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RESUMO

O Marketing Pessoal vem tornando-se uma ferramenta preponderante na conquista do êxito

profissional,  através  da  valorização  da  imagem  de  um  indivíduo.  Nota-se,  também,  que

atualmente  a  profissão  de  Secretariado  Executivo  tem desenvolvido-se  rapidamente,  bem

como, a necessidade de renovação do perfil dos Secretários Executivos para acompanharem

este avanço mercadológico. Isto posto, objetiva-se de forma geral, conhecer a contribuição do

Marketing Pessoal no desenvolvimento dos Secretários Executivos, sendo três, os objetivos

específicos, através desta pesquisa: avaliar a compreensão que os Secretários Executivos tem

sobre Marketing Pessoal; mostrar como os profissionais de Secretariado Executivo utilizam o

Marketing Pessoal  em sua rotina;  analisar   os  aspectos  positivos e  negativos das práticas

cotidianas destes profissionais, para o alcance do desenvolvimento profissional. O presente

trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, quanto à natureza dos dados e descritiva, quanto

aos objetivos gerais. Também possui como estratégia de inquirição, o uso de levantamento

direto e bibliográfico, além da pesquisa de campo. A população desta pesquisa é composta

pelos  profissionais  de  Secretariado  Executivo,  acadêmicos  ou  egressos  da  Universidade

Federal do Ceará(UFC) entre 2010 e 2015, com experiência na área de Secretariado através de

estágio ou emprego. Como instrumento de pesquisa, utilizou um questionário estruturado e

dividido em duas partes, sendo a primeira parte referente a formulação do perfil, e a segunda

parte acerca da percepção dos profissionais quanto à contribuição do Marketing Pessoal em

sua  rotina.  Os  resultados  serão  apresentados  em  forma  de  interpretação  geral,  quanto  à

questão aberta. Nas demais questões serão apresentados os resultados através de gráficos e

interpretação geral. Concluiu-se que os objetivos desta pesquisa foram alcançados ao observar

a contribuição do Marketing Pessoal na rotina dos profissionais de Secretariado Executivo.

Notou-se ainda, qual a compreensão dos avaliados sobre o assunto, bem como, sua utilização

cotidiana, e os aspectos positivos e negativos daqueles que praticam, ou não, o Marketing

Pessoal. Como recomendações para dar continuidade ao estudo, sugere que sejam feitas novas

pesquisas  para  avaliar  como  o  Marketing  Pessoal  é  estudado  e/ou  praticado  pelos

profissionais de outras  IES (Instituições de Ensino Superior),  incluindo o estudo sobre as

propostas pedagógicas em IES que possuam o curso de Secretariado Executivo. Conclui-se

que a falta de conhecimento explícita e também a falta de profundidade sobre o Marketing

Pessoa gera equívocos relacionados com a aparência e a promoção da imagem profissional.

Esta pesquisa foi dividida em 6 (seis) seções.

Palavras-chave:  Marketing  Pessoal.  Secretariado  Executivo.  Desenvolvimento

Profissional.



RESUMEN

El Marketing Personal se está convirtiendo en una herramienta dominante en la consecución

del éxito profesional, a través de la mejora de la imagen de un individuo. Nota también que

actualmente la profesión de la Secretaría Ejecutiva ha desarrollado rápidamente, así como, la

necesidad de renovación del perfil de los Secretarios Ejecutivos para controlar este avance de

mercado. Dicho esto, el objetivo es, en general, conocer la contribución Marketing Personal

para  el  desarrollo  de  los  secretarios  ejecutivos,  tres,  los  objetivos  específicos  de  esta

investigación:  evaluar  el  entendimiento  de  que  los  secretarios  ejecutivos  tienen  sobre

Marketing  Personal;  mostrar  cómo los  profesionales  de la  Secretaría  Ejecutiva  utilizan  el

Marketing Personal en su rutina; analisar los aspectos positivos y negativos de las prácticas

cotidianas de estos profesionales para lograr el  desarrollo profesional. Este estudio es una

investigación cualitativa, a la naturaleza de los datos y  descriptivo, a los objetivos generales.

También  tiene  como  estrategia  de  investigación,  el  uso  de  levantamiento  directo  y  la

literatura,  así  como  la  investigación  de  campo.  La  población  de  esta  investigación  está

formado  por  profesionales  del  Secretariado  Ejecutivo,  académicos  o  graduados  de  la

Universidad  Federal  de  Ceará  (UFC)  entre  2010  y  2015,  con  experiencia  en  el  área  de

Secretaría a través de prácticas o empleo. Como una herramienta de investigación, y se utiliza

un cuestionario estructurado se divide en dos partes, la primera parte relativa a la formulación

de  perfiles,  y  la  segunda  parte  acerca  de  la  percepción  de  los  profesionales  sobre  la

contribución de Marketing Personal en su rutina. Los resultados serán presentados en una

interpretación  general,  cuanto  la  cuestión  abierta.  En  otros  asuntos,  los  resultados  serán

presentados a través de gráficos y la interpretación general. Se concluye que los objetivos de

esta  investigación  se  lograron  mediante  la  observación  de  la  contribución  del  Marketing

Personal en la rutina de los profesionales de la Secretaría Ejecutiva. Se señaló también que la

comprensión de la evaluación en la materia, así como su uso diario, y los aspectos positivos y

negativos  de  los  que  practican,  o  no,  Marketing  Personal.  Como  recomendaciones  para

continuar  el  estudio,  sugirió  hacer  más  investigaciones  para  evaluar  cómo  el  Marketing

Personal se estudia y/o realiza por profesionales de otras IES (Instituciones de Educación

Superior), que incluye el estudio de las propuestas pedagógicas em IES que tengan curso de

Secretariado Ejecutivo. Se concluye que la falta de conocimiento explícito y también la falta

de  profundidad  en  Marketing  Personal  genera  conceptos  erróneos  relacionados  con  la

apariencia y la promoción de la imagen profesional. Esta investigación se dividió en seis (6)

secciones.

Palabras-clave: Marketing Personal. Secretaría Ejecutiva. Desarollo Profesional.
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1 INTRODUÇÃO

Ante  às  mudanças  no  mercado de  trabalho  e  as  novas  demandas  profissionais,  as

exigências feitas por empresas no momento da contratação de profissionais de Secretariado

Executivo, assim como em outras profissões, são crescentes e isto pede uma atenção maior

por parte dos candidatos a Secretários Executivos. 

Nas  últimas  décadas  a  profissão  vem  progredindo,  e  os  profissionais  vem

conquistando  mais  espaço  e  reconhecimento  no  mercado  de  trabalho,  assumindo  novas

posições de liderança e gestão.

Em  vista  disto,  os  profissionais  precisam  apresentar  qualidades,  habilidades  e

competências  que  os  destaquem  dos  demais  concorrentes,  além  das  características

encontradas  no  currículo  dos  secretários  executivos,  como  proatividade,  dinamismo,

flexibilidade, capacidade de liderança, dentre outras. Também, é preciso que o profissional de

Secretariado  Executivo  saiba  valorizar  sua  própria  imagem,  a  fim  de  conectar  suas

competências com os objetivos organizacionais. 

O  Marketing  Pessoal,  aborda  este  tema  por  meio  da  utilização  de  conceitos  e

instrumentos do marketing em benefício da carreira e das vivências pessoais dos indivíduos,

valorizando  o  ser  humano  em  todos  os  seus  atributos,  suas  características  e  complexa

estrutura (KOTLER e ARMSTRONG, 2011).

Isto exposto, o presente estudo tem o intuito de identificar a contribuição do Marketing

Pessoal  no  desenvolvimento  profissional  dos  Secretários  Executivos.  Através  da  questão-

problema “O uso do Marketing Pessoal contribui para o desenvolvimento dos profissionais de

Secretariado Executivo?”, objetiva-se de forma geral identificar a contribuição do Marketing

Pessoal no desenvolvimento profissional dos Secretários Executivos, sendo três, os objetivos

específicos: 

1. Avaliar a compreensão que os Secretários Executivos tem sobre Marketing Pessoal; 

2. Mostrar  como  os  profissionais  de  Secretariado  Executivo  utilizam  o  Marketing

Pessoal em sua rotina; 

3. Apresentar  os  aspectos  positivos  e  negativos  das  práticas  cotidianas  destes

profissionais, para o alcance do desenvolvimento profissional.

Este estudo tem como justificativa a importância dada à prática do Marketing Pessoal

como método no progresso dos profissionais de diversas áreas, assim como, o interesse em

saber como os Secretários Executivos desenvolvem esta ferramenta.  Também ponderou-se
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que, devido a escassez de trabalhos delimitados à contribuição do Marketing Pessoal com

enfoque  na  área  de  Secretariado,  este  estudo  servirá  como  embasamento  teórico  para

pesquisadores acadêmicos interessados no tema deste trabalho. 

Este  é  um  estudo  descritivo  e  qualitativo,  que  analisa  a  atual  perspectiva  dos

profissionais, acadêmicos ou egressos, de Secretariado Executivo da Universidade Federal do

Ceará  (UFC),  quanto  à  contribuição  do  Marketing  Pessoal  para  o  desenvolvimento

profissional. Como estratégia, a pesquisa utilizou o método de levantamento direto, que de

acordo  com  Gil  (2010)  “caracterizam-se  pela  interrogação  direta  das  pessoas  cujo

comportamento se deseja conhecer” (GIL, 2010, p. 50). 

Gil  (2010)  afirma  ainda  que  levantamentos  tornam-se  mais  úteis  em  estudos

descritivos, e estudos de opiniões e atitudes.

Além  do  levantamento  direto,  realizado  com  pessoas,  houve  levantamento

bibliográfico que de acordo com Gil (2010), “tem a finalidade de proporcionar familiaridade

do aluno com a área de estudo no qual se está interessado, bem como sua delimitação” (GIL,

2010, p. 61).

Foi escolhida, também, a estratégia de pesquisa de campo com a intenção de alcançar

a obtenção dos dados necessários para atingir os objetivos propostos neste trabalho. Segundo

Lakatos e Marconi (2010, p. 169), 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou

conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de

uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, de descobrir novos fenômenos ou

as relações entre eles (LAKATOS E MARCONI, 2010).

Realizou-se uma abordagem de campo aos profissionais de Secretariado Executivo,

visando conhecer  suas  perspectivas  sobre  a  importância  do  Marketing  Pessoal  no âmbito

profissional e pessoal, através da aplicação de questionário. 

O  questionário  é  composto  por  duas  divisões,  onde  a  primeira  parte  refere-se  a

formação do perfil do avaliado e a segunda parte, trata da percepção dos profissionais quanto

a contribuição do Marketing Pessoal em sua rotina.

A fim de facilitar a compreensão, esta pesquisa foi dividida em seis seções:

Na  primeira  seção  encontra-se  a  introdução,  apresentando  a  justificativa  para  a

realização  da  pesquisa,  bem  como  os  objetivos  de  forma  geral  e  específica,  além  da

metodologia utilizada. 
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A segunda seção descreve a evolução do Marketing,  contendo seu conceito e suas

respectivas  fases,  além  de  abordar  o  surgimento  do  Marketing  Pessoal,  sua  utilidade  e

aplicação.

Na  terceira  seção  é  apresentada  a  área  de  Secretariado,  demonstrando  o

desenvolvimento do Secretário Executivo ao longo dos anos e a relação da profissão com o

Marketing Pessoal.

Na  quarta  seção  encontra-se  a  metodologia  adotada  neste  trabalho,  tal  como  sua

caracterização, cenário, instrumento de coleta de dados, coleta e análise, que mostra como os

dados desta pesquisa foram avaliados.  

A quinta seção expõe a análise e interpretação dos resultados obtidos com a  pesquisa.

A sexta e última seção traz as conclusões, e possíveis observações obtidas a partir da

realização deste estudo.

Ao fim desta pesquisa, será possível identificar se os objetivos, geral e específicos,

desta pesquisa foram alcançados.
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2 A EVOLUÇÃO DO MARKETING

Para compreender a evolução do Marketing é necessário conhecer o seu conceito. E de

acordo com Kotler  (1998,  p.  27)  “Marketing  é  um processo social  e  gerencial  pelo  qual

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de

produtos de valor com outros”.

Ao longo dos anos, o mundo globalizou-se e mudanças foram ocorrendo. Inovações

foram tomando conta da sociedade e as pessoas foram tornando-se cada vez mais exigentes.

Com isso, vieram as imposições do mercado de trabalho mediante a globalização. 

Neste ambiente cresce a necessidade de renovação, pessoal e profissional. A partir da

chegada  do  século  XX  o  mundo  começou  a  romper  as  barreiras  da  comunicação,

principalmente após a chegada da internet, causando impactos irreversíveis à sociedade, que

amplia e acompanha esse desenvolvimento.

De acordo com Kotler e Armstrong (2011, p. 24):

Os  avanços  na  área  de  informática,  de  telecomunicações,  da  informação,  dos
transportes  e  de  outras  tecnologias  criaram  novas  e  empolgantes  maneiras  de
aprender  sobre  os  clientes  e  rastreá-los,  bem como de  criar  produtos  e  serviços
customizados de acordo com as necessidades individuais dos clientes.

 Isto posto, o mercado volta-se para o cliente, tomando-o como o foco. A base que

antes  era  somente  o capital  gerado pelas  empresas,  passa  a  ser  também a  predileção e  a

opinião  da  clientela.  Assim,  tornam-se  necessários  recursos  atraentes  aos  compradores  e

consumidores  da época,  surgindo a partir  disto,  o Marketing,  conforme afirmam Kotler  e

Armstrong (2011, p. 24):

Em  um  mundo  cada  vez  menor,  muitas  empresas  agora  estão  conectadas
globalmente com seus clientes e parceiros de marketing. Hoje, praticamente toda
empresa, seja ela grande ou pequena, esbarra de alguma maneira na concorrência
global. As empresas de hoje também estão revendo suas responsabilidades éticas e
sociais. […] Por fim, no passado, o marketing foi  mais amplamente utilizado no
setor de negócios com fins lucrativos. Nos últimos anos,  entretanto, o marketing
também se tornou uma parte importante das estratégias de muitas organizações sem
fins lucrativos, como museus, orquestras sinfônicas e até mesmo igrejas.

Com o passar dos anos, o marketing passou a ser uma forte ferramenta, tornando-se

praticamente indispensável no mercado de trabalho. Sua evolução foi dividida em três fases,

desde o seu surgimento até o presente momento, que serão explicadas na seção a seguir.
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2.1 Marketing

O marketing evoluiu e foi dividido em três fases, que foram chamadas de 1.0, 2.0 e

3.0. Apesar desta divisão, ainda há profissionais executando o marketing 1.0 ou 2.0 e outros

sequer começaram a praticar o marketing 3.0 (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010).

Marketing  1.0,  ou  era  do  marketing  centrado  no  produto,  tem  como  objetivo

padronizar e ganhar em escala, com produtos vendidos a baixo custo para um número maior

de compradores. Tal qual ocorrera antes da Revolução Industrial, onde as indústrias tinham

como  foco  a  obtenção  de  lucros  através  de  produções  em  grande  escala  com  produtos

padronizados. Ao exemplo de Henry Ford que para propagar o marketing da Ford, dizia que

“Um  carro  pode  ser  de  qualquer  cor,  desde  que  seja  preto!”,  tal  qual  eram  os  carros

produzidos pela marca (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010).

Na era da informação, aproximadamente no fim do século XX, surgiu o Marketing 2.0.

Precisamente devido à tecnologia de informação, os consumidores eram mais desenvolvidos e

comparavam ofertas de produtos semelhantes, isso levou ao surgimento de um marketing com

foco em segmetação de  mercado,  preocupado em elaborar  um produto  superior  para  seu

mercado-alvo,  que  geralmente  é  atingido  por  campanhas  de  marketing  (KOTLER,

KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010).

Baseado na formação de valor, na relação com os clientes, surgiu a terceira fase do

marketing, o Marketing 3.0 ou era dos valores. As pessoas começaram a ser tratadas como ser

humano completo, com mente, corpo e espírito. Deixou-se de tratar as pessoas como somente

consumidores  de  um  produto,  pois  agora  busca-se  não  apenas  satisfação  funcional  e

emocional,  mas  também  espiritual,  nos  produtos  e  serviços  que  escolhem.  É  necessário

fornecer um produto que agregue valor, e possibilite o alcance da missão e visão ao mesmo

tempo (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010).

Kotler e Armstrong (2011, p.  24), referências internacionais da área de Marketing,

consolidam o conceito afirmando que “Marketing é o processo pelo qual as empresas criam

valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos com eles para capturar valor do

cliente em troca.”

Diante  disto,  entende-se  que  Marketing  é  uma  ciência  social  que  analisa  o

comportamento do consumidor visando satisfazer as necessidades e desejos de um indivíduo

afim de receber resultados positivos ou lucros, seja ele financeiro ou pessoal (TRIGO, 2010).
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Cobra (2003, p. 58) corrobora a perspectiva de Trigo (2010, p. 13) afirmando que “em

marketing,  os  profissionais  de negócios  adotam o ponto de  vista  do consumidor.  E  essas

decisões são apoiadas com base no que o cliente necessita e deseja”.

O marketing pode ser aplicado de diversas formas, visando a valorização da imagem

dos produtos, e empresa, bem como fortalecendo a relação da empresa com os clientes. E em

virtude  desta  necessidade  das  empresas,  de  manterem-se  sempre  firmes  no  mercado

competitivo e angariar consumidores, são feitos estudos sobre o assunto. 

Dentre  os  quais,  pode-se destacar  a  teoria  de  processos  de  marketing  de  Kotler  e

Armstrong  (2011,  p.  24),  cuja  divisão  é  estabelecida  afim  de  facilitar  a  compreensão  e

execução dos processos da seguinte forma: 

O processo de marketing envolve cinco passos. Os primeiros quatro passos criam
valor para os clientes. Primeiro, os profissionais de marketing precisam entender o
mercado e as necessidades e os desejos dos clientes. Depois, eles precisam elaborar
uma estratégia de marketing orientada para o cliente com o objetivo de obter, manter
e cultivar clientes-alvo.  No terceiro passo, os profissionais da área elaboram um
programa de  marketing  que  de  fato  entregue  valor  superior.  Todos  esses  passos
formam a base para o quarto passo: criar relacionamentos lucrativos com o cliente e
o encantamento dele.  No passo final,  a  empresa colhe as  recompensas  de fortes
relacionamentos com o cliente ao capturar valor de cliente.

Além de dividir o processo de marketing em cinco passos, Kotler e Armstrong (2011,

p. 4) afirmam ainda, que:

O  Marketing  é  um  processo  administrativo  e  social  pelo  qual  os  indivíduos  e
organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor
com os outros. Em um contexto mais específico dos negócios, o marketing envolve
construir relacionamentos lucrativos e de valor com os clientes.

Mais que um aprimoramento e valorização de imagem, de uma empresa ou produto, o

marketing  considera  relevante  o  relacionamento  entre  pessoas  e  empresas,  visando  não

somente a geração de lucro, mas também a criação de valores morais. 

Para que se compreenda melhor sobre marketing, também é necessário conhecer o

marketing mix, ou composto de marketing ou ainda marketing mercadológico. De acordo com

Kotler  e  Amrstrong  (2011,  p.  42)  o  mix  de  marketing  “é  o  conjunto  de  ferramentas  de

marketing táticas e controláveis que a empresa combina para produzir a resposta que deseja

no mercado-alvo. Consiste em tudo que a empresa possa fazer para aumentar a demanda de

seu produto.”

Kotler  e  Amstrong  (2011)  explicam que  o  marketing  mix  é  composto  por  quatro

subconjuntos de variáveis, que costumam ser identificadas como os 4Ps (os quatro pês). São

eles:
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 Produto (variedade, qualidade, design, características, nome de marca, embalagem,

serviços):  aquilo  que  se  pode oferecer  como benefício  ou  qualidade  para  satisfazer  a

necessidade do consumidor;

 Preço (preço de tabela, descontos, concessões, prazo de pagamento, condições de

financiamento): pode ser classificado como tudo que representa valor, renda ou lucro para

a empresa;

 Promoção (propaganda, venda pessoal, promoção de vendas, relações públicas): a

forma como se promove o produto;

 Praça (canais, cobertura, variedade, locais, estoque, transporte, logística): rede que

interliga usuários/consumidores/clientes e produtores/empresas/instituições.

Para Kotler e Armstrong (2011, p. 43):

Um programa de marketing eficaz combina todos os elementos de marketing de mix
em um programa integrado desenvolvido para alcançar os objetivos de marketing da
empresa  por  meio  da  entrega  de  valor  aos  consumidores.  O  mix  de  marketing
constitui  o conjunto de ferramentas  táticas da empresa para estabelecer um forte
posicionamento nos mercados-alvo.

O mix de marketing está inter-relacionado com o sucesso da empresa, pois é através

do programa de marketing que a empresa estrutura-se para desenvolver os pontos fortes e

fortalecer os pontos fracos identificados com o uso destas ferramentas táticas.  E segundo

Kotler e Armstrong (2011, p. 49):

Para encontrar o melhor mix e a melhor estratégia de marketing e colocá-los em
ação,  a  empresa  se  engaja  na análise,  no planejamento,  na  implementação  e no
controle de marketing. Os principais componentes são: resumo executivo, situação
atual  do  marketing,  ameaças  e  oportunidades,  objetivos  e  questões  essenciais,
estratégias de marketing, programas de ação, orçamentos e controles.[...] Para serem
bem-sucedidas,  as  empresas  devem  ser  eficientes  na  implementação  –
transformando estratégias  de marketing em ações de marketing.[...]  Nesta era de
relacionamentos com o cliente, cada vez mais empresas estão mudando seu foco
organizacional da administração de produto ou território para a administração de
relacionamento com o cliente.

Pode-se observar o Marketing em quase todas as áreas e atividades humanas, pois ele

é parte integrante nas relações sociais e nas relações de trocas lucrativas e não lucrativas.

Além de ser coadjuvante na relação entre empresas e pessoas, aprimorando e expandindo as

possibilidades de negócios nos mais diversos âmbitos.

Com  a  globalização  e  o  desenvolvimento  tecnológico,  tornou-se  cada  vez  mais

necessário a habilidade de adaptar-se às mudanças, de forma a prosseguir  com o ciclo de

progresso tecnológico. Os profissionais foram impulsionados a aderir às novas modificações e

à  alcançar  as  exigências  de  mercado  com  relação  ao  marketing.  Diante  disto,  surge  o
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Marketing Pessoal focando-se na gradativa competitividade mercadológica e na valorização

das competências e capacidades do homem.

2.2 Marketing Pessoal

Sobre o surgimento do Marketing e a utilização desta ferramenta para vida pessoal e

profissional, Pereira (2011, p. 85) afirma que:

O Marketing surge para simplificar a vida às pessoas, e em empresas, instituições,
constituindo uma arte de evidenciar e satisfazer necessidades, analisar e desenvolver
planos capazes de tentarem satisfazer as motivações individuais e coletivas de uma
comunidade ou público-alvo.

O Marketing Pessoal tem como base o marketing convencional, porém, direcionado e

aprimorado para  atender  as  necessidades  de um indivíduo,  a  fim de que  ele  alcance  sua

ascensão profissional e pessoal, aperfeiçoando suas qualidades e competências para amoldar-

se às exigências do mercado.

 E, de acordo com Pereira (2011, p. 85),

O marketing pessoal traz conquista não só na vida profissional, mas também na vida
pessoal. O bom marketing pessoal está diretamente ligado à atitude do indivíduo.
Não basta apenas ele gosta do que faz e fazê-lo bem-feito. É preciso projetar no
mundo a sua imagem e, mais do que isso, ver a si próprio no futuro. A aparência,
indumentária, postura,  voz, elegância e confiança que o profissional tem a si e a
forma como ele expressa é que vão formar a  sua atitude perante a  vida e a  sua
imagem no mundo.

A expressão Marketing Pessoal tem sido muito utilizada referindo-se a uma forma de

persuasão pessoal.  Porém, essa concepção errônea coloca o Marketing Pessoal como uma

forma  de  manipulação,  quando  na  verdade,  o  Marketing  pessoal  trata-se  de  um

aprimoramento pessoal, para melhorar aparência e essência de um indivíduo (TRIGO, 2010).

Um exemplo desta adaptação do marketing convencional para o marketing pessoal é o

uso  dos  4P’s  do  mix  de  marketing.  O uso  de  um  plano  de  marketing  bem  elaborado,

conduzindo sua linha de pensamento com metas e objetivos bem definidos alertando para os

vícios e defeitos que provocam uma redução da sua produtividade,  no qual pode-se equivaler

ao mix de marketing no marketing pessoal (DAVIDSON, 2009).

Essa redução de produtividade deve-se ao fato de muitos profissionais contentarem-se

por buscar qualificação somente em uma área, e segundo Bordin Filho (2005, p. 09), 

Não podemos nos dar ao luxo de apenas ser muito bons em alguma área. Temos de
passar  essa  impressão  para  as  pessoas  que  compõem  o  mercado.  Por  isso,
precisamos muito cuidar de nossa imagem junto a todas elas, pois, mais cedo ou
mais tarde, essas mesmas pessoas poderão ser muito úteis aos nossos projetos de
crescimento profissional, contratando nossos serviços ou ainda indicando clientes ou
empresas que deles precisem.
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Para Davidson (2009), você acaba sendo tudo aquilo que lhe é atribuído, por isso é tão

importante que você demonstre um bom Marketing Pessoal, pois isto é ser visto, é ser notado,

é mostrar que você está dando provas e exemplos disso.

Pereira (2011, p. 86) ratifica a citação acima, de Davidson (2009, p. 17), afirmando

que  “um  bom  profissional  é  aquele  que  sabe  mostrar  o  próprio  potencial,  transmite

credibilidade e confiança, sabe persuadir e argumentar, tem estilo e esperança marcantes.”. E

afirma, ainda, que 

A utilidade do marketing pessoal reside na capacidade de ser prático, de agir, de
executar bem o seu trabalho, sabendo vender a sua competência e o seu marketing
pessoal. Para isso é preciso aproveitar as oportunidades, criar momentos mágicos,
fazer  aquilo que é necessário com todas as  pessoas à  sua volta,  conquistando o
próprio espaço e procurar adaptar-se às novas realidades e tendências do mercado,
através da aquisição de novas competências (PEREIRA, 2011, p. 86).

O profissional é também o produto e todo produto precisa de uma embalagem para

promover-se, portanto, a atualização dessa embalagem deve ser constante e de acordo com as

exigências do mercado, sem perder seu valor ou qualidade. De forma indubitável, pode-se

afirmar que “vender ou expor sua carreira ao mercado é um processo contínuo, pois constante

desenvolvimento  das  habilidades  interpessoais  apoia  o  avanço  da  carreira;  e  a  exposição

profissional é para muita gente, a passagem mais rápida para cima” (DAVIDSON, 2009, p.

19).

E foi seguindo esta linha de raciocínio de pessoa como produto,  que Trigo (2010)

elaborou um estudo baseado nos Fundamentos de Marketing que agrega o quinto P, aos 4P's

do mix de marketing. O quinto P trata-se justamente do produto-pessoa, forma como a autora

o denomina, no sentido de promover o indivíduo com a mesma necessidade de inserí-las no

mercado. A referida autora afirma ainda que “saber identificar quem somos e o que fazemos

ou sabemos fazer é fundamental para o desenvolvimento do produto-pessoa” (TRIGO, 2010,

p. 23).

 Para ser eficaz no Marketing Pessoal, o conhecimento da dimensão humana e seu

aprimoramento pessoal são importantes porque é um processo de desenvolvimento pessoal e o

sucesso  é  apenas  consequência.  Além  disto,  deve  ser  feito  com  classe  e  honestidade,

baseando-se no respeito e interesse pelo bem-estar dos outros ao redor (DAVIDSON, 2009, p.

22).
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Cada  indivíduo  deve  saber  ainda,  qual  o  seu  valor,  aquele  o  qual  não  pode  ser

remunerado.  O  valor  que  cada  indivíduo  carrega  e  reflete  em sua  auto-estima,  este  é  o

segundo P  baseado nos 4P's do mix de marketing. É necessário saber o preço, baseado nos

valores do produto-pessoa, para que possa montar um plano de marketing (TRIGO, 2010).

Baseado na promoção dos 4P's do mix de marketing, pode-se afirmar que para realizar

um marketing pessoal gratificante em todos os sentidos da vida, é necessário saber utilizar, de

forma coerente e consistente, as novas tecnologias, a mídia e o marketing como ferramentas

estratégicas, valorizando a imagem que se quer transmitir. Pois,  o segredo é desenvolver as

habilidades que farão de você um profissional com habilidades para conquistar o respeito e o

sucesso merecido (DAVIDSON, 2009, p.22).

E quanto à  promoção e os pontos  de venda do produto-pessoa,  respectivamente o

terceiro e quarto P do mix de marketing, Trigo (2010, p.25) afirma que: “colocar o Produto

Pessoa em evidência é muito mais fácil do que parece, basta participar de reuniões pessoais,

entrevistas, seminários, feiras[...] É importante sabermos nos colocar em evidência de forma

profissional”.

Para Davidson (2009, p. 54-55):

Trabalhar o marketing pessoal é entender como ela é aplicada e conhecer as suas
melhores  características,  e  algo  que  faz  você  se  diferenciar  dos  outros,  as  suas
qualidades  perante  os  seus  colegas  de  trabalho,  e  também  as  pessoas  de  sua
convivência,  e  deixá-las  mais em foco.  Também, faz  entender quais são as  suas
oportunidades de melhorias para o profissional, para que você possa melhorá-las.

O marketing pessoal se coloca como estudo da capacidade do homem de atuar com

maior  competência,  de  forma  estratégica,  com metas  e  focos  bem delineados  visando  o

sucesso profissional a partir da valorização de sua própria imagem.

Sady Bordin Filho (2005, p. 45) ratifica:

Andar sempre com a coluna reta e elegante impõe respeito. Apoiar a cabeça na mão
não é bom porque dá ideia de desleixo e desânimo, assim como ser calmo nos gestos
demonstra educação e elegância. E assim como, se torna abominável roer as unhas e
fumar em público. Um bom curso de dicção é recomendável pois mesmo não tendo
dificuldades de fala, se pode aperfeiçoar a arte do falar bem e para o público. A má
dicção pode comprometer a credibilidade. A combinação de uma postura elegante
com uma dicção perfeita e um discurso forte é um bom meio para impressionar.

Essas  informações  corporais  nos  descrevem e revelam nossa forma de  agir,  como

reagimos e de que forma gostamos de algo ou alguém. Tais avaliações, são extremamente

importantes  no  Marketing  Pessoal,  visto  que  o  ambiente  organizacional  avalia

constantemente, ainda que de forma inconsciente, nossa linguagem corporal. 
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Segundo  Marizete  Furbino  (2010),  o  profissional  deve  ficar  sempre  atento  à

construção de sua marca, razão pela qual deve ficar atento e vigilante quanto às suas atitudes e

comportamentos,  assim como à sua  aparência.  Portanto,  o  profissional  deve não somente

preocupar-se com sua entonação de voz, sua maneira de falar, sua forma de agir e conduzir os

fatos, de andar e de se assentar, reeducando sempre que possível para a melhoria contínua,

mas deverá também ter bom senso e sabedoria de adequar seu traje ao conteúdo do cargo. 

Assim como  a  embalagem de  um produto  é  capaz  de  seduzir  um consumidor,  é

necessário que o produto-pessoa também seja capaz de seduzir através de sua aparência. Nada

de minissaias, blusas curtas ou meia-arrastão, mas o uso de trajes adequados ao local, perfil e

propósito  da  situação  ou  evento,  pode  influenciar  as  pessoas  ao  redor.  Assim  como,  a

autoestima e a valorização pessoal são fundamentais para a transmissão de uma imagem de

sucesso (TRIGO, 2010).

Todo  e  qualquer  profissional  deve  fazer  uma  autoanálise  quanto  aos  seus

comportamentos, atitudes e conhecimentos, procurando transformar seus pontos negativos em

positivos,  fazendo  das  ameaças  oportunidades  e,  assim,  melhorando,  desenvolvendo  e

crescendo,  alcançando  desta  forma  um  novo  posicionamento  no  mercado  através  do

marketing. 

Uma boa estratégia de marketing requer uma série de atividades de autoconhecimento

de modo que se possa analisar os pontos fortes, para desenvolvê-los e os pontos fracos para

que se aprenda a combatê-los (TRIGO, 2010, p. 29).

Os profissionais buscam se destacar naquilo que realizam:
O sucesso é aquilo que você deseja que ele seja. A maioria das pessoas o traduz por
reconhecimento. Como todos os seres humanos, temos um enorme desejo de sermos
membros reconhecidos de nosso tempo. A partir do reconhecimento vem o sucesso
em sua forma concreta: posição, dinheiro, carreira, carros, viagens e todas aquelas
coisas encantadoras que nossa imaginação cria a respeito do ambiente que cerca uma
pessoa  de  sucesso[...]  Conhecer  e  utilizar  o  Marketing pessoal  é  uma  forma de
conquistar  reconhecimento  e  ver  o  mundo  como  um  local  de  possibilidades
extraordinárias. Muito maior do que as pessoas percebem. Aproveitá-las é mais do
que atingir o sucesso, é abrir novas possibilidades para que outras pessoas também o
atinjam – lembre-se de Ayrton Senna e seu Instituto (CELESTINO, 2003, p.1).

De acordo com Bordin Filho (2005, p. 74), “as empresas querem ser convencidas de

que estão contratando o melhor. E só você poderá convencê-las de que estão fazendo um bom

negócio.”

Deixar  de  frequentar  os  bancos  de  aprendizado  é  um risco  que  pode  custar  uma

desatualização completa.  Parar  de ler  é  parar  no  tempo,  é  parar  de  pensar,  sonhar,  e  até

mesmo, de viver (BORDIN FILHO, 2005).
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Neste cenário, também, o Secretário Executivo tem adotado comportamento alinhado

ao Marketing Pessoal, conforme será explorado a partir do próximo assunto.
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3 SECRETARIADO EXECUTIVO 

A profissão do Secretariado é uma das mais antigas da história. Sua origem provém da

Civilização Antiga, onde os Escribas iniciaram as primeiras atividades que deram à história do

Secretariado. O Escriba também era considerado um intelectual desta época, e por ser um

sujeito pensante, também assessorava os dirigentes políticos em suas estratégias de governo e

guerra, além de colaborar com a perpetuação do conhecimento através da praticada escrita

(NONATO JR., 2009).

A partir da Revolução Industrial,  em meados de 1870, observa-se a necessidade da

inserção de secretários como base da assessoria das novas indústrias que se consolidavam,

resultantes  da  nova  estrutura  empresarial  que  se  firmava.  Porém,  a  profissão  era

predominantemente masculina. Com as guerras mundiais, a Primeira (1914-1918) e Segunda

Guerra  Mundial  (1939-1945),  o  aumento  de  convocações  para  as  batalhas  e  mortes

masculinas,  fez  com  que  as  mulheres  conseguissem  conquistar  espaço  no  mercado  de

trabalho, pois havia tornado-se escassa a mão-de-obra masculina qualificada para o exercício

da profissão de secretário (ALCANTARA, 2012).

De acordo com Alcantara (2012) no Brasil,  o profissional de Secretariado pode ser

caracterizado a cada década, mediante sua evolução:

• Anos 50 à 60 – As atividades executadas pelo profissional de secretariado eram

simplistas,  algumas  técnicas  secretariais,  tais  como  transcrições  ou  ditamentos

datilografados, atendimento telefônico, e muitas vezes era tratada como uma simples

servente. 

    No início dos anos 60, as atividades ainda eram praticamente as mesmas. Apenas

em meados desta década foi  iniciado um movimento que deu origem ao Clube de

Secretárias, no Rio de Janeiro.

• Anos 70 – Essa década foi  marcante porque,  pois  o  movimento  do Clube das

Secretárias se transformou na Associação das Secretárias do Rio de Janeiro, a primeira

associação  que  tinha  como  visão  reunir  e  aprimorar  a  classe  profissional  dos

secretários. A partir desta iniciativa, surgiram outros movimentos que deram origem às

associações similares, em praticamente todos os estados do Brasil. Com isso, surgiu a

Abes -  Associação Brasileira de Entidades Sindicais, um órgão que representaria as

associações  no âmbito nacional. Na década, também foram criadas as leis 1.421/77, de

20/09/77,  que  decretou  a  data  30 de setembro como Dia Nacional  da Secretária  e
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6.556/78,  de  05/09/78,  que  reconheceu  a  profissão  de  Secretário.

     A profissão passou a ser reconhecida como um curso superior, sendo a Universidade

Federal da Bahia, a precursora dentre as instituições de ensino superior no Brasil a

oferecer um curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, em 1969, portanto ainda

antes da legislação regulamentar a profissão.

• Anos  80 –  Com a  regulamentação  da  profissão  através  da  lei  6.556,  de  5  de

setembro de 1978, foi viabilizada a criação de vários sindicatos nos estados brasileiros,

dando vazão a criação da Fenassec – Federação Nacional das Secretárias e Secretários,

em 31 de agosto de 1988. Os sindicatos e a Federação passaram a exigir um Código de

Ética, que foi posteriormente instituído em 7 de junho de 1989, através da lei 7.377/85.

• Anos 90 – Nesta década, após as várias conquistas e reconhecimento da categoria

através  das  leis  instituídas,  os  homens voltam a  integrar  o  mercado que agora  era

predominantemente feminino, ao contrário do século anterior. Os secretários passam a

ter maior autonomia em relação ao chefe e a assessorar mais a empresa do que somente

o seu gestor. Além da autonomia, é necessário que o profissional de secretariado agora

seja criativo, dinâmico, empreendedor, e domine, não somente, as técnicas secretariais,

como  atividades  gerais  para  que  esteja  sempre  atualizado  quanto  à  evolução  da

empresa na qual trabalha.

Segundo  Alcântara  (2012,  p.  1),  “o  passar  do  tempo  não  trouxe  apenas

desenvolvimento da profissão, criou também paradigmas que se tornaram mitos.”.

Em 1997, a ONU reconhece a profissão como uma das que mais cresce no mundo

(FENASSEC, 1997, p. 1).

Em meio a essas mudanças, os profissionais de Secretariado Executivo acompanham

seu ritmo,  adequando-se às  novas  exigências  das  empresas,  cada vez maiores mediante o

avanço tecnológico e social, características deste começo do século XXI.

3.1 Secretariado Executivo em desenvolvimento 

Frente  à  tantas  mudanças,  avanços  e  reconhecimentos  na  profissão,  o  século  XXI

chega para alavancar a evolução do Secretário. O profissional de Secretariado, agora, tem

como obrigação acompanhar a globalização e se enquadrar diante das novas exigências do

mercado, que são cada vez mais específicas. 

E  de  acordo  com  Hofmeister  (2009,  p.  69),  “o  estudo  da  ascensão  e  sucesso

profissional  é  importante  para  que  se  possa  compreender  o  processo  de  reestruturação  e
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transformação  da  qualificação  profissional  no  mundo  do  trabalho,  e  contextualizar  as

tendências e perspectivas de um novo desafio”.

Porém, a globalização também trouxe alguns aspectos negativos. Sobre isso, Moraes

(1995, p. 1), em um artigo publicado no site da Fenassec, afirma que: 

O  mercado  de  trabalho  portanto  sofreu  grandes  transformações  e  ainda  vem
sofrendo. Temos um desemprego de causas diferentes hoje do que a 50, 20 ou 30
anos atrás. Hoje o desemprego se deve a uma nova forma de trabalhar, para um
mercado que está se transformando cada vez mais, um mercado em transição. Estes
fatos  seguramente  afetam  tanto  a  vida  das  pessoas  –  no  caso  Executivos  e
Secretárias  –  como a  vida das  organizações,  que  para sobreviver  tem procurado
diversificar  seus  objetivos,  desenvolver  parcerias  (que  não  envolvam  custos),
adquirir novas formas de administrar pessoas, e novas formas de compreender as
relações com os clientes.[…]É claro que se temos um mercado de trabalho novo,
uma empresa nova, o trabalhador também necessita renovar.

Diante  destas  modificações,  constata-se  a  necessidade  dos  profissionais  de

Secretariado Executivo de prosseguirem em constante atualização e aprimoramento de suas

habilidades, aliando-as a um diferencial em meio a este mercado de trabalho competitivo e

exigente.  O  mercado  busca  profissionais  que  estejam  em  incessante  desenvolvimento,

aperfeiçoando-se progressivamente e que possuam uma boa capacidade cognitiva para saber

lidar com o controle emocional e tomar decisões racionalmente, mesmo que sob pressão. 

Para Moraes (1995, p. 1): 

O  primeiro  ponto  é  estar  preparado  para  qualquer  tipo  e  mercado,  isso  inclui
qualquer  porte  de  empresa,  qualquer  carga  horária,  qualquer  ramo de  atividade,
qualquer localização. Em segundo, vem o preparo que necessitamos para competir
no mercado. Informática indispensável. A língua estrangeira idem, conhecimento da
empresa e do ramo de atividade idem. Motivação é indispensável nos dias de hoje,
pois ela vai fazer com que eu me mantenha atualizado e vai me forçar buscar um elo
entre minhas aspirações pessoais e da organização onde trabalho. Hoje eu não faço
parte, eu sou a empresa.

Segundo Motta (2005, p. 26), “a arte de pensar, de decidir e de agir; é a arte de fazer

acontecer, de obter resultados. Resultados que podem ser definidos, previstos, analisados e

avaliados, mas que têm de ser alcançados através das pessoas e numa intervenção humana.”.

 Talvez  este,  também  seja  o  motivo  pelo  qual  tantos  secretários  executivos  tem

assumido papéis de gerência, como gestores, consultores, supervisores, coordenadores, entre

outros  tipos  de  liderança.  Mas,  para  tanto,  também  é  necessário  que  se  desenvolva  a

habilidade de liderar. Pois, além de representar um diferencial perante os concorrentes, facilita

sua performance em qualquer atividade que seja desenvolvida.

Para Motta (2005, p. 39) liderança é “um processo no qual o indivíduo influencia os

outros  a  se  comprometerem  com  a  busca  de  objetivos  comuns.  A  liderança  constitui
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essencialmente uma interação pessoal e como tal pode ser vista como uma função gerencial”.

Tais  habilidades  e  competências  devem ser  desenvolvidas  a  fim  de  que  se  possa

alcançar  metas  e  benefícios  tanto  para  a  empresa  quanto  para  o  Secretário.  Para  isto,  é

necessário que se faça bom uso do Marketing Pessoal, pois tal ferramenta tem se tornado um

diferencial na conquista de objetivos para empresas e colaboradores, conforme exposto na

seção seguinte.

3.2 Marketing Pessoal e o Secretariado Executivo

Visto  que  o  conhecimento  técnico  põe  os  profissionais  em  um  mesmo  nível

profissional, irrompe a necessidade não só de executar suas funções e atribuições com êxito,

bem como mostrar sua eficácia e produtividade. E é neste momento, que o Marketing Pessoal

torna-se precípuo, pois possibilita que o profissional mostre seu desempenho profissional sem

deixar de lado suas características pessoais.

Segundo Max Gehringer (2007), a boa prática do marketing pessoal é “a habilidade

que o funcionário tem de aparecer sem ser chato, e de conseguir a simpatia da chefia sem ser

puxa-saco”.  O citado autor também indica dez mandamentos de marketing pessoal,  sendo

eles:

1. Liderança: formador de opinião;

2. Confiança;

3. Visão: porque está fazendo e o que está fazendo;

4. Espírito de Equipe: oferecer ajuda aos colegas, sem que eles peçam;

5. Maturidade: solucionar conflitos sem criar um;

6. Integridade: realizar seu trabalho sem prejudicar o de ninguém;

7. Visibilidade: oferecer-se como voluntário;

8. Empatia: reconhecer e elogiar o mérito do outro;

9. Otimismo: não permitir que a pressão do trabalho te faça enxergar as coisas piores

do que realmente são;

10. Paciência: dar bons resultados a curto e longo prazo.

Gehringer (2007) diz ainda que:

[...]em uma empresa séria, quem tem marketing pessoal sempre recebe atenção da
chefia e apoio dos colegas. Em uma empresa medíocre, a mesma pessoa pode ser
vista como uma ameaça. Nesse caso, não adianta querer mudar a empresa, é mais
sábio mudar de empresa.

Além do comportamento ético, exposto por Gehringer (2007) na citação acima, Bordin
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Filho (2005, p. 47) menciona o quanto é importante se manter uma boa postura diante das

outras pessoas, afirmando que:

Ninguém  aprecia  as  pessoas  que  dão  a  mão  para  nos  cumprimentar  como  se
tivéssemos uma doença altamente contagiosa[..]A impressão é que estão fazendo
algo com nojo. [..]Apenas aperte-a de forma decidida e olhando nos olhos da pessoa.
Detestamos  quando  nos  dão  a  mão  olhando  para  outro  lugar.  Isso  parece
mecanizado.

Além  de  um  bom  comportamento,  para  se  conseguir  um  bom  desempenho

profissional, deve-se ter uma boa conduta ética, tanto pessoal quanto profissionalmente.

Bordin  Filho  (2005)  afirma  ainda  que  não  se  deve  abandonar  um  trabalho  para

ingressar  em outro,  deixando obrigações  e  atividades  para trás.  Não se deve  deixar  nada

pendente ao deixar uma empresa, haja vista, que segundo ele, os últimos dias numa empresa

são os mais importantes para que se conheça o caráter e a conduta ética de um profissional.

“Limite-se a dar sua opinião sobre determinada empresa ou pessoa somente quando

solicitada. Mesmo assim, seja extremamente objetivo, deixando de lado a emotividade e as

desavenças de ordem puramente emocional.” (BORDIN FILHO,  2005, p. 152)

Os profissionais de Secretariado Executivo devem estar sempre atentos quanto à sua

conduta ética e comportamento, posto que tais aspectos são praticamente requisito para ser

reconhecido  como  um  bom  profissional.  Uma  mancha  na  reputação  de  um  secretário

executivo pode ser irremissível. 

O modo de se vestir, a maneira como transmite suas ideias, seja pela linguagem verbal,

ou pela não-verbal, e sua conduta de vida são os grandes responsáveis pela formação de uma

pessoa de sucesso ou de base para uma pessoa que o almeja (BORDIN FILHO, 2005). 

O autor afirma ainda:

Não se deve perder a chance de fazer o seu “comercial”. Assim como um produto
precisa de propaganda, o profissional também precisa, e pode fazer isto divulgando
aspectos profissionais de si mesmo. Em qualquer lugar que se esteja, sempre se deve
aproveitar a oportunidade de descrever com detalhes a atividade profissional que
exerce.  Muitas  pessoas  talvez  nunca  precisem de  fato  daquele  profissional,  mas
podem eventualmente conhecer outras que venham a precisar.

Deste modo, pode-se perceber que a propaganda realizada sobre um produto, marca

e/ou nome é a melhor forma das pessoas o conhecerem Para isto, não deve-se ser modesto ao

falar a respeito de profissionalismo. Não deve-se ter medo de se autopromover, da maneira

correta, pois um dos aspectos mais importantes desta promoção, é a confiança e segurança

transmitida através da venda dos serviços do produto-pessoa.



27

Sobre isso, Bordin Filho (2005, p. 74) admoesta que: 

Se você é mesmo bom em algo, admita isso. Não fique dizendo que vai ver se dá
para fazer, ou vai tentar. Se você é competente, não vai tentar resolver o problema;
você  vai,  de  fato,  resolvê-lo.  Mesmo  porque,  não  estando  convicto  de  suas
capacidades, você não será convincente.

O aprimoramento educacional vem através do conhecimento obtido em leituras. Ter

uma boa rede de relacionamentos (networking), principalmente se forem da mesma área de

atuação, torna-se primordial para uma carreira bem-sucedida.

Bordin Filho (2005, p. 69) assegura:

Basta uma semana sem leitura para ficar desatualizado. E não basta ler apenas um
jornal ou uma revista. Para ficar parcialmente por dentro do que está ocorrendo à sua
volta, você deve ler no mínimo um bom jornal diariamente, duas revistas semanais e
um livro por mês.

O Marketing Pessoal é parte integrante na construção de uma carreira bem-sucedida,

assim como planejamento de carreira. E baseado nisto, foi realizada a presente pesquisa a fim

de saber a contribuição do Marketing Pessoal no desenvolvimento dos Secretários Executivos.
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este capítulo tem por finalidade explanar qual suporte metodológico foi utilizado nesta

pesquisa. E de acordo com Gil (2010, p. 1), 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como
objetivo  proporcionar  respostas  aos  problemas  que  são  propostos.  A pesquisa  é
requerida  quando  não  se  dispõe  de  informação  suficiente  para  responder  ao
problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de
desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema.

A pesquisa é portanto, um pensamento reflexivo que exige um tratamento científico, a

fim de se construir um caminho para a realidade ou o descobrimento de verdades parciais

(LAKATOS e MARCONI, 2010).

Quanto à importância da realização de uma pesquisa, Gil (2010, p. 1) afirma que:

Há muitas razões[...] Podem, no entanto, ser classificadas em dois grandes grupos:
razões  de  ordem  intelectual  e  razões  de  ordem  prática[...]Uma  pesquisa  sobre
problemas práticos pode conduzir à descoberta de princípios científicos. Da mesma
forma que uma pesquisa pura(intelectual) pode fornecer conhecimentos passíveis de
aplicação prática imediata (GIL, 2010).

O  êxito  de  uma  pesquisa  depende  fundamentalmente  de  alguns  aspectos  como  o

conhecimento do assunto a ser pesquisado,  curiosidade,  sensibilidade social,  confiança na

experiência (GIL, 2010).

A seguir, serão expostos a caracterização, o cenário e o instrumento utilizado nesta

pesquisa,  bem  como,  o  modo  como  os  dados  foram  tratados  e  a  interpretação  destes

resultados.

É válido ressaltar, ainda, que este trabalho foi formatado de acordo com os padrões do

Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Universidade Federal do Ceará – 2013. 

4.1 Caracterização da pesquisa

Assim como existem inúmeras pesquisas sobre os mais variados assuntos, é natural

que se busque classificá-las para facilitar sua apresentação de acordo com seus critérios de

pesquisa (GIL, 2010).

Desta forma, a pesquisa se classifica quanto à natureza e aos objetivos mais gerais,

como  uma  pesquisa  descritiva,  por  ter  como  objetivo  a  descrição  de  uma  determinada

população, buscando-se salientar características como idade, sexo, nível de escolaridade, bem

como outros aspectos, a fim de tratar um perfil para identificar uma relação entre variáveis ou

somente proporcionar uma nova visão sobre determinado assunto (GIL, 2010).
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Em conformidade com os métodos empregados nesta pesquisa, assegura-se que este

trabalho  é  uma  pesquisa  qualitativa  quanto  à  natureza  dos  dados,  pois  trata-se  de  uma

atividade da ciência, que visa a construção da realidade, mas se preocupando com as ciências

sociais em um nível de realidade que não pode ser quantificado, além de trabalhar com o

universo de crenças, valores, significados e outras relações que não podem ser reduzidas à

porcentagem estatística (MINAYO, 2003, p. 16).

A pesquisa utilizou o método de levantamento direto, que de acordo com Gil (2010)

“caracterizam-se  pela  interrogação  direta  das  pessoas  cujo  comportamento  se  deseja

conhecer” (GIL, 2010, p. 50). 

Gil  (2010)  afirma  ainda  que  levantamentos  tornam-se  mais  úteis  em  estudos

descritivos, e estudos de opiniões e atitudes.

Além  do  levantamento  direto,  realizado  com  pessoas,  houve  levantamento

bibliográfico que de acordo com Gil (2010), “tem a finalidade de proporcionar familiaridade

do aluno com a área de estudo no qual se está interessado, bem como sua delimitação” (GIL,

2010, p. 61).

Foi escolhida, também, a estratégia de pesquisa de campo com a intenção de alcançar

a obtenção dos dados necessários para atingir os objetivos propostos neste trabalho. Segundo

Lakatos e Marconi (2010, p. 169), 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de
uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, de descobrir novos fenômenos ou
as relações entre eles (LAKATOS E MARCONI, 2010).

A  pesquisa  de  campo  requer  um  conhecimento  prévio,  e  posteriormente  mais

aprofundado, sobre o assunto em questão. Isto posto, foi realizada uma pesquisa de campo

com os acadêmicos e egressos do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do

Ceará (UFC), de 2010 a 2015, conforme será exposto a seguir.
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4.2 Cenário

A população desta pesquisa é composta pelos profissionais de Secretariado Executivo,

acadêmicos ou egressos da Universidade Federal do Ceará (UFC), com experiência na área de

Secretariado Executivo,  seja  através  de estágio ou emprego.  Compõem a população geral

desta pesquisa, 142 alunos ativos e 29 egressos do curso de Secretariado Executivo da UFC,

sendo os estudantes, que ingressaram entre 2010 e 2015, pertencentes ao bloco da Faculdade

de  Economia,  Administração,  Atuárias,  Contabilidade  e  Secretariado  Executivo  (Feaacs),

localizada em Fortaleza. 

Conforme o conceito de Lakatos e Marconi (2010, p. 206), “universo ou população é o

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

comum[...]”.

A delimitação do universo consiste em explicitar que pessoas ou coisas, fenômenos

etc. serão pesquisados, enumerando suas características comuns, como, por exemplo, sexo,

faixa etária, organização ou instituição a qual pertencem, comunidade ou cidade onde vivem

etc (LAKATOS e MARCONI, 2010, p. 206).

Deste  universo  será  retirada  a  amostra  para  a  realização  deste  trabalho,  que

compreende os profissionais, estudantes ou egressos do curso de Secretariado Executivo na

UFC de 2010 a 2015, com experiência na área de Secretariado através de estágio ou emprego.

Usando  o  critério  de  acessibilidade,  que  de  acordo  com  Vergara  (2007,  p.  51)

“seleciona elementos pela facilidade de acesso a eles”, foi alcançada uma amostra com 31

(trinta e um) participantes, que responderam ao questionário da pesquisa, tendo sido 1 (um)

destes anulado por preenchimento incompleto, totalizando 30 (trinta) participações válidas.

Dentre os válidos, foram 12 (doze) egressos e 18 (dezoito) alunos ativos pesquisados. 

Só ocorre amostra, quando a pesquisa não é censitária e não abrange a totalidade dos

componentes  do  universo,  conseguindo-se  investigar  somente  uma parte  desta  população.

(LAKATOS e MARCONI, 2010).

O conceito de amostra para Lakatos e Marconi (2010, p. 206) é “ser uma porção ou

parcela,  convenientemente  selecionada  do  universo  (população);  é  um  subconjunto  do

universo.”.

Para a avaliação desta amostra, os participantes foram abordados de forma presencial

ou através do preenchimento virtual do questionário através da plataforma do site Survey

Monkey, instrumento utilizado nesta pesquisa, conforme será explicado a seguir.
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4.3 Instrumento de pesquisa

Seguindo as orientações de Lakatos e Marconi (2010), foi construído um questionário

com 5 (cinco) questões, além da primeira parte referente à formação de perfil, enumeradas

claramente.

Quanto à classificação das questões que compõem o questionário, pode-se afirmar que

as  que  referem-se  à  primeira  parte  destinam-se  a  elaboração  do  perfil,  que  consoante  a

Lakatos e Marconi (2010, p. 191) “são as questões concretas, tangíveis, fáceis de precisar;

portanto,  referem-se  a  dados  objetivos:  idade,  sexo,  profissão,  domicílio,  estado  civil  ou

conjugal, religião etc.”, cujo objetivo é conhecer a predominância das características do perfil

dos avaliados.

A segunda  parte  do  questionário  é  composta  por  1  (uma)  questão  aberta,  3  (três)

questões mistas (fechadas e abertas) de opinião e 1 (uma) questão com 25 (vinte e cinco)

afirmativas  de  respostas  mistas  (fechadas  e  de  avaliação  aberta),  totalizando  5  (cinco)

questões. Segundo Lakatos e Marconi (2010), a combinação de respostas entre dois tipos de

perguntas ou perguntas mistas, como abertas e fechadas, possibilita mais informações sobre o

assunto sem prejudicar a tabulação.

Sobre as perguntas abertas, Lakatos e Marconi (2010, p. 187) afirmam que “são as que

permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões.”. 

E as perguntas fechadas “são aquelas em que o informante escolhe sua resposta entre

duas opções: sim e não” (LAKATOS e MARCONI, 2010, p. 188).

“Perguntas de estimação ou avaliação consistem em emitir um julgamento através de

uma escala com vários graus de intensidade para um mesmo item” (LAKATOS e MARCONI,

2010, p. 189).

A pesquisa foi realizada na Feaacs com 142 (cento e quarenta e dois) alunos ativos do

curso de Secretariado Executivo através de abordagem presencial e e-mails, a fim de obter um

maior indíce de participantes. Quanto aos egressos, os questionários foram enviados por e-

mail para 29 profissionais. Dos 142 (cento e quarenta e dois) acadêmicos e 29 (vinte e nove)

egressos abordados, foram obtidos 30 questionários válidos.
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4.4 Coleta e análise de dados

Os dados foram obtidos através de questionários aplicados com os alunos e egressos,

que ingressaram no período de 2010 a 2015, do curso de Secretariado Executivo da UFC, no

período de 10 de Outubro a 10 de Novembro de 2015.

Os resultados serão apresentados em forma de interpretação geral, expondo algumas

das respostas  que resumem o pensamento da maioria  dos  respondentes,  quanto à  questão

aberta.  Nas  demais  questões,  serão  apresentados  os  resultados  através  de  gráficos  e

interpretação geral, tal qual será realizada com a questão aberta. 

Segundo Gil,  (2010) o processo da análise de dados consiste em vários processos,

podendo ocorrer juntamente com a análise de dados, a interpretação de dados que consiste

fundamentalmente  em  estabelecer  ligação  com  os  estudos  realizados.  E  embora  os

procedimentos  só  se  efetivem após  a  coleta  dos  dados,  é  importante  que  a  análise  seja

minuosciosamente planejada antes dos dados coletados.
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

A análise das respostas contempla o comentário dos participantes, bem como conexão

com o referencial teórico sobre o assunto. São apresentados os resultados do questionário

aplicado aos acadêmicos e egressos de Secretariado Executivo da UFC, que cursaram entre

2010 e 2015.  Foram distribuídos 171 (cento e setenta e dois) questionários, via e-mail e

presencialmente. 

Quadro 1 – Aplicação do questonário de pesquisa

Enviados Recebidos

Egressos 29 12

Ativos 142 18

Total 171 30

Fonte: Elaborado pela autora

Para a análise  desta  pesquisa,  considera-se o total  de 30 questionários  recebidos e

validados.

5.1 Identificando o perfil dos entrevistados  

Na primeira questão, referente ao perfil do respondente, foi questionado o sexo; idade;

nível de escolaridade; renda mensal e experiência profissional em Secretariado Executivo, do

entrevistado.  Quanto  ao  gênero  e  idade,  observou-se  a  predominância  de  mulheres  e

concentração  na  faixa  etária  de  18  a  25  anos,  no  Secretariado  Executivo.  Conforme

demonstram os seguintes gráficos:

Gráfico 1 – Gênero e idade dos entrevistados

Fonte: Elaborado pela autora

 Pode-se  inferir  que  a  maior  parte  dos  entrevistados  ingressou  no  Secretariado

Executivo logo após a conclusão do Ensino Médio. As demais idades registradas, referem-se

também a egressos e ativos, que estão fora do padrão de ingresso direto do Ensino Médio para
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o Ensino Superior.

Quanto à escolaridade dos profissionais, observa-se que estão buscando aprimorar sua

formação  acadêmica.  Dentre  os  30  (trinta)  avaliados,  12  (doze)  são  egressos.  Dentre  os

egressos,   07  (sete)  estão  cursando  pós-graduação,  sendo  05  (cinco)  do  tipo  latu  sensu

(especialização/MBA)  e 02 (dois) do tipo  strictu sensu (mestrado), e os 5 (cinco) demais

possuem apenas o ensino superior concluído.

O fato de nenhum dos entrevistados possuir doutorado pode ser justificado devido à

formação recente, visto que os avaliados foram acadêmicos entre 2010 e 2015. 

Gráfico 2 – Nível de escolaridade

Fonte: Elaborado pela autora

Sobre a renda mensal, notou-se também que aqueles que ganham de 2 a 3 salários

mínimos são os profissionais que mantém sua formação em desenvolvimento, que possuem

especialização e/ou mestrado. Apenas 02 (dois)  profissionais,  ganham acima de 3 salários

mínimos, sendo eles com curso superior em andamento, e possuindo experiência profissional

na área entre 1 e 3 anos, e o outro entre 3 e 5 anos. 

Percebe-se  ainda  que  os  avaliados  já  atuavam  no  Secretariado  sem  formação

específica, visto que suas experiências são equivalentes ou superiores ao tempo de curso, o

qual ainda está em andamento. Dentre os 21 (vinte e um) avaliados com renda mensal entre 1

a 1 e ½  salário mínimo, observou-se que há 5 (cinco) egressos dentro desta faixa salarial,

ganhando menos que dois dos alunos ativos, sem formação específica concluída, que ganham

acima de 3 salários mínimos.

Dentre  os  profissionais  que  ganham entre  1 a  1  ½ salário  mínimo,  também estão

aqueles cuja experiência profissional na área é inferior a um ano, conforme será demonstrado

na questão  a  seguir.  Pode-se  constatar,  que  além da  formação profissional,  a  experiência

profissional na área também é relevante para valorização salarial e pode gerar salário superior

àqueles que já são graduados.
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Gráfico 3 – Renda mensal

            Fonte: Elaborado pela autora

Apesar da maioria dos avaliados ainda estar cursando a graduação, apenas 8 (oito)

possuem experiência inferior a um ano, o que permite perceber que o mercado de trabalho

oferece  oportunidades  para os  profissionais  desta  área,  ainda  que não estejam graduados.

Dentre os entrevistados que já trabalham ou trabalharam na área, no período de três a cinco

anos, 1 (um) destes ainda possui graduação em andamento e possui mais de 30 anos de idade.

Pode-se constatar que a maioria dos participantes desta pesquisa são profissionais que

já estão atuando no mercado há mais de um ano e possuem conhecimento prático das rotinas

de  Secretariado.  Sendo assim,  pode-se  considerar  que  os  mesmos  já  são  percebidos  pela

organização,  considerando  sua  experiência  e  algumas  das  competências  exigidas  pela

profissão.  

Gráfico 4 – Experiência profissional em Secretariado Executivo

          Fonte: Elaborado pela autora

5.2  Abordando o Marketing Pessoal

A  segunda  parte  visou  conhecer  a  contribuição  do  Marketing  Pessoal  no

desenvolvimento profissional dos Secretários Executivos. 
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5.2.1 “Qual a sua compreensão sobre Marketing Pessoal?”

● 17  (dezessete)  participantes  definiram  sua  percepção,  de  acordo  com  as

seguintes afirmativas:

• “É o processo de promoção da imagem do indivíduo”;

• “É a imagem passada para os outros, através da roupa, fala e postura”;

• “É a sua propaganda pessoal, o seu próprio 'outdoor' onde você 'vende' suas

habilidades pessoais e profissionais para obter suas conquistas e objetivos”;

• “Marketing Pessoal é a imagem que eu passo ou 'vendo' para as pessoas.

Isto inclui o modo de falar, de se comportar, a forma como me visto. É todo o conjunto

de habilidades e competências que transmito tanto no ambiente profissional e social”;

• “É quando o profissional  'vende'  sua imagem, seus  conhecimentos,  seus

talentos, etc (sic) de modo a ser reconhecido e requisitado no mercado de trabalho”.

Tais afirmações podem ser relacionadas, com o referencial teórico de Pereira (2011,

p.85)  ao  definir  Marketing  Pessoal,  como  “a  aparência,  a  indumentária,  postura,  voz,

elegância e confiança que o profissional  que o profissional  tem a si  e  a  forma como ele

expressa é que vão formar sua atitude perante a vida e a sua imagem no mundo”.

● 8 (oito) dos entrevistados, definiu o Marketing Pessoal de modo equivocado:

• “É a forma de se mostrar pra conseguir o que quer”;

• “É auto-confiança pro indivíduo ter sucesso”;

• “É a gestão de fazer sua imagem ser vendida para ter o que quiser na vida

profissional. Quando é preciso se vender quando necessita chegar a um fim(sic)”.

Estas  afirmações  levam  a  crer  que  algumas  pessoas  ainda  confundem  Marketing

Pessoal  com a  'venda'  pessoal  ou  simplesmente  com a  exibição  da  imagem para  atingir

objetivos de vida, divergindo do referencial teórico de Kotler e Armstrong (2011, p. 24) que

define Marketing Pessoal como “um processo pelo qual os indivíduos e organizações obtêm o

que necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor com os outros”.

● 5 (cinco) participantes afirmaram, não saber ou não ter conhecimento sobre Marketing

Pessoal, o que demonstra que não possuíam consciência sobre as definições  de Kotler

e Armstrong (2011), Pereira (2011) ou os demais autores citados nesta pesquisa.

Nas  três  questões  a  seguir,  foram  dadas  opções  para  assinalar  concordando  ou

discordando, e apresentando uma justificativa.
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5.2.2 “Kotler e Armstrong (2011) assevera que Marketing Pessoal 'é um processo

pelo qual os indivíduos e organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio da

criação  e  troca  de  valor  com  os  outros'.  Baseado  nesta  afirmativa,  e  nos  seus

conhecimentos, este conceito se aplicaria ao Marketing Pessoal? Justifique”. 

● 29  (vinte  e  nove)  participantes  que  concordaram com a  afirmativa  e  justificaram

seguindo a linha de raciocínio de Kotler e Armstrong (2011):

• “As  organizações  precisam  de  pessoas  qualificadas,  com  habilidades  e

atitudes compatíveis. E as pessoas necessitam de uma empresa que lhes proporcione

isso, para que juntas possam se desenvolver de forma profissional e pessoal”;

• “A intenção do indivíduo através do Marketing Pessoal é ser bem recebido

no ambiente de trabalho e poder se destacar profissionalmente onde está inserido, e

isso pode acontecer através da troca de conhecimentos”;

• “Sim, pois o uso do Marketing Pessoal estabelece relação com o uso do

networking (rede de contatos), logo, há essa troca de valor com outras pessoas”;

• “Sim, pois o Marketing Pessoal engloba a troca de valores, relacionamentos

pessoais e conhecimentos com os demais, promovendo o networking”.

Constata-se a lógica de pensamento do mix de marketing de Kotler e Armstrong (2011,

p. 42) e Trigo (2010, p. 24) que afirmam a possibilidade da aplicação das teorias do marketing

convencional ao marketing pessoal, conforme exposto nesta pesquisa. Dentre eles, o uso do

networking como os participantes mencionaram em suas respostas.

● O único participante a discordar da afirmativa, definiu Marketing Pessoal de

forma equivocada na  questão  anterior  e  portanto,  inferiu-se  que  este  tenha  sido  o

motivo do aluno justificar a questão da seguinte forma:

• “Sim, pois “Marketing Pessoal vem de dentro e nada tem a ver com os

outros, pois não tem como haver troca”.

5.2.3 “Você utiliza o Marketing Pessoal em sua rotina profissional? Caso 'sim',

comente de que forma executa”

● Os 23 (vinte  e  três)  pesquisados  que  responderam “sim”,  possuem práticas

similares em sua rotina profissional, quanto à aplicação do Marketing Pessoal:

• “Procuro  agir  de  forma  ética,  com  simpatia  e  educação.  Uso  roupas

discretos e evito acessórios chamativos, além de manter sempre uma boa postura”;
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• “Faço  meu  trabalho  corretamente,  sem  esperar  por  ninguém  e  procuro

ajudar aqueles que trabalham comigo, pois eles também me ajudam quando preciso e

assim desenvolvemos juntos”;

• “No ambiente de trabalho procuro ser mais educada que o habitual, utilizo

linguagem formal e tento passar uma imagem 'empresarial' na empresa”;

• “Quem não usa? Marketing Pessoal é a principal ferramenta para eu 'vender

meu  peixe'  diariamente  e  divulgar  a  si  mesmo  com  a  finalidade  de  receber

reconhecimento profissional a partir das minhas habilidades”;

• “Procuro ressaltar  minhas  qualidades e  habilidades  para ser  bem vista  e

notada na empresa que trabalho. Trabalho há um ano e já fui promovida duas vezes”.

Essas declarações confirmam que a maioria dos participantes tem conhecimento sobre

o  Marketing  Pessoal  e  o  executa  em sua  rotina  profissional.  E  de  acordo  com a  última

afirmativa exposta, tem sido positiva sua utilização.

● Dentre os 7 (sete) avaliados que responderam “não”, 3 (três) deles justificaram:

• “Não sei como usar, não conheço direito”;

• “Não tenho experiência com esse assunto”;

• “Não sei de que forma usar”.

As  afirmativas  sugerem  que  estes  participantes  não  o  utilizam  por  falta  de

conhecimento. 

5.2.4  “Pereira  (2011)  afirma que  'A utilidade  do marketing  pessoal  reside  na

capacidade de ser prático, de agir, de executar bem o seu trabalho, sabendo vender a sua

competência e o seu marketing pessoal. Para isso é preciso aproveitar as oportunidades,

criar momentos mágicos, fazer aquilo que é necessário com todas as pessoas à sua volta,

conquistando o próprio espaço e procurar adaptar-se às novas realidades e tendências

do  mercado,  através  da  aquisição  de  novas  competências'.  Fundamentado-se  nesta

citação,  você  acredita  que  a  prática  o  Marketing  Pessoal  contribui  para  o

desenvolvimento profissional?” Em caso de resposta afirmativa, o avaliado deveria citar

“como o Marketing Pessoal tem contribuído no seu desenvolvimento profissional?”.  

● Todos os participantes identificaram a utilização do Marketing Pessoal em sua

rotina  e  responderam  “sim”.  Os  avaliados  afirmaram  que  o  Marketing  Pessoal

contribui para o seu desenvolvimento pessoal e abaixo, estão algumas das declarações
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obtidas:

• “As pessoas passam a reconhecer suas habilidades e conhecimentos com

simpatia,  que  não aconteceria  se  não  fosse  o  desenvolvimento  do  bom Marketing

Pessoal  em  minha  rotina  de  trabalho.  Você  passa  a  ser  notada  como  uma  boa

profissional e é admirada por aquilo que faz bem e ganha destaque”;

• “O Marketing Pessoal me fez evoluir como profissional, pois eu aprendi a

separar  a amizade do ambiente de trabalho.  E isso serve como um 'escudo'  contra

possíveis advertências. Sei manter o bom convívio no trabalho com meus colegas, mas

separando o lado profissional”;

• “Isso faz com que as pessoas me enxerguem por aquilo que eu sei fazer,

pelas minha atitudes e com isso me desejem por perto para realizar um bom trabalho”;

• “Através do MP venho recebendo reconhecimento no meu trabalho desde

que o conheci  e  passei  a  praticar.  Sou chamada para  atividades  externas,  que não

acontecia antes e participo de reuniões formais sozinha, no lugar do meu chefe. O

Marketing  Pessoal  ajudou até  ele  a  confiar  em mim e  me respeitar  como alguém

responsável”;

• “A 'venda' da minha imagem de forma correta me fez conseguir destaque na

entrevista do emprego que eu queria, onde estou há um ano. E tem me ajudado tanto a

ser reconhecida que já fui promovida duas vezes”;

• “Me ajuda a identificar minhas forças e fraquezas e tentar melhorar aquilo

que não está bom, e ressaltar aquilo que sou bom. Me faz querer correr atrás do que é

melhor, pois quanto mais sei, mais sou notado e reconhecido. A boa aparência também

é importante, pra saber me amostrar (sic) da forma certa e no momento certo”.

Através destas citações, é possível perceber que o Marketing Pessoal se faz presente

na rotina dos profissionais de Secretariado Executivo, mesmo quando estes dizem não saber

como utilizá-lo.

A questão a seguir corrobora esta afirmação, pois foi disponibilizada uma quadro na

quinta questão, com um conjunto de perguntas, contendo a seguinte instrução:

5.2.5 “Responda a tabela abaixo, de acordo com a legenda N – Não ou  S – Sim. E

caso  “sim”,  informar qual  a  frequência  destas  práticas”.  As  respostas  obtidas  estão

contempladas no Quadro 2:
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Quadro 2 – Práticas Profissionais

Nº PERGUNTAS N S Qual a frequência?

1 Participo  de  cursos  de  aperfeiçoamento
profissional

10 20

13 – Anualmente

04 – Semestralmente

03 – Mensalmente

2 Participo  de  feiras,  seminários  e  eventos
relacionados a minha área de trabalho.

05 25

03 – Bienalmente

17 – Anualmente

05 – “Quando surge”

3 Acompanho  o  desenvolvimento  do  mercado
profissional  e  suas  exigências,  de acordo com
minha área de atuação.

03 27

20 – Sempre

05 – Semanalmente

02 - Diariamente

4 Mantenho meu currículo  atualizado e,  sempre
que possível, busco acrescentar diferenciais que
ajudem a destacá-lo.

05 25

19 – Sempre

06 – Quando faz/surge 
uma experiência ou 
curso novo

5 Mantenho meu networking atualizado e ativo. 05 25 05 – Sempre

20 – Eventualmente

6 Leio sobre diversos assuntos, desde às notícias
da atualidade até a minha área de atuação.

14 16 13 – Diariamente

03 - Frequentemente

7 Participo de treinamentos dentro da empresa. 08 22 22 - Sempre

8

Ofereço ajuda aos meus colegas de trabalho e
gestores, sem que me peçam.(R) 09 21

03 – Sempre

17 – Eventualmente

01 – “Quando quero”

9 Sou a primeira pessoa a ser lembrada quando
delegam atividades de grande complexidade, ou
que exigem liderança.(R)

04 26 22 – Frequentemente

04 – Às vezes

10 Possuo  bom  relacionamento  interpessoal  em
meu convívio profissional e pessoal.(R)

05 25 25 - Diariamente

11 Costumo  ser  a  primeira  pessoa  a  tomar
iniciativa  na  realização  das  atividades  que

05 25 20 – Diariamente
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precisam ser executadas.(C) 05 - Frequentemente

12 Gosto de fazer além do que me delegam/pedem.
(C)

04 26 23 – Frequentemente

03 – Às vezes

13 Reconheço  o  bom trabalho  dos  outros  e  faço
elogios.(C)

07 23 18 – Sempre

05 – Frequentemente 

14 Busco realizar meu trabalho sem prejudicar o de
ninguém.(C)

03 27 24 – Diariamente

03 – Frequentemente

15 Busco  adequar  minha  entonação  de  voz  ao
ambiente e ocasião em que estou presente.(C)

04 26 17 – Frequentemente

9 – Às vezes

16 Admito publicamente ser bom no que faço sem
nenhum  constragimento  ou  medo  de  ser  mal
compreendido.(C)

23 7 7 – Às vezes

17 Tenho  boa  postura  física,  e  preocupo-me  em
usar  roupas  de  acordo  com meu  ambiente  de
trabalho.(A)

05 25 25 – Diariamente

18 Cabelos,  unhas  e  dentes  devem  estar  sempre
bem-cuidadas, pois uma boa higiene é essencial
para mim. (A)

02 28 28 – Diariamente

19 Tenho conhecimento dos meus pontos fortes e
habilidades, e busco destacá-los. (P)

06 24 18 – Sempre

06 – Frequentemente

20 Uso meus  pontos  fracos  como incentivo  para
me qualificar, e aprimorá-los. (P)

04 26 14 – Sempre

12 – Frequentemente

21 Executo/Possuo  um  plano  de  carreira  pré-
estabelecido para alcançar nos próximos cinco
anos. (P)

06 24 24 - Frequentemente

22 Consigo  vencer  minhas  metas  estabelecidas  a
curto e longo prazo. (P)

05 25 03 – Sempre

04 - Frequentemente

18 – Às vezes

23 Sou e/ou me sinto importante  para a  empresa
que  trabalho,  e  me  reconhecem  da  mesma
forma. (P)

04 26 08 – Diariamente

18 - Frequentemente
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24 Sou elogiada no meu trabalho/empresa e tenho
meus esforços reconhecidos. (P)

05 25 20 – Frequentemente

05 – Às vezes

25 O uso do Marketing Pessoal é uma importante
ferramenta na minha vida profissional e pessoal.
(P)

07 23 23 – Sempre

Fonte: Elaborado pela autora

Com base nas respostas expostas na tabela, observa-se que a maioria dos participantes

realiza práticas referentes ao Marketing Pessoal, ainda que de forma inconsciente. Estando de

acordo com os 10 (dez) mandamentos de Marketing Pessoal, de Max Gehringer (2007, sendo

eles:  liderança,  confiança,  visão,  espirito  de  equipe,  maturidade,  integridade,  visibilidade,

empatia, otimismo e paciência. Também observa-se que estão em conformidade com Pereira

(2011, p. 86) ao concluir que “um bom profissional é aquele que sabe mostrar seu potencial,

transmite  credibilidade  e  confiança,  sabe  persuadir  e  argumentar,  tem  estilo  e  marcas

predominantes”.

A análise do quadro 2 foi dividida em áreas e avaliadas da seguinte forma:

1. Aprimoramento profissional (de 1 a 7): Os 7 (sete) primeiros itens do quadro 2

questionam sobre  o  aprimoramento  profissional  dos  avaliados.  Foi  possível

concluir  que  mais  da  metade,  entre  16  (dezesseis)  e  27  (vinte  e  sete),  dos

pesquisados  preocupam-se  em  participar  de  cursos,  feiras,  seminários,

treinamentos,  além  de  manter  o  networking e  currículo  atualizados.  Estes

resultados corroboram o referencial teórico de Bordin Filho (2005, p. 69) que

afirma que “deixar de frequentar os bancos de aprendizado é um risco que pode

custar uma desatualização completa”. Trigo (2010, p. 25) também assegura que

para manter-se atualizado “basta participar de reuniões pessoais,  entrevistas,

seminários, feiras”.

2. Relacionamento (de 8 a 10): Concluiu-se que mais de 20 (vinte) entrevistados

prezam pelo bom relacionamento interpessoal, na vida profissional e pessoal,

sendo possível relacionar este resultado com a afirmação de Gehringer (2007)

que  assevera  que  “quem tem marketing  pessoal  sempre  recebe  atenção  da

chefia e apoio dos colegas”. Observou-se também a presença da característica

de lidenrança,  presente na lista  de mandamento de Gehringer  (2007) e  que
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segundo Motta (2005, p. 26) “é um processo no qual o indivíduo influencia os

outros a se comprometerem com a busca de objetivos comuns”.

3. Comportamento  (de  11  a  16):  Notou-se  de  mais  de  25  (vinte  e  cinco)

participantes possuem comportamento adequado a sua rotina. Sendo possível

identificar 4 (quatro) dos 10 (dez) mandamentos citados por Gehringer (2007),

como espírito de equipe,  maturidade,  integridade e empatia.  No entanto,  23

(vinte  e  três)  avaliados  informaram não conseguir  admitir  publicamente ser

bom em algo, divergindo de Bordin Filho (2005, p. 74) que aconselha “se você

é  bom  em  algo,  admita  isso”,  o  que  sugere  o  excesso  de  modéstia  dos

participantes, ou insegurança quanto à sua capacidade profissional.

4. Aparência (17 e 18):  Percebeu-se-se que até 28 (vinte  e  oito)  entrevistados

cuidam de sua aparência e boa higiene, corroborando Furbino (2010, p. 1) que

assegura  que  “o  profissional  deve  ficar  atento  e  vigilante  quanto  à  suas

atitudes, assim como sua aparência”.

5. Conhecimento Pessoal (de 19 a 25): Os últimos itens avaliaram a percepção do

entrevistados sobre seus pontos fortes e fracos,  assim como sua perspectiva

profissional e execução do Marketing Pessoal em sua vida. Com estes itens foi

possível  perceber  que  mais  de  23  (vinte  e  três)  participantes  utilizam  o

Marketing Pessoal em sua vida pessoal e profissional e executam um plano de

carreira  para  os  próximos  5  (cinco)  anos.  Observou-se  ainda,  que  estes

profissionais  sentem-se  importantes  e  reconhecidos  na  empresa  em  que

trabalham e que  conseguem atingir  suas  metas  a  curto  e  longo prazo.  Tais

atitudes podem ser relacionadas a afirmativa de Davidson (2009, p. 54-55) que

assevera  “trabalhar  o  marketing  pessoal  é  entender  como  ele  é  aplicado  e

conhecer as suas melhores características. Também faz entender quais são as

suas oportunidades de melhorias. Porém, notou-se que cerca de 7 (sete) dos

participantes não pratica o Marketing Pessoal,  que pode ser justificado pelo

fato de alguns dos avaliados  não conhecerem o assunto corretamente e por

estarem ainda cursando a graduação em Secretariado Executivo, tendo em vista

que alguns dos que participaram ainda não completaram um ano de curso. 

A expressão Marketing Pessoal tem sido muito utilizada referindo-se a uma forma de
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persuasão pessoal.  Porém, essa concepção errônea coloca o Marketing Pessoal como uma

forma de manipulação, quando na verdade, o Marketing Pessoal trata de um aprimoramento

pessoal, para melhorar aparência e essência de um indivíduo (TRIGO, 2010).

Apresentar  os  aspectos  positivos  e  negativos  das  práticas  cotidianas  destes

profissionais, para o alcance do desenvolvimento profissional era o último objetivo específico,

e a partir da tabela obteve-se:

• Aspectos positivos: Os profissionais que praticam o Marketing Pessoal, possuem

visibilidade e reconhecimento na empresa em que trabalham. Também notou-se que

possuem  bom  comportamento  e  relacionamento  interpessoal,  reconhecendo  e

auxiliando os colegas de trabalho e capacidade de liderança.

• Aspectos  negativos:   Percebeu-se  que  os  profissionais  que  não  praticam  o

Marketing Pessoal,  não são elogiados ou não tem seu trabalho reconhecido,  assim

como  não  conseguem  atingir  suas  metas  a  curto  e  longo  prazos  e/ou  não

possuem/executam um plano de carreira para os próximos anos.
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6     CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  Marketing  Pessoal  é  uma  ferramenta  no  desenvolvimento  profissional  dos

Secretários  Executivos  que  permite  a  estes  identificar  e  valorizar  suas  habilidades,

competências, forças e comportamento. Permite o conhecimento de suas fraquezas e falhas,

permitindo seu aprimoramento a fim de alcançar o desenvolvimento profissional.

Observou-se que os participantes estão em constante aprimoramento acadêmico, pois

apesar de terem uma formação recente, alguns já estão pós-graduados e/ou com mestrado.

Conseguiu-se atingir o primeiro objetivo específico que visava avaliar a compreensão

que os Secretários Executivos tem sobre o Marketing Pessoal, visto que ao analisar os  dados,

nota-se que a maioria dos participantes conhece bem o Marketing Pessoal e as definições

dadas podem ser  relacionadas  de forma clara  com os  conceitos dos autores citados  neste

trabalho.

O  segundo  objetivo  específico  era  mostrar  como  os  profissionais  de  Secretariado

Executivo utilizam o Marketing Pessoal em sua rotina, e isto também foi possível através das

declarações dos pesquisados. Pode-se perceber que a utilização do Marketing Pessoal se dá,

principalmente, de forma comportamental na empresa onde trabalham.

O  terceiro  objetivo  era  apresentar  os  aspectos  positivos  e  negativos  das  práticas

cotidianas  destes  profissionais,  para  o  alcance  do  desenvolvimento  profissional.  Isto   foi

possível  através  da  apresentação  e  análise  dos  dados  obtidos  com  o  questionário.  Foi

percebido que a utilização do Marketing Pessoal traz aspectos positivos para aqueles que o

executam  corretamente,  enquanto  os  aspectos  negativos  só  existem  para  aqueles  que

desconhecem ou não o praticam.

A questão-problema “O uso do Marketing Pessoa contribui para o desenvolvimento

profissional dos Secretários Executivos?” foi resolvida.  Desta forma, foi observado que o

Marketing  Pessoal  pode  contribuir  para  o  desenvolvimento  profissional  do  Secretários

Executivos que o praticam. 

Através  desta  pesquisa  foi  observada  a  evolução  do  Marketing  Pessoal  e  a

importância deste na rotina dos profissionais de Secretariado Executivo. Tais práticas são cada

vez  mais  relevantes  no  desenvolvimento  profissional,  tendo  em  vista  o  avanço  das

necessidades do mercado. É necessário que o Secretário Executivo saiba se posicionar frente

às mudanças e acompanhar as exigências quanto ao seu desempenho profissional, e isto pode
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ser  aprimorado  com o  uso  do  Marketing  Pessoal.  Notou-se  ainda,  que  aqueles  que  não

praticam  o  Marketing  Pessoal  não  desenvolveram-se  da  mesma  forma  ou  não  são

reconhecidos profissionalmente, como aqueles que o praticam, da forma como deveriam.

Para  dar  continuidade  ao  estudo,  sugere-se  que  sejam feitas  novas  pesquisas  para

avaliar como o Marketing Pessoal é estudado e/ou praticado pelos profissionais de outras IES

(Instituições de Ensino Superior), incluindo o estudo sobre as propostas pedagógicas em IES

que possuam o curso de Secretariado Executivo.

Conclui-se que a falta de conhecimento explícita e também a falta de profundidade

sobre  Marketing  Pessoal  gera  equívocos  relacionados  com a  aparência  e  a  promoção  da

imagem profissional. A aplicação do Marketing Pessoal como aprimoramento para melhorar a

aparência  e  essência  de  um indivíduo,  favorecem a  ascensão  e  o  reconhecimento  destes

profissionais no ambiente de trabalho e na carreira, contribuindo para a realização profissional

dos Secretários Executivos (TRIGO, 2010).
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