando outros métodos de pesquisa e de coleta 

de dados que possam aprofundar a temática. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – Quadro construído para auxiliar na construção do questionário destinado aos profissionais atuantes na área secretarial 
Perfil dos sujeitos 

(Continua) 

Perguntas 
1. Possui registro profissional de secretário (a) executivo (a)? Se possuir, qual o ano do registro? 
2. Qual seu cargo registrado na carteira profissional? 
3. Há quanto tempo você atua na área secretarial? 
( ) Até 1 ano 
( ) mais de 1 a 3 anos 
( ) mais de 3 a 5 anos 
( ) mais de 5 a 7 anos 
( ) mais de 7 a 10 anos 
( ) mais de 10 anos 
4. Qual o ramo de atividade econômica da organização em que atua? 
( ) Administração pública 
( ) Agricultura e afins 
( ) Comércio atacadista 
( ) Comércio varejista 
( ) Construção civil 
( ) Educação 
( ) Indústria 
( ) Saúde 
( ) Serviços 
( ) Outro. Qual? ________ 
5. Há quanto tempo você trabalha nesta organização? 
( ) Até 1 ano 
( ) mais de 1 a 3 anos 
( ) mais de 3 a 5 anos 
( ) mais de 5 a 7 anos 
( ) mais de 7 a 10 anos 
( ) mais de 10 anos 
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(Conclusão) 

Perguntas 
6. Qual o setor em que você trabalha? (Se for o caso, marque mais de uma alternativa): 
( ) Administrativa 
( ) Comercial 
( ) Contábil 
( ) Financeira 
( ) Fiscal  
( ) Jurídico 
( ) Marketing 
( ) RH 
( ) Outro___________ 
7. Quantos funcionários trabalham na organização?  

 
Objetivo: Identificar as atividades que fazem parte da rotina de trabalho do secretário executivo 

(Continua) 

Fundamento teórico Perguntas 
Werner e Oliveira (2014, p. 22), informam que a área de relações públicas 
abriga uma grande variedade de funções, como: as várias formas de 
comunicação dirigida; as diversas alternativas de relacionamento com a 
comunidade; a comunicação com clientes, investidores, fornecedores e 
parceiros de negócios; o gerenciamento de crises; as relações com a mídia 
(assessoria de imprensa e formação de porta-vozes); as pesquisas de 
opinião e de mercado; o planejamento de eventos, entre outras. 
O autor divide as relações públicas cinco áreas: 
Pesquisa: O profissional promove pesquisa de sondagem de opinião 
pública e audiência, analisar os resultados obtidos para poder traçar 
diagnósticos e prever ações, definir e entender os públicos estratégicos da 
empresa e detectar situações que envolvem a imagem da empresa perante 
a opinião pública. 
 

8. Quais são suas atividades /responsabilidades? (Você pode marcar mais de 
uma alternativa). 
( ) Assessoria aos gestores/ superiores / diretores 
( ) Cogestão/ gestão secretarial  
( ) Agendamentos  
( ) Atendimentos a clientes internos e externos 
( ) Transmissão e difusão das informações, através da gestão de informações e 
de documentos; 
( ) Elaboração de documentos 
( ) Manutenção de arquivos (arquivística) 
( ) Planejamento e execução de reuniões  
( ) Planejamento e organização de viagens 
( ) Planejamento, execução e avaliação de eventos 
( ) Coordenação de pessoas ou equipes 
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 (Conclusão) 

Fundamento teórico Perguntas 
Assessoria e consultoria: O profissional age sugerindo e definido as políticas 
de comunicação da empresa. Planejamento: O profissional participa do 
planejamento estratégico, elaborando e planejando campanhas institucionais 
e de operações de relações públicas. 
Execução: O profissional de interagir com os públicos internos e externos 
favorecendo a comunicação da empresa. 
Avaliação: O profissional deve avaliar se a qualidade da comunicação entre 
relacionamento organização-públicos está satisfatória para a manutenção da 
boa imagem da organização. 

Kunsch (2003, p.126), informa que as atividades de relações públicas são: 
realizar pesquisas e auditorias de opinião e imagem; diagnósticos de 
pesquisas e de auditoria de opinião e imagem; planejamento estratégico de 
comunicação institucional; pesquisa de cenário institucional; Estabelecer 
programas que caracterizem a comunicação estratégica para criação e 
manutenção do relacionamento das instituições com seus públicos de 
interesse; planejar, coordenar e executar programas de interesse comunitário; 
de informação para a opinião pública; comunicação dirigida; utilização de 
tecnologia de informação aplicada à opinião pública; esclarecimento de 
grupos, autoridades e opinião pública sobre os interesses da organização; 
dedicar-se ao ensino de disciplinas de teoria e técnicas de relações públicas; 
avaliar os resultados dos programas obtidos na administração do processo de 
relacionamento das entidades com seus públicos. 
Kunsch (2009, p. 204), destaca que “as relações públicas devem gerenciar a 
comunicação nas organizações e têm de ser encaradas como uma função 
estratégica, como valor econômico, não periférico, cosmético e dispensável”. 
O RP deve administrar estrategicamente a comunicação das organizações 
com seus públicos, atuando com total sintonia com as demais modalidades 
da comunicação integrada que são: a administrativa, interna, institucional e 
mercadológica. 

( ) Coordenação de projetos 
( ) Auxílio na comunicação estratégica da organização com seus públicos de 
interesse 
( ) Realização de pesquisa de opinião pública sobre serviços, produtos ou 
imagem da empresa 
( ) Analise de indicadores 
( ) Realização de diagnósticos e planejamento de ações que envolvem a 
imagem da empresa.  
( ) Auxílio na definição de políticas de comunicação empresarial 
( ) Participação na elaboração do planejamento estratégico 
( ) Participação no cumprimento do planejamento estratégico 
( ) Desenvolvimento de ações com o público interno ou externo que envolvem 
a imagem da empresa 
( ) Avaliação de  resultados obtidos com programas de relacionamento com 
os públicos. 
( ) Planejamento e acompanhamento de ações da empresa com a 
comunidade (ações comunitárias) 
( ) Outro_____________ 
9. Sua empresa desenvolve ações com a comunidade visando promover a 
imagem institucional? 
10. Quais ações são desenvolvidas com a comunidade visando promover a 
imagem institucional? 
11. Qual o seu envolvimento nessas ações? 
12. Sua empresa costuma divulgar interna e externamente ações 
desenvolvidas? 
13. Quais meios a sua empresa usa para divulgar interna e externamente as 
ações desenvolvidas? 
14. Qual o seu envolvimento no processo de divulgação das ações 
desenvolvidas? 
15. A comunicação é considerada uma ferramenta estratégica para as 
organizações. Na sua empresa como é gerenciada a comunicação? 
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Objetivo: Verificar a necessidade de conhecimentos da área de relações públicas para o desenvolvimento das atividades 
 (Continua) 

Fundamento teórico Perguntas 
Kunsch (2003, p. 128), informa que para que o profissional de relações 
públicas desempenhe sua missão são necessárias algumas habilidades como 
o domínio da língua portuguesa; conhecimento de pelo menos um idioma 
estrangeiro; conhecimento de administração; marketing; visão estratégica de 
negócios; saber planejar e planejar-se; capacidade administrativa e de 
articulação política e equilíbrio emocional.  
O mesmo autor destaca que “as relações públicas devem gerenciar a 
comunicação nas organizações e têm de ser encaradas como uma função 
estratégica, como valor econômico, não periférico, cosmético e dispensável”. 
O RP deve administrar estrategicamente a comunicação das organizações 
com seus públicos, atuando com total sintonia com as demais modalidades da 
comunicação integrada que são: a administrativa, interna, institucional e 
mercadológica. 
O profissional de RP deve buscar sempre a capacidade de aprimorar seus 
conhecimentos a fim de se adaptar a diversas mudanças que possam ocorrer 
na organização. Segundo Junior (2006, p. 128) “O profissional de Relações 
Públicas da atualidade é o gestor dos processos de comunicação da 
organização, trabalha com as práticas modernas da administração e, 
principalmente, com as ferramentas de planejamento”. 
Seiblitz (2000, p. 49) compara o secretário executivo a um assessor de 
imprensa, pois precisa conhecer a empresa em que trabalha e estar 
consciente sobre quais os objetivos que ela almeja atingir, qual é a sua área 
de atuação e quais seus produtos, fornecedores, concorrentes. A função do 
secretário executivo é cada vez mais gerencial. Dessa forma, ele necessita 
desenvolver habilidades de percepção estratégica do negocio aonde atua. Da 
mesma forma, o profissional de relações públicas precisa está engajado e 
comprometido com a organização em que representa, bem como conhecer 
profundamente a gestão da organização e as estratégias do negocio para 
poder prestar os aconselhamentos necessários na intermediação dos contatos 
da empresa com os clientes internos e externos (WERNER; OLIVEIRA, 2014, 
p.8). 
 

16.Que conhecimentos você julga necessários para você desenvolver 
as suas atividades de forma competente. (Você pode marcar mais de 
uma alternativa):  
( ) Administração da produção 
( ) Administração e Assessoria de Relações Públicas 
( ) Auditoria 
( ) Cerimonial e protocolo 
( ) Comercial 
( ) Comunicação organizacional 
( ) Contábil 
( ) Desenvolvimento organizacional 
( ) Empreendedorismo  
( ) Engenharia de desenvolvimento 
( ) Estatístico 
( ) Gestão ambiental 
( ) Gestão de conflitos 
( ) Gestão de pessoas 
( ) Gestão de negócios 
( ) Gestão do conhecimento 
( ) Gestão tributária 
( ) Língua portuguesa 
( ) Língua inglesa 
( ) língua espanhola 
( ) Logística 
( ) Orçamentos e custos 
( ) Organização de eventos 
( ) Ouvidoria 
( ) Planejamento estratégico 
( ) Psicologia social 
( ) Redação oficial e empresarial 
( ) Relações governamentais 
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(Conclusão) 
Fundamento teórico Perguntas 

 ( ) Relações humanas 
( ) Responsabilidade , saúde e segurança do trabalho 
( ) Responsabilidade social 
( ) Suprimentos 
( ) Técnicas de secretariado 
( ) Tecnologia da informação 
( ) Treinamento e seleção 
( ) Visão estratégica de negócios 
( ) Outros: __________________ 
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APÊNDICE B – Quadro construído para auxiliar na construção do questionário destinado aos alunos da última turma da 
disciplina de relações públicas (2014.2) da UFC 
 
Perfil dos sujeitos 

(Continua) 

Perguntas 
1.Atualmente você trabalha na área secretarial?  
Não ( ) 
Sim ( )  

2. Quais são suas atividades /responsabilidades? (Você pode marcar mais de uma alternativa).  
( ) Assessoria aos gestores/ superiores / diretores 
( ) Cogestão/ gestão secretarial  
( ) Agendamentos  
( ) Atendimentos a clientes internos e externos 
( ) Transmissão e difusão das informações, através da gestão de informações e de documentos; 
( ) Elaboração de documentos 
( ) Manutenção de arquivos (arquivística) 
( ) Planejamento e execução de reuniões  
( ) Planejamento e organização de viagens 
( ) Planejamento, execução e avaliação de eventos 
( ) Coordenação de pessoas ou equipes 
( ) Coordenação de projetos 
( ) Auxílio na comunicação estratégica da organização com seus públicos de interesse 
( ) Realização de pesquisa de opinião pública sobre serviços, produtos ou imagem da empresa 
( ) Analise de indicadores 
( ) Realização de diagnósticos e planejamento de ações que envolvem a imagem da empresa.  
( ) Auxílio na definição de políticas de comunicação empresarial 
( ) Participação na elaboração do planejamento estratégico 
( ) Participação no cumprimento do planejamento estratégico 
( ) Desenvolvimento de ações com o público interno ou externo que envolvem a imagem da empresa 
( ) Avaliação de  resultados obtidos com programas de relacionamento com os públicos. 
( ) Planejamento e acompanhamento de ações da empresa com a comunidade (ações comunitárias) 
( ) Outro_____________ 
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 (Continuação) 

Perguntas 
3. Que conhecimentos você julga necessários para você desenvolver as suas atividades de forma competente. (Você pode marcar mais de uma alternativa):  
( ) Administração da produção 
( ) Administração e Assessoria de Relações Públicas 
( ) Auditoria 
( ) Cerimonial e protocolo 
( ) Comercial 
( ) Comunicação organizacional 
( ) Contábil 
( ) Desenvolvimento organizacional 
( ) Empreendedorismo  
( ) Engenharia de desenvolvimento 
( ) Estatístico 
( ) Gestão ambiental 
( ) Gestão de conflitos 
( ) Gestão de pessoas 
( ) Gestão de negócios 
( ) Gestão do conhecimento 
( ) Gestão tributária 
( ) Língua portuguesa 
( ) Língua inglesa 
( ) língua espanhola 
( ) Logística 
( ) Orçamentos e custos 
( ) Organização de eventos 
( ) Ouvidoria 
( ) Planejamento estratégico 
( ) Psicologia social 
( ) Redação oficial e empresarial 
( ) Relações governamentais 
( ) Relações humanas 
( ) Responsabilidade , saúde e segurança do trabalho 
( ) Responsabilidade social 
( ) Suprimentos 
( ) Técnicas de secretariado 
( ) Tecnologia da informação 
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 (Conclusão) 

Perguntas 
( ) Treinamento e seleção 
( ) Visão estratégica de negócios 
( ) Outros: __________________ 

 

Objetivo: Analisar a aquisição de conhecimentos de RP na formação acadêmica de Secretariado executivo 
 

Fundamento teórico Perguntas 
As Diretrizes Curriculares, das quais são determinados os 
projetos pedagógicos dos cursos de graduação em Secretariado 
Executivo, fazem com que haja linhas de formação específicas e 
em diversas áreas, como: atividades gerenciais, de 
assessoramento, de empreendedorismo e de consultoria, cujo 
intuito é atender às necessidades do perfil profissional que o 
mercado exige. A partir dessa perspectiva, os cursos de 
graduação em Secretariado Executivo passaram a trabalhar de 
forma integrada objetivando maior visibilidade e respeitabilidade 
frente às organizações (CIELO; SCHMIDT; WENNINGKAMP, 
2014, p. 55). As instituições devem possibilitar a formação de 
profissionais com “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”. 
(BRASIL, 2005). Observa-se que as diretrizes direcionam os 
cursos de secretariado para a necessidade de habilitar os alunos 
para os desafios relacionados a comunicação, característica 
essencial na área de relações públicas. 

4. Em sua opinião, por que estudar Relações públicas no curso de Secretariado 
Executivo? 
5. A disciplina de Relações Públicas agregou algum conhecimento para o seu 
desempenho ou futuro desempenho como secretário (a) executivo (a)? 
6. Quais conteúdos deveriam ser mais aprofundados. (se for o caso, marque   mais de 
uma alternativa):  
( ) Aspectos introdutórios: conceitos, objetivos, funções, atividades de relações públicas.  
( ) A comunicação nas organizações 
( ) Relações públicas nas organizações  
( ) Relações públicas e a filosofia da comunicação integrada 
( ) Planejamento de relações públicas nas organizações  
( ) Planos, projetos e programas de relações públicas 
( ) Assessoria em relações públicas 
7. A disciplina de Relações Públicas está inserida no curso de Secretariado Executivo 
da UFC no 8º semestre. Em sua opinião, em qual semestre a disciplina deveria ser 
ofertada? 
8. A carga horária da disciplina de Relações Públicas ofertada pelo  
Curso de Secretariado Executivo da UFC é de 64 horas. Em sua opinião, a carga 
horária está adequada? Justifique, caso a carga horária não esteja adequada. 
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