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RESUMO 

 

Os estudos sobre o comportamento humano nas organizações revelaram que as emoções 

possuem influência no comportamento e nas relações interpessoais dentro das organizações, 

por esta razão o uso inteligente das emoções tornou-se tão essencial no mundo corporativo da 

atualidade. A inteligência emocional é um conjunto de qualidades e competências que 

auxiliam o pensamento, contribui para a compreensão das próprias emoções e das demais 

pessoas, auxiliando o crescimento emocional e intelectual. As capacidades cognitivas aliadas 

aos componentes da inteligência emocional podem contribuir para que o indivíduo obtenha 

sucesso pessoal e profissional, incluindo neste contexto o profissional de Secretariado 

Executivo. A relevância do tema se dá pelo fato que a inteligência emocional pode ser 

desenvolvida e aperfeiçoada durante toda a vida do indivíduo, contribuindo para a obtenção 

de melhores resultados e desempenho contínuo. O presente trabalho visou responder ao 

seguinte questionamento: qual a relevância da inteligência emocional no ambiente de trabalho 

do secretário executivo? O objetivo geral deste estudo concentra-se em investigar se a 

inteligência emocional é relevante no ambiente de trabalho do profissional de Secretariado 

Executivo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva realizada a partir de um 

levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo com a aplicação de um questionário 

voltado para profissionais de Secretariado Executivo graduado pela Universidade Federal do 

Ceará e atuantes na área. Os resultados obtidos permitiram verificar que os profissionais de 

secretariado reconhecem a relevância que a inteligência emocional possui no ambiente de 

trabalho e a utilização dos fatores que envolvem esta inteligência.  

 

Palavras-chave: Emoções. Inteligência Emocional. Secretário Executivo. 
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ABSTRACT 

 

Studies on human behavior in organizations have revealed that emotions influence on the 

behavior and interpersonal relationships inside the organizations. Therefore, intelligent use of 

emotions has become considerably essential in today’s business world. Emotional intelligence 

is a set of qualities and skills of individuals that assists their minds, helps to understand their 

own and other people’s emotions, contributing to emotional and intellectual growth. 

Cognitive abilities combined with emotional intelligence components can help an individual 

achieve personal and professional success, including the executive secretary in this context. 

This theme is relevant because emotional intelligence may be developed and improved 

throughout the individual’s life, thus contributing to the achievement of better results and 

solid performance. This study aimed at answering the following question: what is the 

relevance of emotional intelligence at the executive secretary’s workplace? The purpose of 

this study focuses on investigating if emotional intelligence is relevant to the executive 

secretary’s workplace. This is a qualitative and descriptive research carried out from a 

literature survey and a field research with the application of a questionnaire aimed at 

Executive Secretary ship professionals, currently working in the area, graduated from 

Universidade Federal do Ceará. The obtained results showed those professionals recognize 

the relevance of emotional intelligence in the workplace and the use of the factors involving 

this intelligence. 

 

Keywords: Emotions. Emotional Intelligence. Executive Secretary. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo as emoções eram tidas como devastadoras e prejudiciais no 

ambiente de trabalho, pois prejudicava o desempenho dos funcionários. As organizações e os 

profissionais precisavam ser isentos de emoções para que pudessem alcançar o sucesso no 

meio empresarial. Com o passar dos anos, a área do comportamento organizacional introduziu 

os estudos sobre os impactos e influência que os sentimentos e emoções possuem no ambiente 

organizacional, visto que as emoções são inerentes ao ser humano e este constitui o principal 

recurso das organizações.  

No contexto organizacional, as capacidades cognitivas de um indivíduo eram 

suficientes para determinar o sucesso profissional do indivíduo. Assim, o quociente 

intelectual – QI era satisfatório para definir se uma pessoa era inteligente o suficiente para 

alcançar êxito na sua vida profissional. Howard Gardner, psicólogo cognitivo educacional, 

insatisfeito com a limitação que a inteligência apresentava ao ser baseada apenas nos testes de 

QI, propôs em 1983 um estudo que apresentava a inteligência humana em sete dimensões: 

linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, intrapessoal e 

inteligência interpessoal. Daniel Goleman, também psicólogo americano, em 1995 

desenvolveu a teoria da inteligência emocional, realçando o papel das emoções na 

interpretação da inteligência.  

Atualmente, as competências e habilidades exigidas pelas organizações vão além 

das capacidades cognitivas do indivíduo, são necessárias também habilidades de 

relacionamentos, flexibilidade, criatividade, solucionar problemas e reagir de forma 

inteligente frente às situações desconhecidas no ambiente de trabalho. Diante do contexto das 

emoções e a forma inteligente de utilizá-las em seu beneficio que surgiu o interesse em 

pesquisar a inteligência emocional no ambiente de trabalho do Secretário Executivo. O 

presente trabalho visa responder ao seguinte questionamento: qual a relevância da inteligência 

emocional no ambiente de trabalho do Secretário Executivo? O objetivo principal deste 

estudo é investigar se a inteligência emocional é relevante no ambiente de trabalho do 

profissional de secretariado executivo.  

Para auxiliar na construção desse estudo, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: a) verificar a percepção das emoções pelos secretários executivos no seu 

ambiente de trabalho; b) investigar a inteligência emocional no contexto do secretário 

executivo, c) identificar os componentes da inteligência emocional.  
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Para este estudo fez-se a revisão da literatura acerca do tema. O estudo das 

emoções e da inteligência emocional foi possível a partir das abordagens dos autores: Caruso 

e Salovey (2007), Cooper e Sawaf (1997), Daniel Goleman (2001, 2012 e 2015), Robbins 

(2009), Robbins, Judge e Sobral (2010) e Weisinger (2001). Na abordagem das inteligências 

múltiplas recorreu-se ao autor Gardner (1994 e 1995). O estudo acerca do profissional de 

secretariado executivo baseou-se principalmente nas abordagens dos autores: Neiva e D’Elia 

(2009), Medeiros e Hernandes (2010), Durante e Fávero (2009) e Durante (2012). Ao 

relacionar a inteligência emocional no contexto do secretário executivo o estudo 

fundamentou-se principalmente nos autores: Mello (2005), Palmas e Medeiros (2011), 

Marques (2012), Brun, Cechet e Neumann (2012), Nobre (2013) e Santos et al (2014). A 

literatura pesquisada serviu de base para relacionar a inteligência emocional na atuação do 

secretário executivo.  

No que diz respeito à metodologia utilizada, inicialmente foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica na literatura disponível em livros e artigos acadêmicos disponíveis na 

internet e uma pesquisa de campo. Para a coleta de dados o instrumento utilizado foi o 

questionário realizado com profissionais de secretariado executivo formados pela 

Universidade Federal do Ceará. A presente pesquisa caracteriza-se em descritiva, qualitativa.  

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos: o primeiro consiste na 

introdução deste estudo; o segundo e terceiro capítulos são destinados ao referencial teórico; o 

quarto capítulo trata-se da metodologia aplicada ao estudo; o quinto capítulo é destinado à 

apresentação e análise dos dados; e por último consta as considerações finais que o estudo 

possibilitou.  
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2  EMOÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Os indivíduos possuem traços de personalidade e emoções e quando inseridos no 

ambiente organizacional suas emoções influenciam seu comportamento no trabalho 

(ROBBINS, 2009). Diante do atual cenário econômico os indivíduos são instigados e 

desafiados a desenvolverem novos conhecimentos, habilidades e aprender a lidar com 

exceções e surpresas nas organizações (BARBIERI, 2012). Percebe-se assim, que o mundo 

dos negócios necessita de profissionais criativos, capazes de lidar com as adversidades no 

ambiente de trabalho e que saibam reagir de forma positiva frente às emoções e sentimentos. 

Diante deste contexto, Goleman (2001) defende que não importa apenas o quanto 

o profissional é inteligente ou o grau de conhecimento técnico que possui, mas também a 

forma como lida com suas emoções e as dos outros.  

Para Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 92) as emoções são “expressões afetivas 

intensas dirigidas a alguém ou alguma coisa”. As emoções dos indivíduos fornecem 

informações importantes sobre si, sobre as demais pessoais e sobre as diversas situações. Ao 

utilizar as informações transmitidas pelas emoções, o individuo é capaz de alterar seu 

comportamento e raciocínio para obter melhores resultados no trabalho (WEISINGER, 2001).   

Durante muito tempo, não havia espaço para as emoções no ambiente de trabalho, 

elas eram contrarias a razão. Na visão de Robbins (2009, p. 41), “uma organização bem 

administrada era aquela que tivesse êxito em eliminar frustrações, raiva, amor, ódio, alegria, 

ressentimentos e outros sentimentos semelhantes”. As emoções eram tidas como destruidoras 

e responsáveis por influenciar a capacidade do funcionário de realizar eficazmente suas 

atividades (BARBIERI, 2012).  Acerca da abertura das emoções no ambiente de trabalho 

Ryback discorre que, 

A abertura emocional no ambiente de trabalho oferece pelo menos dois benefícios – 

a revelação dos próprios sentimentos, como confiança na própria capacidade de 

realizar uma tarefa ou de trabalhar de forma produtiva junto com as outras pessoas e, 

em segundo lugar, apoio autêntico dessas pessoas na medida em que elas 

compartilham ideias produtivas a serem consideradas no problema de discussão dos 

problemas. Se surgirem emoções negativas, elas serão reconhecidas de maneira 

honesta, em vez de ser manifestadas com agressividade, como acontece 

normalmente (RYBACK, 2000, p. 69). 

 

Ao passo que a emoção é intrínseca aos seres humanos e estes constituem o maior 

recurso de uma instituição, as organizações que levam em consideração as emoções e 

sentimentos dos colaboradores podem contribuir para um melhor desempenho e satisfação no 

ambiente de trabalho.  
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Para Newstrom (2008, p. 202) a satisfação no trabalho é “um conjunto de 

sentimentos e emoções favoráveis ou desfavoráveis por meio dos quais os funcionários veem 

seu trabalho”. As emoções e sentimentos são importantes na vida pessoal e profissional das 

pessoas e acabam por influenciar o desempenho e a satisfação no trabalho. A teoria dos 

eventos afetivos explica como os indivíduos reagem emocionalmente frente às situações no 

trabalho e como seu desempenho e satisfação são afetados. A teoria dos eventos afetivos 

reconhece que as emoções são resultados dos eventos que ocorrem no ambiente de trabalho, 

estes eventos podem ser alegres ou chatos e ativam nos indivíduos reações emocionais 

positivas ou negativas. Pessoas com baixa estabilidade emocional, por exemplo, reagem de 

forma mais intensa aos eventos negativos afetando suas atitudes e comportamento no local de 

trabalho (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010).  

Determinadas funções exigem que os indivíduos expressem emoções específicas 

no ambiente de trabalho. Profissionais da área de vendas precisam sempre demonstrar 

sentimentos positivos no trato com os clientes, mesmo que suas emoções na realidade sejam 

opostas ao que é exigido pela organização. O esforço emocional exigido desses profissionais 

somado ao controle contínuo das emoções torna-se um aspecto estressante da profissão 

(VECCHIO, 2012). Assim, as pressões no ambiente de trabalho e o elevado autocontrole das 

emoções podem contribuir para elevar o nível de estresse dos colaboradores.  

Marras (2010, p. 149) traz a concepção de que o estresse “é intrínseco à condição 

de viver, pois o individuo está em constante adaptação ao meio e às mudanças, oferecendo 

respostas fisiológicas, psicológicas e comportamentais às pressões internas e externas”. 

Complementando essa ideia, Newstrom (2008, p. 350) afirma que “quando a pressão 

aumenta, pode causar reações adversas nas emoções, nos processos mentais, nos 

comportamentos e na condição física de uma pessoa”. Assim, torna-se importante que os 

indivíduos saibam lidar com as situações estressantes transformando os eventos negativos em 

oportunidades de crescimento.  

Com relação aos estudos que buscam identificar as emoções existentes nos seres 

humanos, Robbins, Judge e Sobral (2010) relatam a existência de seis emoções universais: 

raiva, medo, tristeza, felicidade, repulsa e surpresa e que estas são organizadas em uma série 

continua por vários pesquisadores, sendo: felicidade – surpresa – medo – tristeza – raiva – 

repulsa. Quanto mais próximas duas emoções se encontram nesta série, mais fácil de 

confundi-las.  

Para Leitão, Fortunato e Freitas (2006, p. 15), “emoções como o medo ou a 

rejeição, comuns nas culturas autoritárias, restringem nossa capacidade de ver e dialogar, não 
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disponibilizando todo nosso conhecimento, além de restringir a criatividade”. As emoções 

positivas facilitam a resolução de problemas, tomada de decisão, flexibilidade e criatividade, 

já as emoções negativas causam impactos no atendimento ao cliente e podem causar desvios 

de comportamento no ambiente de trabalho (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010). 

As emoções fazem parte da natureza humana e isto torna impossível a ausência 

delas no ambiente de trabalho. Para Barbieri (2012) as emoções causam impactos nos 

relacionamentos e desempenho profissional, algo considerado aparentemente abstrato, mas 

capaz de produzir resultados e consequências concretas nas organizações.  

 

2.1 Inteligências múltiplas 

 

A teoria das inteligências múltiplas foi elaborada pelo psicólogo Howard Gardner 

em 1983. Em seu estudo, Gardner (1995) define a inteligência como a capacidade que os 

indivíduos possuem para solucionar problemas ou de elaborar produtos que tenham valor nos 

ambientes dos quais fazem parte. Em 1900, Alfred Binet, pedagogo e psicólogo francês, criou 

o primeiro teste de inteligência, conhecido por QI – quociente intelectual. A partir de então, a 

inteligência e o potencial de uma pessoa poderia ser medido, quantificado (GARDNER, 

1995). O teste de QI é bastante utilizado pelas organizações nos processos de seleção de 

pessoas. 

A insatisfação de Gardner com o conceito de QI e com a visão unitária como a 

inteligência era abordada motivou a pesquisa que resultou na identificação de sete 

inteligências humanas, tendo-se assim, a pluralização do conceito de inteligência. Gardner 

(1994) propõe sete inteligências em seu estudo, que são:  

 Inteligência linguística: compreendida como a habilidade de usar a linguagem 

para o aprendizado, convencer outros indivíduos, lembrar-se de informações e refletir sobre a 

própria linguagem; 

 Inteligência lógico-matemática: refere-se à habilidade de lidar com números e 

objetos na resolução de problemas; 

 Inteligência espacial: entendida como a capacidade de perceber uma forma ou 

objeto no mundo visual com precisão;  

 Inteligência musical: refere-se respectivamente à habilidade de usar a 

linguagem sonora; 
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 Inteligência corporal-cinestésica: expressa a capacidade de manipular objetos 

e de expressão corporal ou ainda dos que têm a capacidade para usar seu corpo por inteiro ou 

partes dele; 

 Inteligência intrapessoal: relacionada à habilidade de conhecer seus próprios 

sentimentos e emoções; 

 Inteligência interpessoal: baseada nos relacionamentos com outros 

indivíduos, habilidade de perceber seus humores, temperamentos e motivações. 

As inteligências intrapessoal e interpessoal relacionam-se diretamente com as 

emoções e os sentimentos dos indivíduos e influencia os relacionamentos dentro e fora das 

organizações. Gardner (1995, p. 27) acerca da inteligência interpessoal discorre que, 

A inteligência interpessoal está baseada numa capacidade nuclear de perceber 

distinções entre os outros; em especial, contrastes em seus estados de ânimo, 

temperamentos, motivações e intenções. Em formas mais avançadas, esta 

inteligência permite que um adulto experiente perceba as intenções e desejos de 

outras pessoas, mesmo que elas os escondam. 

 

No âmbito organizacional, o desenvolvimento das habilidades interpessoais dos 

administradores, por exemplo, auxilia as empresas a atrair e reter profissionais com alto nível 

de desempenho e contribui para um ambiente de trabalho agradável (ROBBINS, JUDGE e 

SOBRAL, 2010). Nesta mesma linha de pensamento, Pereira (2015) defende que as relações 

interpessoais entre os funcionários podem colaborar para um ambiente de trabalho favorável e 

prazeroso, onde o trabalho em equipe com interação de esforços e trocas de conhecimentos e 

experiências alcancem a tão almejada sinergia. Para Cohen e Fink (2003, p. 203) “ter 

competência interpessoal, ser capaz de travar relações eficazes é a habilidade necessária para 

quem está nas organizações”.  

Enquanto a inteligência interpessoal é a capacidade de compreender as outras 

pessoas, a intrapessoal é uma aptidão que envolve o autoconhecimento. A inteligência 

intrapessoal é percebida pelo conhecimento que o individuo possui dos seus aspectos internos, 

os sentimentos e emoções que tangem sua própria vida e a capacidade de utilizá-las para 

entender e auxiliar o próprio comportamento, (GARDNER, 1995). 

Há indivíduos que se destacam em algumas das inteligências, sentem dificuldades 

em dominar outras ou até mesmo não as possuem. No entanto, elas podem ser desenvolvidas 

até níveis razoáveis, conforme conhecimentos científicos e observações empíricas 

(BARBIERI, 2012).  
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2.2 Inteligência emocional 

 

Após compreender o papel das emoções no ambiente de trabalho, os impactos que 

elas podem causar nas organizações e as inteligências múltiplas dos indivíduos, cabe destacar 

o campo do estudo da inteligência emocional.  

O primeiro modelo de Inteligência Emocional – IE foi apresentado em 1990 por 

Salovey e Mayer no qual propuseram uma arquitetura conceitual da inteligência não cognitiva 

que explicitava como as emoções eram percebidas, compreendidas e reguladas. Salovey e 

Mayer fundamentaram sua pesquisa nos estudos de Inteligências Múltiplas de Gardner. Em 

1995 o conceito de IE ganhou projeção mundial com as contribuições de Goleman (1995), 

que combinando as dimensões intrapessoais e interpessoais da inteligência, desenvolveu a 

teoria da inteligência emocional, que realça o papel das emoções na interpretação da 

inteligência. Os autores convergem na ideia de que a Inteligência Emocional compreende as 

dimensões internas e externas dos seres humanos (ALMEIDA; SOBRAL, 2005). 

A inteligência emocional é conceituada como a “capacidade de avaliar e perceber 

as emoções de modo auxiliar o pensamento; habilidade de compreender as emoções e o 

conhecimento emocional e a capacidade de regular as emoções de modo a promover o 

crescimento emocional e intelectual”. (MAYER; SALOVEY, 1997, p. 3, tradução nossa). 

Na concepção de Ryback (2000, p. 64), a inteligência emocional é definida como 

“a capacidade de usar nossa percepção e sensibilidade para identificar os sentimentos que 

estão por trás da comunicação interpessoal e resistir à tentação de reagir de maneira impulsa e 

impensada, sendo receptivos, autênticos e sinceros”. Neste sentido, a inteligência emocional 

reúne as emoções e percepções das pessoas. 

No entendimento de Weisinger (2001), a inteligência emocional é percebida 

quando o indivíduo usa de forma inteligente suas emoções, ou seja, utiliza suas emoções a seu 

favor como ferramenta para determinar sua conduta e aperfeiçoar seus resultados.  

Os indivíduos que conhecem suas próprias emoções possuem maior facilidade de 

reconhecer as emoções dos outros e serem mais eficazes no trabalho. A inteligência 

emocional está associada à capacidade que os indivíduos possuem de reconhecer e 

administrar as informações emocionais (ROBBINS, 2005).  

Goleman (2012) defende que manter as emoções sob controle é essencial para o 

bem-estar, mas a estabilidade é prejudicada quando as emoções surgem de forma intensa e 

permanecem por muito tempo no individuo. Regular as emoções não significa dizer que os 
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sentimentos desagradáveis devam ser evitados, mas não permitir que eles atrapalhem o bem-

estar. Nesta perspectiva,  

A IE gera maior qualidade de vida às pessoas que passam a controlar melhor seus 

sentimentos e isso afeta diretamente o bem estar no ambiente de trabalho, pois estas 

passam a se relacionar de maneira mais agradável e tendem a reduzir conflitos 

desnecessários e focarem no objetivo da empresa. (JUNQUEIRA; COUTO, 

PEREIRA, 2011, p. 4). 

 

Na concepção de Cooper e Sawaf (1997), a inteligência emocional presente no 

ambiente corporativo trata os colaboradores, mercados e ideias como elementos únicos e 

vivos capazes de promover mudanças, crescimento, inovações, produtividade e aprendizado.  

Para os autores Cooper e Sawaf (1997, XVIII), “a inteligência emocional é a 

capacidade de sentir, entender e aplicar eficazmente o poder e a perspicácia das emoções 

como uma fonte de energia, informação, conexão e influências humanas”. A inteligência 

emocional está diretamente relacionada à forma como as pessoas lidam com suas emoções. 

Sobre este aspecto Sá, Luz e Castro (2010, p. 106) discorrem que, 

o controle das emoções é fator essencial para o desenvolvimento da inteligência do 

indivíduo. Inteligência Emocional é um grito de alerta aos que ainda pensam que a 

razão é a única responsável por nosso destino. Se dermos mais atenção sistemática à 

inteligência emocional - ao aumento da autoconsciência, a lidar mais eficientemente 

com nossos sentimentos aflitivos, manter o otimismo e a perseverança apesar das 

frustrações, aumentar a capacidade de empatia e envolvimento, de cooperação e 

ligação social, o futuro pode ser mais esperançoso. 

 

Sá, Luz e Castro (2010) destacam, ainda, que a razão e a inteligência emocional se 

complementam para o desenvolvimento das pessoas. Faria (2009, p. 31) defende o 

posicionamento que “o desenvolvimento dos indivíduos está ligado tanto pelo QI como 

também pela inteligência emocional, sendo que o QI não pode dar o melhor de si sem a 

inteligência emocional”. Na mesma linha de pensamento, Santos et al (2014, p. 4) acreditam 

que “hoje, o quociente emocional pode ter também o seu lugar dando assim espaço para que 

as competências intelectuais e emocionais se interliguem”. Essas e outros tipos de inteligência 

complementam umas às outras, enquanto as emoções são capazes de estimular a criatividade, 

aumentar a cooperação e a iniciativa o raciocínio lógico permite a análise e domínio dos 

impulsos negativos (COOPER; SAWAF, 1997). 

Algumas leituras equivocadas apresentam o quociente emocional como 

responsável por 80% do sucesso do individuo, Goleman (2012) esclarece e defende que esta 

interpretação vem do dado que sugere que o QI é responsável por 20% do sucesso 

profissional. Woyciekoski e Hutz (2009) trazem a concepção que a inteligência emocional 

reforça a ideia de que o êxito do individuo no âmbito pessoal, profissional e nas relações 

interpessoais não depende exclusivamente da atividade cognitiva, mas que o sucesso e 
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adaptação do individuo sofrem influências das competências emocionais e sociais, além de 

contribuir para capacidade de resolver problemas e comportamentos estratégicos. Levando em 

conta que a área da inteligência emocional é relativamente nova, Woyciekoski e Hutz (2009, 

p. 9) advertem, ainda, que “é necessário, porém, avançar no conhecimento desta área, através 

do desenvolvimento de medidas de desempenho, similares às utilizadas na pesquisa em 

inteligência”. Diante do contexto, os estudos sobre inteligência emocional relevam sua 

contribuição para o sucesso profissional e pessoal ao mesmo tempo em que sugere o 

aprofundamento das pesquisas nesta área para sua consolidação como uma forma de 

inteligência.  

 

2.3 Competências emocionais 

 

Atualmente, os profissionais bem-sucedidos são os que conseguem aliar o 

conhecimento técnico e acadêmico à capacidade de tomar iniciativa, empatia, flexibilidade, 

liderança e habilidades para trabalhar em equipe (DESCHAUER, 2007). 

Para Goleman (2001, p. 38) “a competência emocional é uma capacidade 

adquirida, baseada na inteligência emocional, que resulta num desempenho destacado no 

trabalho.” Nesta abordagem, os indivíduos que desenvolvem estas competências têm maiores 

chances de alcançar a excelência profissional. Na contextualização de Cooper e Sawaf (1997, 

p. 93) a competência emocional, 

promove o entusiasmo, a capacidade de recuperação e a altamente construtiva 

“agressividade” em face de desafios e mudanças, e isso contribui para o que é 

conhecido como “resistência”, sua adaptabilidade mental e emocional para lidar com 

as pressões e problemas de um modo mais saudável, aberto e honesto.  

 

Com relação às competências emocionais, Goleman (2012) atribui em seus 

estudos à existência de cinco competências emocionais e sociais que são: autoconsciência, 

autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais.  

 Autoconsciência: capacidade de reconhecer um sentimento no momento que 

ele ocorre e tomar decisões assertivas diante das situações vivenciadas.   

Ao discorrer sobre os componentes da inteligência emocional, Goleman (2015) 

atribui à autoconsciência como a primeira habilidade de uma pessoa emocionalmente 

inteligente, pois permite reconhecer como seus sentimentos afetam a si mesmo, aos demais e 

seu desempenho profissional. Neste mesmo sentido, Weisinger (2001) reconhece a 

autoconsciência como o elemento básico da inteligência emocional, pois ao perceber suas 
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emoções e sentimentos, o indivíduo poderá compreender seu comportamento e a maneira 

como se comunica e reage às diversas situações.  

Autorregulação: capacidade de o indivíduo lidar com suas próprias emoções com 

objetivo de utilizá-las para um melhor desempenho.  

Para Goleman (2015), o autocontrole permite que o indivíduo não seja prisioneiro 

dos próprios sentimentos. Nesta perspectiva, o controle emocional implica em compreender 

uma situação e utilizá-la em seu benefício de forma produtiva (GUEBUR; POLETTO; 

VIEIRA, 2007).  

 Motivação: utilizar nossas preferências mais profundas para impulsionar-nos e 

guiar-nos na direção de nossas metas, a fim de nos ajudar a termos iniciativa e a sermos 

altamente eficazes, e a perseverarmos diante de reverses e frustrações.   

Conforme Goleman (2001), as emoções alimentam as motivações e impulsionam 

os indivíduos na direção de suas metas. No contexto da inteligência emocional, a motivação é 

entendida como a capacidade de usar o sistema emocional com a finalidade de alcançar 

objetivos, permitindo assim, iniciar uma tarefa e persistir na sua conclusão apesar das 

dificuldades, (WEISINGER, 2001).  

 Empatia: capacidade de reconhecer as emoções dos outros e compreender seus 

sentimentos.  

Em relação à empatia, habilidade de perceber as emoções dos outros, Sabbag 

(2012) acredita que ao manifestar empatia o individuo não só compreende os sentimentos do 

outro, mas estabelece um vinculo emocional proporcionando melhor qualidade nos 

relacionamentos.  

 Habilidades sociais: capacidade de lidar com as emoções de outras pessoas.  

No ambiente de trabalho os indivíduos necessitam relacionar-se e interagir com 

pessoas de dentro e fora da organização na resolução de um problema, no atendimento ao 

cliente ou em um processo de negociação. Neste sentido, as habilidades sociais é a capacidade 

de lidar de forma positiva com as emoções presentes nos relacionamentos, fazendo uso dessas 

habilidades para liderar, negociar e trabalhar em equipe, (GOLEMAN, 2001). Sob este 

aspecto, Guebur, Poletto e Vieira (2007), concluem em seu estudo que, 

pessoas que aprendem a desenvolver a inteligência emocional passam a elaborar 

melhor suas ideias, definem uma personalidade própria e têm mais probabilidade de 

obter sucesso na vida. Têm habilidade para o trabalho em equipe, conseguem manter 

o equilíbrio consigo mesmo e com os outros e, além disso, são mais eficientes e 

cooperativas (GUEBUR; POLETTO; VIEIRA, 2007, p. 93). 
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A partir dessa base, o desenvolvimento das competências emocionais permite ao 

profissional conhecer suas emoções, gerenciar suas atitudes e comportamentos, compreender 

as emoções dos outros e utilizar as emoções a seu favor para alcançar seus objetivos.  

Marques (2012) acredita que ao gerenciar as emoções os indivíduos têm maiores 

chances de desenvolver as competências emocionais e sociais e com as rápidas mudanças no 

ambiente organizacional estas habilidades tornam-se essenciais para o sucesso de qualquer 

profissão.  

Embora a inteligência emocional seja um tema atual e relevante para as 

organizações ainda são poucos os estudos que abordam as habilidades da IE e os benefícios de 

sua aplicação, bem como processos de aprendizagem das mesmas, (SILVA et al 2014). 

Neste capítulo foi apresentado o contexto das emoções no ambiente de trabalho; 

sua relevância dentro das organizações; as principais emoções; o relacionamento entre as 

emoções, satisfação e desempenho no trabalho. Logo após, as inteligências múltiplas foram 

esclarecidas e destacadas as habilidades sociais para o bom relacionamento dos indivíduos no 

ambiente organizacional. Em seguida, os conceitos e a abordagem do surgimento da 

inteligência emocional foram apresentados. Ao final do capítulo, as competências emocionais 

foram conceituadas e realçadas a importância do desenvolvimento delas para os indivíduos 

que estão inseridos nas organizações contemporâneas. No próximo capítulo é abordada a 

inteligência emocional no contexto do trabalho do secretário executivo, realçando as 

competências comportamentais deste profissional e sua relação com a inteligência emocional. 
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3 A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO CONTEXTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 

As competências e habilidades requeridas pelas organizações vão além dos 

conhecimentos técnicos exigidos. Com as constantes mudanças e um ambiente dinâmico são 

essenciais profissionais que saibam reagir de forma positiva e produtiva frente às 

adversidades, transformando desafios em oportunidades. Para Durante e Fávero (2009, p. 96), 

“o profissional secretário executivo passa por grandes mudanças, que acompanham o 

processo de mudança organizacional”. Na mesma visão, Mazulo e Silva (2010, p. 19) 

afirmam que a “atuação da profissional de secretariado vem sofrendo drásticas mudanças para 

atender às necessidades das grandes organizações empresariais”. Neste contexto no qual o 

secretario executivo está inserido as habilidades e competências comportamentais necessitam 

ser desenvolvidas e aplicadas no trabalho para o melhor desempenho do profissional. 

O secretário executivo necessita relacionar-se diariamente com o executivo e com 

os demais membros da organização, dessa maneira, o contato direto com a chefia e cobranças 

podem causar muita pressão e desmotivação ao profissional. Por esta razão, desenvolver o 

controle das emoções pode contribuir para que este profissional consiga lidar com 

circunstâncias difíceis da profissão, transformando suas atitudes em resultados esperados pela 

organização, com motivação e equilíbrio emocional, (MELLO, 2005).  

Ao atuar como agente facilitador dentro das organizações, o secretário necessita 

possuir ou desenvolver sua inteligência emocional para que possa compreender melhor suas 

emoções e entender como elas influenciam nas suas atitudes como profissional. Para Marques 

(2012, p. 13), “quanto mais habilidades emocionais e domínio próprio o profissional 

secretário tiver, melhor será seu crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal”. Neste 

sentido, a inteligência emocional contribui para atuação do secretário executivo. 

Para melhor compreensão da IE para o profissional, contextualiza-se a inteligência 

emocional no trabalho e o secretário executivo com suas competências e funções dentro das 

organizações.  

 

3.1 A inteligência emocional no trabalho 

 

O capital intelectual e as atividades baseadas no conhecimento estão sendo 

fundamentais para o sucesso das empresas. Ao desenvolver a inteligência emocional coletiva, 

as organizações contribuem para o melhor trabalho em equipe, prosperam, permanecem 

sólidas e competitivas no mercado, (GOLEMAN, 2012). 
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Alguns estudos revelam a importância da inteligência emocional no desempenho 

do trabalho. Pesquisas realizadas com engenheiros mostraram que os profissionais com 

melhores desempenhos foram os que possuíam maior capacidade de relacionar com os outros 

colaboradores, (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010). Diante deste contexto, a inteligência 

emocional foi decisiva para melhor atuação do profissional e não apenas o QI. 

Goleman (2012) traz a concepção de que, a inteligência emocional prevalece nas 

funções em que o autocontrole, a empatia e as habilidades sociais são considerados mais 

importantes do que as aptidões intelectuais. Dessa maneira, Goleman desmitifica a ideia de 

que o quociente emocional é mais importante do que o QI em qualquer área.  

A inteligência emocional no trabalho pode promover um processo lógico mais 

produtivo, principalmente em equipes auto gerenciadas, pois permite que os indivíduos sejam 

mais confiantes em suas decisões e lidem melhor com as ameaças externas, (RYBACK, 

2000).  

Junqueira, Couto e Pereira (2011) concluem em seu estudo que a inteligência 

emocional é um tema relevante e quando aplicada ao trabalho gera melhores resultados não só 

para a eficiência da empresa, mas também para os líderes e os demais colaboradores da 

empresa, pois permite melhor relacionamento e administração de conflitos pessoais e 

profissionais. 

Na visão de Ramos et al (2011), as habilidades e competências da inteligência 

emocional permite alcançar a excelência no trabalho, pois ao administrar os próprios 

sentimentos e compreender as emoções dos outros torna-se mais fácil evitar conflitos e 

solucionar os problemas de forma eficiente e eficaz. 

Uma abordagem bastante significativa dos estudos sobre a inteligência emocional 

no trabalho refere-se à sua aplicabilidade na atuação de um líder. Em relação ao líder 

emocionalmente inteligente Caruso e Salovey (2007) discorrem que eles possuem as 

habilidades de identificar, utilizar, compreender e administrar as emoções.  

A habilidade de identificar as emoções permite ao líder comunicar-se com 

eficácia, expressando efetivamente suas emoções aos outros. A utilização das emoções ajuda 

a direcionar o pensamento na resolução de problemas. A compreensão das emoções permite 

ao líder enxergar melhor as causas dos problemas, conhecer o que motiva as pessoas, além de 

ajudar a prever como os colaboradores reagirão frente às situações. Ao administrar as 

emoções o líder incorpora a sabedoria dos seus sentimentos aos processos decisórios e 

atitudes, (CARUSO; SALOVEY, 2007). 
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Ainda sobre a IE na liderança, Silva et al (2014, p. 15) concluem em sua pesquisa 

que o líder  ao utilizar a inteligência emocional “pode ser capaz de maximizar todos os 

recursos que estão agregados à empresa, aumentando assim, os lucros e ao mesmo tempo, 

tornando o ambiente organizacional saudável e produtivo”.   

Os estudos sobre inteligência sugerem que sua aplicação e desenvolvimento no 

ambiente de trabalho facilitam as interações e os relacionamentos, contribui para 

desenvolvimento dos funcionários e o crescimento pessoal e profissional dos indivíduos. 

Diante deste contexto, a inteligência emocional torna-se essencial para o profissional de 

Secretariado Executivo também. 

 

3.2 O profissional de secretariado executivo 

 

O perfil, as competências e o nível de responsabilidades do profissional em 

secretariado mudaram e aliado a essas transformações constatou-se a importância desta 

profissão no cenário mundial, situando-se entre as que mais crescem, (NEIVA, D’ELIA, 

2009). Para Vaz (2013, p. 47), “a profissão secretarial acompanhou todas as transformações 

do mundo moderno e soube criar novas oportunidades ao longo de sua existência”. 

A profissão de Secretariado Executivo foi regulamentada pela lei nº 7.377, de 

30/09/1985, complementada pela lei nº 9.261, de 10/01/1996 que dispõe sobre o exercício da 

profissão e demais providências. Conforme o artigo 4º da lei 7.377 modificada pela lei 9.261 

são atribuições do Secretário Executivo: 

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 as necessidades de comunicação da empresa; VIII – 

Registro e distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas; IX – Orientação e 

seleção da correspondência para fins de encaminhamento à chefia; X – 

Conhecimento protocolares (BRASIL, 1996). 

 

Anteriormente, as principais funções do secretariado estavam limitadas às 

atividades de datilografar correspondências, organizar a agenda do executivo e atender apenas 

a um chefe. Com o decorrer do tempo, as mudanças administrativas resultantes do processo 

de globalização contribuíram para que a função do secretário fosse reavaliada. Nos tempos 

atuais, são requeridos que os profissionais de secretariado desempenhem dentro da 

organização importante papel de assessoria; gerenciamento de informações, pessoas e 
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documentos; habilidades para relacionamentos; capacidades de empreender e automotivação 

(DURANTE; FÁVERO, 2009). 

O artigo 8º do Código de Ética da profissão de 07 de julho de 1989 trata sobre as 

relações entre os profissionais de secretariado, atribuindo-os: a) manter entre si a 

solidariedade e o intercâmbio, como forma de fortalecimento da categoria; b) estabelecer e 

manter um clima profissional cortês, no ambiente de trabalho, não alimentando discórdia e 

desentendimento profissionais; c) respeitar a capacidade e as limitações individuais, sem 

preconceito de cor, religião, cunho politico ou posição social; d) estabelecer um clima de 

respeito à hierarquia com liderança e competência (BRASIL, 1989).  

Medeiros e Hernandes (2010, p. 5) defendem que “da secretária moderna exigem-

se não só conhecimentos econômicos e técnico-financeiros, como também de comportamento 

interpessoal e compreensão das pessoas com quem se relaciona”. Dentro desse contexto, 

observa-se que capacidade de construir relações positivas e harmoniosas além de atuar com 

postura ética no ambiente de trabalho são habilidades necessárias ao secretário executivo.  

As organizações esperam do profissional de secretariado além das competências 

técnicas que ele seja capaz de gerir as informações de forma eficaz; ser proativo e criativo; 

habilidade para trabalhar em equipe; capacidade para liderar; atuar com postura ética, possuir 

equilíbrio emocional e senso crítico, (ALMEIDA; ROGEL; SHIMOURA, 2010). Assim, o 

profissional de secretariado inserido em um cenário organizacional marcado pelo dinamismo 

e diversidade necessita reconhecer que suas competências técnicas aliadas à resiliência e o 

continuo empenho em desenvolver novas competências são fundamentais para a profissão, 

(LEAL, DALMAU, 2014a). 

Na visão de Albuquerque e Leite (2009), competência é entendida como um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que resultam na execução de objetivos. As 

competências técnicas do secretário executivo são os conhecimentos e habilidades adquiridos 

no decorrer da sua trajetória pessoal, acadêmica e profissional e as competências 

comportamentais estão relacionadas à capacidade do profissional interagir com os membros 

da empresa, visão do negócio e sua participação nos objetivos da organização, (MELLATI; 

NUNES, DA SILVA, 2008). Assim, as competências técnicas e comportamentais do 

profissional de secretariado agregam valor às organizações e a profissão.  

As competências comportamentais, no entendimento de Durante (2012, p. 34), 

“focalizam o aprender a ser e conviver com os outros, num clima propenso ao 

desenvolvimento de todos, de respeito, cooperação e participação espontânea”. Durante 
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(2012), elenca em seu estudo as competências comportamentais dos secretários, as quais são 

apresentadas no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Competências comportamentais do secretário 

COMPETÊNCIAS 

COMPORTAMENTAIS 
ABORDAGEM PARA O SECRETÁRIO 

COMUNICAÇÃO 
O secretário comunica-se com diferentes públicos, internos e externos, e necessita se 

fazer entender, caso contrário poderá ocasionar conflitos, mal-entendidos, perda de 

clientes, por isso essa competência é primordial.  

CRIATIVIDADE 
O secretário que desenvolve sua criatividade está em constante busca, aprende e 

possibilita que a organização aprenda, registra e valoriza suas ideias e as da equipe, fica 

atento ao seu redor, inova, sugere melhorias, percebe soluções inovadoras. 

FLEXIBILIDADE 

A flexibilidade do secretário é percebida até mesmo na relação com os diferentes 

públicos, na atuação em áreas e setores empresariais distintos e no fato de assessorar 

outros profissionais, com pensamentos e características diferentes, o que exige 

flexibilidade do secretário para se adaptar ao perfil e contexto de cada um. 

RELAÇÃO 

INTERPESSOAL 

O secretário interage constantemente com pessoas de diferentes níveis culturais, 

intelectuais e hierárquicos. Controle emocional, tolerância, harmonia, sensibilidade são 

habilidades necessárias, principalmente para contornar situações adversas e conflitantes. 

LIDERANÇA 
Para o secretário, a liderança é importante, visto que eles estão em contato direto com 

diferentes públicos, mediando os relacionamentos, catalisando os esforços grupais e 

estimulando o desenvolvimento da equipe. 

TRABALHO EM 

EQUIPE 

Para o secretário é importante a capacidade de trabalhar em equipe, uma vez que 

estabelece com seus auxiliares e superiores uma equipe de trabalho, gerando resultados 

satisfatórios. 

NEGOCIAÇÃO 
O secretário que é um bom negociador, tanto com o público interno quanto externo, 

maximiza consideravelmente sua empregabilidade e suas contribuições ao negócio. 

ÉTICA A ética é fundamental em todas as situações e possibilita relações mais harmoniosas.  

  Fonte: Adaptado de Durante (2012, p. 33-35). 

 

Com base nesse contexto, as competências comportamentais contribuem de forma 

positiva para as diversas formas de atuação do secretário no mercado de trabalho. Para 

Mazulo e Silva (2010) as possibilidades de atuação do secretário são bastante amplas por 

apresentar qualidades como disciplina, flexibilidade, adaptabilidade, criatividade e o 

desenvolvimento de demais habilidades comportamentais.  

O secretário executivo necessita dominar diversas áreas do conhecimento para 

atender às necessidades atuais das organizações, o que permite ao profissional atuar nas áreas 

de assessoria executiva, consultoria, gestão e empreendedorismo. Dessa maneira, o 

profissional conquista espaço junto aos gestores, alcança maiores níveis de autonomia e 

consequentemente expande seu campo de atuação, (LEAL, DALMAU, 2014b).  

Diante deste contexto no qual o secretário está inserido, torna-se relevante que o 

profissional compreenda suas emoções e desenvolva sua inteligência emocional no ambiente 
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de trabalho. Para Neiva e D’elia (2009) a percepção do ambiente, das pessoas, a visão geral da 

organização, bem como a criatividade no atendimento ao cliente e o equilíbrio emocional 

proporcionam ao secretário melhor relacionamento com o executivo, colaboradores e clientes 

da empresa.  

 

3.3 A inteligência emocional na atuação do secretário executivo 

 

O secretário executivo assume atualmente o papel de assessor do executivo, sendo 

assim necessário para este profissional conhecer as técnicas de liderança, motivação, 

comunicação efetiva, negociação e criatividade utilizadas pelo gestor para compreensão de 

suas ações, (MAZULO; SILVA, 2010). Por está inserido dentro das organizações 

principalmente em níveis estratégicos e decisórios, o secretário executivo necessita estar 

preparado emocionalmente para as exigências e pressões que o cargo exige, (BRUN; 

CECHET; NEUMANN, 2012). Nesta perspectiva, as competências da inteligência emocional 

como a motivação, empatia, autoconhecimento, autocontrole aplicadas ao trabalho do 

secretário podem contribuir para o sucesso deste profissional. 

Na contextualização de Neiva e D’elia (2009), a inteligência emocional atua na 

qualidade das relações, no equilíbrio emocional e na gestão de conflitos, sendo considerada 

uma competência vital para o secretário no seu papel de agente facilitador dentro das 

organizações. No contexto organizacional, o secretário atua como agente que filtra e facilita a 

comunicação, sendo atribuído ao profissional maturidade emocional, perfil de gestor e 

capacidade para facilitar a interação no ambiente de trabalho, (D’ELIA; AMORIM, SITA, 

2013). O secretário participa diretamente dos processos de comunicação da empresa “como é 

o elo entre o executivo e os demais funcionários, precisa procurar maneiras para que essa 

comunicação seja feita da melhor maneira, sabendo controlar suas emoções com os outros” 

(SANTOS et al 2014, p. 5). Nesta abordagem, a capacidade de relacionar-se com todos os 

níveis da empresa e a empatia podem contribuir para que o secretário gerencie melhor os 

fluxos de informações e colaborem para um ambiente de trabalho harmonioso e cooperativo. 

No estudo de Palma e Medeiros (2011) observou-se que a inteligência emocional 

é fundamental para o crescimento do secretário na esfera laboral e familiar e concluiu-se 

também que a categoria secretarial preza por companhias e dirigentes que percebem e 

compreendem as necessidades e emoções dos funcionários. A aplicação da IE no ambiente de 

trabalho do secretário, “tem como resultado a solução de problemas, tomada de decisões 
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acertadas, execução de tarefas com maior eficiência e rapidez e proporciona relações mais 

positivas e produtivas” (FONTANELLA, 2011, p. 12).  

No entendimento de Marques (2012), faz-se necessário o secretário executivo 

desenvolver e fazer uso dos cinco componentes da inteligência emocional: autoconhecimento; 

lidar com as emoções; motivação; empatia e lidar com os relacionamentos. Durante e Fávero 

(2009), discorrem sobre os conhecimentos requeridos para o desenvolvimento das atividades 

do secretário, 

[...] as atividades cotidianas dos secretários executivos requerem amplos 

conhecimentos técnicos, administrativos e emocionais, que são de extrema 

importância no desempenho de suas funções, pois são mais aplicados em soluções 

de problemas, que é o grande desafio na atribuição do secretário do novo milênio 

(DURANTE; FÁVERO, 2009, p. 39).  

 

Na abordagem de Durante e Fávero (2009) percebe-se que os conhecimentos 

emocionais são relevantes para as atividades do secretário, principalmente para a resolução de 

problemas. Visto que, o secretário executivo no âmbito de suas atividades necessita interagir 

com todos os setores da organização e assessorar diferentes tipos de executivos, Medeiros e 

Hernandes (2010, p. 9) acreditam que, “o controle emocional possibilita refletir e avaliar 

situação por situação e garante relações humanas mais duradouras e satisfatórias”. Neste 

sentido, a inteligência emocional favorece os relacionamentos no ambiente de trabalho do 

secretário executivo.  

Brun, Cechet e Neumann (2012) ressaltam que o profissional de secretariado 

emocionalmente maduro tem foco nas prioridades da organização e na solução dos problemas 

esforçando-se para potencializar seus resultados.  

Nesta etapa da pesquisa foi possível descrever as características e competências 

do secretário contemporâneo e a abordagem da inteligência emocional no contexto deste 

profissional. Foi possível conhecer também através da literatura pesquisada que o 

desenvolvimento da inteligência emocional e das competências emocionais atua como agente 

facilitador dos relacionamentos dentro das organizações e desempenho do secretário, 

contribuindo para decisões mais assertivas e para resolução de problemas. No capitulo 

seguinte é apresentada a metodologia aplicada à pesquisa.  
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta sessão é destinada a apresentar os métodos e técnicas utilizados na 

elaboração da pesquisa. Gil (2010, p. 1) conceitua pesquisa como “o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

Marconi e Lakatos (2007, p. 15) traz a concepção de que a pesquisa é “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”. Com 

base nos conceitos, compreende-se que a pesquisa tem como objetivo encontrar respostas aos 

questionamentos investigados utilizando métodos científicos. “Estes métodos, mesmo que, às 

vezes, não obtenham respostas fidedignas, são os únicos que podem oferecer resultados 

satisfatórios ou de total êxito” (MARCONI e LAKATOS, 2007, p. 16).  

Por sua vez, a metodologia engloba os métodos e as técnicas utilizadas para a 

construção do conhecimento científico. Minayo (2009, p. 42-43) afirma que a metodologia é 

“mais que uma descrição formal dos métodos e técnicas a serem utilizados, indica as opções 

de leitura operacional que o pesquisador fez do quadro teórico”. Nesta perspectiva, a autora 

chama atenção para, 

A metodologia não só contempla a fase de exploração de campo (escolha do espaço 

da pesquisa, escolha do grupo de pesquisa, estabelecimento dos critérios de 

amostragem e construção de estratégicas para entrada de campo) como a definição 

de instrumentos e procedimentos para análise dos dados (MINAYO, 2009, p. 42). 

 

O enfoque proposto por Marconi e Lakatos (2007), Gil (2010) e Minayo (2009) 

revela que a pesquisa é composta por várias etapas, que vão desde a formulação do problema 

até o encontro de respostas aos problemas propostos. Dessa maneira, este capitulo apresenta 

os procedimentos metodológicos adotados para a pesquisa. Inicialmente, será apresentado o 

tipo de pesquisa, logo após o universo e amostra da população pesquisada e posteriormente 

exposta à coleta e análise dos dados.  

A presente pesquisa tem como objetivo principal investigar se a inteligência 

emocional é relevante no ambiente de trabalho do profissional de Secretariado Executivo. 

Para alcançar o objetivo proposto o embasamento teórico fundamentou-se na literatura acerca 

das emoções e da inteligência emocional nas abordagens dos autores: Caruso e Salovey 

(2007), Cooper e Sawaf (1997), Daniel Goleman (2001, 2012 e 2015), Robbins (2005 e 

2009), Robbins, Judge e Sobral (2010) e Weisinger (2001). A literatura pesquisada serviu de 

base para relacionar a inteligência emocional na atuação do secretário executivo.  
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4. 1 Tipo de pesquisa 

 

Para alcançar os objetivos propostos no estudo, foi realizado inicialmente um 

levantamento bibliográfico tendo como principal referência Goleman (2001, 2012 e 2015) e 

uma pesquisa de campo de caráter qualitativa e descritiva.  

O trabalho de campo é entendido por Minayo (2009, p. 51) como “uma 

possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação com aquilo que desejamos conhecer 

e estudar, mas também de criar um conhecimento, partindo da realidade presente no campo”. 

Para Marconi e Lakatos (2011, p. 270). “a metodologia qualitativa preocupa-se 

em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano”. Na concepção de Gil (2002, p. 133) a pesquisa qualitativa é 

definida “como uma sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, a 

categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório”. Quanto aos objetivos 

ou propósitos, as pesquisas descritivas “têm como objetivo a descrição das características de 

determinada população. Podem ser elaboradas também com a finalidade de identificar 

possíveis relações entre variáveis” (GIL, 2010, p. 27). Na interpretação de Marconi e Lakatos 

(2007, p. 20) os estudos descritivos abordam a “descrição, registro, análise e interpretação de 

fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente”. Com bases nos conceitos 

anteriores, a pesquisa descritiva torna-se viável para o estudo da inteligência emocional no 

ambiente de trabalho do secretário executivo, ao utilizar as informações fornecidas pelos 

sujeitos pesquisados.   

 
 

4. 2 Universo e amostra 

 

Marconi e Lakatos (2010, p. 206) conceituam o universo ou população como “o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 

comum”. Ao delimitar o universo da pesquisa, as pessoas, coisas ou fenômenos a serem 

pesquisados são especificados e suas características em comum são enumeradas, tais como: 

sexo, faixa etária, escolaridade, local onde vivem, entre outras (MARCONI e LAKATOS, 

2010). O universo da pesquisa compreende os profissionais que tenham formação em 

Secretariado Executivo pela Universidade Federal do Ceará e que estejam atuando na área 

secretarial.  
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Após delimitar o universo da pesquisa, faz-se necessário selecionar a amostra, 

pois “de modo geral, os levantamentos abrangem um universo de elementos tão grande que se 

torna impossível considerá-los em sua totalidade” (GIL, 2010, p. 109). Para Marconi e 

Lakatos (2010, p. 206) a amostra é “uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do 

universo (população); é um subconjunto do universo”. Dessa maneira, a seleção da amostra 

do estudo delimitou-se em profissionais formados pela Universidade Federal do Ceará no 

período compreendido entre 2010 a 2014. Os profissionais devem estar atuando na secretarial 

na função de secretário (a) executivo (a) ou similar. 

Assim, para participar da pesquisa devem preencher os seguintes pré-requisitos: a) 

ser formado em secretariado executivo pela UFC no período de 2010 a 2014; b) atuar na área 

secretarial ou similar. 

A amostra foi escolhida por acreditar que é a parte mais representativa para 

alcançar os objetivos propostos. Ao optar por egressos da UFC, esta escolha deve-se ao fato 

de ser possível o contato dos sujeitos através de uma lista fornecida pela coordenação do 

curso e a amostra restringe-se ao estado do Ceará. Na pesquisa qualitativa o critério numérico 

não garante sua representatividade, “a amostragem boa é aquela que possibilita abranger a 

totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões” (MINAYO, 2009, p. 43).  

 

4. 3 Coleta e análise dos dados 

 

Para a coleta dos dados o instrumento utilizado foi o questionário. A coleta de 

dados é a “etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das 

técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos” (MARCONI e 

LAKATOS, 2007, p. 32). O questionário é entendido por um conjunto de perguntas que são 

respondidas pelos sujeitos da pesquisa, esta técnica consiste em um meio prático e barato na 

obtenção de informações. Apesar do questionário não possuir regras rígidas de elaboração, 

cabe ao pesquisador durante sua formulação incluir perguntas que estejam relacionadas ao 

problema proposto, elaborar perguntas claras, precisas e preferencialmente fechadas. Assim, 

na elaboração de um questionário, os objetivos específicos da pesquisa devem apresentar-se 

na forma de itens bem redigidos, (GIL, 2010). O questionário foi o instrumento escolhido por 

permitir respostas mais rápidas e precisas, além de alcançar um numero maior de sujeitos e 

obter maior número de dados com economia de tempo e de pessoas. Acerca do processo de 

construção do questionário “é longo e complexo: exige cuidado na seleção das questões, 
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levando em consideração a sua importância, isto é, se oferece condições para obtenção de 

informações válidas” (MARCONI e LAKATOS, 2007, p. 99). 

O questionário foi elaborado fundamentado no referencial teórico do estudo, 

permitindo construir questões que contemplassem os objetivos da pesquisa. O questionário 

está estruturado em quatro partes: a primeira, composta por questões para levantar o perfil dos 

respondentes e certificar que os sujeitos preenchem os pré-requisitos para participar da 

pesquisa. A primeira parte é composta por 08 (oito) questões que identificam (gênero, faixa 

etária, ano de conclusão, tempo de experiência, qual tipo de empresa que trabalha, entre 

outros) dos sujeitos pesquisados. 

 A segunda parte do questionário abordou questões relacionadas às emoções no 

ambiente de trabalho com 08 (oito) questões. A terceira parte abrangeu questões voltadas para 

a inteligência emocional com 08 (oito) questões e a quarta parte, tratou dos componentes da 

inteligência emocional com 06 (seis) questões. O questionário é composto por questões 

objetivas e subjetivas, totalizando 30 (trinta) questões. O questionário foi enviado para o total 

de 143 egressos do curso de Secretariado Executivo formados no período compreendido entre 

2010 a 2014 através do e-mail cadastrado. A coleta de dados iniciou no dia 20 de dezembro e 

finalizada no dia 05 de janeiro de 2016 com o total de 21 respostas. 

A ferramenta utilizada para a elaboração do questionário foi o Google Forms, pois 

permite a elaboração, coleta e organização dos dados de forma rápida e gratuita. Esta 

ferramenta é disponibilizada pela Google em sua página da internet.  

Com os dados obtidos através do questionário aplicado, seguiu-se para análise dos 

dados. A análise e interpretação são processos distintos, mas que estão estreitamente 

relacionados. Enquanto a análise ou explicação propõe realçar as relações que existem entre o 

fenômeno estudado e outros fatores, a interpretação, por sua vez, tem o objetivo de expor o 

significado real do material apresentado em relação aos objetivos e ao tema da pesquisa 

(MARCONI e LAKATOS, 2010).  

No processo de análise dos dados, primeiramente os dados foram codificados e 

tabulados e posteriormente seguiu-se para interpretação. A codificação permite a classificação 

e o agrupamento dos dados em categorias, transformando o que é qualitativo em quantitativo 

facilitando a tabulação dos dados. A disposição dos dados em tabelas permite verificar com 

maior facilidade a relação entre eles (MARCONI e LAKATOS, 2010). A interpretação dos 

dados consiste em “estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com outros já 

conhecidos, quer sejam derivados de teorias, quer sejam de estudos realizados anteriormente”, 

(GIL, 2010, p. 113). 
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Para a análise e interpretação dos dados, nas questões objetivas a frequência com 

que cada alternativa apareceu foi somada e assim, foi possível identificar as respostas 

predominantes em cada questão, para descrição e análise qualitativa com base no referencial 

teórico. Na questão dissertativa, todas as respostas foram lidas, organizadas e agrupadas por 

similaridades de conteúdo. Em algumas questões os dados foram dispostos em tabelas e 

gráficos para melhor visualização e compreensão. O próximo capitulo destina-se a 

apresentação e análise dos dados. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

A primeira etapa do questionário foi composta por oito questões que permitiram a 

identificação do perfil dos entrevistados. Dos 21 respondentes, três apenas são do sexo 

masculino e os demais correspondem ao sexo feminino. Em relação à faixa etária, quatro 

(19%) possuem até 25 anos de idade, doze (57%) estão entre 26 a 30 anos, três (14%) 

possuem de 31 a 35 anos e dois (10%) possuem acima de 36 anos. A faixa etária que 

predominou foi de 26 a 30 anos.  

O ano de conclusão do curso de Secretariado Executivo na UFC ocorreu entre o 

período de 2010 e 2014, concluíram cinco (24%) em 2010, dois (9%) em 2011, três (14%) em 

2012, seis (29%) em 2013 e cinco (24%) em 2014. Em relação ao tempo de experiência na 

área secretarial ou similar às respostas variaram de menos de um ano a mais de cinco. 

Destaca-se para que quatro (19%) possuem até um ano de experiência, cinco (24%) possuem 

até dois anos de experiência, sete (33%) possuem de 2 a 4 anos de experiência e cinco (24%) 

possuem entre quatro a cinco anos de experiência. Quanto ao cargo atual exercido pelo 

profissional, os dados obtidos constam na Tabela 2, ressaltando que o cargo de secretária 

executivo predominou. Apenas 09 profissionais informaram que possuem registro profissional 

de secretário executivo.  

Tabela 1 – Cargo exercido pelo profissional  

CARGO EXERCIDO FREQUENCIA 
Administrador 1 

Agente dos Correios  1 

Assistente Administrativo 3 

Assistente Técnico Administrativo 1 

Auxiliar Administrativo 2 

Coordenador de Serviços Terceirizados 1 

Orientador de estágio/ professor em secretariado 1 

Secretária 2 

Secretária Bilíngue  1 

Secretária Executiva 8 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Acerca do tipo de empresa em que os profissionais estão vinculados, quatorze 

(67%) informou que atuam no setor público, seis (28%) atuam em empresas privadas e apenas 

um (5%) atua em empresa terceirizada. Observou-se também que todos os sujeitos 

pesquisados possuem formação em Secretariado Executivo, atuam e exercem funções 

pertinentes a sua formação. Dessa forma, atendem aos critérios estabelecidos para participar 

da pesquisa.  
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5.1 A percepção das emoções no ambiente de trabalho 

 

A segunda parte do questionário teve como objetivo responder ao primeiro 

objetivo do estudo que é verificar como o profissional de secretariado executivo percebe as 

emoções no ambiente de trabalho, visto que as emoções são intrínsecas aos seres humanos. 

Esta etapa do questionário foi composta por oito afirmações que permitia aos entrevistados 

escolher o quão concordam ou discordam de tais afirmativas.  Os dados obtidos estão 

representados na Tabela 2 para melhor visualização e compreensão da análise. 

Tabela 2 – O secretário executivo e as emoções 
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2.1 As emoções e sentimentos dos indivíduos no ambiente de 

trabalho influenciam seu comportamento. 
0% 0% 5% 38% 57% 

2.2 O conhecimento das emoções permite que os indivíduos 

possam alterar seu comportamento e raciocínio para obter melhores 

resultados no trabalho. 
0% 5% 5% 19% 71% 

2.3 O ser humano é capaz de prever suas emoções e utilizá-las de 

forma racional. 
0% 14% 0% 76% 10% 

2.4 Expressar as emoções no ambiente de trabalho é 

antiprofissional e prejudicial para o desempenho. 14% 38% 0% 43% 5% 

2.5 As emoções precisam ser controladas no ambiente de trabalho. 0% 19% 0% 19% 62% 

2.6 Os profissionais de secretariado executivo normalmente 

reprimem suas emoções. 9% 24% 9% 48% 10% 

2.7 A capacidade de lidar com as emoções é tão importante quanto 

às competências técnicas do secretário executivo. 
0% 5% 0% 14% 81% 

2.8 As pessoas que conhecem suas próprias emoções e dos demais 

indivíduos são mais propensas a serem eficazes no trabalho.  
0% 0% 0% 33% 67% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Apesar da representatividade que as emoções possuem na vida dos indivíduos, até 

recentemente esta área não ganhou destaque merecido nos estudos sobre o comportamento 

organizacional. O primeiro motivo seria o mito da racionalidade. As organizações bem 

sucedidas deveriam eliminar as emoções, sentimentos e ressentimentos com sucesso. O 



39 
 

segundo motivo seria que as emoções fortemente negativas seriam destruidores e interferiam 

no desempenho das atividades dos funcionários. Hoje, nenhum estudo acerca do 

comportamento organizacional pode ser tão abrangente se não considerar a influência que as 

emoções possuem sobre o comportamento dos indivíduos no seu ambiente de trabalho 

(ROBBINS, 2005). A afirmativa 2.1 demonstra que a maioria dos entrevistados reconhece a 

influência que os sentimentos e as emoções possuem sobre o seu comportamento no trabalho, 

sendo que 57% concordam totalmente, 38% concordam parcialmente e 5% dos entrevistados 

são indiferentes ao questionamento.  

O conhecimento que o indivíduo possui dos seus sentimentos e atitudes e a 

percepção que as demais pessoas têm sobre você contribuem para que o indivíduo analise as 

diversas situações e saiba reagir, agir e comunicar-se em seu benefício (WEISINGER, 2001). 

Assim, o autoconhecimento permite que o indivíduo possa alterar seu comportamento e 

raciocínio para reverter situações e obter melhores resultados. Ficou evidenciado na 

afirmativa 2.2 que os profissionais de secretariado pesquisados acreditam que conhecer as 

emoções contribui para melhores resultados, pois 71% concordaram totalmente, 19% 

concordaram parcialmente, 5% discordam parcialmente e 5% foram indiferentes. Para 

Robbins (2005, p. 94) “o conhecimento das emoções pode nos ajudar a entender melhor o 

processo de seleção nas organizações, a tomada de decisões, a liderança, os conflitos 

interpessoais e os desvios de comportamento no ambiente de trabalho”.  

Na afirmativa 2.3, percebemos que a maioria dos entrevistados, 76% concordam 

parcialmente que o ser humano é capaz de prever as emoções e utilizá-las de forma racional. 

De acordo com Goleman (2012) as emoções são impulsos, voltados para ações imediatas e de 

planejamentos instantâneos. Dessa maneira, o ser humano não seria capaz de prever suas 

emoções com exatidão, mas é capaz de gerenciá-las. Cooper e Sawaf (1997, p. 64) acreditam 

que “basicamente, precisamos saber parar, sentir a emoção, entender sua mensagem e 

significado e reagir com energia e ação apropriadas, para podermos refletir com profundidade 

e seguir em frente”.  Embora não possamos prever as emoções, a capacidade de administrá-las 

e utilizá-las de forma inteligente tornam-se relevante no contexto atual no qual o secretário 

está inserido. 

A afirmativa 2.4 acerca da expressão das emoções no ambiente de trabalho, 

demonstra que os profissionais entrevistados possuem opiniões divergentes em relação a este 

questionamento. Enquanto 48% acreditam que expressar as emoções no trabalho é prejudicial 

e antiprofissional, 52% discordam totalmente ou parcialmente desta afirmativa.  
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Em relação à afirmativa 2.5, os sujeitos pesquisados acreditam em sua maioria, 

62% que as emoções precisam ser controladas no ambiente de trabalho. Acerca do controle 

das emoções, Bergamini (2006, p. 117) acredita que “apesar do componente cognitivo, é 

sabido que muito dificilmente as pessoas conseguem controlar suas emoções, isto é, não são 

capazes de sentir ou deixar de sentir determinada emoção quando quiserem”. Já para Mello 

(2005) desenvolver o controle das emoções permite que o secretário executivo possa lidar 

mais facilmente com situações difíceis presentes em sua profissão e identificar possibilidades 

de crescimento.  

Embora nas afirmativas anteriores os sujeitos pesquisados reconheçam o papel das 

emoções no ambiente de trabalho, a afirmativa 2.6 demonstra que 68% dos entrevistados 

concordam que os profissionais de secretariado executivo normalmente reprimem suas 

emoções.  Conforme demonstrado nos capítulos anteriores deste estudo, a inteligência 

emocional é a capacidade de avaliar e perceber as emoções de modo auxiliar o pensamento e 

promover o crescimento emocional e intelectual do individuo. Assim, à medida que os 

profissionais desenvolvam esta capacidade perceberão que as emoções precisam ser 

gerenciadas e não sufocadas ou reprimidas. 

Os critérios de avaliação e os parâmetros do mercado sofreram modificações ao 

longo dos anos, não importa somente o nível de inteligência cognitiva ou a formação 

acadêmica que possui, mas também a maneira como lidamos com nós mesmos e com os 

outros, (GOLEMAN, 2001). As organizações esperam do profissional de secretariado além 

das competências técnicas que ele seja capaz de gerir as informações de forma eficaz; ser 

proativo e criativo; habilidade para trabalhar em equipe; capacidade para liderar; atuar com 

postura ética, possuir equilíbrio emocional e senso crítico, (ALMEIDA; ROGEL; 

SHIMOURA, 2010). Os sujeitos pesquisados tiveram a percepção de que as competências 

emocionais do profissional de secretariado executivo são tão importantes quanto às 

competências técnicas quando 81% e 14% revelam respectivamente que concordam 

totalmente e parcialmente.  

A afirmativa 2.8 realçou que 100% dos entrevistados acreditam que conhecer as 

próprias emoções e as dos demais contribui para eficácia no trabalho. Ao conhecer as próprias 

emoções o indivíduo revela possuir o primeiro componente da inteligência emocional, a 

autoconsciência. Goleman (2015, p. 14) conceitua a autoconsciência como “uma compreensão 

profunda das próprias emoções, forças, fraquezas, necessidades e impulsos”. Profissionais 

autoconscientes reconhecem como os seus sentimentos afetam suas relações interpessoais e o 

seu desempenho profissional. “Da secretária moderna exigem-se não só conhecimentos 
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econômicos e técnico-financeiros, como também de comportamento interpessoal e 

compreensão das pessoas com quem se relaciona”. (MEDEIROS e HERNANDES 2010, p. 

5). Com base nessa afirmativa, os profissionais de secretariado ao possuir a empatia, 

compreender as pessoas com quem se relaciona, facilita a comunicação, contribui para um 

ambiente de trabalho harmonioso e mantem relações mais duradouras.  

Nesta etapa da análise foi possível verificar a percepção que os profissionais 

pesquisados possuem sobre as emoções no ambiente de trabalho e a maneira como lidam com 

elas. Foi possível averiguar a influência que as emoções possuem no seu comportamento, 

desempenho profissional e nas relações interpessoais e que além das competências técnicas, 

os profissionais de secretariado prezam pelas competências comportamentais.  

 

5.2 O papel da inteligência emocional para o secretário executivo 

 

A terceira etapa do questionário teve o intuito de responder ao segundo objetivo 

específico do estudo que é investigar a inteligência emocional no contexto do secretário 

executivo. Nesta etapa, os sujeitos inicialmente responderam questões objetivas que avaliaram 

o nível de percepção que possuem sobre a inteligência emocional (TABELA 3). Logo após, 

responderam se prezam por organizações que contribuam para o desenvolvimento da 

inteligência emocional e se atuam em organizações com esta característica. Para concluir esta 

etapa, os profissionais foram convidados a discorrer sobre em quais situações no exercício da 

profissão necessitam da inteligência emocional.  

 

Tabela 3 – A inteligência emocional na visão do secretário executivo 
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3.1 A inteligência emocional está associada a fatores como 

criatividade, inovação, liderança, tomada de decisão, relações 

interpessoais, gerenciamento das emoções e comportamento no 

ambiente de trabalho. 

0% 0% 0% 38% 62% 

3.2 A inteligência emocional é importante para a atuação do 

secretário executivo.  
0% 0% 0% 10% 90% 
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3.3 O sucesso do secretário executivo depende não somente do seu 

quociente intelectual, mas também do quociente emocional. 
0% 0% 0% 14% 86% 

3.4 Profissionais emocionalmente inteligentes tendem a relacionar-se 

melhor com os colegas de trabalho e tendem a minimizar conflitos 

desnecessários. 

0% 0% 5% 14% 81% 

3.5 A inteligência emocional é importante no ambiente de trabalho e 

assim, seu desenvolvimento é relevante. 
5% 5% 0% 19% 71% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Na primeira afirmativa fica evidenciado que a maioria dos profissionais 

pesquisados compreende a inteligência emocional como um conjunto de fatores que se 

relacionam e não apenas a habilidade de gerenciar as próprias emoções, 62% concordaram 

totalmente e 38% concordaram parcialmente com a afirmativa. Goleman (2012) atribui cinco 

componentes da inteligência emocional, chamadas de competências emocionais: 

autoconhecimento, autorregulação, empatia, motivação e habilidades sociais. Por sua vez, 

estas competências estão relacionadas a habilidades de possuir conhecimento sobre os 

próprios sentimentos, capacidade de compreender as emoções das pessoas com quem se 

relacionam; ter capacidade de motivar-se para alcançar os objetivos; criatividade e 

assertividade na tomada de decisão.  

Quando interrogados se a inteligência emocional é importante para atuação do 

secretário executivo, 90% concordaram totalmente e 10% concordaram parcialmente. 

Junqueira, Couto e Pereira (2011) realçam que a inteligência emocional contribui para os 

relacionamentos no ambiente de trabalho, pois à medida que gerenciamos melhor nossas 

emoções os conflitos desnecessários são reduzidos e o foco no objetivo da empresa aumenta. 

Visto também que são exigidas dos profissionais de secretariado novas competências técnicas 

e comportamentais, “quanto mais habilidades emocionais e domínio próprio o profissional 

secretário tiver, melhor será seu crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal”, 

(MARQUES, 2012, p. 13).  

O quociente intelectual – QI permite avaliar as capacidades cognitivas de um 

individuo, acredita-se que por esta razão foi considerado por muito tempo suficiente para 

determinar o sucesso profissional de um individuo. Com a abertura das emoções no ambiente 

organizacional, o quociente emocional – QE tornou-se relevante nos fatores relacionados à 

inteligência emocional. Para Santos et al (2014, p. 4) “hoje, o quociente emocional pode ter 

também o seu lugar dando assim espaço para que as competências intelectuais e emocionais 

se interliguem”. Para os profissionais pesquisados, 86% concordaram totalmente e 14% 
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concordaram parcialmente que o sucesso do secretário executivo está relacionado ao 

quociente intelectual e emocional. Dessa maneira, as capacidades cognitivas e emocionais se 

complementam para que os indivíduos alcancem excelência profissional.  

Na visão de Ramos et al (2011), as habilidades e competências da inteligência 

emocional permite alcançar a excelência no trabalho, pois ao administrar os próprios 

sentimentos e compreender as emoções dos outros torna-se mais fácil evitar conflitos e 

solucionar os problemas de forma eficiente e eficaz. Esta afirmação é confirmada quando 

81% no item 3.4 concordaram totalmente com a afirmação.  

Weisinger (2001, p. 23) afirma que: “a inteligência emocional pode ser nutrida, 

desenvolvida e ampliada – não se trata de uma característica impossível de adquirir”. Ao 

desenvolver as competências emocionais o indivíduo expande sua inteligência emocional. 

71% dos entrevistados no item 3.5 concordaram totalmente que a IE é importante no seu 

ambiente de trabalho e seu desenvolvimento é relevante. 

Com o intuito de verificar se o profissional de secretariado preza por organizações 

que contribuam para o desenvolvimento da inteligência emocional, 100% dos entrevistados 

responderam que sim e quando pesquisados se as organizações em que atuam facilitam este 

processo, 62% dos entrevistados responderam que sim e 38% responderam que a organização 

na qual atuam não facilita o desenvolvimento da inteligência emocional dos seus funcionários. 

Estas afirmativas revelam que o secretário executivo compreende a importância da 

inteligência emocional no seu ambiente de trabalho, embora nem todas as organizações 

invistam no desenvolvimento desta habilidade. Para Goleman (2001) as organizações que 

possuem competências decorrentes da inteligência emocional se revelam mais competitivas e 

resistentes. 

Quando indagados em quais circunstâncias no exercício da profissão a 

inteligência emocional contribui para o seu desempenho. Os entrevistados F, G e Q não 

responderam ao questionamento, ou seja, 14% dos profissionais pesquisados.  

Os entrevistados A, D, K e L revelaram que as situações que envolvem a 

resolução de conflitos são as que mais demandam possuir inteligência emocional. Para os 

entrevistados C, E, I, P e S os momentos de pressão no ambiente de trabalho do secretário 

executivo requerem o uso inteligente de suas emoções. Para o entrevistado B, “o fator 

emocional é muito necessário quando o Secretario Executivo está no papel de gestor, pois a 

melhor produtividade de sua equipe depende de sua inteligência emotiva”. De acordo com o 

entrevistado H as ocasiões que mais demandam sua inteligência emocional são em momentos 

em que o secretário está executando várias atividades ao mesmo tempo. Para os entrevistados 
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N e T é essencial possuir inteligência emocional na tomada de decisão. Para o entrevistado U 

na delegação de funções e no relacionamento com o chefe. Os entrevistados J, M, R e O 

acreditam que nos relacionamentos interpessoais nas organizações a inteligência emocional é 

de suma importância.  

Com base nas declarações dos entrevistados, percebe-se que a inteligência 

emocional contribui para o desempenho dos profissionais pesquisados quando esta capacidade 

auxilia nos relacionamentos com os colegas, clientes e o executivo; na tomada de decisão; na 

intermediação dos conflitos no ambiente de trabalho; na capacidade do secretário executivo 

realizar diversas atividades ao mesmo tempo e nos momentos de pressão e estresse.  

 

5.3 Os componentes da inteligência emocional 

A quarta e última parte do questionário buscou identificar a frequência com que as 

competências emocionais são utilizadas pelos profissionais de secretariado executivo com o 

intuito de responder ao terceiro objetivo específico: identificar os componentes da inteligência 

emocional. Através de seis questões foi possível conhecer quais os componentes da 

inteligência emocional são mais requeridos nas organizações em que os sujeitos pesquisados 

atuam. Os dados estão dispostos na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Utilização das competências emocionais pelo secretário executivo  
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4.1 Com que frequência você reconhece que é necessário possuir 

autoconsciência, capacidade de reconhecer as emoções no momento 

que ocorrem e tomar decisões assertivas diante das situações 

vivenciadas. 

38% 48% 14% 0% 0% 

4.2 Com que frequência você reconhece que é necessário possuir 

autorregulação, capacidade de lidar com as próprias emoções e 

utilizá-las para um melhor desempenho. 
33% 53% 14% 0% 0% 

4.3 Com que frequência você reconhece que é necessário possuir 

motivação para o alcance de um objetivo individual ou coletivo. 47% 48% 5% 0% 0% 

4.4 Com que frequência você reconhece que é necessário possuir 

empatia para perceber e compreender as emoções dos colegas de 

trabalho. 
52% 38% 5% 5% 0% 

4.5 Com que frequência você reconhece que é necessário possuir 

habilidades sociais, tais como relacionamento intrapessoal e 

interpessoal. 
33% 57% 10% 0% 0% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
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Para Goleman (2001, p. 38) a competência emocional é “uma capacidade 

adquirida, baseada na inteligência emocional que resulta num desempenho destacado no 

trabalho”. A competência emocional instiga os indivíduos a expandir suas capacidades e 

habilidades, além de contribuir para lidar melhor com as situações adversas, pressões e 

problemas (COOPER, SAWAF, 1997).  

Quando interrogados no item 4.1 sobre a frequência com que os entrevistados 

reconhecem que precisam possuir a autoconsciência, 38% responderam que sempre, 48% 

frequentemente e 14% às vezes. Ao desenvolver esta competência, o secretário executivo tem 

a capacidade de administrar suas emoções no momento em que ocorrem e transformar 

dificuldades em oportunidades.  Nobre (2013, p. 15) acredita que “ao reconhecer suas 

deficiências e investir em suas qualidades e pontos fortes, o secretário potencializa suas 

habilidades e se transforma em um profissional completo”. 

Em relação à autorregulação, capacidade de lidar com as próprias emoções, 33% e 

53% responderam que utilizam respectivamente sempre e frequentemente esta competência 

enquanto 14% responderam que usam às vezes. O autocontrole permite que não sejamos 

prisioneiros dos próprios sentimentos.  

A motivação abordada no item 4.3 é utilizada frequentemente por 48% dos 

entrevistados, 47% responderam que a utilizam sempre e apenas 5% responderam que 

utilizam esta competência às vezes. Robbins (2005, p. 94) acredita que “pessoas altamente 

motivadas em seu trabalho sempre estarão emocionalmente comprometidas. As pessoas 

engajadas em seu trabalho tornam-se física, cognitiva e emocionalmente imersas na 

experiência daquela atividade, na busca de seu objetivo”.  

A afirmativa 4.4 abordou a empatia, capacidade de ler as emoções de outras 

pessoas. Nesta afirmativa, 90% dos entrevistados utilizam constantemente esta competência 

no exercício da profissão. “As pessoas empáticas estão mais sintonizadas com os sutis sinais 

do mundo externo que indicam o que os outros precisam ou o que querem. Isso as torna bons 

profissionais no campo assistencial, no ensino, vendas e administração”. (GOLEMAN, 2012, 

p. 67). A capacidade de relacionar-se com todos os níveis da empresa e a empatia podem 

contribuir para que o secretário gerencie melhor os fluxos de informações e colaborem para 

um ambiente de trabalho harmonioso e cooperativo. 

As habilidades sociais envolvem a capacidade que o individuo possui em 

relacionar-se com as demais pessoas. No ambiente de trabalho, o secretário executivo 

necessita relacionar-se e interagir com pessoas de dentro e fora da organização na resolução 
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de um problema, no atendimento ao cliente ou em um processo de negociação. Neste sentido, 

as habilidades sociais é a capacidade de lidar de forma positiva com as emoções presentes nos 

relacionamento trabalho em equipe, fazendo uso dessas habilidades para liderar, negociar e 

trabalhar em equipe, (GOLEMAN, 2001). A afirmativa é confirmada no item 4.5 quando 90% 

dos entrevistados reconhecem o uso dessa competência no exercício da profissão.  

Quando indagados sobre qual a competência emocional mais relevante no seu 

ambiente de trabalho, 29% selecionaram a empatia, 24% a motivação, 19% as habilidades 

sociais, 14% o autoconhecimento e 14% a autorregulação. (GRÁFICO 1). 

 

Gráfico 1 – Competências emocionais. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

No novo ambiente organizacional marcado pelo dinamismo e trabalho em equipe 

o desenvolvimento das competências emocionais contribui para que o profissional de 

secretariado conheça suas emoções, gerencie suas atitudes e comportamentos, compreenda as 

emoções dos outros e utilize as emoções a seu favor para alcançar seus objetivos.  

Nesta última etapa da análise dos dados foi possível identificar quais os 

componentes da inteligência emocional são mais utilizados e relevantes no ambiente de 

trabalho do secretário executivo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inteligência emocional pode ser compreendida como a capacidade que 

possuímos em perceber nossos sentimentos e emoções e administrá-los de forma que 

contribuam para o nosso desempenho pessoal e profissional. O secretário executivo está 

inserido em organizações dinâmicas, competitivas e que necessitam de profissionais flexíveis, 

criativos, capazes de trabalhar em equipe, detentores de competências técnicas e 

comportamentais. O presente estudo tratou de responder ao questionamento: qual a relevância 

da inteligência emocional no ambiente de trabalho do secretário executivo? 

As emoções e sentimentos são intrínsecos aos seres humanos, por este motivo 

torna-se impossível eliminá-los do ambiente de trabalho. As emoções causam impactos nos 

relacionamentos e no desempenho profissional e quando percebidas e gerenciadas podem 

oferecer oportunidade de crescimento. O primeiro objetivo específico do estudo foi investigar 

como os secretários percebem as emoções no seu ambiente de trabalho. Os dados revelaram 

que os profissionais reconhecem que o seu comportamento pode ser influenciado pelos 

sentimentos e emoções no ambiente de trabalho e que o conhecimento das emoções altera seu 

raciocínio para reverter situações e obter melhores resultados.  

A maioria dos profissionais acredita que expressar as emoções no ambiente de 

trabalho não prejudica seu desempenho e não é considerado antiprofissional, embora a 

maioria dos sujeitos concorde que os profissionais de secretariado normalmente reprimem 

suas emoções. Foi percebido também que a capacidade de lidar com as emoções no ambiente 

de trabalho é tão relevante para sua atuação quanto às competências técnicas.  

 De acordo com a literatura a IE quando aplicada pelos indivíduos no ambiente 

organizacional favorece os relacionamentos interpessoais, contribui para a motivação no 

alcance dos objetivos, criatividade na resolução de problemas, assertividade na tomada de 

decisão e permite que o profissional saiba reagir de forma positiva frente às situações 

adversas no seu ambiente de trabalho, persistindo nos momentos de frustação. O segundo 

objetivo especifico teve o intuito de verificar a relevância da inteligência emocional para o 

profissional de secretariado. 

O estudo mostra que a inteligência emocional é relevante para o secretário 

executivo no seu ambiente de trabalho e que o sucesso do profissional não é determinado 

apenas por suas capacidades cognitivas, mas também por suas habilidades emocionais. Os 

profissionais revelaram que o desenvolvimento da inteligência emocional é importante para 
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sua atuação, visto que esta capacidade está relacionada a fatores como criatividade, inovação, 

liderança, tomada de decisão, relacionamentos pessoais e gerenciamento das emoções.  

Os profissionais revelaram que prezam por organizações que contribuam para o 

desenvolvimento da inteligência emocional, evidenciado que concordam que ser 

emocionalmente inteligente é importante no seu ambiente de trabalho.  

Verificou-se em quais situações no ambiente de trabalho do secretário executivo a 

inteligência emocional contribui de forma positiva para o seu desempenho. Percebeu-se que a 

inteligência emocional contribui para o desempenho dos profissionais pesquisados quando 

esta capacidade auxilia nos relacionamentos com os colegas, clientes e o executivo; na 

tomada de decisão; na intermediação dos conflitos no ambiente de trabalho; na capacidade do 

secretário executivo realizar diversas atividades ao mesmo tempo e nos momentos de pressão 

e estresse.  

A IE é composta por habilidades que podem ser desenvolvidas e aprimoradas 

constantemente. O autoconhecimento, o controle emocional, a automotivação, a empatia e as 

habilidades de relacionamentos compõe a inteligência emocional. Foi constatado que os 

profissionais de secretariado utilizam com frequência os componentes da inteligência 

emocional e que a empatia foi considerada pela maioria como a competência mais requerida 

pelas organizações em que atuam.  

Conclui-se, portanto que a inteligência emocional é relevante no ambiente de 

trabalho do secretário executivo e que estes profissionais reconhecem a necessidade de 

desenvolver e aprimorar esta capacidade.  

A literatura encontrada para o estudo não permitiu novas visões e conhecimentos 

sobre o tema, pois a maioria dos livros e artigos pesquisados abordava a inteligência 

emocional no contexto organizacional sob a mesma perspectiva não possibilitando o 

confronto de ideias. Outra limitação desta pesquisa foi o baixo número de respostas obtidas, 

acredita-se que pelo fato de muitos e-mails terem retornados como inválidos ou contas 

inativas. Sugere-se que novos estudos sobre a inteligência emocional possam investigar como 

as organizações contribuem para o desenvolvimento desta inteligência.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

QUESTIONÁRIO 

PARTE I – PERFIL DOS SUJEITOS 

1. Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino 

2. Faixa etária: 

 ( ) Até 25 anos ( ) De 26 a 30 anos ( ) De 31 a 35 anos ( ) Acima de 36 anos 

3. Tem registro profissional em Secretariado Executivo? 

 ( ) Não ( ) Sim  

4. Ano em que terminou o curso de Secretariado Executivo: __________ 

5. Tempo de experiência na área secretarial: 

 ( ) Até um ano ( ) Entre um e dois anos ( ) Entre dois e três anos 

 ( ) Entre três e quatro anos ( ) entre quatro e cinco anos ( ) mais de cinco anos 

6. Qual tipo de empresa que você trabalha: 

( ) Empresa Privada ( ) Setor Público ( ) Terceiro Setor 

7.  Qual seu cargo atual, registrado em carteira profissional ou mediante concurso público? 

8. Qual a função que você exerce? 

PARTE II - EMOÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

9. As emoções e sentimentos do individuo no ambiente de trabalho influenciam seu 

comportamento. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

10. O conhecimento das emoções permite que os indivíduos possam alterar seu 

comportamento e raciocínio para obter melhores resultados no trabalho. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

11. O ser humano é capaz de prever suas emoções e utilizá-las de forma racional. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 
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12. Expressar as emoções no ambiente de trabalho é antiprofissional e prejudicial para o 

desempenho. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

13. As emoções precisam ser controladas no ambiente de trabalho. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

14. Os profissionais de secretariado executivo normalmente reprimem suas emoções. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

15. A capacidade de lidar com as emoções é tão importante quanto às competências técnicas 

do Secretário Executivo. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

16. As pessoas que conhecem suas próprias emoções e dos demais indivíduos são mais 

propensas a serem eficazes no trabalho. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

 

PARTE III – INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

17. A inteligência emocional está associada a fatores como criatividade, inovação, liderança, 

tomada de decisão, relações interpessoais, gerenciamento das emoções e comportamento 

no ambiente de trabalho. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

18. A inteligência emocional é importante para a atuação do secretário executivo. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

19. O sucesso do secretário executivo depende não somente do seu quociente intelectual, mas 

também do quociente emocional. 
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Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

20. Profissionais emocionalmente inteligentes tendem a relacionar-se melhor com os colegas 

de trabalho e tendem a minimizar conflitos desnecessários. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

21. Em quais situações no exercício da profissão, você como secretário executivo, acredita 

que a inteligência emocional contribui para o seu desempenho? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

22. A inteligência emocional é importante no ambiente de trabalho e assim, seu 

desenvolvimento é relevante. 

Discordo Totalmente Discordo Parcialmente Indiferente Concordo 

Parcialmente Concordo Totalmente 

23. Você como secretário executivo, preza por organizações que contribuam para o 

desenvolvimento da inteligência emocional dos funcionários e que possibilitem o 

gerenciamento das emoções no ambiente de trabalho? 

 

( ) SIM      ( ) NÃO 

 

24. A empresa na qual atua, facilita o desenvolvimento da inteligência emocional dos 

funcionários? 

    ( ) SIM      ( ) NÃO 

 

PARTE IV – COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS 

 

25. Com que frequência você reconhece que é necessário possuir autoconsciência, capacidade 

de reconhecer as emoções no momento que ocorrem e tomar decisões assertivas diante das 

situações vivenciadas. 

Nunca  Raramente Frequentemente Às vezes  Sempre 

26. Com que frequência você reconhece que é necessário possuir auto-regulação, capacidade 

de lidar com as próprias emoções e utilizá-las para um melhor desempenho. 

     Nunca  Raramente Frequentemente Às vezes  Sempre 

27. Com que frequência você reconhece que é necessário possuir motivação para o alcance de 

um objetivo individual ou coletivo. 
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Nunca  Raramente Frequentemente Às vezes  Sempre 

28. Com que frequência você reconhece que é necessário possuir empatia para perceber e 

compreender as emoções dos colegas de trabalho. 

      Nunca  Raramente Frequentemente Às vezes  Sempre 

29. Com que frequência você reconhece que é necessário possuir habilidades sociais, tais 

como relacionamento intrapessoal e interpessoal. 

Nunca  Raramente Frequentemente Às vezes  Sempre 

30. Qual competência emocional, você como secretário julga ser a mais relevante no ambiente 

de trabalho? 

( ) Autoconsciência 

( ) Autorregulação 

( ) Motivação 

( ) Empatia 

( ) Habilidades Sociais 

 

 

 

 

 

 


