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RESUMO 

 

 

Procura-se nesta monografia estudar sobre a oratória como marketing pessoal da secretaria 

executiva, destacando a importância da boa comunicação e oralidade na vida do profissional 

do secretariado executivo, levando em consideração que sua função é trabalhar diretamente 

com a oratória e suas relações interpessoais, com a representação social e administrativa de 

uma empresa. Como falar bem, a entonação, aspectos da voz, timbre e altura. Também é 

considerado foco deste estudo esclarecer os conceitos e os aspectos da comunicação, o 

conceito de marketing pessoal e algumas exigências no mercado de trabalho, como as várias 

transformações que a profissão de secretariado teve que enfrentar. A pesquisa caracterizada 

como exploratória, se concretizou através da aplicação de um questionário, com o objetivo de 

avaliar o nível de importância de uma boa comunicação dando ênfase na oratória como 

marketing pessoal do profissional de secretariado executivo. Após análise dos resultados 

concluiu-se que alguns alunos, mesmo tendo que desenvolver habilidades na comunicação 

oral, ainda possuem alguns bloqueios na hora de falar em público e acham necessário o 

desenvolvimento de técnicas de oratória como ferramenta do marketing pessoal. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Oratória. Marketing pessoal. Secretária Executiva. 
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ABSTRACT 

 

 

We want in this monograph to study a oratories also marketing personal ad secretaries 

executive, deistic the importance of a good oral communication and the Executive Secretary’s 

working life, taking into account that their job is to work directly with public speaking and 

interpersonal relationships, to the social and management of a company. It is also the focus of 

this study to clarify the concepts and aspects of communication, the concept of marketing 

personnel and some demands in the labor market, as the various transformations that the 

secretarial profession had to face. The survey characterized as exploratory, was achieved by 

applying a questionnaire to evaluate the level of importance of good communication with 

emphasis on speaking and marketing staff of professional executive secretarial. After analysis, 

we concluded that some students even having to develop skills in oral communication, have 

some locks at the time of speaking in public and find it necessary to develop techniques of 

oratory as a tool of self-marketing.  

 

Words-key: Communication. Public Speaking. Marketing staff. Secretary Executive. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Atualmente, as empresas sejam elas pequenas, médias e grande porte estão 

exigindo de seus colaboradores maior desempenho em suas funções. Pensando assim, o 

mercado de trabalho tem valorizado muito mais aquele colaborador que se adéqua as 

exigências do mercado. Dentre muito profissionais o de secretariado executivo tem o desafio 

de desempenhar papéis importantes. E um deles o seu marketing pessoal levando em conta a 

oratória como meio de promoção. 

 

 A comunicação nas empresas, em toda a sua extensão, é percebida como uma 

ferramenta estratégica utilizada como suporte para a realização de todas as outras atividades 

empresariais. É nesse contexto que se percebe uma possível deficiência no atendimento e na 

execução das tarefas quando a profissional em questão não desenvolve bem as ferramentas 

necessárias para o processo comunicacional e oral. 

 

 As pessoas passam a acreditar que entendem tudo sobre comunicação só pelo fato 

de a praticarem, mas na verdade este processo que parece ser óbvio é muito mais complexo do 

que se pensa. Com o avanço das tecnologias, muitas empresas desempenham um papel 

importante na economia e procuram profissionais que estejam aprimorando suas atividades. 

Este processo desencadeou novas oportunidades e desafios para os profissionais de 

secretariado executivo, dentre outras o aperfeiçoamento de sua competência comunicativa e a 

oralidade como marketing pessoal.  

 

 A escolha por este tema deu-se devido a uma experiência vivida pela autora que a 

motivou a verificar se a dificuldade que enfrentava poderia também ocorrer com outras 

colegas de profissão, com isto, como se confirmam repetições de ocorrências, a mesma sentiu 

a necessidade de contribuir, por meio deste estudo, para esclarecer os aspectos da boa 

comunicação com as outras profissionais. 

 

 O assunto abordado é de suma importância para as profissionais de secretariado, 

principalmente para aquelas em inicio de carreira, que se depara com as mais diversas 

situações nas quais não sabem agir e que não possuem orientação literária sobre o tema. 

 

 O objetivo do estudo foi de investigar quais as situações reais relacionadas à 

comunicação vividas por estes, no ambiente de trabalho.  
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 A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, por meio de livros, 

legislações, manuais e revistas especializadas no tema, que abordam o assunto. Foi realizada 

também uma pesquisa de campo onde foi aplicado um questionário com 25 alunos do curso 

de secretariado.  

 

 Nesse exposto, essa monografia está estruturada em quatro capítulos, assim, 

representados: no primeiro capítulo é apresentada uma introdução sobre o estudo em questão. 

No segundo capítulo será abordado o conceito, o processo e os elementos da comunicação e a 

oratória conceitos e práticas, do ponto de vista de alguns autores, além dos meios de 

comunicação mais utilizados no ambiente interno das empresas. No terceiro capítulo será 

apresentado um estudo sobre o marketing pessoal e suas práticas no mercado de trabalho. No 

quarto e último capítulo, enfoca-se o papel da oratória no marketing pessoal do profissional de 

secretariado executivo, suas recomendações profissionais e práticas. 

 

 Em seguida, serão apresentados os resultados da pesquisa de campo realizada com 

um grupo de alunos do curso de secretariado, ressaltando a análise dos dados e as conclusões, 

que podem ser utilizadas como base para estudos futuros.  
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2. COMUNICAÇÃO HUMANA 

 

 

 A comunicação é um ato de transmitir algo, neste sentido, a comunicação é um 

intercâmbio de informação e transmissão de significado. A Comunicação só é possível 

quando existe o “emissor” o “receptor” e a “mensagem.” 

 

 A comunicação pode ser apresentada de diversas formas seja ela escrita, falada, 

através de símbolos ou até mesmo na maneira de se vestir, uma pessoa poderá estar 

transmitindo uma mensagem sobre sua personalidade. A expressão é um ponto de partida para 

se estabelecer a comunicação entre os homens, assim como afirma Penteado (1997, p. 3) “[...] 

aceita na comunicação humana o princípio de nada existir na razão, sem que tenha passado 

primeiro através dos sentidos”. 

 

 Segundo Medeiros (1995, p. 202), 

 
A comunicação se define da seguinte forma: ato de emitir, transmitir e receber 

mensagens por meios de processos previamente estabelecidos ou convencionados 

quer através da linguagem falada ou escrita, quer mediante outros sinais, signos ou 

símbolos.  

 

 O ato de se comunicar é inerente ao indivíduo, pois a comunicação originou-se da 

necessidade que os homens sentiam de trocar idéias e experiências com outros membros do 

seu grupo nos estágios mais primitivos da civilização, uma vez que o homem é um ser social 

por natureza. A compreensão do processo de comunicação está presente na vida do homem 

desde as antigas civilizações assim como as diversas explicações a respeito do assunto.  

 

 Na antiguidade, a comunicação era explicada de diferentes maneiras. “[...] A 

comunicação pode ser definida como a procura de todos os meios disponíveis de persuasão, 

tentativa de levar outra pessoa a adotar o ponto de vista de quem fala” (ARISTÓTELES, 

1991, p. 23). 

 

 A comunicação pode apresentar-se de maneira escrita, falada ou gestual, sendo 

ainda possível se transmitir uma mensagem pela simples maneira de se vestir. A mensagem 

enviada deve ser coerente e concisa, pois o que se fala, deve estar de acordo com o que se faz. 

Segundo Kaplan (1993, p. 4): “[...] a comunicação ocorre a todo instante, aconteça o que 

acontecer quer você estabeleça ou não uma conexão com alguém, quer fale ou não fale, quer 

pretenda ou não comunicar-se, quer faça algo ou não faça coisa alguma.”  
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 Segundo Chiavenato (1994, p. 122):  

 
Comunicação é o processo de transmissão de uma informação de uma pessoa para 

outra, sendo então compartilhada por ambas. Para que haja comunicação, é 

necessário que o destinatário da informação a receba e a compreenda. A informação 

simplesmente transmitida, mas não recebida, não foi comunicada. 

 

 A Comunicação é um processo social e um dos mais amplos e importantes para o 

funcionamento de qualquer grupo social. Sendo a comunicação um dos elos para uma 

transmissão de idéias entre as pessoas, ela torna-se essencial a uma boa convivência. 

 

 No decorrer do século passado as comunicações se tornaram importantes no 

mundo empresarial, são cada vez mais velozes as descobertas de novas técnicas de 

comunicação. E é claro que o ser humano tem acompanhado essa evolução. 

 

 Hoje com o advento da Internet o mundo tornou-se uma verdadeira corrida por 

tecnologias que diminua tempo e espaço no meio corporativo. Nas organizações mais 

exigentes, a comunicação é transmitida através da vestimenta, do comportamento e do 

conhecimento do colaborador nos atuais meios de comunicação, como é exigido hoje o uso do 

computador em todas as funções que se é permitido seu uso. 

 

 A comunicação é mais do que um simples envio de mensagem verbal é um 

contexto de significados e comportamentos que influenciam na receptividade da mensagem. 

Com a implantação de computadores em quase todas as empresas de pequeno, médio e grande 

porte a comunicação tende a ser mais ágil e eficaz, mais jamais substituirá a comunicação 

oral, pois esta é importante para o conhecimento pessoal de cada um. Sendo a comunicação 

um dos elos para a transmissão de idéias entre as pessoas, é essencial que seja bem recebida 

pelo receptor.. 

 

 No Século XX, as comunicações empresariais sempre foram desempenhadas de 

maneira importante, claro que, no período burocrático percebeu-se uma formalização mais 

ativa. 

 

 Todo efeito dessa transição nas comunicações organizacionais vieram desde a 

revolução industrial que deu um grande impulso a essa ascensão das comunicações. Muitos 

estudos foram realizados e comprovaram que empresas onde há um melhor diálogo com seus 

colaboradores, destacam-se na contribuição de práticas mais humanizadas de gestão. 
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 Empresas que aceitam o feedback, uma liberação da conversa, a palavra como o 

melhor e mais eficiente meio de comunicação para um entendimento, elas tendem a ter o 

sucesso no progresso das conversações entre as partes envolvidas. 

 

 A esse respeito, Penteado (1997), propõe cinco pontos indispensáveis ao sucesso 

da comunicação humana: 

 

1.Familiarize-se com o assunto. 

2.Aprenda a reconhecer os pontos fracos, os defeitos e as deficiências das 

comunicações dos outros. 

3.Comece a fazer exatamente a mesma coisa com as suas próprias comunicações. 

4.Desenvolva habilidades no sentido de aperfeiçoar a sua capacidade de 

comunicação. 

5.Aprenda a aperfeiçoar a comunicação humana nos outros. 

 

 Para um profissional de secretariado executivo é essencial que ele aperfeiçoe todas 

essas habilidades para que haja uma boa compreensão nas comunicações sejam com seus 

superiores ou com as pessoas ao seu redor, funcionários e fornecedores. 

 

 Segundo Harvey (1994, p.12) “[...] A comunicação entre duas pessoas é eficaz 

quando o receptor interpreta a mensagem do emissor da mesma forma que este pretendia que 

fosse entendida”. 

 

 Os Elementos Básicos do Processo da Comunicação Humana são: o transmissor, o 

receptor e a mensagem.  

 

 Para Penteado (1997, p. 5):  

 
São exatamente esses três elementos responsáveis por uma boa comunicação bem 

sucedida, faltando um dos três fica inviável haver comunicação eficaz. Não seria 

concebível uma comunicação humana de quem transmite para um receptor sem 

uma mensagem, e nem de transmissor e mensagem sem receptor. A mensagem 

enviada para alguém precisa antes de mais nada que seja significativa, deve também 

ser compreendida para quem a recebe e que o emissor saiba falar a mesma 

linguagem.  

 

 Penteado ainda descreve (1997, p.31):  

 
Considera-se linguagem toda comunicação compreensiva, de pessoa a pessoa. A 

aquisição de conhecimentos sobre linguagem é parte integrante da comunicação 

humana, porque linguagem é comunicação e porque os limites da linguagem 

constituem os limites do conhecimento. 
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2.1 Comunicação no Mercado de Trabalho 

 

 

 As comunicações empresariais são mais eficientes hoje, com o advento da Internet. 

A palavra comunicação tornou-se tão popular que ela é usada cada vez mais em nosso meio. 

No processo comunicacional, que tem como principal a transmissão da mensagem, há de se 

considerar, para que se tenha êxito os seguintes elementos fundamentais. 

 

a) Emissor: Quem faz a comunicação. 

b) Receptor: Quem recebe a comunicação 

c) Mensagem: Toda comunicação transmitida. 

d) Canal: O Meio físico, alguma coisa através do qual a comunicação é levada do 

emissor ao receptor. 

e) Código: Conjunto de signos, ou suas regras de comunicação. 

f) Referente: Conteúdo da mensagem. 

g) Ruído: È todo e qualquer distúrbio ou barulho indesejável que por ventura 

venha prejudicar o entendimento da mensagem. 

h) Feedback: È o retorno da informação do receptor para o emissor. 

 

 A Comunicação interna de uma organização não é só responsabilidade do 

executivo, mas também de quem trabalha nela. A imagem que essas pessoas possuem de sua 

organização reflete diretamente na sua imagem externa, com esta afirmação conclui-se que os 

colaboradores terão de se respeitar-se mutuamente para que isto reflita na sua postura externa 

para o público. Trabalhando de maneira íntegra e responsável, todos saíram ganhando. 

 

 A comunicação interna é considerada eficaz quando ela é:  transparente, curta, 

completa, contínua e simples. 

 

 

2.2 Comunicação e o Profissional de Secretariado Executivo 

 

 

 A profissão de Secretário apesar de ter origem bastante antiga, era designada aos 

escribas na idade antiga, taquígrafos no baixo império romano, monges na idade média, 

secretário na idade moderna cujas profissões eram exclusivamente masculinas. A palavra 

secretário, originou-se do latim “secretum” significa lugar retirado, solidão e “secretarium” 

significa conselho privado. 
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 A comunicação é fundamental como instrumento de trabalho da secretária 

executiva, pois ela deve ser uma boa comunicadora em suas rotinas de trabalho. A secretária 

precisa ser uma profissional atenta e esperta no seu processo comunicacional, pois elas podem 

afetar profundamente a comunicação no ambiente em que trabalha. 

 

 Ribeiro (2005, p.48) segue a seguir o que os executivos esperam do profissional de 

secretariado executivo.  

 

- Fazer algo mais do que lhe foi solicitado: 

- Pensar no problema antes de ocorrer; 

- Estar sempre orientado para as soluções; 

- Ser especialista naquilo em que o executivo não é bom; 

- Ter bom humor 

- Dominar a informática  

- Solicitar a delegação; 

- Saber quando dizer não; 

- Ter visão global da organização. 

 

 Atualmente, este profissional precisa aprender rapidamente todas as tarefas, 

conhecer a política da empresa e os interesses do seu superior. 

 

 

2.3 Formação do Profissional de Secretariado Executivo 

 

 

 Através dos tempos a profissão de secretariado executivo teve um avanço 

substancial em sua formação. Antes no Brasil só cursos de 2º grau eram oferecidos para quem 

quisesse seguir a carreira de secretária. Relata Ribeiro (2005, p.36), que o primeiro curso de 

graduação no Brasil foi implantado no ano de 1969, na Universidade Federal da Bahia, mas 

foi reconhecido somente em 1998. E o primeiro reconhecido no Brasil foi o da Universidade 

Federal de Pernambuco criado em 1970 e reconhecido em 1978. Em São Paulo, a Faculdade 

Anhembi-Morumbi, hoje universidade, foi a primeira a formar Secretários Executivos.  

 

 As Secretárias conquistaram em 30 de Setembro de 1985 a regulamentação da 

profissão, sancionada pelo então presidente da república José Sarney que assinou a lei nº 

7.377, que regulamentou a profissão. Em 07 de setembro de 1989, foi publicado no Diário 

oficial da União o Código de Ética Profissional para as secretárias. 
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 E na era da informação acelerada o perfil do profissional de secretariado executivo 

mudou e o mercado aprova aquele profissional dinâmico, pró-ativo e com capacidade para 

vencer desafios na carreira.  E não é de hoje a sua maneira de enfrentar barreiras, pois houve 

muitas mudanças ao longo da sua profissionalização. Adaptou-se e, hoje, acompanha a 

evolução das tecnologias com bastante eficácia. 

 

 

2.4 O Profissional de Secretariado Executivo em seu Ambiente de Trabalho 

 

 

 Descreve-se a seguir da revista Secretária Executiva, Ano 4, nº 45 de 1999, p. 9, 

11 e 12 citada por  Ribeiro (2005), como as tecnologias estão mudando a rotina de trabalho do 

profissional de secretariado executivo: 

 
- Com a comunicação on-line e a Internet possibilitando a interligação dos setores 

em rede, o profissional de secretariado deixa de fazer a triagem das 

correspondências internas, passando a cuidar dos demais documentos internos e 

externos a serem recebidos, controlados e respondidos, gerenciando mais e 

executando menos; 

- O computador, com seus softwares específicos facilitam a execução de tarefas 

corriqueiras como digitação, formatação, correção e impressão de documentos: 

- Scanners, discos, banco de dados substituem pastas e arquivos tradicionais, 

reduzindo custos com papel, espaço físico, tempo e localização de documentos; 

- A videoconferência trouxe uma nova imagem às reuniões, também com a 

finalidade de reduzir custos com viagens, interligando todos os componentes 

através da tela do computador, independente do local onde estiverem e agilizando 

a tomada de decisões; 

- A Internet trouxe muitas facilidades para o profissional de secretariado, como 

envio de documentos, acesso a informações, compras virtuais, planejamento de 

viagens e transações bancárias, utilizando sistemas on-line; 

- Agenda eletrônica (LOTUS R3). O Secretario deixa de controlar a agenda 

pessoal de seu chefe para gerenciar agendas de grupo; 

- Celular e aparelhos portáteis como notebook além de facilitar a localização, 

permitem ao profissional transportar consigo sua rede, fax, computador 

(escritório ambulante); 

- Vídeo é freqüentemente utilizado para fins de treinamento, reuniões e também 

como instrumentos de troca de informações. 

 

 Com base nesses enfoques, a seguir, são apresentados o conceito, o processo e os 

elementos da comunicação e a oratória conceitos e práticas, do ponto de vista de alguns 

autores. 
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3. A COMUNICAÇÃO E A ORATÓRIA 

 

 

 Para Folbert (apud CARVALHO, 1967) não se chega à grande orador sem o 

concurso da natureza, mas qualquer indivíduo medianamente dotado pode falar em público de 

maneira satisfatória. 

 

 Uma das qualidades do ser humano que o diferencia dos animais é a fala. No 

ambiente de trabalho do profissional de secretário executivo, ele passa quase todo o seu tempo 

utilizando essa ferramenta para se comunicar, seja ao telefone, com seus superiores ou com 

clientes. Por isso, sua comunicação verbal poderá ser um sucesso ou um fracasso se não for 

bem conduzida por esse profissional. 

 

 

3.1 Aspectos da Voz 

 

 

 A voz é um dos veículos mais importantes nas sociedades, sendo ela o primeiro 

canal de comunicação e o mais comum, no convívio social. Ela é fundamental e indispensável 

ao profissional que precisa dela para sua comunicação. É dela que vai depender, em grande 

parte, a aceitação ou rejeição da mensagem.  

 

 Para Penteado (1997), o termo comunicação refere-se ao meio ou à forma utilizada 

para a realização do processo comunicacional. É pelo som da voz que serão pronunciadas a 

palavra, então será fácil deduzir o seu valor. Para haver comunicação, é preciso que a voz 

tenha:  

a. A altura - é o número de vibrações produzidas por segundo. É de interesse de o 

comunicador encontrar o tom mais adequado que se ajuste à sua voz e nela se 

fixar. 

b. A intensidade - corresponde a amplitude das vibrações, pois quanto mais forte 

o produtor, assim também sua vibração, daí será o resultado da extensão da 

voz. A voz deve ser sempre clara e forte, porém melodiosa. 

c. O timbre - é a qualidade do som produzido e que diferencia as vozes umas das 

outras. 

 É com ênfase também nas palavras, que serão reforçadas e se tornará agradável à 

comunicação. O termo comunicação refere-se ao meio ou à forma utilizada para a realização 
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do processo comunicacional. É pelo som da voz que serão pronunciadas a palavra, então será 

fácil deduzir o seu valor. É com ênfase também nas palavras, que serão reforçadas e se tornará 

agradável à comunicação. Para falar melhor segundo Penteado (1997, p.265) depende da 

aquisição de algumas qualidades essenciais: 

 

1.Ênfase: é a energia da fala, a vitalidade das palavras faladas. Em qualquer 

palavra, a sílaba de maior ênfase é a que soa mais clara e mais alta. 

2.Entonação: é a música da linguagem. Entonar bem é falar no tom certo, como se 

cada palavra, cada sílaba representasse uma nota musical. 

3.Pronúncia: uma pronúncia defeituosa advém de razões físicas ou psicológicas. A 

primeira requer um especialista, enquanto a segunda é, em geral, a resultante de 

uma atitude mental estática ou negativa.  

4.Ritmo: há quatro razões para alguém falar muito depressa, pode estar muito 

nervoso, pode estar habituado a falar depressa, pode estar preocupado com a 

limitação do tempo de que dispõe para falar ou pode estar entusiasmado em 

excesso. 

5.Confiança: falar bem é falar confiante. Para isso deve-se falar apenas sobre 

assuntos que se conheça e domine. 

 

 

3.2 Linguagem na Oratória 

 

 

 Considera-se que para um bom orador é importante que ele disponha de maiores 

conhecimentos literários, e que por isso irá encontrar menores dificuldades na aquisição de 

métodos da arte da comunicação. 

 

 E que usando recursos da linguagem e um vasto conhecimento de vocabulário, 

certamente poderão ser merecidos os fatores coadjuvantes e positivos da mensagem. O 

profissional de Secretariado Executivo executa tarefas, sobretudo na comunicação oral. E 

grande parte desta comunicação compreende habilidades de interação entre as pessoas e para 

que haja um melhor desempenho recomendam-se algumas qualidades da linguagem e 

oratória. 

 

a) Pureza de vocabulário: 

 As palavras empregadas em uma conversação ou a simples reunião, devem 

obedecer rigorosamente ao critério da linguagem corrente e pura, fugindo aos barbarismos e 
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hibridismos, não aceitando é claro palavras que ao receptor sejam desconhecidas ou mal 

empregadas no discurso. 

 

 b) Ordem: 

 Para uma comunicação ser bem aceita pelo receptor é importante, que ela tenha 

ordem na maneira dos pensamentos e que vá se ligando uns aos outros, em sua seqüência 

natural. É a ordem lógica das idéias no desenvolvimento dos fatos, pensamentos e 

argumentação. 

 

 c) Propriedade: 

 É o termo que corresponde fielmente, ao pensamento, o que não será permitido 

qualquer dúvida ou distorção do assunto. O orador saberá escolher os termos certos e precisos 

para valorizar a sua comunicação dando assim valor a sua compreensão. 

 

 d) Harmonia: 

 É a mensagem enviada através de palavras em primeiro lugar, depois através de 

estímulos sonoros e que irão ser ouvidos pelo receptor, por isso um cuidado necessário para 

que não haja certos vícios que irão prejudicar ou quebrar a harmonia dos sons. 

  

 e) Clareza: 

 Ser claro sugere-se simplicidade, o orador deve fugir de termos ambíguos, 

procurando ser claro e preciso na manifestação de seu pensamento. Que não haja dúvida 

quanto à sua exposição, portanto que seja fácil a transmissão da mensagem. “[...] Saber falar 

com serenidade e fluência as primeiras frases é meio caminho andado para o sucesso” 

(PENTEADO, 1997, p. 279).   

 

 

3.3 A Linguagem do corpo 

 

 A Comunicação corporal diz muito mais do que uma mensagem falada. Ela 

incorpora a personalidade, a disposição e o humor do individuo. Muitas vezes com um 

simples sorriso, um aperto de mão, um gesto de cortesia, e o andar tudo isso diz muito mais 

do que muitas palavras.  

 

 A linguagem corporal ela por si só é inconsciente e precisa, quando se está 

interessado no assunto que alguém está transmitindo a tendência é se curvar para frente, já o 
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medo provavelmente se fica tenso e fará o indivíduo recuar. Nas duas situações os 

movimentos ou gestos foram involuntários, mas são características próprias de tais 

circunstâncias. 

 

 A postura, gestos, expressões faciais, movimentos, tudo tem uma linguagem 

própria. A linguagem do corpo é projetada de dentro para fora, e essa é a outra estrada por 

onde o profissional terá que viajar para chegar ao seu destino de bom comunicador. 

 

3.4 Comunicação verbal 

 

 

 É aquela que usada consciente em um discurso ou texto. A mensagem é 

transmitida de maneira a expor uma linguagem própria de acordo com o que entendeu, o que 

muitas vezes pode ocasionar uma diferença entre o que foi dito e o que compreendido. 

 

 Polito (2005) um bom comunicador deve desenvolver habilidades que lhe darão 

segurança na hora da transmissão da mensagem: 

 

 a) Naturalidade: Seja natural. Fale como estivesse falando para pessoas já do seu 

convívio, não queira usar expressões rebuscadas o que você poderá cometer erros técnicos de 

comunicação. Aos poucos sentirá confiança e essa segurança permitirá que use sua 

inteligência e habilidade em associar idéias e informações, o que tornará a comunicação mais 

eficiente. 

 

 b) Coerência: As palavras têm que ser ditas e coerentes com as atitudes, jamais 

proferidas de maneira irresponsável. A coerência está no fundamento da consistência do 

comportamento do falar e agir de acordo com a pregação do que fazemos. 

 

 c) Transmissão: Avalie a transmissão de maneira acessível que tudo que dirá será 

entendido. Assim poderá diminuir a complexidade da mensagem, e com apenas algumas 

explicações a mais, permitirá que quem receba a mensagem entendeu o que foi dito. 

 

 d) Voz: Procure falar sempre um pouco mais alto do que seria suficiente para que 

as pessoas pudessem ouvi-lo, pois assim demonstrará mais interesse e envolvimento pela 

mensagem que transmite. 
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 e) Ritmo: Engloba as circunstâncias de ritmo, pronuncia correta, alternância da 

altura da voz e da velocidade que se imprime à fala. O ritmo deve ser natural bem ao estilo de 

cada pessoa aproveitando sua energia. 

 

 f) Pronúncia: Pronunciar bem as palavras é ser entendido da melhor maneira 

possível, pois será fácil ser compreendido por quem está ouvindo. Quando se bem entendido 

se projeta uma boa imagem, conquistando mais autoridade para passar a mensagem. 

 

 g) Vocabulário: Nunca utilize um vocabulário rebuscado quando você não está 

acostumado com ele. Construir frases com estrutura mais sofisticada você terá mais 

dificuldade para transmitir o que está pensando. Agindo com naturalidade como você já se 

expressa no seu dia a dia encontrará as palavras com mais facilidade. 

 

 h) Assunto: Uma das falhas mais comuns na comunicação é não expor qual o 

assunto no inicio da mensagem. Muitas vezes perde-se tempo  e paciência em rodeios que se 

tornam desnecessários na transmissão da mensagem.Em alguns casos dizendo uma frase o 

assunto já estará sub-entendido nas entrelinhas.Isso facilita o ouvinte a deduzir o que será 

tratado. 

 i) Medo: A habilidade de conversar naturalmente ajuda a adquirir confiança. O 

medo de falar se tornará menos pavoroso. Informações importantes ajudam a não truncar o 

desenvolvimento do raciocínio. Foque o seu objetivo em ser simples e original.  

 

 j) Ambiente: Observe o ambiente, é importante que o comunicador esteja atento o 

que está a sua volta e observe o comportamento dos ouvintes e tudo que se passa onde está 

trabalhando. Desta forma ele se intera do ambiente e estará apto a comunicar a mensagem no 

momento certo. 

 

 

3.5 A Secretária no seu ambiente de trabalho 

 

 Penteado (1997, p. 12-15) cita a fórmula de Lasswell da Universidade de Michigan 

que procurou estabelecer normas, em beneficio de sua efetividade: 

 

1. Quem? 

2. Diz o quê? 

3. A quem? 
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4. Através de que meio? 

5. Com quê finalidade? 

 

 Quando se inicia uma comunicação, é preciso que seja identificado quem está 

comunicando, é assim quando um profissional, em seu ambiente de trabalho recebe uma 

ligação telefônica. Ela tem a obrigação de se identificar para que a mensagem seja entendida. 

 

 É recomendado que não haja rigor no que se vai falar, porém muito cuidado para 

não haver excesso de palavras sem nexo. As palavras devem estar em ordem e ter clareza no 

sentido. 

 

 O emissor tem que ter cuidado de saber transmitir a mensagem e que esta seja bem 

entendida. Pois para cada pessoa essa mensagem poderá ser interpretada de maneira diferente 

se não houver a clareza do real significado da mensagem. Para o emissor ser bem 

compreendido ele deverá falar a mesma língua do receptor, procurar um vocabulário que ele 

possa entendê-lo facilmente. 

 

 Escolher o meio de comunicação adequada para a emissão da mensagem é garantir 

o êxito de que a mesma será entendida, sem ruídos ou dúvidas.  

 É pretendido que a mensagem seja clara e que não haja dúvidas do que se trata. 

Nas comunicações empresariais, já é comum que o assunto já esteja em pauta. 

 

 

3.6 Maneiras de falar 

 

 

 A tarefa da comunicação dentro das empresas não é nada fácil. A Secretária 

Executiva está cada vez mais, sendo exigida em suas atividades rotineiras e como delas é a de 

transmitir informações ou falar em público. Falar bem é ser entendido, e empregar a 

intensidade adequada na voz o suficiente para que os outros entendam o que está sendo dito. 

A voz não precisa ser nem muito alta e nem muito baixa, basta ser o suficiente para que ela 

seja compreendida. 

 

 O mercado de trabalho exige profissionais habilidosos com humanização em suas 

atividades, e que sejam atenciosos com clientes e colaboradores. Ter empregabilidade no atual 

mercado competitivo, não basta ter apenas graduação, é preciso, além de cursos extras como 

línguas estrangeiras, especializações e outros, também é exigido ser um bom comunicador. 
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 Pensando nesses profissionais essa pesquisa procura por meios de leituras de 

autores veteranos e bem sucedidos nesta arte da oratória um esclarecimento breve no assunto, 

nada novo para algumas profissões que exigem essa arte do bem falar. Para o profissional de 

secretariado executivo é importante que ela desenvolva essa habilidade, pois lhe será muito 

útil em todas as suas atividades. 

 

 

3.7 A oratória e sua importância no cotidiano 

 

 

 Nas palavras de Henry Maurice (apud PENTEADO, 1997, p.253): “[...] a arte de 

falar em público – difícil entre todas – é talvez a que menos se estuda”.  

 

 Nesse sentido, estudos revelam que pessoas com dificuldades na comunicação 

interpessoal podem ter sofrido alguma experiência negativa na infância ou adolescência. A 

essa experiência foi chamada de “inibição” acontece por uma diminuição ou paralisação da 

atividade de uma parte do organismo ou da função, por efeito de uma excitação nervosa.  

 

 A Setchenov, o fisiologista, inspirador de Pavlov, deve-se a descoberta do 

fenômeno do mecanismo da “inibição”.  

 
[...] esse fenômeno atrapalha qualquer pessoa que de alguma forma precisa se 

comunicar com outrem. A inibição dificulta a fala, o indivíduo gagueja ou até 

mesmo fica afônico, não transmitindo com clareza a mensagem (CARVALHO, 

1967, p.100). 

  

 Na sociedade, em que a maioria das vezes, utiliza-se a fala para se comunicar 

ficaria inviável que uma profissional tivesse esse tipo de problema. Nesse sentido, dar-se ao 

presente estudo um esclarecimento e algumas sugestões como a voz, a postura dela, o tom 

deve ser conduzido. 

 

 Assim, no próximo capítulo, serão abordadas as comunicações nas organizações 

na atualidade pela profissional de secretariado executivo, como sua postura na empresa é 

relevante para uma boa comunicação interpessoal.  
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4. MARKETING 

 

 

 O marketing se originou para atender as necessidades de mercado, mas não está 

limitado aos bens de consumo. É também amplamente usado para “vender” idéias. Técnicas 

de marketing são aplicadas em todos os sistemas políticos e em muitos aspectos da vida. 

 

Marketing se observada de forma pragmática, a palavra assume sua tradução literal: 

Mercado. Pode-se, então, afirmar que Marketing é o estudo do mercado. É uma 

ferramenta administrativa que possibilita a observação de tendências e a criação de 

novas oportunidades de consumo visando a satisfação do cliente e respondendo aos 

objetivos financeiros e mercadológicos das empresas de produção ou prestação de 

serviços (FRAGA, 2006, p. 2). 

 

 Apesar de encontrar-se suas origens ao longo da história da humanidade, na 

própria gênese do comércio, para Mancini (2010), o marketing é um campo de estudo novo se 

comparado com os demais campos do saber.     

 

 Ainda, na visão de Mancini (2010), o estudo do mercado surgiu da necessidade 

dos industriais em administrar a nova realidade oriunda da Revolução Industrial que causou 

uma transformação de um mercado de vendedores para um mercado de compradores. Neste 

estágio o marketing ainda é inseparável da economia e da administração clássica, pois 

inicialmente sua preocupação era puramente de logística e produtividade, com o intuito de 

maximização dos lucros. Os consumidores não tinham qualquer poder de barganha e a 

concorrência era praticamente inexistente. 

 

 Tal realidade manteve-se inalterada até fins da segunda guerra mundial quando, 

então, reagindo ao crescimento da concorrência, mercadológica começaram a teorizar sobre 

como atrair e lidar com seus consumidores. Surgiu então a cultura de vender a qualquer preço 

(MANCINI, 2010). 

 

 A comunicação interpessoal pode ser definida como sendo o grande elo que 

destaca um indivíduo em meio à massa. Quando ele fala, quando se expressa por escrito ou 

oralmente, quando cria vínculos de comunicação continuada, o indivíduo externa o que tem 

de melhor em seu interior. Assim, usar um português correto e adequado a cada contexto, 

escrever bem, vencer a timidez, usar diálogos motivadores e edificantes e manter um fluxo de 

comunicação regular com as pessoas é básico para um bom desenvolvimento do marketing 
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pessoal. Temos sempre a tendência de ver as pessoas que se comunicam bem como líderes no 

campo em que atuam.  

 

 

4.1 O que é marketing pessoal? 

 

 

 A Comunicação oral sempre foi importante para que os indivíduos pudessem 

transmitir suas mensagens. No mundo dos negócios a recepção da mensagem abrange um dos 

sentidos mais importantes do ser humano a audição, porém o dom de falar para convencer 

alguém a alguma coisa sempre foi um desafio. Atualmente, o marketing da comunicação oral 

é imprescindível no mundo globalizado. 

 

 Falar para convencer e vender um produto é materializar o que o indivíduo se 

propõe a fazer e isso não poderá acontecer caso suas expressões não seja bem repassadas para 

quem estar ouvindo. Para o profissional de Secretariado Executivo é fundamental que ele 

desenvolva a habilidade de falar em público, pois faz parte do seu Marketing Pessoal. 

 

 Para crescer no mundo profissional é preciso melhorar alguns pontos fracos e 

fortalecer os já existentes. No marketing do profissional de secretariado executivo saber ouvir 

incentiva também a boa comunicação entre as pessoas. Sabendo ouvir se é capaz de entender 

corretamente e elucidar o que os outros estão querendo dizer. Só se entende bem o outro 

quando se tem uma certa paciência para elucidar a intenção da fala do emissor. 

 

 

4.2 O Marketing do Profissional de Secretariado Executivo 

 

 

 Aperfeiçoando sua comunicação, o profissional de Secretariado Executivo estará 

se inserindo no mundo cada vez mais dinâmico onde as noticias são transmitidas em tempo 

real. Por isso é aconselhável que ele se mantenha sempre bem informado, lendo revistas, 

jornais, onde os assuntos devem ser variados e atuais como artes, ciência, política, cultura, 

economia. Falar, implica em boas informações e saber usar conhecimentos em momentos 

oportunos é uma boa estratégia que poderá dar bons resultados. 

 

 O profissional de Secretariado Executivo tornou-se um canal de comunicação do 

executivo, para Torquato (2003, p.145): 

 



 

 

28 

O papel do profissional de secretariado Executivo forma em seu conjunto dentro de 

uma empresa, uma rede de comunicação que exerce extraordinários poderes. Visto 

sob esse ângulo, os profissionais de secretariado Executivo desempenham funções 

de um canal de comunicação, na medida em que transportam um feixe de valores 

significativos para a composição da imagem de seus superiores. 

No marketing de um profissional de secretariado saber  

 A comunicação interpessoal pode ser definida como sendo o grande elo que 

destaca um individuo em meio à massa. Quando ele fala, quando se expressa oralmente, 

quando cria vínculos de comunicação continuada, o individuo externa o que tem de melhor 

em seu interior. Assim, usar um português correto e adequado a cada contexto, vencer a 

timidez, usar diálogos motivadores e edificantes e manter um fluxo de comunicação regular 

com as pessoas é básico para um bom desenvolvimento do marketing pessoal. Temos sempre 

a tendência de ver as pessoas que se comunicam bem como líderes no campo em que atuam 

 

 

4.3 O feedback na comunicação oral 

 

 

 A palavra feedback significa feed alimentar e back, voltar, o que quer dizer como 

uma resposta a algo feito, executado. É uma forma de saber o que se disse foi do ponto de 

vista bem interpretado de forma positiva ou negativa. Com as mudanças tecnológicas tudo 

está sendo modificado, ou alterado a cada segundo, por isso a necessidade de aperfeiçoar o 

que já existe. E saber receber uma critica significa melhorar a capacidade de obter melhores 

resultados na comunicação do desempenho das funções. Transmitir uma opinião sobre um 

desempenho alheio é um ponto positivo para qualquer profissional que executa a tarefa de 

assessor. Segundo Robbins (1994), para que o feedback seja interpretado de maneira eficaz, 

devem ser considerados alguns pontos na sua execução. 

1. Ser descritivo, e não avaliado; 

2. Ser especifico, e não generalizado; 

3. Ser compatível com as necessidades de ambas as partes,sem exaltar a 

importância do comunicador , e diminuir o receptor; 

4. Ser solicitado, e não imposto; 

5. Transmitir as informações com clareza no menor tempo possível. 

 

 O importante do feedback é a capacidade do ser humano de aprender com as 

criticas, sejam elas positivas ou negativas. “[...] No ambiente de trabalho de um profissional 

de secretariado executivo saber ouvir é talvez uma das técnicas de comunicação mais 

desafiantes e a mais freqüentemente ignorada” (ROBBINS, 1994,  p. 50). 
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4.4 Elementos da imagem 

 

 Fala-se da imagem como a impressão que se tem de uma pessoa a primeira vez, 

logo que a conhecemos, mas, no entanto no ambiente de trabalho o profissional tende a pensar 

que ela é vista como as regras de um jogo. Mas na vida pessoal também é assim. 

 

 Uma imagem não está só relacionada à aparência ela envolve também o som da 

voz, ao volume (alto ou baixo) que se usa ao falar, ao tom (grave ou agudo), a velocidade, à 

dicção e a ressonância. Quando se tem sotaque automaticamente diz-se de onde é. É 

importante para o profissional saber o que está falando, e se houver perguntas de ouvinte com 

certeza saberá responder o que lhe foi perguntado (LINKEMER, 1999). 

 

 Segundo ainda Linkemer (1999, p. 87), em sua conclusão, “[...] a imagem não é 

um meio de enganar as pessoas, mas uma ferramenta de comunicação para expressar seus 

pontos fortes, suas atitudes e atributos”.  

 

 A imagem profissional faz parte do mundo dos negócios e a comunicação é uma 

importante ferramenta para o profissional que queira se destacar entre os demais. Hoje, é 

inadmissível que um profissional não detenha a arte de falar bem. A fala e o modo como se 

fala dá uma impressão marcante e quem ouve. Como se fala ainda segundo Linkemer (1999), 

a comunicação nas empresas tem algumas regras fundamentais para ser bem entendido ele diz 

pode parecer desnecessário demonstrar sua capacidade de falar corretamente do ponto de vista 

gramatical. Nada é mais desagradável do que ouvir alguém falando errado no mundo hoje 

totalmente globalizado e com tanto recursos ao alcance das mãos. O conteúdo conta:  

 
A melhor forma de se expressar bem é saber exatamente o que vai falar. É também 

saber fazer e responder a perguntas, o melhor é ensaiar o conteúdo do assunto seja 

ele uma entrevista ou uma reunião. Sempre que já estiver pronto para falar o melhor 

é pedir para um amigo que dê sua opinião a respeito da desenvoltura como orador 

(LINKEMER, 1999, p. 41).   

 

 Com vistas a esses pressupostos, no capítulo a seguir, serão apresentados os 

resultados da pesquisa de campo realizada com um grupo de alunos do curso de secretariado, 

o qual objetivou investigar quais as situações reais relacionadas à comunicação vividas por 

estes, no ambiente de trabalho.  
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5.  PESQUISA DE CAMPO  

 

 

 Para a implementação desse trabalho, houve a necessidade de uma fundamentação 

teórica, em que os autores apresentaram olhares diversificados em relação ao tema 

investigado. Mediante essa fundamentação, a metodologia consistiu na aplicação de um 

questionário envolvendo uma pesquisa sobre a importância da oratória no marketing pessoal 

de uma secretária executiva.  

 

 Assim, o trabalho se processou com base em uma pesquisa qualitativa do tipo 

estudo de caso. Escolheu-se a pesquisa qualitativa porque segundo Marconi e Lakatos (2000), 

proporciona ao pesquisador um contato direto com o objeto de estudo que esta sendo 

investigado e a pesquisa participante possibilita um trabalho coletivo onde o conhecimento do 

pesquisador e do pesquisado seja repensado, portanto, com este tipo de estudo estou 

diretamente ligada ao conhecimento da realidade em que está inserido o investigado.  

 

 O ambiente onde se processou a pesquisa foi no Curso de Secretariado Executivo 

da Universidade Federal do Ceará. A pesquisa realizada se baseou nos dados levantados por 

meio de um questionário aplicado junto aos alunos do referido curso.  

 

 

5.1 Análise dos Resultados  

 

 

 Foram entrevistados ao todo 25 alunos (as) do Curso de Secretariado Executivo, o 

qual pode-se perceber que a maioria ainda é do sexo feminino. Entre eles foram 02 alunos do 

sexo masculino e 23 do sexo feminino, conforme gráfico 1 demonstrado: 

92%

8%

Masculino Feminino

 
Gráfico 1 – sexo 

 

 

 

Fonte: dados dos entrevistados 
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 Em relação à faixa etária dessa clientela, pode-se averiguar conforme gráfico 2 

abaixo que, a idade entre 26 e o acima de 30 anos foi a faixa que dominou nesta pesquisa, isso 

nos leva a crer que tem mais profissionais entrando na universidade procurando se 

especializar. 

 

20%

24%

36%

20%

Entre 18 a 21 anos Entre 22 a 25 anos

Entre 26 a 30 anos Acima de 30 anos

 

Gráfico 2 - Faixa Etária 

Fonte: dados dos entrevistados 

 

 Levando-se em consideração o tipo de empresa que teve maior número de 

funcionários na profissão de secretários(a), o gráfico 3 abaixo demonstra que foi a empresa 

pública, isso mostra a procura do mercado por profissional especializado já que são bastante 

as vagas ofertadas para estágios nesta área. 

 

36%

28%

24%

12%

Pública Privada Economia Mista Informal

 

Gráfico 3 - Tipo de Empresa que trabalha 

Fonte: Dados dos entrevistados  

 

 Em referência ao porte da empresa, foi constatado, conforme gráfico 4, a seguir 

demonstrado que, as empresas que mais ofertam vagas para o profissional são as de grande 

porte já que são as que têm o maior número de vagas disponíveis. 
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12%

20%

28%

40%

Micro Pequena Média Grande

 

Gráfico 4 – Porte da empresa 

Fonte: Dados dos entrevistados  

 

 Considerando os relatos dos entrevistados em relação aos cargos que ocupam em 

suas respectivas empresas nas quais trabalham foi aferido que 4% ocupam o nível de chefia há 

20 anos, 24% destes são Assistentes Administrativos de 01 ano a 02 anos, 16% são 

Assistentes Financeiros de 06 meses a 02 anos, 4% é Vendedora há 02 anos e 08 meses, 16% 

dos entrevistados não puseram a função, 20% são Secretárias entre escolar e júnior de 03 

meses a 04 anos e os demais restantes ocupam entre outras funções diversas. 

 

4%
24%

16%
4%16%

20%

16%

Nível de Chefia 20 anos

Assistente Administrativo de 01 a 02 anos

Assistente Financeiro de 06 meses a 02 anos

Vendedora 02 anos e 08 meses

Não puseram a função

Secretária entre escolar e júnior 03 meses a 04 anos

Entre outras funções diversas
 

Gráfico 5 – Cargo que ocupam  

Fonte: Dados dos entrevistados  

 

 Foi observado que o cargo da maioria dos profissionais de secretariado é o de 

Assistente administrativo levando em conta que é uma das funções de imensa 

responsabilidade e ascensão com maiores chances do profissional chegar a um cargo de 

chefia.   
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 Dentre os quesitos abaixo, ao assinalarem os que consideram mais essenciais à boa 

oratória, foi aferido junto aos entrevistados que 32% destes acreditam que dominar o assunto 

é fator relevante para esse fim, seguidos de 28% destes que relataram ser desinibido e ter bom 

vocabulário. Os demais, 12% devem interagir com a platéia, 8% devem ter boa respiração, 

8% contornar conflitos, 4% devem dominar a platéia e 8% acrescentam que devem ter 

controle emocional. A mais importante das respostas para os entrevistados é dominar o 

assunto, pois é por meio dele que o profissional se sentirá seguro para transmitir a mensagem. 

28%

32%
12%

8%

8%
4% 8%

Ser desinibido e bom vocabulário Dominar o assunto

Interagir com a platéia Ter boa respiração

Contornar conflitos Dominar a platéia 

Ter controle emocional

 
Gráfico 6 – Quesitos essenciais à boa oratória  

Fonte: Dados dos entrevistados 

 

 Na sétima questão, das 25 pessoas entrevistadas 60% acham importante o domínio 

da oratória, os demais, 20% não responderam e 20% não lidam com o público e não acham 

tão importantes não. 

 

60%20%

20%

Dominio da oratória Não responderam Não lidam com o público

 

Gráfico 7 – Importância do domínio da oratória  

Fonte: Dados dos entrevistados 

 Ao destacarem o porquê de suas respostas, a maioria destes foram unânimes em 

afirmar que para um bom profissional de secretariado a oratória é de extrema importância 

para a profissão. 
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 Com relação aos elementos considerados mais importantes no marketing pessoal 

do profissional de secretariado executivo, os entrevistados relataram conforme gráfico 8 

abaixo que, 76% destes acreditam ser a aparência, seguidos de 12% oralidade/comunicação, 

4%, a pontualidade e os demais 12% acrescentaram ser as três opções anteriores. 

 

8%
12%

4%

76%

A aparencia A oralidade/comunicação

Pontualidade As três opções anteriores

 
Gráfico 8 – Elementos importantes no marketing pessoal do profissional de secretariado 

executivo   
Fonte: Dados dos entrevistados  

 

 Para os entrevistados as três opções são importantes na profissão de secretario (a), 

pois o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e competitivo.  

  

 Dos 25 entrevistados indagados sobre se acharem ser um bom orador, foi aferido 

junto aos mesmos, conforme gráfico 9, que 68% destes se consideram, os demais, 32% destes 

ainda tem algum bloqueio em se comunicar. 

 

68%

32%

bom orador algum bloqueio

 
Gráfico 9 – Consideram ser bom orador em sua função 

Fonte: Dados dos entrevistados 

 

 Cabe destacar que a maioria destes responderam que não tem dificuldade para se 

comunicar em suas funções profissionais. 
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 Com relação ao fazerem um curso auxiliar em oratória para maior habilidade em 

sua função, conforme dados dos entrevistados no gráfico 9 abaixo, 80% destes indicam que o 

fariam, seguidos de apenas 20% entrevistados que não o fariam.  

 

20%

80%

Não fariam curso de oratória Restante fariam

 

Gráfico 10 – Fazer curso auxiliar em oratória  

Fonte: Dados dos entrevistados 

 

 É importante considerar que como o mercado exige que o profissional se 

aperfeiçoe e tenham cursos adicionais, muitos dos entrevistados acataram a idéia de fazerem o 

curso por acharem que se aperfeiçoariam em suas habilidades de orador. E que o curso só 

traria benefícios para os mesmos. 

 

 No mundo globalizado e a exigência do mercado por profissionais cada vez mais 

capacitados é importante que o profissional tenha um diferencial na hora da contratação essa 

constatação é verificada por 68% destes que partem do princípio de que é importante a 

oratória como marketing pessoal do profissional, seguidos dos demais 24% que não 

responderam e 8% não acham importantes. 

68%
8%

24%

Acham importante a oratótria como marketing

Não responderam

N~so acham importante

 
Gráfico 11 – Marketing pessoal como ferramenta de venda 

Fonte: Dados dos entrevistados 
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 Dentre as estratégias de Marketing pessoal, para alcançar os objetivos em uma 

empresa, 72% dos entrevistados acreditam ser importante ter vários idiomas, 12% dizem ser 

pró-ativo, 4% ter comunicação/oralidade e 12% acrescentam que as três opções são 

essenciais. 

12%

12%

4%

72%

Acham importante ter vários idiomas

Ser pro-ativo

Comunicação/oralidade

As três opções

 

Gráfico 12 – Estratégia de marketing pessoal ter vários idiomas 

Fonte: Dados dos entrevistados 

 A maioria dos entrevistados acredita ser importante ter vários idiomas, ser pró-

ativo e uma comunicação bem desenvolvida para ter mais chances na hora de uma 

contratação. 

 

 Como meio de comunicação utilizado nas empresas, os entrevistados relataram 

que 64% destes usam o computador e o telefone, 20% usam apenas o computador, 4% a 

comunicação oral e os demais apenas o telefone e o sistema de som interno. 

64%

20%

4%
8% 4%

Usam o computador e o telefone como meio de comunicação

Usam apenas o computador

Comunicação oral

Apenas o telefone

O sistema inteiro

 
Gráfico 13 – Meio de comunicação utilizado nas empresas 

 

 Com a informatização, todo profissional atualmente, tem que ter o computador 

como um aliado nas suas funções diárias, isso é imprescindível no mercado de trabalho. 

Fonte: Dados dos entrevistados 
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 Considerando que em função de uma má comunicação muitos problemas podem 

ocorrer em uma empresa, apenas 20% dos entrevistados responderam que já tiveram 

problemas em função de uma comunicação mal compreendida e resolveram de maneira 

diplomática. 24% destas pessoas não responderam e 56% dos demais, ou seja, a maioria dos 

entrevistados, conforme gráfico 14 demonstrado abaixo, nunca tiveram problemas. 

20%

24%
56%

Pessoas já tiveram problemas Não responderam

Nunca tiveram problemas

 
Gráfico 14 – Problemas ocorridos devido à má comunicação 

Fonte: Dados dos entrevistados 

 

 Considerando, ainda, as respostas dos mesmos, como medidas para que esse mal 

entendido não se repita, a maioria destes profissionais buscam a veracidade da informação, 

outros ficam calado e os demais convocam reunião para abordarem esse assunto. A função do 

profissional de secretariado é de assessor do executivo por isso na maioria das vezes seu papel 

é de mediadora nos possíveis conflitos no ambiente de trabalho. 

 

 Com base que o mercado de trabalho é competitivo, 72% dos entrevistados 

disseram que sim, o profissional está apto a exercer a função de orador logo que sai da 

universidade, considerando que este tenha um bom aproveitamento no curso. 8% destes 

disseram que não e os demais 20% destes não responderam. 

76%

4%

20%

Técnicas de oratória Não acham importante Não responderam

 
Gráfico 15 – Apto a exercerem a função de orador  

Fonte: Dados dos entrevistados 
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 Cabe destacar que a maioria dos entrevistados respondeu que mesmo com toda a 

dificuldade em desenvolver técnicas na arte de bem falar eles consideram que estão aptos a 

enfrentar as dificuldades na hora de falar em público.  

 

 Partindo do princípio que na Universidade, é considerada de grande importância 

uma disciplina que desenvolva no profissional de secretariado a habilidade das técnicas de 

oratória para o exercício de sua função, foram averiguados junto aos entrevistados que 76% 

desses consideram importante essa habilidades, 4% desses não acham importante e os demais 

20% não responderam.     

 

76%

4%

20%

tecnicas de oratória Não acham importante Não responderam

 
Gráfico 16 – Consideram importante uma disciplina sobre técnicas de oratória  

 

Fonte: Dados dos entrevistados 

 

 Apesar de muitos não terem dificuldades para se comunicar em suas funções como 

estudantes, mas para o mercado de trabalho a maioria, responderam que seria muito útil uma 

disciplina que os ajudassem nas técnicas essenciais de uma boa oratória. 

  

 Considera-se importante destacar as palavras de Moscovici (2005, p. 38), “[...] o 

feedback é de grande importância no comportamento humano e nas relações interpessoais”. 

No processo de desenvolvimento da competência interpessoal, feedback é um processo de 

ajuda para mudanças de comportamento: é comunicação a uma pessoa, ou grupo, no sentido 

de fornecer-lhes informações sobre como sua atuação esta afetando outra pessoa. Feedback 

eficaz ajuda o indivíduo (ou grupo) a melhorar seu desempenho e assim alcançar seus 

objetivos. É um tipo de comunicação na qual deve ser compreendida e aceita e repassada com 

muita responsabilidade. 
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 Para Prette e Prette (2006), dar e pedir feedback constituem habilidades essenciais 

para regular os desempenhos nossos e das pessoas com quem convivemos visando relações 

saudáveis e satisfatórias. Utilizando de maneira intencional, o feedback pode ser entendido 

como uma descrição verbal ou escrita sobre o desempenho de uma pessoa. 

 

 Em relação ao que é característico no marketing pessoal de uma Secretária 

Executiva, foi verificado junto aos entrevistados conforme gráfico a seguir, que ser 

organizada e ter atitude é muito importante numa empresa, seguidos das demais opções.   

 

48%

28%

8%

8%
8%

Ter atitude e organização Boa aparência e empatia

Falar bem com expressividade Ser natural 

Ser atenciosa e discreta

 
Gráfico 17 – Características no marketing de pessoal de uma secretaria executiva 

Fonte: Dados dos entrevistados 

 

 No ambiente de trabalho é importante todas essas opções, mais as que os 

entrevistados responderam como as mais importantes foram ser organizadas e ter atitude já 

que o mercado exige profissionais com habilidades para se destacar entre os demais.  

 

 O gráfico a seguir, tem relação à oratória como requisito de grande importância 

para a promoção do marketing pessoal de uma Secretária Executiva. 

 

84%

16%

Sim Não

 
       Gráfico 18 – Oratória como requisito para a promoção do marketing pessoal  

 

Fonte: Dados dos entrevistados 
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 Foi verificado junto aos entrevistados conforme gráfico a seguir, que essa 

constatação é considerada pela maioria dos entrevistados, pois 84% destes relataram que 

afirmativamente, enquanto apenas 16% disseram não. 

 

 A maioria dos alunos respondeu que a oratória é um dos importantes requisitos 

para a promoção do marketing pessoal do profissional de secretariado, porém se essa 

habilidade for desenvolvida ao longo do curso ou nas funções já como profissional isso só 

vem a agregar valor à sua profissão. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 A análise deste estudo pautou-se na observação da importância da boa 

comunicação e sua oratória como marketing pessoal para a profissional de secretariado 

executivo e foi a partir da pesquisa de campo, que o objetivo maior foi alcançado. Dessa 

maneira foi possível observar que a visão da secretária em relação à necessidade de 

desenvolver suas habilidades comunicacionais seria satisfatória, se a profissional já 

desenvolvesse na universidade as habilidades de uma boa oratória. 

 

 Como a comunicação e a oralidade é fato decisivo para a vida do homem em 

sociedade, procurou-se saber dos entrevistados, qual o meio de comunicação mais utilizado 

por eles no ambiente interno das empresas. Segundo os dados obtidos, o telefone e a internet 

são as fontes mais utilizadas para esse fim, o que implica em dizer que a vida agitada da atual 

sociedade, é acentuada pelo avanço das novas tecnologias. 

 

 Percebe-se, ainda, por meio das respostas do questionário aplicado que, as 

secretárias se vêem como comunicadoras dentro das empresas, muitas acreditam que devem 

verificar se as mensagens transmitidas foram compreendidas de forma correta, para evitar, 

dessa forma, a ocorrência de maus entendidos, pois ressaltaram que as principais barreiras à 

comunicação são as informações passadas de maneira incompleta pelo chefe, dificultando o 

entendimento, ocasionando assim um problema para a empresa.  

 

 E através da pesquisa observou-se também a preocupação do profissional de 

secretariado em adquirir experiências para desenvolver seu marketing pessoal, através de 

cursos que possam agregar valor ao seu currículo, como também desenvolver habilidades que 

fazem seu diferencial. Algumas características também foram ressaltadas como competências 

importantes do profissional de secretariado. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO À PESQUISA  

 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado 

Executivo. 

Curso de Graduação em Secretariado Executivo 

Pesquisa da importância da oratória no marketing pessoal de uma Secretaria Executiva  

01. Sexo:  

  Masculino    Feminino 

02. Faixa etária:  

  Entre 18 e 21 anos    Entre 26 e 30 anos 

  Entre 22 e 25 anos    Acima de 30 anos 

03. Tipo de empresa que trabalha: 

  pública      economia mista 

  privada     informal 

04 Porte da empresa 

  micro     média  

  pequena    grande 

05 Cargo que ocupa: 

_____________________________________ Há quanto tempo?_________________ 

06. Dentre os quesitos abaixo assina-le os que considera mais  essenciais à boa oratória? 

a  Ser desinibida(o)?  e  Ter boa respiração? 

b  Ter um bom vocabulário?  f  Contornar conflitos? 

c  Dominar o assunto ?  g  Dominar a platéia? 

d  Interagir com a platéia?  h  Ter controle emocional? 

 07.Você considera importante o domínio da oratória para o profissional de Secretariado 

Executivo?    

  Sim    Não 

Porque ? 

____________________________________________________________________  
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08.Qual desses elementos você considera importante no marketing pessoal do profissional de 

secretariado Executivo? 

a  A aparência Pessoal  c  A pontualidade 

b  A oralidade/ comunicação    d  As três opções anteriores. 

09.Você se considera um(a) bom (oa) orador (a) nas suas funções de secretário? 

  Sim    Não 

Por que? _____________________________________________________________  

10 .Hoje é muito comum profissionais que não tenham muita habilidade na oratória,fazerem 

cursos auxiliares em oratória você faria um? 

  Sim    Não 

11.O Marketing  Pessoal é uma ferramenta de venda,na sua opinião todo profissional tem que 

ter essa preocupação em ser um produto, inclusive o profissional de Secretariado?  

  Sim    Não 

12.Dentre tantas estratégias de marketing pessoal para se alcançar objetivos em uma empresa 

quais desses requisitos você considera importante para o profissional de secretariado? 

a  Saber falar vários idiomas  c  Comunicativo/Oralidade 

b  Ser Pró-ativo  d  As três opções anteriores 

13.Com muitos meios de comunicação utilizados nas empresas quais desses você utiliza mais 

em suas atividades? 

a  Computador    c  Comunicação Oral 

b  Telefone  d  Sistema de som interno 

14.Você já teve problemas em função de uma comunicação mal compreendida no seu 

ambiente de trabalho? 

  Sim    Não 

15.Se sua resposta foi sim o que você fez para que esse mal entendido não tenha se repetido? 

______________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________ 

16.No Mercado de trabalho tão competitivo,o profissional de secretariado,na sua opinião está 

apto a exercer funções de um orador, logo quando sai da Universidade? 

  Sim    Não 

17. Na Universidade você considera importante uma disciplina que desenvolva no   estudante 

de secretariado a habilidade das técnicas de oratória? 

  Sim    Não 
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18. O que é característico no marketing pessoal de uma Secretária Executiva? 

a  Ter atitude  e  Falar Bem sendo expressiva 

b  Uma boa Aparência  f  Ser natural 

c  Empatia  g  Organizada  

d  Simpática e popular  h  Atenciosa e discreta 

19. A oratória na sua opinião é um dos mais importantes requisitos para a promoção do 

marketing Pessoal do profissional de secretariado Executivo? 

  Sim    Não 
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Anexo 2  

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre 

Ir para: navegação, pesquisa 

Nota: Para outros significados de Cícero, ver Cícero (desambiguação). 

Marco Túlio Cícero 

 

Nascimento 
3 de Janeiro de 106 a.C. 

Arpino, Itália 

Morte 
7 de Dezembro de 43 a.C. 

Formia, Itália 

Ocupação Político, orador e filósofo 

Principais interesses Astronomia, Matemática, Engenharia, Física 

Influências Platão e Médio Platonismo, Estoicismo 

Influenciados Tácito, Plínio, Quintiliano 

 

Marco Túlio Cícero, em latim Marcus Tullius Cicero (Arpino, 3 de Janeiro de 106 a.C. — 

Formia, 7 de Dezembro de 43 a.C.), foi um filósofo, orador, escritor, advogado e político 

romano. 

Cícero é normalmente visto como sendo uma das mentes mais versáteis da Roma antiga. Foi 

ele quem apresentou aos Romanos as escolas da filosofia grega e criou um vocabulário 
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filosófico em Latim, distinguindo-se como um lingüista, tradutor, e filósofo. Um orador 

impressionante e um advogado de sucesso, Cícero provavelmente pensava que a sua carreira 

política era a sua maior façanha. Hoje em dia, ele é apreciado principalmente pelo seu 

humanismo e trabalhos filosóficos e políticos. A sua correspondência, muita da qual é dirigida 

ao seu amigo Ático, é especialmente influente, introduzindo a arte de cartas refinadas à 

cultura Europeia. Cornelius Nepos, o biógrafo de Ático do século I a.C., comentou que as 

cartas de Cícero continham tal riqueza de detalhes "sobre as inclinações de homens 

importantes, as falhas dos generais, e as revoluções no governo" que os seus leitores tinham 

pouca necessidade de uma história do período. 

Durante a segunda metade caótica do século I a.C., marcada pelas guerras civis e pela 

ditadura de Júlio César, Cícero patrocinou um retorno ao governo republicano tradicional. 

Contudo, a sua carreira como estadista foi marcada por inconsistências e uma tendência para 

mudar a sua posição em resposta a mudanças no clima político. A sua indecisão pode ser 

atribuída à sua personalidade sensível e impressionável: era propenso a reagir de modo 

exagerado sempre que havia mudanças políticas e privadas. "Oxalá que ele pudesse agüentar a 

prosperidade com mais autocontrole e a adversidade com mais firmeza!" escreveu C. Asínio 

Pólio, um estadista e historiador Romano seu contemporâneo.  
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