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RESUMO 

 

 

 

O profissional de Secretariado Executivo vem ocupando espaço cada vez mais evidente no 

mercado de trabalho e na estrutura organizacional, tanto em virtude da demanda de mercado, 

quanto das necessidades de dinamismo na administração moderna que demonstra o 

crescimento da referência ao mesmo que tem buscado em seu campo de trabalho visão e 

atitude de atuações com excelência cumprindo o verdadeiro papel atuante com características 

próprias. Este trabalho tem como objetivo geral investigar os desafios para o profissional de 

Secretariado Executivo do gênero masculino nas organizações contemporâneas. Foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: analisar a inserção do gênero masculino na 

profissão de Secretariado Executivo e identificar os desafios enfrentados pelo Secretário 

Executivo do gênero masculino para o seu desenvolvimento e crescimento profissional. Para 

tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, seguida de uma pesquisa de campo junto aos 

atuantes em Secretariado Executivo do gênero masculino. Após a análise dos dados concluiu-

se que apesar dos obstáculos a serem superados, a pesquisa sinalizou que a tendência é que 

essas oportunidades crescem, sendo necessário que todos os autores da área busquem a 

equidade de gêneros na profissão. Ainda não é tão comum ver a atuação masculina na 

profissão, entretanto, já existe uma evolução e percebe-se que o gênero atuante na profissão já 

é uma realidade.   

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Secretariado Executivo. Gênero. Demandas do Mercado. 
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ABSTRACT 

 

Professional Executive Secretariat has been occupying space that is increasingly 
evident in the labor market and organizational structure, both because of market 
demand, the needs of dynamism in the modern administration that demonstrates the 
growth of the reference to it which has sought in his field of view and attitude to work 
with excellent performances fulfilling the true active role with its own 
characteristics.This study aims at investigating the challenges to the Executive 
Secretariat professional male in contemporary organizations. We defined the 
following objectives: to analyze the inclusion of males in the profession of Executive 
Secretary and identify the challenges faced by the Executive Secretary of males for 
their development and professional growth. To this end, we performed a literature 
search, followed by a field research to working in the Executive Secretariat of the 
male. After analyzing the data it was concluded that despite the obstacles to be 
overcome, the study pointed out that the trend is that these opportunities grow, 
requiring all authors in the area to seek gender equity in the profession. Although not 
as common to see male performance in the profession, however, there is already an 
evolution and it is clear that gender is already active in the profession a reality. 
 

KEY-WORDS: Executive Secretariat. Gender. Market demands. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O profissional Secretário Executivo vem ocupando espaço cada vez mais evidente 

no mercado de trabalho e na estrutura organizacional, tanto em virtude da demanda de 

mercado, quanto das necessidades de dinamismo na administração moderna que demonstra o 

crescimento da referência a este profissional que tem buscado em seu campo de trabalho visão 

e atitude de atuações com excelência cumprindo o verdadeiro papel do profissional com 

características próprias. Nesse contexto, estão inseridos os profissionais de Secretariado 

Executivo do gênero masculino.  Vale salientar que nos primórdios da história da profissão, 

esta era eminentemente masculina passando a ser ocupada pelas mulheres “[...] a partir da I 

Guerra Mundial (1914-1918) que descortinou o mercado para a mulher” (SABINO; ROCHA, 

2004, p. 8). Atualmente, percebe-se a crescente inserção do homem na profissão.  

Esta monografia apresenta abordagens sobre histórico da profissão com os escribas e a 

sua evolução nas circunstâncias de cada época, a regulamentação da profissão no Brasil e a 

criação do curso de nível superior na Universidade Federal do Ceará – UFC. Na inserção de 

conhecimento, utilizam-se dados adquiridos junto ao Sindicato das Secretárias e Secretários 

do Estado do Ceará (SINDSECE) sobre o quantitativo de profissionais do gênero masculino 

sindicalizados fazendo um contraponto aos profissionais que de fato exercem a profissão. 

O profissional Secretário Executivo deve ser preparado para desempenhar, com 

exímia competência, as tarefas inerentes à profissão, contribuindo para a melhoria da 

qualidade e maior produtividade nas organizações enfatizando suas características ao que se 

remete não só ao gênero, mas as competências pessoais, pois o “profissional competente é 

todo aquele que sabe exercer o que dele é esperado e o que ele próprio espera de si mesmo” 

(RIBEIRO, 1990, p. 89).  

O Secretário Executivo que pretenda inserir-se nesse contexto organizacional deve 

buscar eficiência e eficácia nas rotinas e atribuições que são designadas ao seu cargo. Diante 

do perfil atual, o assessor executivo, torna-se o responsável por várias atividades 

organizacionais, desde as rotineiras como organizar reuniões, viagens e agenda, até as mais 

elaboradas como assessorar projetos, apresentar relatórios e pareceres, representar o executivo 

em negociações e eventos à articulação e implementação de inovações nas atividades 

gerenciais. Sobre as atribuições do profissional Secretário Executivo em uso de suas 

atribuições rotineiras, Portela e Schumacher (2006) definem como: redação e a gestão de 

correspondência, os trabalhos de tomada de notas e datilografias, elaboração de atas de 

reuniões, arquivo dos documentos do escritório, organização com rapidez e exatidão da 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsindsece.no.comunidades.net%2F&ei=csHGTKqBIYKClAf-qojrAQ&usg=AFQjCNGIh3WKN437_fNP1f6R6qjQUNk_-Q
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsindsece.no.comunidades.net%2F&ei=csHGTKqBIYKClAf-qojrAQ&usg=AFQjCNGIh3WKN437_fNP1f6R6qjQUNk_-Q
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classificação, do registro e dos arquivos, preparação e organização de assembléias, reuniões, 

seminários e convenções, planejamento de viagens, o que implica planejar os transportes, 

marcar os bilhetes, as reservas em hotéis, ocupar-se dos vistos, gestão das chamadas 

telefônicas de entrada e saída. 

Diante dessas reflexões, faz-se necessária uma abordagem histórica, demonstrativa e 

situacional da profissão e das experiências em Secretariado Executivo voltadas para os 

profissionais do gênero masculino e sua atuação no mercado de trabalho para melhor 

evidenciar as atividades e o perfil almejados pelo mercado e disputado entre o campo 

profissionalizante e os profissionais ou futuros profissionais.  

 

1.1 Formulação do Problema 

 

 

Atualmente, com o aprofundamento da globalização da economia, das necessidades 

cotidianas e rotineiras no ambiente de trabalho, os mercados se deparam com uma mão-de-

obra em evolução que é a do homem na profissão de Secretário Executivo. Existem 

dificuldades evidentes relativas à localização e a definição de onde estão inseridos e de onde 

procurar tal mão-de-obra capacitada e fundamentada na teoria e prática referentes à profissão. 

Cada empresa solicita as atribuições que almejam aos seus profissionais Secretários 

Executivos; “cada um escolhe um tipo de adjetivo que gostaria que fosse “inerente” à 

secretária” (GARCIA, 1999, p. 92). Falar em homens na profissão de Secretário Executivo 

remete a ideia de suas competências e os laços culturais que ainda prendem a visão de 

algumas empresas quanto ao gênero nas atribuições da profissão. Entretanto, não é o gênero 

que vai dividir os fatores de produtividade na profissão e sim as suas competências no uso de 

suas atribuições que são comuns em ambos os gêneros. As características que qualquer 

empregador espera de um profissional em Secretariado Executivo, segundo Garcia (1999), é 

que o mesmo seja atencioso, tenha boas maneiras e bom nível cultural, eficiência, honestidade 

e responsabilidade. Dessa forma, percebe-se que, para a área secretarial, o gênero é subjetivo, 

pois as atribuições da profissão cabem e competem aos dois gêneros humanos. A partir dessas 

reflexões, este trabalho visa responder ao seguinte questionamento: Que desafios são 

enfrentados por esse profissional para o seu desenvolvimento e crescimento nas organizações 

contemporâneas? 
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1.2 Justificativa 

 

A profissão de Secretariado é exercida em sua maioria por profissionais do sexo 

feminino embora perceba-se um crescente retorno da atuação do gênero masculino ao 

universo secretarial. O que divide os gêneros dos profissionais de Secretariado Executivo das 

oportunidades e reconhecimentos vem de épocas mais remotas onde o domínio da profissão 

era executada predominantemente pelo gênero masculino e a indicativa é de que a cultura, 

com o passar dos anos e ocorridos, enfraqueceu a presença do gênero na profissão fazendo 

existir a dificuldade atual da aceitação do profissional do gênero masculino no exercício da 

profissão, tal visão cultural deu-se, principalmente, durante a Segunda Guerra Mundial, 

conforme explica Figueiredo (1987 p. 14): 

Após a Segunda Guerra Mundial, a profissão adquiriu melhores perspectivas. A 

catástrofe dizima milhares de bons profissionais nos campos de batalha e muitos dos 

que tinham conseguido regressar, estavam tão mutilados ou neuróticos, que já não 

podiam mais reassumir as antigas tarefas. Em contrapartida, no decorrer da Guerra, 

as mulheres haviam descoberto seu próprio valor, tendo servido nas fábricas de 

armamento, nos hospitais da frente de batalha e na substituição dos homens que 

partiam para luta. 

 

Atualmente, observa-se o ressurgimento da figura do homem no exercício do 

Secretariado Executivo para suprir as necessidades do mercado em virtude da globalização e 

da dinâmica administrativa. Sobre conhecimento a cerca do universo que compõe a categoria, 

o aludido trabalho tenta trazer uma visão holística em parâmetros estudados em torno das 

questões ainda discutidas sobre o Secretariado voltado para o gênero masculino, sua 

versatilidade e suas características que se adéquam as diversas funcionalidades e/ou 

adversidades que formam o ofício da profissão e a exploração dessas ideias com bases 

fundamentadas são a fonte desta monografia. A evolução do gênero na profissão acompanha o 

avanço da globalização, conforme Carvalho e Grisson (1998 p. 463): 

O profissional secretário participante do processo de globalização, desenvolve e 

aprimora diariamente suas habilidades de comunicação, além do telefone, fax, e-

mail e internet. Ele é o navegador de informações, freqüentemente interpretando e 

traduzindo a multidiversidade de culturas e linguagem, sendo o elo entre a 

tecnologia e a realidade 

 

Para um estudo mais abrangente, se faz necessário gerar conhecimento aos futuros 

profissionais do gênero masculino que querem optar pelo Secretariado Executivo como 

profissão e tornar evidente o cotidiano e o que se vive realmente como profissionais 

experientes e os diferentes ambientes de trabalho. A questão levantada estaria frente às 

dificuldades relacionadas ao campo de atuação do profissional, onde pode-se encontrar 

profissionais de Secretariado Executivo do gênero masculino, as oportunidades e demandas 
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do mercado, bem como os desafios profissionais a serem superados, no intuito de solucionar 

as questões referentes às dificuldades de inserção do profissional no mercado de trabalho por 

meio de fontes bibliográficas e uma pesquisa de campo para efetuação de respostas. 

 Diante do exposto, salienta-se a relevância da pesquisa proposta, visto que a mesma 

poderá contribuir para os estudos e discussões na área, evidenciar as oportunidades de atuação 

profissional em secretariado para aqueles que pretendem inserir-se na profissão, bem como 

colaborar para a quebra de paradigmas relativos à cultura de que secretariado é profissão 

feminina.   

 

1.3 Hipóteses 

 

O profissional de Secretariado Executivo ao deparar-se com o mercado de trabalho 

passa a encontrar um choque estereótipo, consequência da influência cultural gerada no 

histórico da profissão. Tal estereótipo deprecia a visão mercadológica sobre o profissional e 

as atribuições que o cabe, no entanto, as intensas e constantes mudanças ocasionadas pela 

dinâmica de mercado trazem outra vez em foco o gênero às atribuições do ofício referentes à 

profissão de Secretário Executivo. Dessa forma, este trabalho visa testar as seguintes 

hipóteses: 

 

a) o universo secretarial para os profissionais do gênero masculino ainda é abstruso a 

uma minoria no que se refere aos aspectos relativos à sua inserção no mercado de 

trabalho, por uma questão cultural; 

b) a quebra de antigos paradigmas e a nova visão de mercado atrai mais profissionais do 

gênero masculino à profissão de Secretário Executivo. 

 

 

 1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Investigar os desafios enfrentados pelo profissional de Secretariado Executivo do 

gênero masculino nas organizações contemporâneas.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar a inserção do gênero masculino na profissão de Secretariado Executivo; 
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c) Identificar os desafios enfrentados pelo Secretário Executivo do gênero masculino 

para o seu desenvolvimento e crescimento profissional. 

 

 

1.5 Estrutura do Trabalho  

 

Este trabalho está organizado em 5 (cinco) seções: 

A primeira seção visa fornecer uma visão geral do trabalho apresentando o tema 

proposto, a formulação do problema, a justificativa e os objetivos. 

A segunda seção faz uma explanação sobre o histórico da profissão, evolução, queda 

e ressurgimento do gênero masculino na área secretarial. 

A terceira seção apresenta um delineamento da atuação masculina em Secretariado 

Executivo na atualidade, abrangendo: suas atribuições, seu perfil, suas oportunidades e 

demandas do mercado.  

A quarta seção apresenta a análise e os resultados da pesquisa de campo efetuada 

com profissionais graduados em Secretariado Executivo que atuam na área.  

O quinto capítulo apresenta as considerações finais do trabalho.  
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA PROFISSÃO DE SECRETARIADO: QUEDA E 

RESSURGIMENTO DO GÊNERO MASCULINO NA ÁREA  

 

2.1 Histórico da Evolução da Profissão no Mundo 

 

Segundo Figueiredo (1987), o termo “Secretário”, de origem latina, significa o que 

guarda segredos. Para Nonato Júnior (2009) na composição das palavras secretariado e 

secretário que tem origem do Latim, (Secretarium – Secretum) que respectivamente 

significam, lugar retirado, conselho privado e segredo, retiro, local particular, mistério. A 

partir dessas citações entende-se que, como a própria definição demonstra em seu sentido 

mais específico, não há como imaginar um profissional da categoria que não seja capaz de 

manter o mais absoluto sigilo, sendo os olhos, ouvidos e memória da empresa. 

Para compreender como a profissão de Secretariado surgiu, faz-se importante 

relembrar que a mesma originou-se de uma configuração eminentemente masculina e, por 

conseqüências históricas e aspectos culturais, passou a ser predominantemente feminina, 

permanecendo um campo dominado pelas mulheres até os dias atuais, onde a figura 

masculina ressurge. Pouco se sabe sobre a verdadeira origem da profissão; diversos artigos, 

projetos, trabalhos e fundamentos de pesquisas de cunho científico apresentam referências aos 

escribas como ponto inicial da profissão. Outros estudiosos afirmam que o marco inicial da 

profissão dá-se ao homem das cavernas quando, conforme ressalta Figueiredo (1987, p. 13): 

Não há muitos registros históricos sobre a origem da atividade Secretarial, mas é de 

imaginar que ela deva ter surgido com o homem das cavernas. Quando o primeiro 

troglodita resolveu encarregar um membro da tribo de desenhar pelas paredes da gruta 

o resultado de suas caçadas. 

 

Oficialmente os estudos demonstram que são determinados como os primeiros 

profissionais de Secretariado, com bases fundamentadas na história da antiguidade, os 

escribas, embora não haja registros de uma data exata do surgimento da profissão, mas 

estima-se que tenha sido no Egito Antigo, por volta de 500 a.c. (CASSIMIRO, 1998 apud 

VITÓRIA, 2009). 

Segundo Garcia (1999, p. 57): 

No auge da Antiguidade Oriental, surge o Escriba Egípcio treinado para escrever ou 

gravar os hieróglifos, termo grego que significa gravação sagrada. Como a sociedade 

egípcia era baseada em registros, os escribas conquistaram posições de grande 

autoridade por saberem ler e escrever. Tratava-se de um alto funcionário do governo, 

que servia de intermediário entre o poder público e o povo. Em papiro, uma planta 

uma planta das margens do rio Nilo, ele registrava as ordens, os decretos e os relatos 

ligados à vida dos faraós. É por isso que o escriba pode ser considerado o precursor 

dos funcionários de escritórios, e por analogia, da Secretária. 
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Para Garcia (1999), a estrutura social egípcia era encabeçada pelo faraó e seguida 

pela família real e os membros das classes superiores: nobres, senhores de terras, funcionários 

do governo, oficiais do exército e sacerdotes. Assim era formada a hierarquia superior da 

época. Os escribas, juntamente com os mercadores, artesão e marinheiros, formavam a classe 

média. Entretanto, pelo prestígio que desfrutavam do conhecimento da escrita, circulavam 

livremente entre a classe dominante. Dessa forma percebe-se como eram bem quistos os 

profissionais que lidavam com o que hoje é chamado de universo secretarial. 

Conforme Nonato Júnior (2009), por centralizar tamanha gama de conhecimentos, o 

escriba se afirmou como uma das primeiras categorias intelectuais da história. Assim, 

percebe-se como a intelectualidade está ligada à profissão de Secretariado desde seus 

primórdios. Dessa forma, é evidente o exercício do Secretariado pelo escriba e a hierarquia 

formada, onde os registros ficavam por parte do escriba que também lutava, mas pelas causas 

do faraó, estrutura que se assemelha bastante as empresas dos dias de hoje, onde o 

profissional de Secretariado trabalha em função da empresa com um chefe direto. Para 

Nonato Júnior (2009, p. 82): 

Os escribas poderiam ser encontrados sob diferentes denominações na Grécia Antiga, 

Império Romano, Ásia Menor e Antigo Egito. Eles ocupavam vários cargos 

importantes nos negócios públicos das regiões em que atuavam. Em alguns casos, os 

escribas também trabalhavam na condição de Secretários do Estado, cuja tarefa era 

preparar e emitir decretos sob ordens de reis, faraós e altos militares. Exerciam, ainda, 

muitas outras atividades importantes de domínio público, como intelectuais de 

renomada autoridade e influência nos negócios dos Estados. 

 

Pelo aspecto intelectual, os escribas eram grandes estrategistas e tiveram destaque 

durante o Império de Alexandre Magno onde suas características de luta e intelectualidade se 

encaixavam perfeitamente ao contexto em que eram exercidas tais funções militares. Nonato 

Júnior (2009, p. 83) afirma:  

A partir de Alexandre, os líderes internacionais passaram a perceber melhor a 

importância das assessorias para o sucesso de qualquer trabalho intelectual, bélico ou 

Administrativo realizado na época. Foi no império de Alexandre, O Grande, que a 

atividade de assessoria entrou em evidência, embora o trabalho de escriba já fosse 

comum há muitos séculos em regiões do Antigo Egito, onde realizava sobretudo 

atividades de assessoria ligadas à escrita, arquivos e registros documentais. 

 

Com o passar dos anos, a difusão do conhecimento passou a ser mais comum e mais 

pessoas tiveram acesso aos estudos e os foram perdendo a importância que lhes era atribuída. 

Assim, aos poucos, a profissão foi desaparecendo. Nonato Júnior (2009. p. 85) afirma que: 

O trabalho dos escribas passou por diversas modificações após o apogeu do Império 

Romano no norte da África,Ásia Ocidental e Mediterrâneo Oriental, o que gerou uma 

crise no trabalho desta categoria. Isso foi encadeado também pelo processo de 



 

 

16 

 

democratização na Grécia e a difusão de novas concepções religiosas e políticas no 

sudeste do continente europeu. 

 

Percebe-se que, logo após, a época de modificações ocorridas com a difusão do 

conhecimento, o trabalho do escriba passou a ter menos prestígio, quando o conhecimento 

passou a ser estendido e bem mais comum, aproximando e tornando público o conhecimento 

das ciências ao povo. Em seqüência, a história do profissional Secretário Executivo, destaca-

se a Idade Média, Nonato Júnior (2009) explica que a partir das modificações ocorridas no 

trabalho dos escribas, o Secretariado dos períodos seguintes passou a ser desempenhado, 

principalmente, em mosteiros, monastérios e sociedades intelectuais e religiosas.  Ao longo de 

toda Idade Média, o trabalho das Assessorias perdeu um pouco de seu caráter prioritariamente 

profissional, ficando concentrado em instituições políticas e religiosas. Nesta época, os 

trabalhos desenvolvidos pelos secretários eram, sobretudo, atividades de copistas e 

arquivistas. 

Sobre o gênero masculino em atuação no Secretariado, Figueiredo (1987) afirma que 

em meados do século XIV, 70% da classe Secretarial originava-se dos mosteiros, fato este 

nada surpreende, pois naquela época os secretários eram todos homens. É interessante notar 

como a figura masculina domina extremamente os campos de atuação da profissão de 

secretariado nessa época. Com o passar dos anos, a economia seguiu sua evolução e com isso, 

o perfil do Secretário teve que começar a se adequar as novas demandas do mercado advinda 

da época e, para Nonato Júnior (2009), os séculos XV e XVIII, a revolução comercial e o 

mercantilismo ascendente fazem com que, paulatinamente, a figura do Secretário reapareça 

nos trabalhos econômicos e nos serviços oferecidos pela urbanização e industrialização 

crescente. 

 Surge, então, a Revolução Industrial, o marco da segunda metade do Século XVIII 

que traz consigo evolução tecnológica da época e uma crescente busca de capital e domínio de 

mercado, forte concorrência e onde a profissão ainda era exercida basicamente por 

profissionais do sexo masculino. Sobre a Revolução Industrial com vista no gênero masculino 

e as atribuições do trabalho na época, Nonato Júnior (2009, p. 88) afirma que: 

Na segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial trouxe a complexificação 

dos processos de produção de máquinas e equipamentos tecnológicos. Com isso, a 

estrutura das organizações foi reconfigurada, exigindo a figura de assessores 

executivos para que os trabalhos administrativos fossem feitos com qualidade e 

otimização. Até este período a profissão era exercida basicamente por profissionais do 

sexo masculino, com habilidades em redação, economia, contabilidade e filosofia.  
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De acordo com Nonato Júnior (2009), durante o mesmo período, ocorreram as 

batalhas de Napoleão Bonaparte na tentativa de dominar a Rússia em que, em seu grupo de 

batalha, declarou levar uma mulher para registrar seus feitos de batalha, mas a tentativa de 

inserir a primeira mulher no exercício da profissão não chegou a se concretiza, pois a esposa 

de Napoleão, Josefina, fez solicitação ao marido que levasse em suas batalhas um grande 

lingüista francês chamado François Chapollion que teve destaque por seu alto conhecimento 

no ofício. 

Nonato Júnior (2009. p. 88) salienta que: 

Se por um lado tal episódio impediu o fato histórico da inserção da mulher no 

trabalho secretarial, por outro lado esta situação foi responsável por um dos principais 

marcos da história do Secretariado ocidental. Trata-se François Chapollion que se 

consagrou como um maiores secretários de todos os tempo. Muitos historiadores 

concordam que Chapollion marcou a passagem do antigo escriba para o secretário 

moderno. Alguns o intitulam como “o último escriba”, outros o tratam como “o 

pioneiro secretário.  
 

Esse destaque histórico de François Chapollion consolida ainda mais a presença do 

gênero masculino como destaque na profissão na época e traz conceitos de atribuições das 

quais até hoje fazem parte da gama de exercícios da profissão. Nesse sentido, Nonato Júnior 

(2009, p. 89) define que: 

[...] seu trabalho de assessoria partia da premissa do conhecimento como um todo, 

ou seja, era necessário possuir sabedoria em muitas áreas humanas e culturais. Este 

estudioso deixou para o trabalho secretarial o legado de que o labor da assessoria 

deve ser feito com grande aprofundamento teórico e uma ampla visão cultural sobre 

a realidade assistida. 

 

Dando sequência à evolução histórica no século XIX e início do século XX, 

houveram diversas guerras regionais e duas grandes guerras são instauradas, como ressalta 

Nonato Júnior (2009, p. 89):  

O fato faz com que os homens se distanciem do mercado para lutar nas frentes de 

batalhas, campos de guerra e, alguns, usem seus conhecimentos nas estratégias de 

combate. Devido a ocupação do gênero masculino nas frentes de guerra, abre-se 

espaço para a inserção da mulher no mercado pela necessidade de mão-de-obra nas 

mais diversas áreas do trabalho comercial e industrial. Neste período, o trabalho 

feminino na indústria ainda estava concentrado em atividades manufatureiras ou em 

trabalhos secundários.   

 

Para Figueiredo (1987), sobre a segunda grande guerra, e a visão sobre a profissão 

em um cenário de pós-guerra e mostrando onde a força masculina perde um pouco de seu 

contato com a profissão e o surgimento da mulher neste âmbito. Figueiredo (1987, p.14), 

considera: 

[...] após a II Guerra Mundial, a profissão adquiriu melhores perspectivas. A 

catástrofe dizimara milhares de bons profissionais nos campos de batalha e muitos 
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dos que tinham conseguido regressar, estavam tão mutilados ou neuróticos, que já não 

podiam mais reassumir as antigas tarefas. Em contrapartida, no decorrer da Guerra, as 

mulheres haviam descoberto seu próprio valor, tendo servido nas fábricas de 

armamento, nos hospitais da frente de batalha e na substituição dos homens que 

partiam para a luta.  

 

 É devido aos acontecimentos históricos da época, o gênero feminino ingressa no 

mundo de trabalho do Secretariado. Fato que ocorreu intensivamente em países da Europa 

Ocidental e nos Estados Unidos e Canadá. (NONATO JÚNIOR, 2009). No início, a maioria 

das mulheres exercia cargo de confiança em escritórios de amigos ou familiares e ganhava um 

ordenado muito inferior ao que era pago aos homens e isso persiste, infelizmente, até os dias 

de hoje. 

Passadas as Grandes Guerras, e com as expectativas de retorno aos mercados e ao 

espaço de trabalho, Figueiredo (1987, p.15) afirma que: 

[...] quanto aos homens, talvez feridos em seus brios, ou talvez por indulgência, 

passaram a considerar suas próprias tarefas secretariais como diferentes e, por muito 

tempo, não se dignaram a incluir-se na mesma faixa profissional das colegas 

mulheres: secretária, era aquela que datilografava e recebia rosas; secretário, aquele 

que, a nível bem superior (no entender deles), agilizava os assuntos dos mais altos 

empresários e homens públicos. Para ambos os casos, entretanto, não havia o menor 

respaldo jurídico, uma vez que a profissão não era reconhecida. Secretário significava 

mais uma emprego que uma profissão, e começava-se, apenas por imposição das 

circunstâncias, aprendendo a fazer, fazendo. 

 

É notório que aquela visão antes existente de uma profissão de domínio extremo do 

gênero masculino e grande destaque aos intelectuais e suas atribuições teve seu recesso em 

números da presença masculina na profissão de Secretário Executivo em virtude das Guerras, 

quando o mercado tende a se adequar a nova demanda de mão-de-obra que, até os tempos 

atuais, passa a ser de predominância do gênero feminino e um novo estereótipo é criado sobre 

a profissão onde o mercado logo inclue aspectos um pouco quanto femininos a profissão na 

época, aspectos que firmam ainda mais a força do gênero na profissão e distanciaram o 

profissional do gênero masculino por uma visão mais discriminatória ao qual era imposta, no 

período, pelas “competências” atribuídas ás secretárias e é importante também ressaltar que os 

salários já não eram mais tão atrativos também por conta da desvalorização que era imposta 

ao gênero na época em que a figura feminina se inseria no ramo empresarial, como afirma 

Garcia (1999, p. 59):  “do ponto de vista dos patrões „fazer um pouquinho de café, administrar 

telefonemas e datilografar‟ são tarefas que não justificam uma boa remuneração.” Observa-se 

que durante o século XX, em sua segunda metade, ocorre evolução tecnológica em que os 

ambientes administrativos precisam aderir às novas práticas de mercado visando à 

concorrência e as melhorias nas práticas do exercício de trabalho. 
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O profissional de Secretariado conquista novas atribuições e seu perfil adquire o 

papel de gestão, ainda que pequena em suas práticas por ser precursor, mas uma evolução 

grande para uma profissão que teve uma queda significativa em seu reconhecimento, 

conforme destaca Nonato Júnior (2008b apud NONATO JÚNIOR 2009, p. 90):  

Na segunda metade do século XX, o avanço quantitativo e qualitativo dos 

profissionais de Secretariado no mundo do trabalho ocorreu em consonância com o 

desenvolvimento da tecnologia e dos paradigmas da ciência. As três últimas décadas 

deste século trouxeram grande revolução no fazer e no saber dos assessores em todo o 

mundo, pois os conhecimentos empíricos e teóricos em Secretariado Executivo 

tornam-se constantemente mais complexos, demandando que se estabeleçam 

teorizações e discussões com os saberes científicos. 

 

 

Esse avanço tecnológico e novo perfil do Secretariado atraem de volta o gênero 

masculino que, timidamente, mostra um retorno inicialmente pequeno, mas com caráter de 

evolução e creste em números de profissionais no ofício ou no estudo da profissão que tende a 

crescer ainda mais e tornar a profissão mais igual aos gêneros dos dias de hoje e futuramente. 

É certo que há uma discriminação pela atuação do gênero masculino na profissão, 

mas o certo é que a predominância era masculina e o gênero masculino coube na profissão 

para suprir necessidades do mercado que é dinâmico. Os estereótipos que foram criados 

afastaram o profissional do gênero masculino do exercício da profissão, no entanto, a 

demanda de mercado atribui uma paridade aos gêneros em que não é avaliado o sexo. O que 

será decisivo são suas qualificações. Assim, solidifica-se o ressurgimento do homem no 

universo secretarial na atualidade e o pareamento do número de profissionais atuantes, 

futuramente. 

 

2.2 Histórico da Evolução da Profissão no Brasil 

 

Conforme Barreto (2009), na descoberta do Brasil no início do século XVI, o mundo 

vivia das expectativas de mercado voltadas para exploração de matérias primas e na busca por 

novas fontes, o país foi descoberto e logo reconhecido em seu potencial natural.  É importante 

ressaltar que nesse momento o mundo vivia o período precursor da Revolução Industrial e o 

mercado, que ainda era bem rudimentar e essa corrida em busca de novas fontes foi quem 

trouxe ao Brasil a exploração de um perfil político com base na Monarquia e, evidentemente, 

o comércio que era, bem nos primórdios desse descobrimento, efetuado em caráter de 

exportação. 

 Esse fato foi precursor do mercado no Brasil e assim, logo surge à imagem do 

profissional de Secretariado, mas poucos são os registros desses profissionais no período da 
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monarquia. (ARAÚJO, 2007). Figueiredo (1987) explica que nada se sabe, historicamente, 

das dores e percalços das Secretárias e Secretários, ao longo dos anos. Nem mesmo se tem o 

menor registro dos primeiros Secretários do Brasil, a não ser o pobre exemplo do famoso 

Chalaça, de D. Pedro I, que, mais do que Secretário, era o alcoviteiro de Sua Majestade.  

Em 1822, o Brasil tornou-se independente da metrópole portuguesa e conquistou sua 

autonomia política. No entanto, permaneceu com a política exploratória que era exercida por 

Portugal que tinha como ponto de execução de trabalho a mão-de-obra escrava e a 

concentração de renda era na elite agrária (ARAÚJO, 2007). Dando sequência à história do 

Brasil e focalizando a economia para abordar o profissional, Araújo (2007, p. 9) salienta que: 

Após quase 70 (setenta) anos vivendo dos moldes da monarquia, e logo depois, deu-

se início o período conhecido como a República Velha que durou de 1889 a 1930. A 

política de exportação se consolida nessa época e o sucesso das vendas de café e 

açúcar, junto aos avanços tecnológicos da época foram marcantes para esse período e 

culminariam em outro período histórico conhecido como Revolução de 30. 
 

De acordo com Araújo (2007), os anos que se seguiram registraram um período de 

construção da estrutura econômica interna do País com uma política de incentivo a novas 

atividades, à organização do trabalho através de consolidação de lei e a investimentos em 

educação e tecnologia. Para Natalense (1998), durante este momento de estruturação 

industrial, comercial e administrativa do país, não há registros marcantes do profissional de 

Secretariado em um longo período e acrescento que, a partir da Revolução Industrial, houve 

um aumento da demanda por um profissional que pudesse lidar com a burocracia que todo o 

processo de produção em grande escala exigia. A produção em grande escala demandava um 

controle muito maior do que a produção artesanal e, a chave para o sucesso, principalmente 

neste período, estava atrelada ao uso da burocracia no controle de matéria prima, estocagem 

de insumos, produção e venda. Para a citada autora, é nesse momento, que profissão de 

Secretariado ressurge e, como os diversos postos de trabalho estavam sendo ocupados por 

mulheres, devido à falta de mão-de-obra masculina, causada pelas grandes guerras mundiais, 

foram as mulheres que se incumbiram de ocupar as posições que lidavam com organização de 

documentos, transcrição de arquivos, atendimento ao telefone e recepção. 

Quanto á ausência do gênero masculino na profissão, Natalense (1998) considera 

que a situação social da época e a crescente inserção de mulheres no mercado, fizeram com 

que, paulatinamente, a profissão de Secretário passasse a ser predominantemente feminina. 

Além disso, esta profissão exigia o uso da máquina de escrever como instrumento de trabalho 

e, sendo o uso desta ferramenta considerado um trabalho artesanal, deveria ser executado por 

força feminina, pois a habilidade manual era atribuída ao sexo feminino. O homem, na 



 

 

21 

 

história, passa a se distanciar da profissão e por conta da situação social que se instala por 

conta das grandes guerras, a mulher passa a dominar a profissão e seu número é crescente, 

tendo em vista a inserção da mulher no cenário trabalhista. Conforme Nonato Júnior (2009), 

após a Primeira Guerra Mundial, a maioria das mulheres manteve seus cargos, atingindo mais 

de um milhão de profissionais nesta época. No início da década dos anos 1930, já havia três 

milhões de Secretárias. “por volta de 1945 toda a força de trabalho feminino cresceu dos seus 

14 milhões, em 1940, para o significativo número de 20 milhões. A estatística para 1960 era 

de 22 milhões” Cassimiro (2008 apud NONATO JÚNIOR 2009, p. 90).  Talvez seja esse 

ponto da história que marque todas as divergências e crie um estereótipo a cerca da profissão 

que vai tentar generalizar o profissional por seu sexo e não por suas atribuições e 

conhecimento mercadológicos curriculares. O Brasil continuou sua crescente industrial ao 

longo do tempo e profissão, como afirma Natalense (1998), este é um momento de grande 

desenvolvimento para o País. 

Conforme Natalense (1998), a presença da mulher Secretária no Brasil torna-se 

notória a partir da década de 1950. O desenvolvimento para o país ocorre, especialmente, em 

razão da chegada das empresas multinacionais fabricantes de veículos automotores. Considera 

que estas multinacionais vieram trazendo novas técnicas administrativas e incentivando uma 

estrutura empresarial de forma a abrir maior espaço para este profissional. Nesse período, o 

trabalho para mulheres ainda não eram muito valorizados no mercado e o papel da Secretária, 

nesta conjuntura, os tarefas podem ser comparadas aos das mulheres na família daquela 

época: maternal, serviçal e, geralmente, submissa.  

Nesse contexto, Natalense (1998) considera que cria-se, então, um cenário 

empresarial com moldes domésticos, pois não havia modelo de mulher profissional a ser 

seguido nesta época e acrescenta que faziam parte de suas tarefas a datilografia, o arquivo de 

documentos, a organização em geral, o atendimento ao telefone e a outras tarefas que não 

exigiam muita criatividade, e, tão pouco, gerenciamento. Tanto era a ligação com o modelo 

familiar, que a Secretária executava, também, tarefas relacionadas a assuntos particulares dos 

executivos aos quais estavam subordinadas. . 

Observa-se, de acordo com Natalense (1998 apud Araújo 2007, p. 11) que: 

A profissional da época não era muito valorizada, pois não era possível medir os 

resultados que ela produzia. Não lhe atribuíam tarefas de maior importância e 

consideravam-lhe apenas uma executora das mesmas. Com a chegada do progresso ao 

País, iniciou-se uma preocupação com a formação de administradores para 

implementação de técnicas gerenciais que já faziam sucesso em outros países. Todo 

gerente de importante empresa, merecia ter uma Secretária. Esta relação de status que 

uma Secretária representava, apareceu na década de 60. Quanto maior o número de 

gerentes na companhia, maior era o número de Secretárias. Só que não havia volume 



 

 

22 

 

de trabalho para todas estas profissionais. Algumas não somente gozavam deste 

status, mas também exerciam suas atividades agregando valor às rotinas empresariais, 

porém muitas acabaram como “enfeites” nos escritórios. O resultado foi à 

desvalorização e a pequena evolução da profissão como um todo. 

 

De acordo com Araújo (2007), os anos 70 ficaram conhecidos como o período do 

“Milagre Econômico”, por ter sido um momento de grandes investimentos na indústria, 

aeronáutica, petroquímica, de telecomunicações, entre outras, visando o desenvolvimento do 

país. A Secretária, nesta conjuntura, recebeu maior destaque. As associações de classe 

iniciaram uma movimentação em busca de regulamentação (NATALENSE, 1998). Enquanto 

isso, as empresas com maior visão de negócio, buscavam a qualificação desta profissional 

através de cursos e treinamentos, entendendo a importância dela no assessoramento de seus 

executivos. 

Araújo (2007, p. 12) ressalta que:  

A década de 80 ficou registrada como momento de grande importância para os 

profissionais da área. Em 1985, a profissão foi regulamentada através da lei n.º 7.377 

e em 1989 é criado o Código de Ética da Secretária Brasileira. Nesse período, as 

Secretárias passaram a ser representadas por sindicatos; tudo isso é resultado das 

movimentações iniciadas na década anterior. Nessa época, conceitos de qualidade, 

planejamento empresarial, reengenharia e informática revolucionaram as empresas, e 

o profissional de Secretariado começou a ser percebido como peça fundamental no 

cenário corporativo. O novo perfil Secretarial que se apresentou, é o de profissional 

de Secretariado com função de assessor e parceiro administrativo. A partir de então, 

criou-se uma relação de confiança muito grande entre ela e o executivo, pois ele 

passou a transmitir informações-chave da rotina empresarial para ela e este pode, 

então, assessorá-lo com maior eficiência. As responsabilidades neste novo perfil 

aumentaram significativamente.  
 

De acordo com o citado autor, nos anos 90, surgiu o mito de que a profissão estaria 

em processo de extinção e alguns consultores empresariais afirmaram ser o fim da profissão 

como conseqüência da evolução da informática que facilitou a execução de várias rotinas e a 

organização gerencial. Tal extinção chegou a ser considerada como uma etapa natural dos 

avanços tecnológicos, assim como a utilização do papel nos escritórios que também deixaria 

de existir em consequência da facilidade de acesso aos dados através do computador. 

(ARAÚJO, 2007). Entretanto, a profissão não parou no tempo. Evoluiu até mesmo muito 

antes de ser ameaçada de extinção: e o que o mundo empresarial presenciou foi à despedida 

do modelo “Secretária Serviçal”. (NATALENSE, 1998). 

Na conjuntura dos tempos atuais, o profissional de Secretariado é consciente de sua 

importância no assessoramento a gerente e executivos e busca qualificar-se através de cursos 

superiores, especializações e através do domínio de outras línguas, normalmente buscando 

suprir as necessidades que a empresa apresenta. Muito mais do que um braço direito ou um 
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cartão de visitas, o profissional Secretário Executivo é considerado um parceiro integrante 

ativo das tomadas de decisões. Pró-atividade e constante atualização são algumas das 

qualidades deste perfil. 
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3 A ATUAÇÃO MASCULINA EM SECRETARIADO EXECUTIVO NA 

ATUALIDADE 

 

3.1 Atribuições do Secretário Executivo 

 

Diversas são as atribuições e tarefas de um profissional Secretário Executivo. Em 

caráter técnico, as modificações ocorridas pela evolução da profissão trouxeram novas 

características ao perfil deste profissional. Para Garcia (1999) são tarefas de um profissional 

de Secretaria: anotar e parar atas de reunião, anotar recados corretamente, arquivar 

documentos, assessorar no planejamento das atividades da área, atender a pedidos de 

familiares do chefe, atender a visitantes, cobrar providência em nome da chefia, colher 

assinaturas urgentes pessoalmente, conferir documentos diversos antes da aprovação da 

chefia, controlar agenda, controlar estoque de material de escritório, coordenar e agendar 

compromissos, coordenar o trabalho de auxiliares, digitar/datilografar textos com estética, 

correção e velocidade, distribuir correspondência recebida, efetuar pagamento das contas 

particulares do chefe, elaborar listas de controle diversos, envelopar correspondência, fazer 

ligações telefônicas em nome do chefe, fazer suas próprias ligações telefônicas, filtrar 

ligações telefônicas, localizar documentação arquivada com rapidez, localizar o chefe que 

saiu sem avisar, operar telex ou fax, organizar arquivo, organizar/atualizar 

fichário/agenda/lista de endereços e telefones de contato, organizar compromissos da chefia, 

organizar e convocar reuniões, organizar viagens da chefia, preencher formulários, preparar 

relatórios, cartas, etc., procurar documentos para a chefia que não os encontra, recepcionar 

pessoas que se dirigem ao setor, redigir cartas, memorandos, etc., registrar e controlar 

empréstimos de documentos, reservar hotéis e passagens, secretariar reuniões, selecionar 

correspondência, transferência de documentos, dentre outros.  

No que se refere às responsabilidades do Secretário Executivo, salienta-se que o 

mesmo é dotado das atribuições formadas por consequentes evoluções de mercado e da 

evolução tecnológica que levaram esse profissional à adaptar-se para seguir no mercado. 

Nonato Júnior (2009, p. 91) afirma que “ O impacto tecnológico impulsionou a profissão de 

Secretariado a um grande avanço profissional e acadêmico nas três últimas décadas do século 

XX.” 

A Lei nº 7.377 de 30 de setembro de 1985, complementada pela Lei Nª. 9.261 de 10 

de janeiro de 1996, em seu Art. 4º, determina que são atribuições do Secretário Executivo:  
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I – planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; II – assistência e 

assessoramento direto a executivos; III – coleta de informações para a consecução 

de objetivos e metas de empresas; IV – redação de textos profissionais 

especializados, inclusive em idioma estrangeiro; V – interpretação e sintetização de 

textos e documentos; VI – taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras 

de explanações, inclusive em idioma estrangeiro; VII – versão e tradução em idioma 

estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação da empresa; VIII – 

registro e distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas; IX – orientação da 

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

conhecimentos protocolares. (BRASIL, 1996, p. 2) 

 

A construção da possível equidade no universo secretarial deve basear-se na 

independência dos princípios teóricos que fundamentam a área por base na Lei que rege as 

atribuições dos profissionais na área de Secretariado Executivo. O Secretário Executivo é 

essencialmente um assessor pessoal, que tem entre suas atribuições a tarefa de organizar as 

rotinas de líderes atuantes nas empresas ou em outras formas de organização, valendo-se 

fundamentalmente da ciência administrativa, que constitui o entorno conceitual básico para o 

desenvolvimento das tarefas que lhe são pertinentes. Como pode-se perceber com base na Lei 

supracitada, as atribuições não se restringem a um único gênero e nem tem caráter voltado 

para o mesmo de forma a ser evidente que ambos os sexos podem exercer a função com 

primazia. O diferencial está em cada um e é isso que o mercado busca um diferencial.  

 

3.2 Os desafios atuais do Secretário Executivo do Gênero Masculino 

 

3.2.1 Gênero e Profissão 

 

   As questões relativas ao discurso sobre as diferenças entre gêneros, remetem à 

evolução sua evolução histórica. Para Guimarães (2004, p. 145) os sobre gênero e trabalho 

“[...] são dois campos temáticos que, na história das ciências sociais no Brasil, uniram-se em 

uma permanente fertilização recíproca, para brincar com os termos da metáfora sem pôr em 

questão a sua pertinência.”  

A seguir apresentam-se aspectos históricos sobre a criação das categorias homem e 

mulher. De acordo com Silva, Amazonas e Vieira (2010) no século Século XVII, com o 

advento da revolução francesa e a proclamação da igualdade dos direitos, tornou-se necessário 

justificas a inferioridade das mulheres. Nessa época, Segundo Laqueur (1992 apud SILVA; 

AMAZONAS;VIEIRA, 2010, p. 152, grifos do autor): 

[...] a ciência aparece, nessa época, a serviço da cultura, com o objetivo de 

fundamentar a inferioridade das mulheres em sua própria natureza. Para isso foi 

instituído o  two-sex model, um modelo que estabelece uma distinção ontológica e 

horizontal entre os sexos. Esse modelo surge em oposição ao modelo inspirado na 
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filosofia neoplatônica de Galeno, em que os sexos eram concebidos 

hierarquicamente e regulados pelo modelo masculino. Nele não encontramos os 

sexos divididos segundo a sua anatomia, ao contrário, os sexos são ligados por uma 

anatomia comum. No one-sex model, que dominou o pensamento anatômico durante 

dois mil anos, as mulheres eram concebidas como um homem invertido e imperfeito. 

Elas possuíam exatamente os mesmos órgãos que os homens, porém em lugares 

errados, devido à falta de calor vital. Entretanto, tal concepção não significava que 

homens e mulheres fossem confundidos. A diferença entre mulheres e homem era 

percebida, porém não era explicada através do critério da diferença sexual.  

  

Segundo Nunes (2000 apud SILVA; AMAZONAS;VIEIRA, 2010, p. 152) as 

noções de homem e mulher eram de grau e não de gênero e os órgãos de reprodução eram 

somente: 

[...] signo do lugar do corpo na ordem cultural que ultrapassa a biologia. Esse 

modelo dominará a reflexão sobre a diferença sexual desde a Antiguidade Clássica 

até o fim do século XVIII, embora as representações sobre os gêneros masculino e 

feminino tenham mudado, sobretudo por influência do cristianismo.  

  

As citadas autoras salientam que esse modelo cedeu lugar, no final do século XVIII, 

ao modelo do dimorfismo radical, de divergência biológica, em que os registros anatômicos e 

fisiológicos constituíram a base para a fundamentação das diferenças entre homem e mulher. 

As ideias estabelecidas sobre masculino e feminino culminaram na separação entre trabalho e 

família. “Ascendia um sentimento novo: o de privacidade e intimidade familiar. Com a 

reorganização da casa, a reforma dos costumes e a exclusão dos criados, clientes e amigos, a 

família foi reduzida aos pais e às crianças” Áries (1981 apud SILVA; AMAZONAS;VIEIRA, 

2010, p. 152 ). 

Silva, Amazonas e Vieira (2010) afirmam que no século XIX e XX os estereótipos 

de mulher – esposa – mãe – dona de casa e anjo do lar modificavam-se  de acordo com a 

camada social. O processo de industrialização de urbanização favoreceu a inserção do 

trabalho feminino assalariado, como operárias e professoras e salientam: 

Juntamente com os movimentos sociais e as políticas de identidade, a escola e as 

transformações dos grandes setores de atividade econômica estiveram entre os 

principais fatores que contribuíram para precipitar o declínio do estereótipo da 

esposa-mãe-dona de casa, e promover correlativamente um superinvestimento 

feminino nos papéis sociais da vida profissional. Mais uma vez, as relações 

familiares e os papéis desenvolvidos por homens e mulheres seriam modificados.  A 

nova cultura centrada no prazer, no lazer e na livre escolha individual desvalorizava 

o modelo de vida feminina mais voltado para a família do que para si mesma, 

legitimando os desejos de viver para si e desqualificando o modelo da “perfeita dona 

de casa.” Quanto mais crescia a oferta de objetos, de serviços e de lazer, mais se 

intensificava a exigência de aumentar os rendimentos da família, a fim de estar à 

altura  do ideal consumista. (SILVA, AMAZONAS; VIEIRA, 2010, p, 154). 

 

Observa-se assim, as crescentes oportunidades para a inserção de mulheres no 

mercado de trabalho. Para Araújo (2007), desde a infância depara-se com definições de 
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masculino e feminino e adquire-se hábitos que, por exigência da sociedade nos identificam 

como homens ou mulheres e influencia na escolha da profissão ao ingressar na carreira 

profissional. Segundo pesquisas de Lupton (2000 apud Araujo, 2007) que tratam sobre a 

presença de homens em algumas áreas especificas como enfermagem, assistente social e, até 

mesmo secretariado, explica que não há interesse em desenvolver bibliografia que aborde as 

dificuldades enfrentadas por homens em profissões tidas como feminina, uma vez que o 

ingresso de homens em profissões tradicionalmente seguidas por mulheres é até considerado 

um passo atrás na carreira profissional e, talvez, esta concepção explique a pequena 

representação masculina nessas profissões.  

Bolzan (2010) faz citação à reportagem “Homens no Secretariado: uma questão de 

gênero”, publicada na revista Excelência, relata que há homens que atuam na profissão de 

Secretariado que confessaram ter recebido sugestões de professores da sua universidade para 

desistirem desse curso. 

Outros não conseguiram se inscrever em seminários da categoria, pois era sobre o 

Dia da Secretária e a recepção vetou. Em outro, um profissional sofreu quando foi sorteado 

para receber um brinde, pois o representante do prêmio não quis entregar porque era para uma 

mulher e não um homem (BOLZAN, 2010). 

Ainda na mesma reportagem, abordam-se opiniões de profissionais homens no 

secretariado sobre esse preconceito, conforme relato de Bolzan (2010, p. 8):  

Assessorar o chefe, redigir documentos, preparar reuniões na Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da República, entre outras atividades, é o que Hugo 

Nister Pessoa Teixeira, 25 anos, faz depois que se formou em Secretariado Executivo 

pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília. No entanto, atuar na área traz alguns 

detalhes inesperados. Ele conta que as pessoas quando querem agendar com seu 

chefe, sempre telefonam e pergunta: “A secretária está:”. Para explicar sua reação, ele 

diz “que é compreensível, visto que tal profissão era exercida no passado apenas por 

mulheres”. Mas o pior mesmo é quando as pessoas demonstram claro preconceito 

com o fato dele ter cursado Secretariado. Boa parte das pessoas faz indagações como, 

por exemplo, “Esse curso não é de mulher?”, reclama.  

 

Em entrevistas com profissionais de diversas áreas que relatam situações de 

desconforto por estarem atuando em uma profissão atípica, atitudes como de casos de homens 

no secretariado, por exemplo, demonstram algumas estratégias para lidar com estas 

dificuldades: usar outras denominações para definirem seus papéis. Conforme Araújo (2007) 

isto não só não resolve o problema como ajuda a reforçar e perpetuar a imagem feminina do 

secretariado construída pela sociedade ao longo dos anos.  
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3.2.2 Perfil e Atuação do Secretário Executivo 

 

O Secretário Executivo, assim com em outras áreas, deve acompanhar as mudanças 

do perfil profissional e as novas exigências do ambiente contemporâneo. Com a constante 

evolução da profissão e as dinâmicas dos mercados, o profissional de Secretariado Executivo 

adquire um perfil flexível, tendo em vista a versatilidade da profissão. Para Natalense (1998), 

uma das condições fundamentais para o sucesso da profissão está na flexibilidade e na 

capacidade de adaptação. 

Em muitos anos decorridos dentro da evolução de mercado em cada época, o perfil 

do profissional acompanhou as exigências do mercado de cada época e as tendências de 

mercadológicas de forma a se adequar as situações e progressos de cada época. Observa-se 

que no decorrer da história da profissão, os homens no exercício da profissão eram tendências 

do mercado; todas as questões acerca de cultura e evolução estão intrínsecas ao mercado. 

O perfil profissional do Secretário Executivo apresenta como valores a versatilidade, 

conhecimento superior, acessibilidade e conhecimento do mercado a maior parte desses 

conhecimentos estão no curso de Bacharelado em Secretariado Executivo é um curso que 

deve formar profissionais de nível estratégicos, com ampla capacidade de análise, pesquisa 

interpretação e articulação de conceitos (NONATO JÚNIOR, 2009). Das competências do 

profissional Bacharel em Secretariado Executivo, de acordo com Nonato Júnior (2009, p. 168) 

estão:  

1. capacidade de análise, interpretação e articulação de conceitos da administração 

pública e privada. 2. ter postura reflexiva e visão crítica que forneça a capacidade de 

gerir e administrar processos e pessoas (observados os níveis graduais de tomada de 

decisões). 3. atuar nos três níveis do comportamento organizacional: micro, meso e 

macroorganizacional.   

 

A profissão de Secretário Executivo está devidamente registrada na Classificação 

Brasileira de Ocupações – CBO , conforme salienta Nonato Júnior (2009, p. 170), 

Secretária (o) Executiva (o): 2523-05 (Secretária Executiva – Assessor de diretoria, 

Assessor de presidência, Assistente de diretoria, Assistente de presidência, Auxiliar 

administrativo de presidência, Secretário de diretoria, Secretário de gabinete, 

Secretário de presidência, Secretário pleno, Secretário sênior). 

 

Quanto a atuação nas assessorias, para Nonato júnior (2009, p. 170), envolve o 

exercício de línguas estrangeiras, o Secretário Executivo pode ser classificado como: 

a) Bilíngüe Secretária (o) Bilíngüe – 2523-10 (Assessor bilíngue, Assistente bilíngüe, 

Auxiliar administrativo bilíngüe, Secretário bilíngüe de gabinete, Secretário bilíngue 

de presidência, Secretário pleno bilíngüe, Secretário sênior bilíngüe). b) Trilíngue 

Secretária (o) Trilíngue – 2523-15 (Assessor trilíngue, Assistente trilíngue, Auxiliar 
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administrativo trilíngue, Secretário trilíngue de gabinete, Secretário trilíngue de 

presidência, Secretário pleno trilíngue, Secretário sênior trilíngue). 

 

Outro nível a ser citado é o de Tecnologia em Secretariado Executivo, para Nonato 

Júnior (2009), a Tecnologia em Secretariado é a profissão de nível superior da área secretarial 

que tem por foco a atuação do assessor frente ao potencial tecnológico das organizações. 

Nonato Júnior (2009, p. 171, grifos do autor), acrescenta que:  

Esta modalidade profissional tem sua formação por meio dos “Cursos Superiores de 

Tecnologia em Secretariado” que são orientados pelas Diretrizes Curriculares Gerais 

para a organização e o funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia, 

instituídas por meio da Resolução CNE/CP Nº3, de 18 de dezembro de 2002.  

 

O título conferido ao profissional formado na modalidade de tecnologia é o 

Tecnólogo em Secretariado, tanto na modalidade presencial como a distância. Ao tecnólogo 

compete atuar nas diversas questões das fontes de informação e da tecnologia que fazem parte 

do ambiente organizacional, exercendo um trabalho tático nas assessorias de organizações 

públicas e privadas. (NONATO JÚNIOR, 2009). Das competências do profissional 

Tecnólogo em Secretariado, de acordo com Nonato Júnior (2009, p. 172), destacam-se as 

seguintes atribuições: 

1. deter sólidos domínios tecnológicos específicos de seu campo de atuação. 2. 

assessorar na gestão de processos administrativos na gestão pública e privada. 3. 

assessorar os centros decisórios e equipes. 4. dominar os diferentes meios de 

comunicação no seu idioma nativo e outros idiomas. 5. ser articulador em 

negociações que precedam à tomada de decisões. 

 

  

Nessa realidade, munido de suas atuais atribuições, o perfil e a atuação do  

profissional de Secretariado Executivo tem um caráter dinâmico muito mais elevado, domínio 

das características técnicas, visão holística de mercado e conhecimentos administrativos como 

fatores determinantes para as empresas atuais. 

 

3.3 Demandas e Oportunidades do Mercado para o Secretário Executivo do Gênero 

Masculino 

 

Apesar da notória inserção do homem na área secretarial ainda prevalece a ideia de 

que secretariado é uma profissão feminina. Entretanto, é na necessidade de suprir as 

demandas de mercados diversos que o gênero masculino volta ao cenário Secretarial, antes 

como opção, hoje em evolução. Ainda é fato que o gênero feminino domina a profissão, mas 
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o mercado é dinâmico e busca o diferencial. Nisso, o gênero masculino cabe em determinados 

aspectos como afirma Nascimento (2007, p. 03):   

O homem não é só complexo, mas também é variável, o homem assimila novas 

motivações por intermédio das suas experiências, as motivações do ser humano nas 

diferentes organizações podem divergir, o homem relaciona-se de forma produtiva 

com as organizações na base de muitos tipos de motivações, o homem pode responder 

a tipos diferentes de estratégias diretivas. 

 

O mercado define se essas características cabem no perfil do profissional a atender a 

demanda da vaga de sua empresa. Profissionais de secretariado estão conscientes da urgência 

de melhoria de sua formação profissional, para enfrentar as novas condicionantes estruturais e 

perspectivas do mercado de trabalho. As frequentes mudanças exigem não apenas 

conhecimentos técnicos, mas também uma formação humanística. 

Os profissionais de secretariado do gênero masculino, assim como nas demais 

profissões, tem diante de si a complexidade dos negócios e a turbulência do ambiente 

empresarial, assumindo responsabilidades não apenas por tarefas, mas também por processos, 

o que implica lidar com uma gama de diferentes indivíduos e atender a múltiplas demandas. 

De acordo com Medeiros e Hernandes (1995), o profissional de secretariado deve procurar  

ser um elemento de cooperação e integração; considera-se capaz para desempenhar diferentes 

tarefas. É nesse contexto que surgem oportunidades de atuação como gestor, assessor, 

consultor e empreendedor. Tais áreas de atuação secretarial são destacadas por Soares (2010, 

p. 1), como:  

a) Assessora Executiva – sendo o agente executor e multiplicador mais próximo dos 

executivos nas organizações; b) Gestora – veicular a prática do exercício de 

atribuições e responsabilidades, das funções de Secretariado Executivo, exercendo as 

funções gerenciais como: capacidade de planejar, organizar, implantar e gerir 

programas de desenvolvimento; c) Empreendedora – promover as idéias e as práticas 

inovadoras, com competência para implantar resoluções alternativas e inovadoras, 

bem como capacidade crítica, reflexiva e criativas; d) Consultora – estender à 

empresa e à sua cadeia produtiva seus objetivos e políticas, trabalhar com a cultura da 

organização, transformando-as em oportunidades. 

 

Dessa maneira, crescem as oportunidades de mercado para a profissão de Secretariado 

que a cada dia exige mais conhecimento, pois quanto maior o nível de informação 

fundamentada de um profissional maior serão as possibilidades de atingir suas metas. A 

tecnologia permite um trabalho mais centrado nas funções gerenciais, onde o conhecimento é 

vital, logo, pode-se afirmar que a função do Profissional de Secretariado Executivo é 

gerencial e estratégica. 

A amplitude das funções secretariais no atual contexto do mercado de trabalho, 

evidencia que as responsabilidades do Secretário Executivo podem ser atribuídas a esse 
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profissional independente do gênero, e possibilita maiores oportunidades de atuação para o 

profissional de gênero masculino. Essa quebra de paradigma é consequência das mudanças 

culturais da sociedade no que diz respeito à questão da identidade. Nessa direção, Lopes 

(2002 apud Araújo, 2007, p.19) consideram que:  

[...] uma das mudanças mais importantes em muitas sociedades atualmente se 

relaciona à compreensão política de que a experiência humana não é limitada a um 

grupo étnico particular, a uma raça, a um gênero, a um modo de expressão da 

sexualidade, etc. 

 

Tal visão reflete-se nas diversas áreas sociais, incluindo-se nesse contexto, as 

organizações das esferas públicas e privadas, que buscam profissionais capacitados para 

atender às inovações organizacionais, sem distinção de gênero. Por outro lado, com relação à 

presença do gênero masculino na área secretarial Araújo (2007, p. 19) considera que:  

Apesar das diversas pesquisas que discutem o fato de que as identidades são 

dinâmicas, heterogêneas e que buscam mostrar que gênero não é algo 

biológicamente determinado e sim socialmente construído, a sociedade ainda se 

orienta para a manutenção de profissões, atividades e campos de atuação 

exclusivamente femininos, alimentando assim, este estereótipo. Este fato ocorre 

muito fortemente no Secretariado.   

 

Percebe-se que apesar dos avanços e das crescentes oportunidades e demandas de 

mercado para o profissional secretário do sexo masculino, ainda há muitos desafios a serem 

superados para que a profissão de Secretariado quebre um dos seus paradigmas mais 

marcantes: Secretariado é uma profissão feminina. Para tento, faz-se necessária a atuação 

conjunta das entidades de classe, dos profissionais e dos estudantes da área em direção à 

consolidação da imagem do profissional Secretário, independente de gênero.  
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4 ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA  

 

4.1 Metodologia 

 

O presente estudo foi desenvolvido com base em pesquisa quantitativa e descritiva, 

buscando um entendimento sobre as oportunidades para o Secretário Executivo do gênero 

masculino no mercado de trabalho, bem como os desafios enfrentados por esse profissional 

para o seu desenvolvimento e crescimento nas organizações contemporâneas. 

 

4.1.1 Delineamento da pesquisa 

 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto. A 

pesquisa bibliográfica, segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 44) “[...] é a que especificamente 

interessa a este trabalho. Trata-se de levantamento de toda a bibliografia já publicada, em 

forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita.” Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto, 

com o objetivo de permitir ao cientista “[...] o reforço paralelo na análise na análise de suas 

pesquisas ou manipulação de suas informações” (TRUJILLO, 1974, p. 230). A bibliografia 

pertinente “oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como 

também explorar novas áreas, onde os problemas ainda não se cristalizaram suficientemente” 

(MANZO, 1971, p.32).  

Quanto ao nível, trata-se de um estudo exploratório descritivo, por buscar 

características e levantar dados sobre opiniões e atitudes de um grupo, buscando “[...] a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis.” (GIL, 2006, p. 44).  

  

 

4.1.2 Universo e amostra 

 

A pesquisa foi efetuada em organizações da esfera pública e privada, do estado do 

Ceará. A amostra foi representada por profissionais do gênero masculino graduados em 

Secretariado Executivo pela Universidade Federal do Ceará e que atuam como Secretários 

Executivos. 12 (doze) profissionais foram localizados, onde 06 (seis) responderam ao 

questionário.  
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4.1.3 Instrumento de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada utilizando-se a aplicação de um questionário de abordagem 

objetiva como instrumento de coleta de dados. Segundo Rodrigues (2006), o questionário é 

um instrumento de coleta de dados constituído por uma lista de questões relacionadas com o 

problema de pesquisa, o questionário deve ser aplicado a um número determinado de 

informantes.  

O questionário foi composto de 12 (doze) questões sobre a temática proposta 

envolvendo aspectos relativos à inserção dos profissionais na área secretarial, as 

oportunidades de trabalho e os desafios enfrentados no âmbito organizacional.
1
 

 

 

4.1.4 Análise dos resultados  

Os dados coletados foram compilados através do uso de um programa de 

informática, Microsoft Office Excel 2003, do qual foram extraídos gráficos que serão 

apresentados posteriormente. Em seguida, foi feita uma análise dos resultados a partir da 

literatura selecionada, buscando uma relação entre as respostas dos investigados e os 

conhecimentos adquiridos no levantamento teórico sobre o tema.  

4.1.5 Limitações da pesquisa 

 

A principal limitação desta pesquisa ocorreu pelo fato de que a quantidade de 

profissionais do gênero masculino em Secretariado ainda está em evolução. Assim, foram 

enviados 12 questionários e respondidos 06, correspondendo a 50% (cinquenta por cento) dos 

profissionais localizados. Considera-se que os questionários respondidos foram de grande 

valia para a efetuação deste trabalho.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 A íntegra do questionário encontra-se no Apêndice A deste trabalho.  
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4.2 Análise dos resultados da pesquisa 

 

 Perfil dos investigados 

 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos profissionais. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

 

A partir da necessidade de conhecer o perfil do participante, buscou-se abordar a 

questão que revela sua idade e traz a perspectiva das características pessoais inerentes ao 

profissional e a média comum dos pesquisados que atuam na profissão, formados no curso de 

Secretariado Executivo pela Universidade Federal do Ceará. 

De acordo com os dados obtidos observa -se que 67% dos pesquisados estão entre 21 a 

30 anos de idade, sendo essa a maioria e o restante dos 33% correspondem à idade de 31 a 40 

anos. Pode-se constatar que o perfil dos formados e atuantes em Secretariado Executivo pela 

Universidade Federal do Ceará pode ser considerada jovem. 
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 Estado civil 

 

Gráfico 2 – Estado civil dos profissionais. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

 

Trabalhando sobre dados pessoais dos pesquisados, também poderemos encontrar 

alguma preferência de Mercado, quando seu estado civil tende a apresentar comprometimento 

à visão de algumas empresas. Assim, tratamos da importância e relevância do conhecimento 

do resultado da pesquisa que, conforme a mesma, obtivemos como resposta: 

Com base no gráfico acima, constata-se que 83% dos pesquisados são solteiros e 

apenas 17% tem como resposta a pergunta o item “outros”. No caso, a opção “outros” é 

seguida de um breve espaço para explicação do item escolhido e, passando a 

representatividade de porcentagens para números, tem-se em dado que apenas uma pessoa 

correspondeu ao item e respondeu em sua explicação que seu relacionamento é denominado 

como “relação instável”. Percebe-se que o perfil quanto ao relacionamento do profissional é 

de predominância solteira. 
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 Ano de formação dos profissionais 

 

Gráfico 3 – Ano de formação dos profissionais 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

 

 

 

Tendo em vista as respostas representadas no gráfico das respostas obtidas, observa-

se que as tendências mais fortes de mercado para o gênero para os pesquisados são de maioria 

representadas pelos formados em 2007 e 2008, isso significa um leve crescimento seguido por 

uma média constante, um pouco menor, mas representada pelos solícitos ao questionário. 
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 Seguimento de trabalho 

 

Gráfico 4 – Segmento de trabalho que atuam os profissionais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

 

 

Essa questão teve como objetivo identificar o seguimento de mercado o profissional 

de Secretariado Executivo do gênero masculino que tem maior demanda. A partir do gráfico, 

nota-se que metade dos entrevistados trabalham com prestação de serviços, 16% trabalham 

para indústria, 17% no comércio e 17% escolheram como opção o item “outros”, mas não 

identificaram a área.  
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 Tempo de serviço na área de Secretariado 

 

Gráfico 5 – Tempo de serviço na área de Secretariado. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

Sobre as expectativas da empregabilidade do gênero na profissão, buscou-se 

conhecer a tendência e reconhecimento da profissão na área fundamentando-se no tempo que 

o profissional do gênero masculino atua no mercado de trabalho. Os dados obtidos e 

representados no gráfico acima, demonstra que a maioria dos que responderam ao 

questionário, representada por 66%, trabalham na de 1 (um) a 2 (dois) anos; 17% trabalham 

na área de 3 (três) a 5 (cinco) anos e os outros 17% trabalham na área a mais de 5 (cinco) 

anos. É importante salientar que alguns dos que responderam ao questionaram já trabalhavam 

na área de Secretariado em nível médio e até Secretariado de nível Técnico antes de sua 

formação superior. 
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 Relação de trabalho do profissional com organização 

 

Gráfico 6 – Relação de trabalho do profissional com organização. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

Essa questão teve o intuito de averiguar o vínculo empregatício do profissional que 

representam as tendências do mercado de trabalho. Nota-se que 50% dos entrevistados 

trabalham na área como terceirizados, 33% são comissionados e 17% são servidores ou 

funcionários públicos. O importante a ser notado é que a demanda maior é dirigida à 

terceirização do serviço que pode vir a ser uma tendência do mercado contemporâneo. 
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 Escolha da profissão 

 

Gráfico 7 – Escolha da profissão. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

Incluiu-se a pergunta no intuito de encontrar as características predominantes aos 

profissionais que optaram pelo curso e/ou o seu grau de conhecimento sobre a profissão logo 

em sua inserção ao universo Secretarial. 

Sobre a escolha da profissão, nota-se que 33% dos investigados disseram ter 

afinidade com as atribuições referentes à profissão, outros 33% escolheram como resposta que 

sua os desafios de uma área em ascensão no mercado, 17% optaram por responder que o 

interessante seriam os atrativos financeiros e outros 17% optaram pela demanda do mercado 

de trabalho por profissionais da área. 
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 Preconceito sobre a profissão 

 

Gráfico 8 – Preconceito sobre a profissão. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

Nesta questão buscou-se abordar aspectos relativos á visão dos que compõe o 

mercado sobre a atuação do profissional do gênero masculino na profissão de Secretário 

Executivo. Conforme a questão, vide apêndice 01, é formatada em duas – sim ou não – e com 

um pequeno espaço para uma breve explicação, caso tenha sofrido preconceito. Dentre os 

momentos de preconceito relatados, a grande maioria representada por 83% citou os 

problemas encarados antes da entrevista no qual são avaliados, primeiramente, por serem 

homens. Outro tipo de preconceito relatado refere-se ao ambiente interno de trabalho onde se 

é mal visto e, algumas vezes, motivo de “chacota” pela função que exerce. A minoria, 

representada por 17% dos entrevistados, considerou que não sofre preconceito na profissão.  

Observa-se que ainda existem preconceitos relacionados à atuação do gênero 

masculino na profissão. Sob esse aspecto, vale retomar as considerações de Araújo (2007) ao 

alertar que os preconceitos relacionados à atuação do secretário do gênero masculino não 

soluciona o problema e sim, reforça o paradigma da imagem feminina do secretariado 

construída pela sociedade ao longo dos anos.  

 As características do perfil do profissional de o hoje e do futuro tendem a mudar 

essa visão gerada pela cultura imposta pelo histórico da profissão e que futuramente poderão 

ser extintas e para isso a busca pela equidade dos gêneros.  
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 Oportunidades  

 

Gráfico 9 – Oportunidades no mercado. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

Esta questão foi elaborada com o intuito de avaliar as demandas sobre o profissional 

do gênero masculino no mercado de trabalho na área de Secretariado Executivo.  A pergunta 

fez referência às demandas de mercado pelo profissional e obteve-se como resposta que 83% 

dos entrevistados têm, pelo menos, uma oferta de emprego na área por mês e 17% tem uma 

oferta por semestre. 

 Nesse sentido salienta-se que Medeiros e Hernandes (1995) consideram que o 

profissional de secretariado deve ser capaz de desempenhar uma diversidade de tarefas, o que 

amplia as suas oportunidades no mercado, inclusive para inserir-se na área como gestor, 

assessor, consultor e empreendedor (SOARES, 2010).  

Comparando os resultados ao gráfico anterior, podemos notar, evidentemente, que 

apesar da relatada porcentagem que representa o índice dos que sofreram preconceito na 

profissão, o nível de oportunidades é até, razoavelmente, alto. 
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 Dificuldades para a inserção no mercado de trabalho 

 

Gráfico 10 – Dificuldades de inserção no mercado de trabalho. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

A questão visou a análise sobre a inserção do homem na profissão de Secretariado 

Executivo. Apesar dos resultados positivos relativos às oportunidades de trabalho para o 

gênero masculino apresentados anteriormente, o profissional ainda tende a perceber como 

dificuldade o preconceito e a falta de conhecimento por parte do mercado a cerca da sua 

atuação na profissão. Tais aspectos foram representados por 50% das respostas para cada 

item.    

Esse resultado confirma, ainda, a existência de obstáculos à inserção do profissional 

do gênero masculino na profissão de Secretariado como consequência das distinções existente 

entre masculino e feminino desde a infância, que se refletem na sociedade e na definição das 

profissões, conforme destacou Araújo (2007).  Vale salientar, também, as considerações de  

Lupton (2000 apud Araújo, 2007) ao destacarem a existência desafios para o profissional do 

gênero masculino em diversas profissões, tais como: enfermagem e assistente social. Dessa 

maneira infere-se tal problema não exclusividade da área secretarial. 

Em comparação aos gráficos 08 e 09, podemos perceber, com base nos resultados, 

que o preconceito e as oportunidade no mercado são fatores intrínsecos as dificuldades de 

inserção do profissional no mercado de trabalho, pois metade dos que responderam que a 

maior dificuldade vem por conta do preconceito e a outra metade indica ser pela falta de 
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conhecimento por parte do mercado acerca da atuação do gênero masculino na profissão, 

quando o conhecimento sobre a atuação do gênero na área pode influenciar nas 

oportunidades. 

 

 Desafios enfrentados pelo profissional em Secretariado Executivo 

 

Gráfico 11 – Desafios enfrentados pelo profissional em Secretariado Executivo.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

Esta pergunta foi efetuada com o intuito de identificar os desafios enfrentados pelo 

profissional em Secretário Executivo do gênero masculino para o seu desenvolvimento e 

crescimento profissional. Sob esse aspecto, 83% afirmam que o maior desafio enfrentado pelo 

profissional no exercício de trabalho é a falta de conhecimento acerca da profissão por parte 

do mercado e 17% respondeu ser por preconceito. Tal resultado indica que a visão externa 

sobre a profissão de Secretariado Executivo ainda reflete a cultura imposta pela história e o 

simples desconhecimento quanto às atribuições atuais do profissional e seu perfil. 

Fazendo uma análise sobre os itens escolhidos e dos gráficos 08, 09 e 10 e também 

seus itens escolhidos, essa falta de conhecimento, evidente nas respostas, pode ser o gerador 

desse preconceito, pois a profissão evoluiu, mas a cultura ainda está imposta na mentalidade 

dos que desconhecem a atuação do gênero na profissão. 
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 Avaliação das oportunidades de trabalho 

 

Gráfico 12 – Avaliação das oportunidades de trabalho. 

 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa em Nov./2010. 

 

O intuito desta pergunta foi averiguar as oportunidades no mercado de trabalho para 

o profissional Secretário Executivo do gênero masculino. A partir do gráfico, visualiza-se 

67% dos profissionais investigados afirmou que as oportunidades são escassas, embora haja 

uma tendência a se ter igualdade de condições na concorrência entre homens e mulheres, isso 

trata da equidade dos gêneros e, como prática, as comuns atribuições que não remetem de 

forma alguma a um foco em um dos gêneros, sendo cabíveis a ambos. 

Os dados coletados nas questões 11 e 12 indicam que ainda predomina a cultura 

construída ao longo dos tempos de que Secretariado é profissão feminina, visto que a história 

da profissão registra a inserção da mulher na área desde a II Guerra Mundial para substituir os 

homens que partiram para a luta (FIGUEIREDO, 1987).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar os enfrentados pelos profissionais do 

gênero masculino nas organizações contemporâneas. A partir do levantamento bibliográfico e 

da pesquisa de campo foi possível delinear alguns pensamentos conclusivos sobre a temática 

proposta.  

Inicialmente, observou-se que, embora timidamente, existe uma crescente inserção 

de profissionais do gênero masculino na área secretarial e que a evolução do perfil do 

profissional tende a cada dia mais estar presente como agente decisivo. A figura do sexo 

masculino, antes de predominância na área, sofreu um afastamento, fato histórico ocorrido no 

fim da Segunda Grande Guerra, mas volta ao cenário devido às grandes perspectivas inerentes 

aos profissionais da área e as demandas de mercado. Tais atrativos fazem a profissão de 

Secretariado Executivo cada dia mais forte e a tendência é evoluir ainda mais. A luta pela 

equidade dos gêneros e a busca pela reconquista do espaço masculino na profissão trazem 

uma perspectiva de equilíbrio entres os gêneros dentro da profissão de Secretariado Executivo 

e essa nova visão valoriza ainda mais o profissional e o faz perceber a dimensão das 

expectativas sobre o mercado. 

Com relação às oportunidades no mercado de trabalho para o profissional Secretário 

Executivo do gênero masculino, foi averiguado que a o seguimento de mercado que mais 

emprega esses profissionais refere-se ao exercício do Secretariado na área de serviços. Na 

empregabilidade e tempo de serviço foi demonstrado que os profissionais são distintos nesse 

aspecto, pois o tempo em que praticam a profissão é bem variado, ressaltando-se aqueles que 

conhecem e viveram anos da profissão, aos quais só depois de formado tiveram contato com 

as atribuições e com o cargo referente à profissão. Outro aspecto observado foi que o mercado 

tende à terceirização dos serviços e esse vínculo empregatício é o que comanda um maior 

número de profissionais homens dentro da profissão. Percebeu-se, ainda, que a demanda por 

profissionais da área e do gênero masculino está evoluindo, visto que os investigados 

apontaram para a existência de diversas oportunidades no mercado de trabalho atual para o 

gênero masculino na profissão.  

 

No que se refere aos desafios enfrentados pelo Secretário Executivo do gênero 

masculino para o seu desenvolvimento e crescimento profissional, percebeu-se que, além de 

dos desafios a serem enfrentados pelos profissionais na área, independente do gênero, o 
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profissional do sexo masculino precisa enfrentar o preconceito ainda existente na sociedade e 

no ambiente de trabalho da atualidade relacionado à sua atuação em Secretariado Executivo.   

A pesquisa sinaliza a existência de uma cultura voltada para a presença de mulheres 

exercendo em grande maioria a profissão. Essa visão ainda é muito forte e o profissional do 

gênero masculino lida bastante com as suas conseqüências. Entretanto, o fato de identificar-se 

a participação de profissionais do sexo masculino com formação na área e em atuação no 

mercado, remete á conclusão de que, com a evolução da profissão e da atuação do gênero na 

profissão, esse paradigma tende a diminuir ao longo dos tempos. O profissional do gênero 

masculino no exercício do Secretariado Executivo tende a equilibrar suas perspectivas de 

demanda de mercado, pois a lei não distingue gênero para exercer a função em nenhuma das 

atribuições que competem ao profissional e a evolução possibilita uma perspectiva de se atrair 

profissionais de ambos os gêneros. 

Ainda com relação aos desafios, foi avaliado que o profissional do gênero masculino 

sofre na busca por um espaço no mercado de trabalho na área de Secretariado Executivo, 

indicando que, além do preconceito, existem dificuldades relativas à ausência de 

conhecimentos sobre a atuação masculina no mercado de trabalho. Identificamos os desafios 

enfrentados pelo profissional no desempenho de suas atividades que tem como causa pior, 

para estes profissionais o pouco conhecimento do mercado sobre a atuação masculina na 

profissão, seguidos do preconceito. Esses são os fatores tidos como desafios para o cotidiano 

do gênero masculino na atuação das atribuições do Secretariado. 

Diante do exposto, considera-se que os objetivos propostos neste trabalho foram 

plenamente atingidos, salientando-se que as demandas de mercado e as oportunidades para o 

profissional de gênero masculino são diversas. Apesar dos obstáculos a serem superados, a 

pesquisa sinalizou que a tendência é que essas oportunidades crescem, sendo necessário que 

todos os autores da área busquem a equidade de gêneros na profissão. Ainda não é tão comum 

ver a atuação masculina na profissão, entretanto, já existe uma evolução e percebe-se que o 

gênero atuante na profissão já é uma realidade.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE 

E SECRETARIADO EXECUTIVO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CURSO: SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

Questionário de levantamento de dados para a elaboração da Monografia em Secretariado 

Executivo, cujo tema é: O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO: 

DEMANDAS DE MERCADO PARA O GÊNERO MASCULINO. 

Peço a vossa colaboração e disponibilidade para o preenchimento das questões. Conto com 

sua cooperação e sinceridade nas respostas. 

 

 

QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

01 – Qual a sua idade? 

 

(   ) Menos de 20 anos; 

(   ) 21 a 30 anos; 

(   ) 31 a 40 anos; 

(   ) 41 a 50 anos; 

(   ) Acima de 50 anos. 

 

02 – Qual o seu estado civil? 

 

(   ) Solteiro; 

(   ) Casado; 

(   ) Divorciado; 

(   ) Viúvo. 

 

03 – Em que ano concluiu o curso? 

 

 

04 – A empresa em que você trabalha pertence a que seguimento de mercado? 

 

(   ) Indústria; 

(   ) Serviços; 

(   ) Comércio;  

(   ) Outros: 

 

 

05 – Há quanto tempo trabalha na área? 
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(   ) Menos de 1 ano; 

(   ) De 1 a 2 anos; 

(   ) De 3 a 5 anos; 

(   ) Mais de 5 anos. 

 

06 – Qual sua relação de trabalho com a organização? 

 

(   ) Servidor ou funcionário público; 

(   ) Terceirizado; 

(   ) Comissionado; 

(   ) Autônomo; 

(   ) Outros: 

 

 

07 – Por que você escolheu a profissão de Secretário Executivo? 

 

(   ) Demanda do mercado de trabalho por profissionais da área; 

(   ) Afinidade com as atribuições referentes a profissão; 

(   ) Atrativos financeiros; 

(   ) Desafio de uma área em ascensão no mercado; 

(   ) Outros:  

 

 

 

08 - Você já sofreu algum tipo de preconceito ou resistência no campo de trabalho por optar 

pela profissão de Secretário Executivo? 

 

(   ) Sim           (   ) Não 

 

Comente sua resposta: 

 

 

 

09 - Com que frequência obteve/obtém oferta de trabalho por conta de sua formação em 

Secretariado Executivo? 

 

(   ) Apenas uma oportunidade; 

(   ) Uma por mês; 

(   ) Uma por semestre; 

(   ) Uma por ano; 

(   ) Outra:  

 

 

10 – Qual a maior dificuldade na inserção do profissional no mercado? 

 

(   ) Falta de vagas; 

(   ) Preconceito; 



 

 

52 

 

(   ) Falta de conhecimento por parte do mercado a cerca da atuação do gênero masculino na 

profissão; 

(   ) Outros: 

 

 

 

 

 

11 – Em sua opinião, qual o maior desafio enfrentado por profissional de Secretariado 

Executivo do gênero masculino no exercício de trabalho? 

 

(   ) Preconceito; 

(   ) Falta de vagas no mercado de trabalho; 

(   ) Atribuições do exercício de trabalho; 

(   ) Falta de conhecimento acerca da profissão por parte do mercado; 

(   ) Outros: 

 

 

 

 

12 – Em sua opinião, como você avalia as oportunidades de trabalho direcionadas ao homem 

dentro do universo secretarial? Assinale a opção que melhor retrata seu pensamento. 

 

(  ) As oportunidades são escassas, visto que o mercado atual direciona as vagas ao gênero 

feminino; 

(  ) As oportunidades são escassas, embora haja uma tendência a se ter igualdade de condições 

na concorrência entre homens e mulheres; 

(   ) As oportunidades estão em expansão permitindo uma concorrência igualitária entre 

candidatos, independente do gênero; 

(   ) As oportunidades estão estagnadas, embora haja um esforço por parte das entidades 

sindicais em valorizar a categoria, independente do gênero; 

(   ) Outros: 

______________________________________________________________________ 

 

Agradeço a sua colaboração! 

 

 


