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RESUMO  

 
 

 
 

Este estudo buscou compreender como as ferramentas de tecnologia da informação estão 

sendo utilizadas pelo profissional de secretariado nas empresas modernas para agregar valor 

ao desempenho profissional na atuação dos secretários que assessoram os diretores de uma 

instituição de ensino profissionalizante na cidade de Fortaleza. Tendo como problemática o 

seguinte questionamento: o secretário executivo que dar suporte a diretoria de uma instituição 

de ensino profissionalizante, utiliza de forma adequada o potencial da TI em sua atividade 

profissional? Para tanto, desenvolveu-se um estudo de caso, uma pesquisa bibliográfica 

revisando a literatura especializada sobre a profissão do secretário executivo, a tecnologia da 

informação e os recursos tecnológicos. Foi realizada uma entrevista semiestruturada com os 

profissionais que assessoram os diretores de uma instituição de ensino profissionalizante com 

o propósito de confirmar o pressuposto que a TI e suas ferramentas tem um papel fundamental 

na melhoria das atividades dos secretários da escola de ensino profissionalizante, trazendo 

como impacto para os mesmos em suas funções: administração do tempo, agilidade nas 

atividades e processos em virtude da utilização das ferramentas disponibilizadas em seu 

ambiente de trabalho. Constatou-se que as ferramentas disponíveis são bem exploradas pelas 

secretárias. Verificou-se ainda a necessidade de tecnologias modernas, mas pelo motivo de 

redução de custos estas demandas não estão sendo priorizadas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This study sought to understand how information technology tools are being used by the 

Secretariat of the modern professional companies to add value to professional performance in 

acting secretaries advising the directors of a vocational education institution in the city of 

Fortaleza. With the problem the following question: the Executive Secretary to support the 

board of a vocational educational institution, use properly the potential of IT in your 

occupation? Therefore, we developed a case study, a literature reviewing the literature on the 

profession of the Executive Secretary, information technology and technological resources. A 

semi-structured interview with the professionals who advise the directors of a vocational 

educational institution for the purpose of confirming the assumption that IT was carried out 

and its tools have a key role in improving the activities of the secretaries of the vocational 

training school, bringing as impact for them in their functions: time management, agility in 

the activities and processes due to the use of the tools available on your desktop. It was found 

that the available tools are well explored by secretaries. There was also the need for modern 

technology, but the cost reduction reason these demands are not being prioritized. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução tecnológica vivida em nosso tempo tem firmado o valor da 

informação. Desde o simples despertar até um envio de mensagem eletrônica a um 

amigo, por exemplo, que se realiza durante o dia, está servindo-se dos recursos 

tecnológicos. No mundo atual e moderno, portanto é imprescindível o contato com o 

computador. Por isso, todas as pessoas mais cedo ou mais tarde precisam aprender a 

conviver com a informática. Esse é um dos motivos de quanto mais cedo o homem 

aprender a lidar com esta realidade, mais fácil fica o seu acesso ao ambiente 

profissional.  

 

Os impactos da globalização e das inovações tecnológicas no mundo dos 

negócios já é uma realidade. Mudanças em todos os setores, agilidade nos processos, 

otimização do tempo, melhoria na qualidade de vida, enfrentando além da insegurança, 

o medo do novo, rejeição em certas práticas, atrelado a isso a acomodação de alguns, a 

falta de conhecimento de outros facilitou para o indivíduo que se manteve conectado, 

instruído e informatizado tornando fácil para o mesmo a criação de uma zona de 

conforto onde chegasse à frente e alcançasse mais rapidamente o sucesso no segmento 

que atuasse. 

 

Neste século uma característica da sociedade que se torna visível chama-se 

mudança. Com bastante intensidade elas são inesperadas, frequentes e dinâmicas. Isso 

desafia cada vez mais as organizações, além disso, diversos fatores como o cultural, 

político, tecnológico, econômico e social afetam o desempenho e a estabilidade destas 

empresas. Havendo o interesse em aumentar sua lucratividade, superar suas expectativas 

e atingir suas metas, algumas delas têm adotado uma diversidade e complexa gama de 

tecnologia da informação (TI), para instalar formas inovadoras de colaboração e 

interação entre setores, mantendo-se flexíveis e ágeis. A tecnologia da informação tem 

influência tanto na mediação intensa na troca de informações e dados entre setores 

como sendo ela, o próprio meio pelo qual as tarefas, transações são realizadas, trazendo 

com isso uma adaptação mais firme e sólida às exigências dos mercados globais. 

 

Surgem profundas mudanças diretamente relacionadas com o aparecimento de 

tecnologias mais modernas dentro deste novo ambiente organizacional, as empresas que 

querem manter-se ativas têm realizado significativos investimentos na compra e 

implantação de sistema de informação (SI) e TI. Para atender às necessidades deste 

novo ambiente empresarial, a informação precisa ter como suporte uma adequada 

tecnologia de informação, para que de forma rápida e objetiva as respostas estejam 

disponíveis de acordo com a exigência de toda essa competitividade. 

 

Nas últimas décadas a TI passou a ser vista como uma peça fundamental dentro 

das organizações. Por estar o mercado cada vez mais acirrado, instável, isto acaba 

obrigando certas organizações, influenciando outras a recorrerem ao seu acervo 

informacional e tecnológico para aperfeiçoar seus processos, possuírem o domínio de 

dados estratégicos capazes de agregar valores e vantagens competitivas frente aos 

concorrentes. Sendo os dados o centro de todo processo, é fundamental saber utilizá-la 

de forma estratégica, aproveitando tudo que as novas TI oferecem.  
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No processo de rearranjo organizacional a TI tem desempenhado importante 

papel, não somente para apoiar suas atividades e mediar uma significativa troca de 

informações entre organizações, mas como sendo o próprio meio através do qual as 

atividades são realizadas, proporcionando assim uma maior adaptação às exigências dos 

mercados. As novas tecnologias de informações oferecem a infraestrutura necessária à 

integração de interesses e à cooperação entre fornecedores, empresas e clientes, gerando 

uso coletivo de conhecimentos e redução de custos, facilitando assim as atividades 

rotineiras dentro das empresas seja ela de qual for o ramo. 

 

Isto porque a tecnologia utilizada de forma correta auxilia na criação de bens e 

serviços, sendo responsável pelas ações e recursos necessários para processar a 

informação nas organizações modernas. No entanto por vários anos a TI foi considerada 

um custo que não produzia nenhum retorno para o negócio, era vista por muitos como 

um simples item de suporte à organização. Com o avanço tecnológico e progresso da 

informática, a queda no preço na aquisição dos computadores e redes de 

telecomunicações, junto com o aumento da facilidade de utilização dessas máquinas e 

equipamentos fez com que as organizações passassem a dispor de uma infraestrutura de 

TI maior e complexa. 

 

Essa reorganização na sociedade é provocada por esta realidade nova, gerando 

inclusive modificações nas organizações, principalmente no tratamento das 

informações. Os modelos tradicionais, ainda utilizados de armazenamento de 

informação por meio de papel, pastas específicas e tantos outros, podem provocar uma 

sucessão de problemas como grande ocupação de determinado espaço físico, manuseio 

de grandes volumes de informação e o pior a dificuldade, perda de tempo e insucesso na 

recuperação das informações. A sobrevivência de algumas empresas está relacionada 

com a capacidade de receber, entender e responder às demandas solicitadas pelo 

ambiente. 

 

E é neste sentido que o profissional de secretariado executivo exerce um papel 

fundamental para a sobrevivência das organizações, pois mesmo uma empresa 

possuindo um setor de CPD (Central de Processamento de Dados) ou de TI (Tecnologia 

da Informação) já é de conhecimento de todos que a função do secretário para a 

organização e principalmente para o líder ou gestor que auxilia é de suma importância e 

que entre todas as habilidades exigidas para a função, a do conhecimento tecnológico 

passa a ser indispensável. Seria difícil admitir no mundo globalizado que vivemos um 

secretário que não saiba confeccionar uma planilha eletrônica, configurar uma 

ferramenta de texto, enviar uma mensagem eletrônica, utilizar aplicativos financeiros, 

acessar internet bank, navegar entre sites, acompanhar vídeos conferências ou 

simplesmente não saber fazer uso de uma rede social para atualizar diariamente dados 

da organização onde trabalha como forma de divulgação e marketing caso fosse 

necessidade da empresa.  

 

Não importa o segmento empresarial que o secretário executivo atue, este deve 

estar sempre se atualizando e acompanhando o progresso principalmente o tecnológico. 

Uma das formas de manter-se competitivo e ativo no mercado de trabalho é buscar a 

realização de cursos, se reciclarem quando ocorrer mudanças significativas em seu 

setor, buscar informações, cada vez mais se informatizar. Tudo isso são exemplos de 

como o secretário pode está se mantendo indispensável em seu ambiente de trabalho. 
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O mundo, a sociedade, as pessoas e a tecnologia evoluíram, mas com certeza a 

profissão do secretário executivo também passou e vem passando por significativas 

mudanças em seu perfil de atuação. Além da competência nas atividades técnicas 

executadas tais como controle e organização de agendas e reuniões que agora dispõe de 

vários recursos tecnológicos como outlook, agendas eletrônicas, programas específicos 

e ferramentas que auxiliam o profissional de forma a permitir que não haja 

esquecimento ou atrasos nos compromissos de seus chefes, outras atividades como 

atendimento telefônico, arquivamento de documentos, entre outros recebem o apoio da 

tecnologia e suas ferramentas de modo que o profissional sinta-se mais seguro e 

assertivo na execução de suas tarefas rotineiras.  

 

O profissional de secretariado vem ganhando maior espaço nas organizações 

devido ao seu perfil com iniciativa, dinamismo, assessoria qualificada, polivalência, 

participação como agente facilitador, dentre outras tantas habilidades. Para tanto, este 

profissional dispõe ainda de instrumentos que contribuem para que seu trabalho seja 

realizado de modo mais prático, como por exemplo os recursos tecnológicos. A 

informação passando ser o centro do processo é importante saber utilizá-la de maneira 

estratégica, pois o sucesso da empresa passa a depender da capacidade que a 

organização tem de administrar e desenvolver sua base informacional e aproveitar as 

oportunidades que as novas TI oferecem. 

 

Para a diretoria de uma escola de ensino profissionalizante a função do 

secretário executivo é essencial para que o diretor tenha sua agenda organizada, 

documentos importantes bem arquivados, relatórios, planilhas, gráficos e apresentações 

disponíveis para que as atividades do diretor não seja prejudicada. O diretor depende 

das ações do secretário que lhe apoia e dar suporte sempre que for solicitado.   

 

Visto que as instituições de ensino, assim como as organizações do mundo de 

negócios também estão investindo em sistemas e tecnologias de informação para 

melhorarem seus resultados, desempenho dos seus funcionários, professores e alunos, 

torna-se relevante entender como ocorre a adoção de uma ferramenta para apoio as 

atividades exercidas por um secretário que atua no âmbito de uma instituição de ensino 

profissionalizante da cidade de Fortaleza. Os participantes da pesquisa foram 

profissionais que realizam as atividades de secretário, assessorando a diretoria desta 

mesma instituição de ensino profissionalizante. 

  

Este trabalho tem como problemática central buscar responder ao seguinte 

questionamento: O secretário executivo que dar suporte a diretoria de uma instituição de 

ensino profissionalizante, utiliza de forma adequada o potencial da TI em sua atividade 

profissional? 

 

 

 

O Objetivo Geral deste estudo é:  
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Compreender como as ferramentas de TI estão sendo utilizadas para agregar 

valor ao seu desempenho profissional na atuação dos secretários que assessoram os 

diretores de uma instituição de ensino profissionalizante na cidade de Fortaleza. 

 

 

Também foram estabelecidos os objetivos específicos: 

 

 

 Descrever os tipos de ferramentas utilizadas no dia a dia dos profissionais. 

 Enumerar os ganhos na agilidade dos processos e atividades na atuação dos 

secretários. 

 Identificar as dificuldades vivenciadas pelos profissionais na utilização das 

novas ferramentas de TI em sua rotina de trabalho. 

 

 

Desta forma será realizada uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, 

através de um estudo de caso com a realização de uma entrevista semiestruturada com 

quatro secretárias da referida instituição de ensino que trabalham em quatro unidades 

situadas na capital, em Fortaleza, portanto cada uma com um diretor e sua respectiva 

secretária. 

  

Este estudo buscou colaborar para um possível aperfeiçoamento do ambiente 

organizacional no ramo educacional, sendo o foco mais precisamente numa instituição 

de ensino profissionalizante da cidade de Fortaleza, pois nesse novo cenário a TI pode 

proporcionar um diferencial para as organizações deste segmento que souberem utilizá-

la como um recurso estratégico. 

 

As secretárias certificaram-se que a adequação no uso das ferramentas em sua 

rotina de trabalho está ligada ao sucesso no ambiente de trabalho. Desta forma torna a 

perspectiva pela busca de aperfeiçoamento com cursos de reciclagem ou de novos 

cursos na área de tecnologia imprescindíveis para uma boa atuação na função de 

secretária executiva nas empresas modernas.  

 

A busca pela identificação de quais ferramentas da tecnologia da informação é 

utilizada nas atividades dos profissionais de secretariado que atuam numa escola de 

ensino profissionalizante deve ajudar outras instituições a se inspirarem e terem como 

referências essas mesmas ferramentas. Já para a instituição escolhida para a realização 

desta pesquisa a vantagem será de aperfeiçoar-se, treinar e investir os atuais e futuros 

secretários que venham assumir a função de assessorar os diretores desta mesma 

instituição. 

   

Percebeu-se que as ferramentas disponíveis atendem as necessidades exigidas 

para a execução das atividades das secretárias que assessoram os diretores de uma 

determinada instituição de ensino profissionalizante. Porém com a redução de custos os 

investimentos em materiais novos e mais modernos são barreiras para que o trabalho 

seja executado ainda de forma mais prática. 
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  Os grandes benefícios proporcionados pela TI motivam sua prática nas 

organizações, pois com ela é possível que se viabilizem novas estratégias para o 

desenvolvimento organizacional, tais como a redução de custos; aplicação de controles 

eficientes; agilização e aprimoramento de processos, melhor aproveitamento do tempo, 

dentre outros. É necessário possuir um bom gerenciamento da TI, pois permite a gestão 

de todas as atividades trazendo uma visão mais detalhada do negócio e, conse-

quentemente, influenciando no desempenho da empresa. 

 

O trabalho está separado em cinco diferentes seções: 

  

A Introdução, primeira seção, contém explicações gerais, apresentando a 

temática e o objetivo da pesquisa, o problema que será o foco de análise e a justificativa. 

 

O Referencial Teórico, segunda seção, realiza a apresentação dos conceitos 

teóricos que fundamentaram a classificação das diferentes categorias de tecnologia da 

informação e sistemas de informações e suas ferramentas consideradas neste estudo 

bem como um breve histórico acerca da profissão do secretário executivo (a) e a sua 

relação com a tecnologia da informação e suas ferramentas; apresenta-se, nesta seção, a 

base teórica que fundamenta o estudo. 

 

A Metodologia, terceira seção expõe os procedimentos de análise qualitativa 

utilizados na investigação; aqui será abordado de que forma se pode chegar ao 

resultado.  

 

A Apresentação dos Resultados, quarta seção que contém uma breve discussão 

dos principais resultados encontrados; fazendo uso das informações e dados adquiridos 

na pesquisa.  

 

A Conclusão, quinta seção apresenta os principais resultados obtidos e se dispõe 

de certas considerações acerca desta pesquisa na possibilidade da realização ou não de 

novos estudos sobre o tema.  
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2         TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: CONCEITUAÇÃO E 

COMPONENTES 

 

A tecnologia da informação tem sido atualmente para as organizações, sociedade 

e para o mundo uma necessidade evidente, cada vez mais presente na rotina das pessoas 

tanto no âmbito pessoal ou profissional.  

 

Laurindo (2008) afirma que as expressões informática e processamento de 

dados, anteriormente de uso disseminado foram substituídos e firmam-se a partir da 

década de 80 pela expressão tecnologia da informação que abrange conceitos que não 

são claros e que estão em constantes mudanças no que se referem ferramentas de 

acesso, computadores, recursos de informação multimídia e telecomunicações, 

utilizados pelas empresas para fornecer informações e conhecimento. O autor afirma 

ainda que o desconhecimento básico sobre a tecnologia da informação e de seus 

recursos tem causado grandes dificuldades e problemas dentro das empresas, 

principalmente para atuação nas atividades ligadas a Sistema de Informação, 

Planejamento Estratégico e Gestão da Tecnologia da Informação. 

 

Com base no que foi dito anteriormente o Quadro 1 resume os usos estratégicos 

adicionais da TI conforme a seguir: 

 
Quadro 1 – Usos estratégicos da Tecnologia da Informação 

Desenvolver SI que se realiza entre empresas cuja eficiência e conveniência criam custos de troca 

que isolam fornecedores ou clientes. 

Fazer investimentos altos em aplicações avançadas de tecnologia da informação que levantam 

barreiras à entrada de concorrentes externos ou internos ao setor. 

Inserir componentes e ferramentas de TI em serviços e produtos para dificultar a substituição de 

produtos ou serviços de concorrentes. 

Crescer em investimentos em hardware, software, pessoal, bancos de dados e redes de sistema de 

informação de utilização operacional em aplicações estratégicas. 

Fonte: Adaptado de O’Brien (2009, p.44). 

 

 

Rezende e Abreu (2010) conceituam tecnologia da informação como recursos 

tecnológicos, ligados ao computador englobando as novas facilidades no uso e geração 

da informação. 

 

A tecnologia da informação surgiu da necessidade de determinar estratégias e de 

acordo com Rezende (2008, p.44) está baseada nos seguintes elementos: 

 

 

 Hardware: dispositivos e periféricos do computador, que permitem a entrada, 

processamento, armazenamento e saída de dados;  
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 Software: É a parte lógica do computador e que tem como função enviar 

instruções para o hardware;  

 

 Sistemas de Telecomunicações: São sistemas interconectados que usam 

equipamentos na gestão, transmissão, recepção de voz e/ou dados e inclui os 

softwares e hardwares usados;  

 

 Gestão de dados e informações: São ações de armazenamento, manutenção e 

controle do banco de dados.  

       

Reforça Laudon e Laudon et. al. (2014, p.146), “hoje, a infraestrutura de TI está 

composta por cinco elementos principais: hardware, software, tecnologias de gestão de 

dados, tecnologias de rede e telecomunicações e serviços de tecnologias”.   

 

De acordo com a Figura 1 esses elementos precisam ser coordenados entre si.  

 
Figura 1 – Componentes da infraestrutura de TI. 

Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon  (2014, p.147). 

 

 

            De acordo com a Figura 1, Laudon e Laudon (2014) afirma que a infraestrutura 

de TI proporciona a base que assegura os SI existentes na empresa. Ele discrimina cada 

um conforme a seguir: 

 

Software

Gerenciamento de 
dados

Redes

Serviços

Hardware



19 

 

 

             Hardware consiste na tecnologia para processamento, armazenamento, entrada 

e saída de dados. Software que abrange software de sistema que administram as 

atividades e recursos do computador e software aplicativo que submetem a máquina a 

uma determinada tarefa solicitada pelo peopleware. Tecnologia de gestão de dados que 

organiza, gerencia e processa informações empresariais referentes a fornecedores, 

clientes e até de estoques. Tecnologia de redes e telecomunicações que proporciona 

conectividade de voz, vídeo e informações a fornecedores, funcionários e clientes. 

Serviços de tecnologia onde as empresas necessitam de pessoas para operar e gerir os 

demais componentes da infraestrutura da tecnologia da informação que acabamos de 

citar bem como disseminar o conhecimento do uso dessas tecnologias em suas 

atividades diárias.  

 

 

Segundo Laudon e Laudon (2014, p.147): 
 

O objetivo da integração de sistemas é garantir que a nova infraestrutura seja 

compatível com os antigos sistemas, chamados sistemas legados, e que os 

novos elementos da infraestrutura sejam também compatíveis entre si. 

Sistemas legados são, em geral, antigos sistemas de processamento de 

transações criados para computadores mainframe que continuam a ser 

utilizados em razão do alto custo para substituí-los ou reprojetá-los. 

 

 

Conforme O’Brien et. al. (2009, p.79), “um computador é um sistema de 

dispositivos de hardware organizados segundo as seguintes funções: entrada, 

processamento, saída, armazenamento e controle”.   

 

 

            A Tecnologia da Informação se constituiu como um poderoso instrumento de 

trabalho nas organizações, onde se pode obter o maior número de informações numa 

rapidez e comodidade extraordinária. Uma das vantagens que a globalização juntamente 

com a TI trouxe foi a facilidade na comunicação. Dessa forma, com o avanço e a 

praticidade da tecnologia, os negócios ficaram mais flexíveis. Hoje é possível se 

comunicar com qualquer pessoa do mundo de forma simples e rápida, sem muitos 

custos. Uma boa estratégia que algumas empresas utilizam para obter sucesso é o 

investimento na Tecnologia da Informação, onde o processo de aprendizagem 

organizacional junto da implementação de inovações tecnológicas é indispensável nas 

empresas. 
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De acordo com a definição anterior na Figura 2 será exibido o conceito de 

sistema computador. 
 

 

Figura 2 – O conceito de sistema de computador 
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Fonte: Adaptado de O’Brien (2009, p.80). 
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           Com base na visualização da Figura 2 pode-se dizer que o computador é uma 

máquina que armazena e processam dados, orientado por um conjunto de instruções e 

produz resultados completos com intervenção mínima do homem. 

 

Conforme O’Brien et. al. (2009, p.102), “os softwares que você poderá encontrar 

dependem basicamente dos tipos de computadores e redes que você utiliza e de quais 

tarefas específicas você deseja executar”. 

 

Baseado nesta afirmação será demonstrado logo a seguir na Figura 3 uma visão 

geral do software. Nesta figura se resume as principais categorias de software aplicativo 

e de sistemas.  

 

  Figura 3 – Visão geral do software          

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de O’Brien (2009, p.104). 
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A Figura 3 enfatiza várias tendências em software. Segundo O’Brien (2009, 

p.104): 

 
Inicialmente, há uma tendência maior de abandono de programas 

personalizados desenvolvidos pelos programadores profissionais de uma 

organização, passando ao uso de pacotes de software disponíveis adquiridos 

por usuários finais com fornecedores. Esta tendência aumentou de forma 

impressionante com o desenvolvimento de pacotes de software fáceis de 

manusear, com baixo custo e conjuntos de software para microcomputadores 

destinados a múltiplas finalidades. 

 

Para O’Brien (2009) os programas de gerenciamento de bancos de dados para 

computadores como o Microsoft Access, Lotus Approach ou o Corel Paradox tornaram-

se populares e atualmente são considerados como pacotes de software para aplicações 

gerais como os pacotes de planilhas eletrônicas e processamentos de textos. A maioria 

dos gerenciadores de bancos de dados pode realizar quatro tarefas básicas que será 

apresentado no Quadro 2 a seguir: 

 
Quadro 2 – Tarefas básicas dos gerenciadores de bancos de dados 

Desenvolvimento do banco de dados: definir e organizar o conteúdo, as relações e a estrutura das 

informações necessárias para criar um banco de dados, incluindo hiperlinks para dados em páginas 

de redes; 

Consulta ao banco de dados: acessar as informações em um banco de dados para mostrar os dados 

em uma multiplicidade de formatos. Os usuários finais podem seletivamente recuperar e exibir 

informações e produzir relatórios, formulários e demais documentos, dentre os quais páginas de 

redes. 

Manutenção do banco de dados: inserir, deletar, retificar e atualizar os dados em um banco de dados, 

inclusive dados em hiperlinks nas páginas de rede; 

Desenvolvimento de aplicação: relatórios, desenvolver protótipos de páginas de rede, formulários e 

consultas para uma proposta de aplicação empresarial. Ou utilizar uma linguagem de quarta geração 

incorporada ou geradora de aplicações para programar a aplicação. 

Fonte: Adaptado de O’Brien (2009, p.109).  

 

 

Segundo Rezende e Abreu et. al. (2010, p.192), “Um SGBD aceita que dados 

sejam guardados em um único local, podendo ser chamado de base de dados único, 

permitindo o manuseio das informações por diversos recursos tecnológicos de 

interface”. 

 

Para Rezende e Abreu (2010) um Sistema de Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) possuem três componentes básicos: uma linguagem de manipulação de dados, 

a mais utilizada é a SQL – Structured Query Language que não requer conhecimentos 

técnicos apurados de seus usuários, uma linguagem de definição de dados onde define 

cada elemento de uma informação que aparece no Banco de Dados mesmo antes de ser 

transformado para a forma requisitada pelos programas aplicativos e um dicionário de 

informações e demais características como padrões de uso, propriedades, 

relacionamentos e documentações.  
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Segundo Laudon e Laudon (2014, p.216): 
 

Graças à contínua desregulamentação das telecomunicações e à inovação das 

tecnologias de informação, as redes de computadores e telefones foram 

pouco a pouco se fundindo em uma única rede digital, que usa os mesmos 

equipamentos e padrões da Internet. 

 

Para Rezende e Abreu (2010) a tecnologia dos Sistemas de Telecomunicações e 

seus recursos são importantes para o funcionamento dos Sistemas de Informação 

Executivos, pois grande parte das empresas tem mais de um software e hardware, 

necessitando da telecomunicação entre si, seja fisicamente próximo, seja em múltiplos e 

distantes locais. 

 

Conforme Rezende e Abreu (2010) os Sistemas de Telecomunicações (ST) são 

uma importante categoria de SI. É um conjunto organizado de pessoas, procedimentos e 

dispositivos usados para transferir e compartilhar informações. Elas podem ou não 

conter um componente de Banco de Dados e contemplam os recursos e benefícios da 

Internet, Intranet, Extranet. 

 

Na Figura 4 será exibida uma rede de computadores muito simples, composta 

por computadores, um sistema operacional de redes (NOS – Network Operating System) 

que reside em um computador servidor dedicado, cabos (fios) conectando os 

dispositivos, switches e um roteador. 

 
                          
Figura 4 – Componentes de uma rede de computadores simples  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Adaptado de  Laudon e Laudon (2014, p.217). 
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Na Figura 4 Laudon e Laundon (2014) mostra uma rede de computadores 

muito simples, daquelas que são facilmente encontradas nas pequenas empresas, em 

lan house onde o manuseio da mesma necessita de conhecimentos básicos, sendo 

possível ser administrado por qualquer pessoa mesmo sendo leigo em informática. 

 

Pode-se dizer que são milhares de fornecedores de tecnologia que oferecem 

serviços e componentes da infraestrutura de TI, bem como diversas maneiras de 

combiná-los. 

 

Após o entendimento de como funciona os componentes da TI será 

mencionado como vem ocorrendo a utilização da tecnologia da informação em virtude 

da evolução destas ferramentas dentro das empresas. 
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3  EVOLUÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA TI NAS 

ORGANIZAÇÕES: NOVAS TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Segundo O’Brien (2009) existem várias estratégias de inovação, crescimento e 

liderança em custos que também são implementadas com a tecnologia da informação. 

São elas: retenção de clientes ou fornecedores, elevação das barreiras de entrada, 

aumento dos custos de troca e aceleração dos investimentos em tecnologia da 

informação. 

 

Conforme O’Brien (2009) os investimentos em tecnologia da informação podem 

deixar que uma empresa retenha fornecedores e clientes, barrando concorrentes por 

conta da formação de novas relações valiosas entre eles. O investimento e a 

complexidade da tecnologia retardariam outras empresas em seu ingresso no mercado. 

Essas ações desencorajariam empresas que já estão no ramo ou impediria que outras 

ingressassem causando assim uma barreira ao ingresso. Investimentos em tecnologia 

dos sistemas de informação têm procurado manter clientes e fornecedores dependentes 

do uso contínuo desse sistema vantajoso e inovador. Com isso pode haver rejeição dos 

clientes e fornecedores em pagar os custos de tempo, dinheiro e inconveniência pela 

troca por concorrentes embutindo assim custos de troca. Por fim uma empresa que 

investe em tecnologia pode desenvolver novos serviços e produtos que não seriam 

desenvolvidos sem uma grande e forte capacidade de TI. Um grande exemplo a ser 

citado é o desenvolvimento de intranets e extranets nas empresas atualmente. 

 

Segundo Laudon e Laudon (2014, p.147): 

Hoje muitas empresas complementam as atividades da equipe interna de 

sistemas de informação com consultoria externa de tecnologia para prover o 

conhecimento que não está disponível internamente. Quando as empresas 

precisam fazer alterações profundas em seus sistemas ou implantar uma 

infraestrutura de TI completamente nova, em geral recorrem a consultores 

externos que as ajudam com a integração dos sistemas.  

 

Segundo Rezende e Abreu et. al. (2010, p.8), “dentro das empresas, o enfoque 

atual dos sistemas está ligado no negócio da empresa e no intuito de auxiliar os 

respectivos processos decisórios”. 

 

No Quadro 3 será apresentado em geral, os sistemas procuram atuar como: 

 

Quadro 3 – Atuação em geral dos sistemas nas empresas  

Ferramentas para exercer o funcionamento das organizações e de sua embaraçada abrangência e 

complexidade; 

Instrumentos que possibilitam uma visão lógica e, quando necessária, de modo artificial das 

empresas; 

Facilitadores das atividades externas e internas com suas respectivas relações e intensidades 

Meios para suprir a produtividade, inovação tecnológica empresarial e qualidade; 

Criadores de modelos de informações para auxiliar os processos de decisão organizacional; 
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Geradores de informações favoráveis e geradores de conhecimento; 

Valores agregados e complementares à perenidade, modernidade, competitividade, lucratividade 

e inteligência empresarial; 

Fonte: Adaptado de Rezende e Abreu (2010, p. 8 - 9). 

 

Rezende e Abreu (2010) afirmam que muitas organizações imaginam que o ato 

de espalhar computadores e impressoras pelas unidades departamentais, ligando-os em 

rede e instalando sistemas aplicativos possa por si só organizar as mesmas. Isso não é 

verdade até porque a tecnologia da informação e suas ferramentas nem sempre definem 

as soluções dos problemas organizacionais menos ainda as organiza. Tecnologia sem 

gestão, planejamento e ação efetiva não traz contribuição para a empresa. Seria 

necessário elaborar a organização dentro e fora da empresa, dando prioridade as funções 

empresariais básicas e os respectivos procedimentos do principal negócio, assumindo as 

ações financeiras, comercial, de produção, material, recursos humanos, aspectos legais e 

jurídicos para só depois iniciar a informatização da empresa. 

 

Rezende e Abreu (2010) relatam ainda que cada vez mais empresas estão 

gastando dinheiro na obtenção de informações e a diferença entre o fracasso e o sucesso 

está em como se define o caminho a ser seguido para a colheita destas informações e 

não apenas pelo valor gasto com pesquisas e desenvolvimento. As organizações devem 

evoluir para a empresa baseada na informação e para que isso ocorra deve-se aumentar a 

comunicação interna e externa, eliminando barreiras ao fluxo de ideias, à informação 

sobre problemas e a propostas de melhorias para a própria organização.  

 

Adiante segue a Tabela 1 mostrando a diferença da empresa moderna, baseada 

na informação e da empresa tradicional.  

 

Tabela 1 – Diferenças da empresa tradicional para a empresa baseada na informação. 

Empresa Tradicional Empresa baseada na Informação 

 Burocracia  Consenso 

 Uniformização dos serviços e 

produtos 

 Qualidade e Massificação 

personalizada  

 Uniformização dos salários  Salários baseados no conhecimento 

agregado aos negócios da empresa 

 Estrutura hierárquica  Descentralização e diluição da 

hierarquia 

 Autoridade  Gerência participativa e diluição da 

autoridade 

 Centralização  Recurso descentralizado, sinergia, 

trabalha em equipe 

 Controle e centralização da 

informação 

 Compartilhamento das informações 

 Processo decisório centralizado  Decisões participativas, gerência por 

processos, gerenciamento por 

resultados 
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 Planejamento centralizado  Pensar globalmente e agir localmente 

 Controle centralizado  Controle descentralizado 

Fonte: Adaptado de  Rezende e Abreu (2010, p. 83). 

 

 

Com esta tabela pretende-se compreender quais as características dessa nova 

organização, enxergar de que forma a tecnologia da informação pode dar auxílio a esse 

novo cenário organizacional. Nota-se que uma das dimensões exploradas pela TI é a 

soma de valor nos serviços e produtos aumentando o nível de serviços prestados para 

estes clientes. O cliente deve ser o ponto principal dos processos de negócios. Com a 

crescente oferta de conhecimento tem-se o aumento na especialização tecnológica como 

consequência.   

              

 

               O’Brien (2004, p. 59-60) afirma que: 

 
Numa economia onde a incerteza é justamente a única certeza, a grande fonte 

segura de vantagem competitiva que dure é o conhecimento. Quando ocorre 

mudanças no mercado, a concorrência aumenta e os produtos são fáceis de se 

deteriorar quase que da noite para o dia. As empresas que criam 

conhecimento e espalham o mesmo pela empresa e logo incorporam em 

tecnologias novas e produtos são consideradas empresas de sucesso. Sendo 

que a empresa ‘geradora do conhecimento’ é aquela onde o seu único 

negócio é a inovação continuada.  

 

                 

Conforme O’Brien (2004) com a rapidez e agilidade dos fatos, com as fortes 

mudanças ocorridas em todo o cenário mundial deve-se preocupar-se em acompanhar 

esse progresso e será o que veremos a diante em relação ao avanço das tecnologias e 

suas ferramentas, pois as exigências vão só aumentando e as empresas hoje precisam 

estar preparadas para o mundo globalizado em que elas se encontram. 

 

  



28 

 

4               FERRAMENTAS DA TI UTILIZADAS NO CONTEXTO DAS 

EMPRESAS MODERNAS: NOVAS TECNOLOGIAS E OS SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

 

Segundo Beal et. al. (2007, p.115), “é visível o aumento do índice de recursos 

e soluções modernas de tecnologias como potencial para gerar melhoria no desempenho 

das empresas”. 

 

O Quadro 4 apresenta alguns exemplos de tecnologia e soluções de tecnologia 

da informação que tem sido adotado pelas empresas.  

 
Quadro 4 – Exemplos de tecnologia e soluções de TI 

Wireless: são conexões para transmitir dados sem o uso de fios ou cabos. Os wireless funcionam por 

meio de equipamentos que usam radiofrequência, como comunicação via ondas de rádio usadas por 

walkie-talkies, comunicação via satélite e comunicação via infravermelho, entre outros. O seu 

principal benefício é a mobilidade. 

Ferramenta de Business Intelligence (BI): tem como finalidade modelar os dados para obter 

informações, de forma que diferencie as atividades das empresas e essas consigam ser inovadoras. 

Business Intelligence é o processo de coleta, análise e distribuição de dados para melhorar a decisão 

de negócios, que leva a informação a um número bem maior de usuários dentro da corporação. As 

ferramentas de BI podem auxiliar as organizações em diversas áreas: fornecendo sentido ao negócio, 

medindo o desempenho, melhorando o relacionamento com terceiros e criando uma oportunidade de 

receitas.  

 

Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (GED): tem como objetivo gerenciar o ciclo de vida dos 

documentos da organização, agilizando a pesquisa e distribuição e protegendo-os do acesso não 

autorizado. Em organizações em que se precisa tramitar uma grande quantidade de documentos e 

processos, como é o caso de muitos órgãos públicos, o uso do GED traz vantagens significativas no 

controle de prazos e na possibilidade de compartilhamento de um mesmo documento por diferentes 

setores encarregados de analisá-los, o que pode reduzir o tempo de processamento. 

WORKGROUP - Sistemas de apoio ao trabalho colaborativo: permite que grupos de pessoas 

compartilhem dados, facilitando o trabalho corporativo e a realização de atividades que dependam do 

trabalho em equipe. Entre as vantagens dessas aplicações estão a capacidade de compartilhar 

documentos e agendas e de realizar reuniões virtuais, por exemplo.  

 

WORKFLOW - Sistemas de automação do fluxo de trabalho: automatizam os procedimentos pelos 

quais documentos, informações e tarefas são distribuídas dentro das organizações. O software 

workflow é útil para automatizar tarefas do dia a dia, mas não oferece um excelente suporte para 

tarefas que exijam decisões complexas.  

 

Web Services: são conjuntos de tecnologias independentes de plataforma cujo propósito é facilitar a 

oferta de serviços informacionais em intranets ou internet.  

Fonte: Adaptado de Beal (2007, p. 116).  

 

Estas soluções apresentadas proporcionam eficiência na produção, agregam 

valor aos processos, produtos e serviços e ajudam os gestores da tomada de decisão. 

Facilitam ainda a gestão da informação e do conhecimento na medida em que facilitam 

o trabalho e a interpretação da informação dos processos. Neste contexto inserem os 

sistemas de informação como ferramentas indispensáveis a gestão da organização 

moderna. 
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4.1  SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SI) 

 

Existe um mundo completamente novo de negócios utilizando tecnologias 

novas para organizar e gerenciar. O mundo tradicional dos negócios com o contínuo 

fluxo de inovações na tecnologia da informação vem se transformando. 

 

Segundo Laudon e Laudon (2014, p.13): 

 

Um Sistema de informação (SI) pode ser definido tecnicamente como um 

conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), 

processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a 

tomada de decisões, controle e a coordenação em uma organização. Além 

disso, os sistemas de informação também auxiliam os gerentes e 

trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar 

novos produtos. 

 

De acordo com Laudon e Laudon (2014) os sistemas de informação possuem 

informações sobre pessoas, locais e itens significativos para o ambiente organizacional. 

São três atividades que geram informações de que as organizações necessitam para 

tomar decisões.  
 

As atividades de entrada, processamento e saída geram informações que as 

organizações necessitam para tomada de decisão. 
 

 A Figura 5 apresenta as funções de um sistema de informação. 
  

 

 

Figura 5 – Funções de um sistema de informação 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2014, p. 14). 
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Na Figura 5 pode-se perceber que: 

 

Um sistema de informação contém informações sobre uma organização e o 

ambiente que a cerca. Três atividades básicas – entrada, processamento e 

saída – produzem as informações de que as organizações necessitam. 

Feedback é a saída retornada a determinadas pessoas e atividades da 

organização para análise e refinamento da entrada. Fatores ambientais, tais 

como clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas e agências reguladoras, 

interagem com a organização e seus sistemas de informação. (LAUDON e 

LAUDON, 2014, p.14) 

 

Turban, McLean e Wetherbe (2004), fala que os sistemas de informação são 

classificados em quatro maneiras: por estrutura organizacional, por área funcional, por 

arquitetura do sistema de informação e por tipo de suporte. Esses sistemas são baseados 

em computadores, portanto são compostos por hardware, software, dados, 

procedimentos e pessoas (usuários). 

 

              Os sistemas de informação classificados por estrutura organizacional são 

desenvolvidos para utilização conforme o esquema hierárquico da organização, 

distribuídos para departamentos, unidades operacionais e para colaboradores 

específicos, podendo ser independentes ou conectados entre si. Dentro desta 

classificação há os sistemas de informações por departamento, os quais realizam uma 

função específica para o usuário. Por exemplo, no Departamento de Gestão de Pessoas, 

pode-se utilizar este sistema para monitorar o ponto eletrônico dos colaboradores; os 

sistemas de informações empresariais formados por um conjunto de aplicativos 

departamentais e funcionais; e os sistemas interorganizacionais, responsáveis pela 

ligação entre diversas empresas, usados entre organizações parceiras em suas transações 

e no comércio eletrônico.  

 

             Sistemas de informação classificados por área funcional são compostos 

principalmente pelos sistemas nas áreas contábil, financeira, industrial, marketing e 

gestão de recursos humanos. Estes recebem o suporte dos sistemas de informação em 

nível departamental.  

 

Na classificação de sistemas de informação por arquitetura, estes são 

responsáveis por “conceituar as necessidades de informação do negócio central da 

empresa, o que inclui definir de que forma tais necessidades serão supridas” (Turban; 

Mclean & Wetherbe, 2004, p. 68). 

 

Para Laudon e Laudon (2004) sistema de informação é como um conjunto de 

elementos que interagem e coletam, processam, guardam e difundem informações que 

servem como base para a tomada de decisão.  

 
“Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de 

componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera), processa, armazena 

e distribui informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a 

coordenação e o controle de uma organização. Além de dar suporte à tomada 

de decisões, à coordenação e ao controle, esses sistemas também auxiliam os 

gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos 

e criar novos produtos.” (LAUDON; LAUDON, 2004, p. 7) 
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No Quadro 5 será exibido as funções básicas dos sistemas de informação 

classificados por tipo de suporte. Segundo Laudon e Laudon et. al. (2010, p.37), “são 

um conjunto de atividades logicamente relacionadas que define como tarefas 

organizacionais específicas serão executadas.” Conforme Laudon e Laudon (2010), 

cada vez mais as organizações estão direcionando esforços para sistemas que integrem 

as atividades das unidades e processos de negócios.  Eles são divididos nas seguintes 

categorias principais: 

 

Quadro 5 – Funções básicas dos Sistemas de Informação (classificados por tipo de suporte). 

Sistema de processamento de transação (SIT) Realização de transações repetitivas e rotineiras (contas 

a pagar, controle de estoque etc.)  

 

Sistema de informação gerencial (SIG) 

 

Suporte às atividades de gestão empresarial 

(planejamento, organização e controle)  

 

Sistema de administração do conhecimento (KMS) 

 

Disponibilização de informações especializadas  

 

Sistema de automação de escritório (SAE) 

 

Aumento da produtividade dos usuários nas rotinas 

administrativas (edição de textos, planilhas eletrônicas 

etc.)  

 

Sistema de apoio a decisões (SAD) 

 

Apoio à solução de problemas semiestruturados  

 

Sistema de informação empresarial (EIS) 

 

Acesso a relatórios com indicadores de desempenho e 

análises de tendências  

 

Sistema de apoio a grupos (GSS) 

 

Suporte a realização de atividades e decisões coletivas  

 

 

Sistema especialista (SE) 

 

 

Soluções para problemas empresariais em áreas 

específicas  

Fonte: Adaptado de Turban, McLean e Wetherbe (2004, p.68).   

 

Para Turban, McLean e Wetherbe (2004) a essência de todos esses sistemas, 

direta ou indiretamente, é a comunicação por proporcionar intercâmbio e 

compartilhamento de informações. 

 

               Como se sabe, a profissão de secretariado está presente em quase todas as 

organizações, fazendo com que o profissional esteja sempre atento aos avanços da 

tecnologia que facilitam o trabalho secretarial e faça o uso dessa TI de modo que possa 

colaborar com a melhoria e agilidade na execução das atividades secretariais, sabendo 

aproveitar o que há de melhor com a Gestão do Conhecimento (GC). 
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5           O SECRETÁRIO EXECUTIVO E A TI COMO SUPORTE AOS NOVOS 

DESAFIOS DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 
 

 

A Gestão do Conhecimento (GC) vem sendo tratado por alguns gestores como 

um modelo de gestão que melhora a competitividade das organizações, com isso surgiu 

no Brasil a revista da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento – SBGC. 

 

Segundo Lévy et. al. (1998, p.18) “Se nossas sociedades contentarem-se em ser 

inteligentemente dirigidas, com certeza falharão em seus objetivos. Para ter alguma 

chance de viver melhor, elas devem se tornar inteligentes na massa. ” 

 

Nota-se que essa nova sociedade que se forma e que tem por base o capital 

intelectual pode-se chamar de Sociedade do Conhecimento.  

 

              De acordo com Lévy (1998, p.19): 
 

A prosperidade das nações, das regiões, das empresas e dos indivíduos 

depende de sua capacidade de navegar no espaço do saber. A força é 

conferida de agora em diante pela gestão ótima dos conhecimentos, sejam 

eles técnicos, científicos, da ordem da comunicação ou derivem da relação 

‘ética’ com o outro. Quanto melhor os grupos humanos conseguem se 

constituir em coletivos inteligentes, em sujeitos cognitivos, abertos, capazes 

de iniciativas, de imaginação e de reação rápidas, melhor asseguram seu 

sucesso no ambiente altamente competitivo que é o nosso. 

 

Para Lévy (1998) as tecnologias da informação e comunicação com sua 

evolução na trajetória das sociedades acabaram se tornando um bem muito valioso, pois 

vincula cada vez mais o conhecimento à moeda. O que preocupa por outro lado é a 

inclusão digital. Percebe-se principalmente em países onde a educação ainda não é de 

qualidade que muitas pessoas pela falta de políticas públicas voltadas para o acesso a 

comunicação, conhecimento e informação, ou seja, com a falta da inclusão digital 

muitos estão tendo dificuldade com o convívio e o crescimento profissional. 

 

Para Davenport (1998) uma das funções da gestão do conhecimento é estimular 

curiosidades nas pessoas, fazer com que reconheçam seus limites do saber e do não 

saber. Ensinar pedir ajuda bem como compartilhar problemas para que haja tempo de 

uma retificação e evitar que prejuízos consideráveis ocorram dentro das organizações. 

 

Nesta nova fase da profissão onde o mundo também vem sofrendo 

transformações principalmente na área da tecnologia como já foi mencionado 

anteriormente, deve existir uma adequação do perfil deste profissional para uma atuação 

com excelência no contexto da sociedade do conhecimento. Segundo O’Brien et. al. 

(2004, p.59), “em uma economia em que a única certeza é a incerteza, a única fonte 

segura de vantagem competitiva duradoura é o conhecimento”.  

 

Reforça O’Brien (2009) a dependência tecnológica em relação ao profissional 

que lida com ela e afirma que os sistemas de informação baseados em computador, 

embora sejam dependentes das tecnologias de informação, são projetados, operados e 

utilizados pelas pessoas numa variedade de situações organizacionais e ambiente de 

negócios diferentes. 
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Com isso qualquer profissional que lida diariamente com as tecnologias de 

informação e suas ferramentas são responsáveis pelo uso da tecnologia e do bom 

desempenho da organização, devem assumir o compromisso da busca da qualificação 

sempre que se sentirem ameaçado por uma tecnologia ou conhecimento novo que possa 

interferir em suas tarefas. 

 

Conforme O’Brien (2004) ele alerta que não se deve medir a importância das 

tecnologias de informação apenas pela eficiência em minimizar os custos, ou o tempo, 

mas como reconfigurador dessas atividades que deram aos profissionais maior liberdade 

e segurança o cumprimento de objetivos traçados anteriormente de forma eficiente e 

eficaz. 
 

               Segundo Davenport (1998, p.12): 

 
Informação e conhecimento são, essencialmente, criações humanas, e nunca 

seremos capazes de administrá-los se não levarmos em consideração que as 

pessoas desempenham, nesse cenário, um papel fundamental. 

 

                

 Com as novas exigências do mercado informatizado a secretária executiva 

passou a ser cada vez mais multifuncional e para isso é imprescindível estar bem 

amparada em relação as informações, pois existem situações em que este profissional 

dentre tantas atribuições de responsabilidade com o uso de dados chega a gerir a 

empresa na ausência do executivo, por exemplo. E com o uso da informação em 

evidência o profissional de secretariado não poderia ficar de fora desta nova tendência 

estratégica com isso surge um novo perfil para este profissional. 
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5.1         O NOVO PERFIL DO PROFISSIONAL SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 

 

Para Sabino e Rocha (2004), o novo perfil do profissional de secretariado vai 

muito além de dominar os novos aparatos tecnológicos. Passa por requisitos como 

fluência em novos idiomas, capacidade de interação com vários públicos e de 

gerenciamento das relações interpessoais, tornando-se, por vezes, um profissional de 

linha de frente da empresa na qual desenvolve suas atividades e incorporando ao seu 

perfil as funções de Relações Públicas, Administrador, Executivo e Cogestor. 

 

Durante e Fávero (2010), afirmam que com a evolução da profissão o curso 

superior em secretariado se proliferou com o objetivo de melhor preparar e desenvolver 

os profissionais, ao mesmo tempo, a busca pela formação em secretariado aumentou 

significativamente. A partir de uma formação mais sólida, ampla e interdisciplinar, o 

desempenho do secretário tornou-se mais assertivo, e consequentemente, esse 

profissional foi se destacando mais dentro das organizações, assumindo mais 

responsabilidades e ampliando suas funções. 

 

 

Para Neiva e Silva (2009, p. 166), há 16 traços empreendedores que se aplicam 

ao perfil do Secretário: 

 

 

• Motivação para realizar; 

• Capacidade de análise; 

• Definição de metas; 

• Confiança em si mesmo; 

• Otimismo, sem fugir da realidade; 

• Flexibilidade, sempre que for preciso; 

• Aceitação dos erros e análise deles para aprendizagem; 

• Capacidade de recomeçar se necessário; 

• Capacidade de postergar a satisfação de suas necessidades; 

• Criatividade na solução de problemas; 

• Prazer em realizar o trabalho; 

• Qualidade pessoal e profissional; 

• Autoestima, mesmo nos fracassos; 

• Realização e manutenção de networking; 

• Administração qualitativa do tempo; 

• Capacidade de realização. 

 

 

 

Na Tabela 2 será demonstrado o papel e as atividades exercidas pelo 

profissional de secretariado e sua evolução com o passar das décadas.  
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Tabela 2 –  Retrospectiva do papel do secretário no decorrer das décadas. 
ÉPOCA ATIVIDADES 

Década de 70 • A experiência é a ferramenta usada no 

comando; 

• Acomodado; 

• Dependente; 

• Resiste as mudanças; 

• Carreirista; 

• Seu salário é determinado pela empresa; 

• Seu conhecimento é fruto da experiência 

Profissional. 

Década de 80 • O grau de escolaridade é sua ferramenta de 

comando; 

• Confiante; 

• Político; 

• Ajusta-se às mudanças; 

• Procura ser cooperador; 

• Seu salário é negociado pela empresa; 

• Seu conhecimento é baseado na teoria 

acadêmica. 

Década de 90 • Sua performance é sua ferramenta de comando; 

• Curioso; 

• Independente; 

• Gera mudanças; 

• Facilitador; 

• Seu salário é conquistado pela importância do 

seu trabalho; 

• Seu conhecimento é fruto da aplicação prática 

da teoria. 

Século XXI • O profissional e sua equipe são a ferramenta do 

sucesso dele e de outros; 

• Estudioso; 

• Tem visão global das coisas; 

• Lidera mudanças; 

• Criativo; 

• Seu salário é conquistado pelo resultado de seu 

trabalho, bem como de sua equipe. 

 

Fonte: Adaptado de  Neiva e Silva (2009, p.36). 

 

 

Diante do exposto na Tabela 2, percebe-se que o profissional de secretariado 

vem ganhando atribuições ao longo dos anos, suas atividades vão se adequando ao que 

o mercado de trabalho exige de um profissional tão completo, como é o caso do 

secretário executivo. Esse novo perfil de profissional é desejado por grandes instituições 

que necessitam no seu quadro de funcionários pessoas eficientes e eficazes. 

 

Com o suporte da tecnologia e dos sistemas de informação, surge a 

necessidade, por parte do profissional de secretariado executivo, de uma capacitação 

adequada para atender ao novo perfil deste profissional, ressaltando ainda a sua função 

tão importante e atual de gestor da informação. 
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Mesmo com todos estes traços o profissional de secretariado tem que agir com 

ética, pois lida com várias informações importantes e pessoas diferentes, onde é 

imprescindível que ele saiba se comportar e ser sigiloso.  

 

Como se pode observar, o perfil do profissional de secretariado executivo 

mudou e continua em constante processo de mudança para seguir as exigências do 

mercado de trabalho globalizado. 

 

O secretário executivo precisa interagir no cotidiano da organização onde ele 

atua se moldando diante da globalização e se mostrando habilidoso e flexível no uso de 

ferramentas que auxiliam na realização de suas atividades, seja na organização, na 

administração, no planejamento, na consultoria e nos vários níveis das empresas. Uma 

vez que os empregadores estão a procura de profissionais qualificados e dispostos a 

enfrentar as diversidades e os desafios que a globalização impõe. 

 

Como se observou na evolução da profissão ele é além de tudo o profissional 

da gestão da informação. 
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5.2  EVOLUÇÃO DA TI NO SECRETARIADO 

 

A TI surgiu como um facilitador e não como empecilho na rotina do secretário 

que com a evolução tecnológica passou a ter um perfil diferente. A tecnologia da 

informação e suas ferramentas impulsionaram o desenvolvimento da profissão 

propiciando capacitação necessária para que o secretário pudesse atuar em várias áreas. 

 

Conforme Rezende e Abreu (2010, p.179): 

 
Numa abordagem mais prática e moderna, a informação deixa de estar 

dividida em estratégia, tática e operacional e passa a ser executiva visando 

dar suporte à tomada de decisões oportunas em todos os níveis. Assim, todos 

os clientes e/ou usuários das informações executivas são denominados 

executivos.  

 

Neiva e Silva (2009) afirmam que à medida que a tecnologia da informação 

avança o secretário também tem de avançar. O profissional precisa adequar-se ao novo 

ambiente e estar sempre ativo e atento. Deve se preocupar em ter iniciativa e procurar 

atender as novas necessidades das empresas.  

 

Como o secretário trabalha fundamentalmente com informações, ele passou a 

se obrigar em conhecer as novas tecnologias e ferramentas que tornem seu trabalho 

mais prático e eficiente. Com isso os processos operacionais estão sendo automatizados, 

fazendo com que sobre mais tempo para atividades que demandam habilidades 

intelectuais e emocionais. 

 

A tecnologia da informação é uma aliada forte para a realização das atividades 

do dia a dia do secretário, possibilita que elas sejam executadas mais rapidamente e com 

mais qualidade. Saber usar a TI em seu benefício é de grande importância para o 

profissional. 

 

O Quadro 6 logo abaixo descreve a evolução da tecnologia em secretariado, 

conforme publicado no jornal Estado de São Paulo, em 4 de maio de 1999: 
 

Quadro 6 - A Evolução da Tecnologia em Secretariado 

1870: Telefone, máquina de escrever e papel carbono. 

1880: Mimeógrafo, caixa registradora e máquina de somar. 

1890: Máquina de estenografia. 

1900: Fitas de duas cores para máquina de escrever. 

1930: Máquinas de escrever elétricas (primeiras versões). 

1950: Transistores e xerox. 

1960: Computadores com microchips. 

1970: Microcomputadores, transmissão de fac-símile e calculadoras eletrônicas. 

1980: Sistemas integrados e software para computadores. 

1990: PCs, e-mail e internet. 

2000: Aperfeiçoamento da tecnologia de reconhecimento de voz e assistentes 

          virtuais. 

 

Fonte: O Estado de São Paulo (1999, apud NONATO JÚNIOR, 2009, p. 91) 
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O Quadro 6 mostra a evolução existente no que vem sendo utilizado de mais 

moderno até o ano de 2000, porém os avanços continuam e de 2000 até o ano de 2016 

os avanços tecnológicos continuam numa proporção bem maior, pois as ferramentas e 

tecnologias são modificadas, melhoradas a cada criação de um novo aplicativo, numa 

versão nova de aparelhos celulares que são verdadeiros computadores de mão. E o 

avanço não para de acontecer. 

 

De acordo com Nonato Júnior (2009), no passado, muitas atividades eram 

realizadas manualmente, como elaboração de cálculos e planilhas, textos, agendas de 

compromisso e de contatos, etc; e a comunicação era basicamente pelo telefone. 

 

Atualmente, tudo tem um meio eletrônico para ser utilizado nessas atividades. 

Os textos são elaborados eletronicamente através de editores de texto; podem-se 

desenvolver controles através de planilhas eletrônicas, banco de dados; a agenda 

eletrônica; também existe a possibilidade de muitos arquivos serem compartilhados e 

editados simultaneamente por várias pessoas em tempo real. Já a comunicação pode 

acontecer através de programas de comunicação instantânea, como exemplo, o Skype, 

que é um software que permite se comunicar pela internet através da escrita (mensagens 

de chat), por voz e por vídeo em tempo real, falar e ver a outra pessoa ao mesmo tempo, 

mesmo estando em países diferentes; dentre tantos outros. 

 

Foram mencionadas algumas de uma variedade enorme de ferramentas que são 

utilizadas atualmente na área de secretariado, todas elas reduzem o tempo do processo 

dessas atividades. Com todas essas ferramentas, o secretário deve saber usá-los da 

melhor maneira para que não prejudique o seu trabalho e a qualidade seja seu maior 

interesse. 

 

O que se percebe é que a tecnologia continua evoluindo e se tornando ainda 

mais útil na profissão de secretariado, por isso o secretário deve se manter atualizado de 

modo que possa dominar os sistemas, equipamentos tecnológicos e programas 

frequentemente utilizados nas empresas para atender as demandas do mercado. 

 

Duarte (2003) considera que a “sociedade do conhecimento” é uma ideologia 

produzida pelo capitalismo e sua função ideológica é desmobilizar as críticas radicais ao 

capitalismo. A ênfase atribuída ao conhecimento como determinante no 

desenvolvimento da sociedade revela o seu caráter ideológico na medida em que 

mascara as contradições imanentes à sociedade. Nos últimos anos, o termo “sociedade 

do conhecimento” ou “sociedade da informação” tem sido empregado em diversos 

contextos e setores da sociedade para indicar o progresso intelectual e a sua rápida 

disseminação, bem como uma pretensa e aparente universalização do conhecimento na 

sociedade. 

        

               O secretário executivo atualmente vem desempenhando bem o seu papel junto 

com as novas tecnologias de suporte a gestão do conhecimento. Vale ressaltar que as 

tecnologias utilizadas como suporte a gestão de informação e do conhecimento 

realmente estão impulsionando a profissão do secretário executivo em suas atividades e 

tão logo o secretário tendo assumido também a função de gestor da informação está em 

conexão e interagindo com estas ferramentas fazem toda diferença ao profissional que 

quer ser competitivo no mercado de trabalho. 
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 6           METODOLOGIA 

 

 

Todo e qualquer projeto deve ser elaborado com uma metodologia adequada, 

flexível, dinâmica, viável e inteligente. A metodologia pode ser entendida como um 

roteiro, passos pré-estabelecidos para se chegar ao objetivo. (REZENDE, 2008, p. 9) 

 

 

6.1       Classificações quanto à natureza da pesquisa 

 

Bertucci et.al (2009, p.45), “se a metodologia for incorretamente delineada, 

toda a etapa de coleta e análise de dados estará comprometida”. 

 

A pesquisa qualitativa é entendida por Bertucci (2009), como uma “expressão 

genérica”. Isso significa, por um lado, que ela compreende atividades ou investigação 

que podem ser denominadas específicas.        

 

Este estudo classifica-se como uma pesquisa qualitativa, pois a ideia é buscar 

resposta para um problema proposto no início do trabalho onde ficou o questionamento 

acerca da necessidade de certificar se os secretários (as) executivos (as) que dão suporte 

a diretoria de uma instituição de ensino profissionalizante, estão fazendo o uso 

adequado das ferramentas de TI em sua atuação profissional? Esse questionamento foi 

feito diretamente a estes profissionais e os mesmos com suas próprias palavras, fazendo 

uso da propriedade de seu conhecimento e experiência no ramo que atua podendo 

desmistificar a incerteza que paira sobre o uso adequado das ferramentas de TI por 

profissionais da área de secretariado que dão suporte aos diretores de uma instituição de 

ensino profissionalizante na cidade de Fortaleza. 

 

 

 

6.2       Classificação quanto aos objetivos da pesquisa 

 

            Caracteriza-se este trabalho como uma pesquisa descritiva. 

 

 

Segundo Bertucci (2009, p.50): 

 
Pesquisas descritivas não constituem tipos menores de pesquisa e, embora 

transmitam inicialmente a ideia de que apenas relatam ou descrevem uma 

situação, elas têm como objetivo principal estabelecer elações entre as 

variáveis analisadas e levantar hipóteses ou possibilidades para explicar essas 

relações (não de forma mais definitiva, o que as transformaria em 

explicativas). 

 

             Para Bertucci (2009) enfoca que na pesquisa descritiva o objetivo primordial é o 

da descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. 
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6.3      Classificações quanto à escolha do objeto de estudo 

 

 

Para o desenvolvimento do estudo foi utilizada a metodologia do estudo de caso. 

 

Bertucci et. al (2009, p.52), “Quando se identifica um problema específico 

relativo a uma organização e esse problema é analisado em profundidade, a técnica 

utilizada é o estudo de caso”. 

 

 

 

6.4       Classificação quanto à técnica de coleta de dados e análise dos dados 

 

Foi utilizado para a coleta de dados a entrevista semiestruturada, sendo 

desenvolvido um roteiro básico, embora o pesquisador tenha flexibilidade para alterar, 

introduzir ou eliminar questões de acordo com a necessidade que surgir ao longo a 

entrevista.  

 

Para análise dos dados foi realizado uma entrevista semiestruturada composta 

por 10 (dez) perguntas, respondidas individualmente pelas secretárias que assessoram a 

diretoria de uma instituição de ensino profissionalizante, onde as unidades de ensino da 

Capital estão localizadas no Mucuripe, Jacarecanga, Barra do Ceará e Parangaba 

 

A entrevista constitui-se em duas partes, a primeira parte é sobre o perfil dos 

entrevistados e da empresa que atuam. A segunda parte é feito um levantamento das 

tecnologias utilizadas, as atividades secretarias realizadas e a identificação das 

dificuldades na execução de suas atividades em relação ao manuseio das ferramentas de 

TI disponibilizados em sua atuação profissional dentro do seu cotidiano.  

 

Por meio desta entrevista buscava-se compreender como as ferramentas de TI 

estão sendo utilizadas para agregar valor ao desempenho profissional na atuação destes 

profissionais, buscando ainda descrever os tipos de ferramentas de TI por eles 

utilizados, enumerar os ganhos na agilidade dos processos e atividades bem como 

identificar as dificuldades vivenciadas por eles em suas rotinas de trabalho. 

 

 

 

6.5       População e Amostra 

 

 

           A população são todos os secretários das instituições de ensino profissionalizante 

na cidade de Fortaleza. 

 

           A amostra são quatro secretárias que assessoram os diretores de uma 

determinada instituição de ensino profissionalizante na cidade de Fortaleza. 

 

           O motivo pelo qual o trabalho se resumiu a entrevistar quatro secretárias foi 

devido a quantidade de unidades existentes na capital do Ceará. Existem outros polos 
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com outros diretores e secretários, porém para facilitar a coleta de dados foi investigado 

apenas as instalações em Fortaleza da escola profissionalizante. 

 

Todos os entrevistados são do sexo feminino, com idade mínima de 27 anos e 

idade máxima de 46 anos. O grau de escolaridade está em um nível considerado bom 

em virtude dos 100% das entrevistadas possuírem o nível superior completo. Uma das 

entrevistadas tem MBA concluído, sendo ela exatamente a secretária com mais tempo 

de serviço dentro da instituição, aproximados 15 anos na unidade da Barra do Ceará. 

Duas secretárias possuem 2 anos de tempo de serviço, atuando nas unidades do 

Mucuripe e Jacarecaga exercendo as atividades secretariais junto a diretoria daquela 

unidade e a última entrevistada que está com 5 anos assessorado o diretor da mesma 

instituição, na unidade da Parangaba.   
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7           ESTUDO DE CASO 

 

 

7.1        Caracterização da Empresa 

 

 

A empresa escolhida para a realização deste trabalho já atua bastante tempo no 

mercado e conta com alguns polos distribuídos pelo Estado. A pesquisa concentrou-se 

na capital, Fortaleza, levando em conta essas unidades. Cada unidade possui um diretor 

que conta com a assessoria de uma secretária e foi esta população investigada para a 

apuração dos resultados. 

 

Trata-se de uma escola de ensino profissionalizante voltada para a indústria 

com vários cursos disponíveis.  

 

A empresa escolhida para a realização da pesquisa é caracterizada como mista, 

do setor industrial e possui grande porte conforme demonstração abaixo. 

 
                           Tabela 3 – Perfil da empresa 

Característica da empresa  Privada 

Setor da empresa  Industrial 

Porte da empresa  Grande Porte 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

A empresa que as entrevistadas trabalham é privada e funciona como uma 

escola de formação profissional direcionado para a indústria sendo de grande porte, pois 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a indústria a 

empresa é considerada de grande porte se tiver mais de 500 funcionários. 

 

 

7.2        Análise e discussão dos resultados 

 

7.2.1 Perfil dos respondentes 

 

             A partir das entrevistas realizadas, foi elaborado o perfil dos entrevistados. 

Serão abordados fatores que referem ao sexo, idade e formação. Entende-se esse 

primeiro momento como respostas para as questões de um até a cinco.  Dessa forma, 

obtiveram-se os seguintes dados. 
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Quadro 7 – Perfil dos entrevistados 

  Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

7.2.2 Atividades secretariais, tecnologias utilizadas 

 

 

Essa parte objetiva fazer um levantamento de como essas tecnologias são 

avaliadas por eles, das atividades secretariais desenvolvidas pelas entrevistadas na 

empresa em que trabalha, bem como as tecnologias utilizadas pelas entrevistadas para 

auxiliar nessas atividades.  
 

                 Na questão 6, foi perguntado as entrevistadas quais as atividades secretarias 

que elas desenvolvem na empresa em que trabalha. Os resultados dessa questão estão 

expostos no gráfico a seguir: 
 

                 

Gráfico 1 - Atividades secretariais desenvolvidas na empresa 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016)         

 

 

75%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

ATIVIDADES SECRETARIAIS

Organizar e direcionar serviços Assessorar

Controle e organização de arquivos Participar de reuniões

Elaboração de textos profissionais Agenda

Organizar viagens

Perfil dos entrevistados 

Entrevistados Sexo Idade Escolaridade Função Unidade Tempo 

de 

Serviço 

Entrevistado1 Feminino 46 MBA Secretária da 

Diretoria 

Barra do 

Ceará 

15 anos 

Entrevistado2 Feminino 34 Superior 

Completo 

Secretária da 

Diretoria 

Jacarecanga 2 anos 

Entrevistado3 Feminino 34 Superior 

Completo 

Secretária da 

Diretoria 

Mucuripe 5 anos 

Entrevistado4 Feminino 27 Superior 

Completo 

Secretária da 

Diretoria 

Parangaba 2 anos 
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7.2.3 Tecnologias utilizadas 
 

Na questão 7 foi perguntado as entrevistadas quais são as tecnologias que elas 

utilizam para realizar suas atividades. É uma questão de múltipla escolha, onde ela 

podia marcar mais de uma opção, cujo cada opção tinha a mesma probabilidade de ser 

marcada. Tinha um campo aberto onde ele poderia colocar alguma outra tecnologia que 

ela utiliza que não estava listada nas opções. Os resultados obtidos foram: 
 

          Gráfico 2 – Tecnologias utilizadas na realização das atividades 

  

         Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

O computador é utilizado por todas as entrevistadas nas suas atividades. Desde 

a sua existência tem se tornado uma tecnologia cada vez mais essencial nas atividades 

secretariais. A impressora mostra que é um equipamento importante que facilita nas 

atividades exercidas. O scanner que digitaliza arquivos, transformando arquivos físicos 

em arquivos digitais, também são de grande utilidade nas empresas. O celular tem a 

mesma finalidade que o telefone, só que é um dispositivo móvel que pode ser levado 

para qualquer lugar e nele pode ser instalado aplicativos que facilitam as atividades 

secretariais principalmente em relação a comunicação. Os programas, são softwares 

instalados no computador por profissionais para facilitar algum processo da empresa, 

são bastante utilizados conforme mencionado pelas entrevistadas, facilitando e muito 

em atividades que antes eram realizadas manualmente. O e-mail, correio eletrônico, é 

bastante utilizado no cotidiano profissional da área secretarial. O Pacote Office do 

Windows, que serve para fazer textos, planilhas, slides, também é muito utilizado. O 

projetor não costuma ser muito utilizado para a prática secretarial, mas algumas ainda 

utilizam este equipamento em reuniões por exemplo. A internet mostrou-se primordial 

para o cotidiano profissional do secretário, sendo utilizado por todas as entrevistas, 

embora tenha sido mencionado que o uso ainda era restrito. As entrevistas citaram como 

outras tecnologias utilizadas: O fax, O SAT e o SADES já mencionados na resposta 

anterior. 
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7.2.4 Acesso à internet 

 

 
 

                Gráfico 3 – Acesso à internet no ambiente de trabalho 

 Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

 

Foi perguntado na questão 8 as entrevistadas qual o nível de acesso à internet 

no ambiente de trabalho delas. 50% deles responderam que era pouco restrito, quando é 

limitado o acesso às redes sociais, sites de downloads de filmes, vídeos, músicas, jogos 

e etc.; 25% é muito restrito em virtude das atividades estarem mais voltadas para a 

utilização das ferramentas e programas da própria empresa, como a intranet por 

exemplo e 25% delas tem acesso livre à internet, quando pode ser acessado todos os 

serviços da internet. Nota-se que a internet é uma tecnologia que não se pode faltar nas 

empresas, sedo de uso restrito ou não ela está sempre presente, bastante essencial no 

auxílio das práticas secretariais. 
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7.2.5 Contribuição da TI para o profissional de secretariado 

 

 
Gráfico 4 – Contribuição da TI para a função de secretária 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

 

Foi perguntado na questão 9 para as entrevistadas quais as contribuições da 

tecnologia de informação para a realização de suas atividades. É uma questão de 

múltipla escolha, onde ela podia marcar mais de uma opção, cujo cada opção tinha a 

mesma probabilidade de ser marcada. Os resultados obtidos foram: 

 

             

Todas as entrevistadas concordaram que a TI trouxe facilidade e otimização no 

trabalho, principalmente para atividades relacionadas a comunicação, totalizando um 

percentual de 100% nas afirmativas a cerca deste questionamento. Já 75% das 

entrevistas assumiram que mesmo ganhando tempo em certas atividades o tempo que 

deveria sobrar parece não existir diante de tantas outras atividades a serem 

desempenhadas nesta função que é tão diversificada. A metade das entrevistadas 

acharam ainda que a empresa poderia investir mais em novas tecnologias e que a falta 

do acompanhamento da evolução de alguns equipamentos desfavorece no momento de 

realizar determinada atividade. 
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7.2.6 Barreiras no uso da TI 

 
 

Gráfico 5 – Barreiras enfrentadas que desfavorece o uso da TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

Foi perguntado na questão 10 para as entrevistadas quais as barreiras 

enfrentadas na profissão que desfavorece seu desempenho diante da TI e 75% das 

entrevistas foram enfáticas quando anunciaram que o auto custo tem desfavorecido em 

virtude da crise atual e a empresa que elas trabalham estão em contenção de despesas há 

algum tempo na tentativa de passar por esta crise sem serem atingidos e para elas o 

gasto com troca de equipamentos, modernização de programas ou instalação de novas 

fica algo bem longe do que se espera. 15% delas acreditam que a restrição é um fator 

determinante inclusive de desestimulo para os profissionais que não têm ainda tanta 

intimidade com a tecnologia de deixarem sempre para depois já que existe a restrição 

para determinadas atividades que não sejam basicamente operacionais e de cunho 

estritamente profissional. 5% foi o percentual das que responderam que a insegurança e 

desinteresse do usuário fosse o grande causador da barreira e do desfavorecimento no 

desempenho das atividades rotineiras das secretárias que assessoram a diretoria de uma 

instituição de ensino profissionalizante 
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              8          CONCLUSÃO 

 

 

A tecnologia da informação vem mudando a forma como as organizações 

desenvolvem seus negócios, passando a ser um forte instrumento de diferenciação com 

relação aos demais concorrentes. A TI está presente hoje em quase todas as empresas, e 

vem se tornando essencial tanto para a realização das atividades como também por ser 

uma boa estratégia para tornar as organizações mais competitivas no mercado de 

trabalho. 

 

No entanto para a TI ser realmente uma ferramenta usada como vantagem 

competitiva, é importante que esteja alinhada aos negócios da empresa, porque de nada 

adianta possuir tecnologias caras disponíveis se não se sabe como utilizar. 

 

A tecnologia deve auxiliar as organizações para que se obtenham melhores 

resultados em menos tempo e com menor custo. Informação é um conjunto de dados 

organizados, que constituem uma mensagem sobre um determinado evento ou 

fenômeno. 

 

O conteúdo desse estudo apresentou uma abordagem dos tipos de TI mais 

utilizados pelos secretários que assessoram a diretoria de uma instituição de ensino 

profissionalizante. 

 

Como o objetivo geral deste estudo foi compreender como as ferramentas de TI 

estão sendo utilizadas para agregar valor ao seu desempenho profissional na atuação dos 

secretários que assessoram os diretores de uma instituição de ensino profissionalizante 

na cidade de Fortaleza. Observou-se que existe uma preocupação dos gestores e 

secretários em aperfeiçoar-se e continuar a fazer o uso devido de ferramentas como 

pacote de offices e programas, por exemplo, que facilitam o dia a dia destes 

profissionais, tornando as ferramentas um aliado para a execução de suas atividades.  

 

  Os objetivos específicos foram: descrever os tipos de ferramentas utilizadas no 

dia a dia dos profissionais, esses sinalizados pelas próprias secretárias que assessoram 

os diretores de uma determinada instituição de ensino profissionalizante na cidade de 

fortaleza. Enumerar os ganhos na agilidade dos processos e atividades na atuação dos 

secretários, como principal foi mencionado por todas as secretárias entrevistadas que a 

comunicação rápida e objetiva ajuda bastante a não haver o retrabalho. Identificar as 

dificuldades vivenciadas pelos profissionais na utilização das novas ferramentas de TI 

em sua rotina de trabalho, como o novo cenário exige além de tudo cautela com os 

gastos, uma das barreiras mais citadas foi a falta de investimento apontado como 

redução de custos dentro da empresa. 

 

A tecnologia da informação se encontra bastante presente na prática das 

atividades secretariais, onde o computador, a internet, pacote Office e o email são as 

ferramentas tecnológicas mais utilizadas e essenciais para a prática dessas atividades.  
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              A TI é um fator que contribui bastante para a execução das atividades já 

estabelecidas e também possibilita que novas atividades sejam exercidas, pois com a 

redução do tempo gasto para a realização delas, acaba sobrando um pouco de tempo 

para que o profissional faça algo novo. 

 

Observou-se que o alto custo da tecnologia e a restrição na utilização de 

algumas ferramentas são fatores que causam barreira na utilização da TI. 

 

Ressalta-se que o presente trabalho apresentou como principal dificuldade a 

coleta de dados, pois as entrevistadas estavam muito ocupadas para responderem as 

perguntas durante o período que foram requisitadas. 

 

              Confirmar-se o pressuposto que a TI e suas ferramentas tem um papel 

fundamental na melhoria das atividades dos secretários da escola de ensino 

profissionalizante, trazendo como impacto para os mesmos em suas funções: 

administração do tempo, agilidade nas atividades e processos em virtude da utilização 

das ferramentas disponibilizadas em seu ambiente de trabalho. Constatou-se que as 

ferramentas disponíveis são bem exploradas pelas secretárias. Verificou-se ainda a 

necessidade de tecnologias modernas, mas pelo motivo de redução de custos estas 

demandas não estão sendo priorizadas. 

   

Sugere-se a realização de outras pesquisas referentes ao uso da tecnologia nas 

organizações de ensino profissionalizante, podendo ser feita uma comparação entre os 

Secretários Executivos e aqueles que somente exercem atividades secretariais (mas que 

não são Secretários) de repente investigando as demais unidades que se localizam no 

Estado e não só apenas na Capital como foi feito nesta pesquisa. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1 – ENTREVISTA DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade e Secretariado Executivo 

FEAACS 

 

Curso de Secretariado Executivo 

 

Tema do trabalho: O uso da tecnologia da informação e sua relação com a atuação e 

desempenho do secretário executivo em uma instituição de ensino profissionalizante 

 

Conceitos importantes: 

Sistemas de Informação (SI): é qualquer sistema utilizado para fornecer informações, 

incluindo seu processamento e análise, para qualquer uso que se possa fazer dela, mas 

principalmente para apoiar a tomada de decisão. (FREITAS, et al, 1997). 

Tecnologia da Informação (TI): é toda forma de gerar, armazenar, veicular, processar e 

reproduzir informação (FURLAN, 1994), ou é o hardware e o software que torna o SI 

possível. (ALTER,1996). 

. 

1ª parte – Perfil do entrevistado e da empresa 

 

1) Qual o seu sexo, idade e sua formação? 

2) Qual a sua função, unidade que trabalha e tempo de serviço na empresa? 

3) Como a sua empresa é caracterizada? 

4) Qual o setor da empresa que você trabalha? 

5) Qual o porte da empresa que você trabalha? 

 

 

2ª parte – Atividades secretariais e tecnologias utilizadas 

 

       6)  Quais as atividades secretariais que você desenvolve na empresa onde trabalha? 

 

       ( ) Reservar passagens e hotéis ( ) Controlar material de escritório 

       ( ) Planejar, organizar e direcionar serviços 

       ( ) Elaboração de textos profissionais ( ) Controle e organização de arquivos 

       ( ) Assessorar ( ) Organizar reuniões ( ) Participar de reuniões 

       ( ) Recepcionar funcionários, clientes e fornecedores ( ) Agenda 

       ( ) Estabelecer contatos com funcionários, clientes e fornecedores   

       ( ) Prestar informações e passar recados ( ) Organizar viagens        

       Outras: _____________________________________________________ 
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7) Quais são as tecnologias que você utiliza para a realização das suas tarefas em                               

sua rotina de trabalho? 

 

        ( ) Tablet ( ) Telefone ( ) Celular ( ) Programa s ( ) Email     

        ( ) Computador ( ) Impressora ( ) Copiadora ( ) Scanner 

        ( ) Pacote Office ( ) Projetor ( ) internet ( ) Comércio eletrônico 

        Outras: ________________________________________________________ 

 

 

       8) Qual o nível de acesso à internet no seu ambiente de trabalho? 

 

       ( ) Muito restrito (somente tecnologia interna) 

       ( ) Pouco restrito (ex: limita acesso às redes sociais, sites adultos, chats, sites de 

            downloads de filmes, vídeos, músicas, jogos e etc.;) 

       ( ) Livre (acesso à todos os serviços da internet) 

 

 

       9) Assinale de que forma as Tecnologias da Informação contribuem para melhoria 

em sua rotina: 

 

       ( ) Redução de tempo na realização das atividades 

       ( ) Custo-benefício 

       ( ) Facilidade na comunicação 

       ( ) Facilitar o trabalho 

       ( ) Otimização do trabalho 

       ( ) Inovação  

 

      10) Quais as barreiras enfrentadas na sua função hoje que desfavorece seu 

desempenho diante da TI? 

       (  ) Alto custo dos equipamentos, sistemas, etc 

       (  ) Desinteresse 

       (  ) Burocratização do trabalho 

       (  ) Dificuldade no uso 

       (  ) Tecnologia Ruim (máquinas antigas, lentas, sistemas falhos, etc.) 

       (  ) Restrição imposta pela empresa ao acesso da tecnologia 


