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RESUMO 

 

Esta investigação foi desenvolvida com profissionais de Secretariado Executivo que atuam na 

Administração Pública Brasileira, tendo como alvo os profissionais da Universidade Federal 

do Ceará. O objetivo principal desta pesquisa foi verificar como ocorre a participação desses 

profissionais no planejamento de uma Instituição Pública Brasileira. Com isso, através de 

pesquisa bibliográfica e documental, exploratória e descritiva, verificou-se a importância da 

participação de todos os atores inseridos na instituição na elaboração e execução do 

planejamento. Porém, constatou-se com a aplicação de um questionário que os (as) secretários 

(as) que atuam na UFC não participam efetivamente do planejamento da instituição, mas os 

mesmos elaboram planos para executar suas atividades diárias. Verificou-se, também, a 

necessidade da instituição trabalhar no intuito de inserir estes profissionais, bem como os 

profissionais de outras áreas no planejamento da instituição. 

 

Palavras-chave: Planejamento, Setor Público, Secretariado Executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

This researh was developed with secretaryship professionals that work in a brazilian public 

administration having as the center of attention the professionals of Federal University of 

Ceará. The main objective of this research was to investigate how does the participation of 

this professionals in the planning of a brazilian public institution. Through of bibliographic 

and documental research, exploratory and descriptive, there was the importance of 

participation of all actors involved in the institution in developing and implementing 

planning. However, it was found with the application of a questionnaire that the secretaries 

that work in UFC don´t participate effectively of the planning of the institution, but they 

elaborate plain to execute their daily activities. There was also the need of the institution 

works in order to put these professionals, as well as professionals from other areas in the 

planning of the institution. 

 

Keyword: Planning, Public Sector, Executive Secretaryship. 
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6. INTRODUÇÃO 

 

A Administração Pública é responsável pela oferta e gestão dos serviços essenciais 

para a sociedade, como educação, saúde e segurança. Sendo, portanto, um grande complexo 

de instituições e pessoas com o objetivo de efetivar as ações de interesse social. 

Apesar das constantes inovações tecnológicas, a Administração Pública Brasileira 

ainda apresenta lentidão nos seus processos que muitas vezes deixa a população insatisfeita 

por não obter o resultado da forma e no tempo desejados. Portanto, é necessário que os 

profissionais inseridos no setor público procurem estabelecer formas de trabalho mais eficazes 

capazes de proporcionar um melhor uso dos recursos e do tempo disponível. 

Dentre os vários profissionais inseridos na Administração Pública, está o Profissional 

de Secretariado Executivo, que com seus conhecimentos acadêmicos poderá agir na 

construção de uma forma de trabalho mais produtiva e satisfatória. 

Um dos instrumentos indispensáveis para uma utilização racional do tempo e para a 

qualidade do trabalho é o Planejamento, pois o mesmo possibilita uma melhor visualização 

dos objetivos desejados, do que será necessário para alcançar estes objetivos e do período que 

os mesmos precisarão para serem realizados. 

A presente Monografia foi elaborada através de pesquisa em fontes bibliográficas e 

documentais e tem natureza exploratória e descritiva. Apresenta um estudo sobre o 

Planejamento com enfoque na Administração Pública, tendo como objetivo principal verificar 

como ocorre a participação dos Profissionais de Secretariado Executivo nesse processo. Para 

isso, foi realizada uma pesquisa através da aplicação de um questionário junto aos (as) 

secretários (as) que trabalham na Universidade federal do Ceará. 

A pesquisa objetiva também conceituar e descrever Planejamento; explicar o que é e 

como se estrutura a Administração Pública Brasileira; Descrever a atuação do Profissional de 

Secretariado Executivo na atualidade, enfatizando a participação do mesmo no Setor Público. 

Inicialmente, o segundo capítulo deste trabalho inicia-se com a apresentação do 

conceito de Planejamento, no qual se destacou os elementos que são indispensáveis para o 

desenvolvimento deste processo, bem como a classificação existente em fontes bibliográficas 
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do mesmo. Ainda no segundo capítulo conceitua-se Administração Pública, enfatizando como 

se estrutura a Administração Pública no Brasil. O capítulo encerra-se com uma análise de 

como ocorre o Planejamento no Setor Público Brasileiro. 

No terceiro capítulo objetivou-se analisar a atuação do Profissional de Secretariado 

Executivo no Setor Público. Neste capítulo apresenta-se um breve histórico da profissão, bem 

como o perfil deste profissional no contexto atual, enfatizando a participação do mesmo no 

Setor Público. 

No quarto capítulo apresenta-se um estudo sobre a atuação do Profissional de 

Secretariado Executivo na Universidade federal do Ceará. Através da pesquisa de documentos 

obteve-se um histórico da instituição e as atribuições exercidas por este profissional na UFC. 

No quinto capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para a elaboração do 

presente trabalho, destacando-se as fontes de pesquisas utilizadas e os instrumentos de coleta 

de dados.  

No sexto e último capítulo apresenta-se o resultado e análise dos dados coletados 

através da aplicação de um questionário junto aos secretários da UFC, que objetivou verificar 

a participação desses profissionais no planejamento da instituição. 

 

 

2. PLANEJAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

2.1. O que é Planejamento? 

 

Planejamento é um processo que estuda e seleciona os meios mais eficazes para se 

chegar aos objetivos desejados. O ato de planejar é uma atividade contínua e dinâmica que 

possibilita a aplicação de ações organizadas e integradas capazes de efetivar a realização de 

objetivos futuros.  
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É uma ferramenta administrativa que permite a compreensão do contexto em que 

está inserida uma organização, bem como a avaliação dos meios e a criação de um referencial 

futuro e a delimitação dos métodos adequados para se chegar a um determinado objetivo. É 

um processo de avaliação que tem o objetivo de relacionar e escolher ações, organizando-as a 

fim de antecipar os resultados esperados. Para Miranda (1978), “planejar é decidir 

antecipadamente o que deve ser feito, ou seja, um plano é uma linha de ação preestabelecida”. 

O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o 

que deve fazer e quais objetivos a ser alcançados e visa dar condições 

racionais para que se organize e dirija a empresa ou seus departamentos ou 

divisões a partir de certas hipóteses a respeito da realidade atual e futura. 

(CHIAVENATO, 1994, P. 285) 

 

Em todos os ramos de atividade é indispensável o uso do planejamento para a 

consecução dos objetivos desejados. Tanto no setor público como no privado o ato de planejar 

se torna cada vez mais importante no contexto atual, onde é imprescindível o uso adequado do 

tempo e dos recursos disponíveis para se obter uma produtividade eficaz. 

Segundo Moraes (2000, p.61), o planejamento ganha destaque no cenário das 

organizações modernas, já que: 

Trata-se de uma função importante porque contribui para o sucesso da 

organização como um todo e ainda possibilita à organização adotar um 

comportamento proativo em relação ao futuro. Pode-se dizer que o 

planejamento contribui para melhorias na produtividade, na qualidade e 

também nos resultados financeiros da organização.  

O planejamento por parte do estado teve início quando a sociedade encontrava-se 

com a necessidade de se reconstruir. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, com a crise de 

1929, a antiga União Soviética tornou-se a primeira nação a aplicar o planejamento como 

ferramenta de reconstrução. 

Após a Segunda Guerra Mundial, foi estendida a prática do planejamento aos países 

do bloco comunista e iniciada em países de economias mais abertas chegando à França e ao 

Japão, tendo a sua aplicação em países subdesenvolvidos apenas na década de 50 e 60. 

Nas organizações a necessidade de planejar surgiu no início da década de 60, como 

consequência da busca pelo posicionamento no mercado competitivo, pois isso gerou a 
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necessidade de definir objetivos, já que acreditavam que os mesmos facilitariam o processo de 

avaliação final. 

Para Lacombe (2008, P.162), planejamento pode ser visto como: “(a) a determinação 

da direção a ser seguida para se alcançar um resultado desejado ou (b) a determinação 

consciente de cursos de ação, isto é, dos rumos. Ele engloba decisões com base em objetivos, 

em fatos e na estimativa do que ocorreria em cada alternativa.”. 

Para planejar é necessário tempo, dedicação e reflexão. Pois somente através do 

conhecimento do contexto geral da organização será possível traçar formas de atuação 

capazes de produzir meios para alcançar o objetivo ao qual o planejamento se destina. A 

busca por esse conhecimento demanda tempo, pois é preciso coletar informações que 

caracterizem bem a estrutura da empresa, bem como os instrumentos que ela possui, para que 

se possa tomar as decisões e prever o grau de eficácia do plano a ser implantado. O tempo 

dedicado ao planejamento é essencial para evitar problemas na fase de aplicação, pois o 

objetivo central do planejamento é minimizar a necessidade de revisões durante sua execução.  

Segundo Waldo (1966, P.498) “a essência do planejamento é que todos os fatores, e 

não apenas alguns deles, sejam tomados em consideração antes de se chegar a uma decisão”. 

Para planejar é preciso conhecer e compreender o contexto. Relaciona-se ao 

cumprimento de metas e objetivos de uma organização. Estratégia tem a ver 

o que será feito para atingir essas metas e objetivos. É a combinação dos fins 

(metas) e dos meios pelos quais a empresa pretende chegar lá.” ( BRAYA E 

MONTEIRO, 2005, p. 17)   

 

 O planejamento bem elaborado oferece muitas vantagens para a organização, como: 

maior controle nas atividades executadas, redução de ambigüidades e conflitos, melhor 

administração do tempo, permite a empresa trabalhar considerando os níveis de incerteza 

gerados tanto pelos fatores externos como pelos fatores internos e possibilita ao administrador 

avaliar como esses fatores podem influenciar na tomada de decisão. 

Com efeito, é relevante o uso do planejamento, pois é uma pratica indispensável para 

qualquer setor, como a indústria, o comércio, organizações prestadoras de serviços, instituição 

pública ou privada. “O planejamento assume cada vez maior importância como instrumento 
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de mudança social e de racionalização de atividade humana, na busca de soluções para 

múltiplos e complexos problemas”. (BAPTISTA, 1981, p. 9) 

O planejamento é importante porque contribui para o desenvolvimento das demais 

fases do processo administrativo, já que sem a delimitação de um caminho como referência, 

todas as funções administrativas teriam dificuldades em direcionar suas atividades em torno 

de um objetivo. 

Com o intuito de destacar a importância que o planejamento tem para o alcance dos 

objetivos organizacionais, Moraes (2000, p. 61) afirma que: 

 

O planejamento poderia facilmente ser visto como a função inicial do 

processo administrativo. Mas nem mesmo essa afirmação consegue capturar 

a magnitude da importância do planejamento para a administração. Talvez 

seja melhor pensar planejamento como a locomotiva que puxa o trem das 

ações de organizar, liderar e controlar.  

 

 O ato de planejar deve ser iniciado com a reflexão antecipada dos objetivos, pois será 

pensando neles que o administrador tomará as decisões e traçará meios para alcançá-los. A 

elaboração do planejamento está intimamente ligada ao objetivo à que ele se destina. Para 

Waldo (1966, p.506), “o fundamento, do planejamento efetivo é a completa e clara 

especificação do objetivo pela administração geral.” e complementa afirmando que “a eficácia 

do planejamento varia diretamente proporcional à plenitude e clareza da compreensão da 

meta. O início do bom planejamento administrativo geral é uma definição clara do objetivo.”.  

 

 Toda instituição deve ter seus objetivos definidos claramente, pois os mesmos são a 

base para o planejamento geral. A definição dos objetivos é a principal garantia para uma 

administração eficaz. Após a delimitação dos objetivos, é necessário traçar as diretrizes que 

nortearão a realização do planejamento. 

 

Planejar significa pensar antecipadamente em objetivos, ações e atos 

baseado em algum método, plano ou lógica (não palpites). O planejamento 

produz planos, em que se determinam estratégias, diretrizes, táticas ou 
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procedimentos de forma racional, a fim de que os objetivos sejam 

alcançados. (MORAES 2000, p.13) 

 

O motivo mais comum que leva ao insucesso de um planejamento é a falta da 

delimitação de objetivos bem definidos. A definição dos objetivos é função básica da 

administração, pois eles são elementos que inserem significado nas atividades organizacionais 

e é a razão pela qual a empresa se mantém funcionando. 

A tomada de decisões é outro elemento essencial que está presente em todo o 

processo do planejamento, constantemente é necessário decidir para que se possa dar 

continuidade às atividades. É importante neste momento conhecer bem o contexto em que se 

encontra a organização, pois será com base nele que o administrador conhecerá todos os 

fatores que poderão influenciar ou não na sua decisão final. Para Moares (2000, p.78) “a 

tomada de decisão é um elemento constante e permanente do planejamento em qualquer nível 

hierárquico. Decidir é optar ou selecionar entre várias alternativas de cursos de ação, aquele 

que pareça mais adequado.”. 

O planejamento deve englobar toda a organização, deve atingir todos os setores para 

que possa ser realmente eficaz. Deve-se buscar durante a elaboração e execução do 

planejamento, a sinergia entre os setores existentes, a fim de projetar todos os esforços para o 

alcance do objetivo. 

De acordo com Chiavenato (1994) o planejamento se divide em três tipos, de acordo 

com nível hierárquico onde é elaborado, grau de abrangência e prazo para execução, são eles:  

I - Planejamento estratégico 

II - Planejamento tático  

III - Planejamento operacional 

O tipo de planejamento que engloba toda a organização e que é elaborado no nível 

hierárquico mais alto é denominado de Planejamento Estratégico. Chiavenato (1994, p. 250), 

afirma que o Planejamento Estratégico “envolve a empresa como um todo abarcando todos os 

seus recursos, no sentido de obter efeito sinergístico de todas as capacidades e potencialidades 

da empresa.”. 

O Planejamento Estratégico se relaciona com objetivos de prazos mais longos e 

consiste em um processo continuo de tomada de decisões estratégicas. Esse tipo de 
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planejamento não se preocupa em antecipar decisões a serem tomadas no futuro, mas sim em 

considerar as implicações futuras em decisões que devem ser tomadas no presente. 

  

Planejar estrategicamente é utilizar técnicas administrativas para ordenar 

idéias das pessoas, de forma que se possa criar uma visão do caminho que se 

deve seguir (estratégia). Ordenando as idéias é preciso ordenar as ações, 

implementando assim o plano estratégico para que a organização caminhe de 

acordo com o desejado. (PEREIRA, 2009, p. 134) 

 

Para Chiavenato (1994, P. 275), o planejamento estratégico envolve cinco etapas 

principais, são elas: a determinação dos objetivos empresariais; a análise ambiental; a análise 

interna da organização e seus recursos; a geração, avaliação e seleção de alternativas 

estratégicas; implementação da estratégia escolhida através de planos táticos e planos 

operacionais. 

Como o planejamento estratégico é geral e abrangente para sua continuidade é 

necessário implementá-lo nos níveis hierárquicos mais baixos da empresa, onde as tarefas são 

executadas. Chiavenato (1994, p. 252) explica como ocorre o processo de implementação do 

planejamento estratégico nos diferentes níveis hierárquicos da organização: 

 

O planejamento estratégico[...] precisa ser implementado com planos táticos 

desenvolvidos no nível intermediário da empresa, cada qual voltado para a 

sua área e seus recursos específicos. Além disso, cada plano tático precisa 

ser desdobrado em vários planos operacionais desenvolvidos no nível 

operacional da empresa, detalhando minuciosamente cada tarefa ou atividade 

a ser executada.  

 

O Planejamento Tático consiste na atuação de cada área funcional da empresa, nesse 

nível do planejamento utiliza-se de recursos específicos e seu desenvolvimento se dá nos 

níveis organizacionais intermediários. Tem como objetivo a utilização eficiente dos recursos 

disponíveis com projeção para médio prazo. 
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Moraes (2000 p.84) conceitua Planejamento Tático como sendo “o conjunto de 

decisões tomadas pelo nível intermediário com amplitude departamental, de médio prazo, e 

voltadas para atividades especializadas.”  

 Ainda segundo Moraes (2000 p.85) o Planejamento Operacional corresponde à 

atuação dos níveis funcionais da organização, “consiste no estabelecimento de planos que se 

relacionam com a operação da empresa no dia-a-dia, em uma base de curto prazo.”  

No Planejamento Operacional as tarefas e operações são mais detalhadas, pois esse 

nível de planejamento tem caráter imediatista, está direcionado para os meios utilizados na 

execução das tarefas e tem abrangência local, focalizando somente uma tarefa ou ação. 

Cada tipo de planejamento possui um tempo especifico para sua execução, é 

importante traçar períodos bem definidos levando em consideração os fatores que podem 

influenciar na realização das atividades, evitando atrasos e garantindo o cumprimento de 

prazos e em consequência a efetivação das metas propostas. 

 

A fixação de prazos para as atividades, ou seja, de metas de tempo, é 

elemento essencial do planejamento administrativo [...] é importante no 

planejamento de metas ter em vista as datas limites ou metas de tempo, pois 

elas devem relacionar-se de tal modo que as etapas preliminares estejam 

concluídas antes da data inicial das etapas subseqüentes; visto que todas 

essas datas deverão subordinar-se a uma data final ou de controle para o 

conjunto de meta.(MIRANDA, 1978 P. 203) 

 

 O planejamento é uma atividade administrativa que tem como objetivo direcionar os 

rumos da instituição e dar a ela sustentabilidade, mesmo em condições de incerteza. Portanto 

o planejador deve ser um indivíduo verdadeiramente interessado nos detalhes e possuir a 

capacidade de análise e síntese. Deve ser um profissional com habilidade de percepção e 

compreensão do contexto em que está inserido, pois no planejamento é necessário fazer a 

avaliação crítica entre a realidade existente e os objetivos que pretende alcançar. 

2.2. Conceito de Administração Pública 

 



 

 

 

16 

A administração pública pode ser considerada como o conjunto de órgãos que 

compõem o poder público para exercer as atividades estatais, bem como o próprio ato de 

administrar os bens e serviços públicos. É a gestão de bens e interesses qualificados da 

sociedade, no âmbito federal, estadual e municipal. A administração pública é composta de 

complexas estruturas que tem por objetivo garantir a prestação e a gestão dos serviços 

essenciais para a população, como: educação e saúde.  

Segundo a Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo (1976, p.15) a expressão 

Administração Pública pode se referir “à parte da ciência da Administração aplicada ao setor 

público e ao conjunto de órgãos encarregados da realização dos fins específicos de cada esfera 

administrativa: federal, estadual e municipal. Compreende também o conjunto de atividades 

[...] pelas quais esses órgãos desempenham as suas funções.”  

Para Pereira (2009. p.9) a administração pública deve ser entendida como “todo o 

sistema de governo, todo o conjunto de idéias, atitudes, normas, processos, instituições e 

outras formas de conduta humana, que determinam a forma de distribuir e de exercer a 

autoridade política e como se atendem os interesses públicos.”  

A estruturação da administração pública brasileira recebeu grande influência da 

França, essa estruturação teve início a partir do século XIX, quando com os efeitos da 

Revolução Francesa, o Brasil começa a apresentar uma maior definição nas atividades 

realizadas pelo Estado. Nesse período os serviços prestados à população ainda eram mínimos 

e o entendimento sobre o serviço público bastante limitado. 

Historicamente, verifica-se que a administração pública evoluiu através de três 

modelos básicos: a administração pública patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Esses 

três modelos surgiram no decorrer do tempo, sendo que o surgimento de um não exclui a 

existência do outro e nenhum deles foi abandonado em sua totalidade. 

O patrimonialismo se caracteriza pela presença marcante do poder de um soberano, 

sendo o Estado o executor fiel de suas vontades. Nesse modelo de administração pública os 

auxiliares e servidores eram considerados membros da nobreza real. 

Na segunda metade do século XIX surge a administração pública burocrática, que 

tem como princípios para seu desenvolvimento a idéia de carreira, a hierarquia funcional, a 

impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional legal.  
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A administração publica gerencial surge na segunda metade do século XX, como 

consequência da maior atuação do Estado no setor econômico e social, do desenvolvimento 

tecnológico e da globalização da economia mundial. Nesse modelo de administração o Estado 

tem a finalidade de diminuir custos e aumentar a qualidade dos serviços, sendo o cidadão seu 

principal cliente. 

Com o crescimento tecnológico e com a crescente facilidade de acesso à informação 

a sociedade começou a exigir maior atuação do Estado, que por sua vez precisava de uma 

reformulação nos métodos empregados para a execução de suas atividades. Pereira (2009, 

p.77) afirma que “as rápidas mudanças em termos de acesso a informações, elevação do nível 

de educação e de cidadania, entre outros, contribuem para aumentar a cobrança de uma gestão 

pública moderna.”.  

 Para Meirelles (1998) a administração pública brasileira pode ser dividida em 

Administração Pública direta e indireta. A Administração Pública direta consiste nos serviços 

prestados por órgãos do próprio poder público. Já a Administração Pública indireta é 

composta pelas sociedades de economia mista, empresas públicas que exploram a atividade 

econômica, pelas fundações públicas e pelas autarquias. 

As Sociedades de Economia Mista são entidades de direito privado, criadas por lei 

para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, em que a maioria 

do capital pertence ao poder executivo. Como exemplo tem-se a Petrobrás. 

Empresas públicas são entidades de direito privado, com patrimônio próprio e capital 

exclusivo do Poder Executivo, criadas por lei para a exploração de atividades econômicas. É a 

pessoa jurídica de direito privado constituída por lei, com capital integralmente subscrito pelo 

Poder Público visando à realização de atividade econômica de interesse da Administração 

Pública. Como exemplo tem-se a Infraero. 

Fundações Públicas são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

desde que autorizada por lei, compostas de patrimônio próprio e destacado do fundador, 

visando determinada finalidade específica. Como exemplo tem-se a Febem. 

Autarquias são órgãos autônomos criados por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que 
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necessitam, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada. Como exemplo tem-se a Universidade Federal do Ceará. 

O Estado tem como função principal garantir o aumento efetivo das oportunidades 

para os indivíduos, as instituições e regiões do país. Deve também facilitar a implantação de 

novas tecnologias e inovações no Setor Público, garantindo, assim, o atendimento das 

necessidades da sociedade contemporânea.  

Com efeito, é importante para a qualidade da prestação dos serviços públicos que a 

administração pública adote ferramentas administrativas que garantam uma maior efetividade 

nos processos públicos, bem como a transparência dos atos praticados pelos seus agentes. 

Essas ferramentas devem ser utilizadas com o intuito de permitir que a sociedade sinta-se 

mais segura com relação ao Estado, criando assim uma relação de confiança entre a população 

e a administração pública. Pereira (2009, p.18) enfatiza a importância da interação entre 

administração pública e sociedade afirmando que:  

 

As sociedades tendem a prosperar na medida em que existe forte sentimento 

de interação e respeito às instituições públicas por parte dos cidadãos. E para 

que isso ocorra é importante que os governantes estimulem a participação e 

o senso de comunidade, bem como procurem assegurar que as instituições 

públicas sejam justas e confiáveis.  

 

A Constituição Federal de 1988, no Capítulo VII, Seção I, art. 37, afirma que toda a 

Administração Pública, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade e eficiência, com o objetivo de deixar os atos públicos transparentes a todo 

cidadão brasileiro. ¹ 

 

_____________________ 

¹BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília - Distrito Federal,1988. 
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O princípio da Legalidade determina que a Administração Pública deve fazer apenas 

aquilo que a lei determina, o que a lei autoriza. A Moralidade diz respeito à honestidade, a 

probidade administrativa, evitando desvios de poder.  

O princípio da Impessoalidade mostra que os atos administrativos não devem ser 

voltados à satisfação de determinadas pessoas. É entendido também como finalidade, sendo a 

finalidade da Administração Pública o interesse público. Na impessoalidade, considera-se que 

o ato público não é prestado pelo agente público, mas pela Administração Pública. 

 O princípio da Eficiência determina que a Administração Pública deve desenvolver 

serviços com presteza e perfeição, atingindo os interesses sociais. Esse princípio também diz 

respeito a organização, estruturação e disciplina na Administração Pública 

 A Publicidade diz respeito à divulgação oficial dos atos exercidos pela Administração 

Pública para o conhecimento de toda a sociedade. Determina a obrigatoriedade da 

socialização dos atos administrativos, não devendo os mesmos ser mantidos em sigilo. 

 

2.3. Planejamento na Administração Pública Brasileira 

 

A realidade do mundo contemporâneo exige da administração pública uma visão 

inovadora e criativa que seja capaz de identificar as reais expectativas e oportunidades 

inseridas na sociedade. No contexto atual é necessário realizar mudanças nas estratégias de 

gerência inseridas no âmbito público, a atuação da administração pública deve ser realizada 

de forma organizada numa estrutura reformada que tenha enfoque na descentralização e 

delegação de autoridade. 

 

As decisões governamentais não podem ser regidas pelo improviso, pela 

pressão das necessidades e pelas mudanças conjunturais. Cada vez mais, é 

papel do Estado definir rumos sustentáveis, a médio e longo prazo, para 

atender às necessidades coletivas, buscando caminhos e oportunidades, 

aglutinando e coordenando atores. (PEREIRA, 2009, P. 77) 
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Apresentando uma estrutura pesada, burocrática e centralizada a administração 

pública brasileira tem sido incapaz de acompanhar as mudanças do mundo moderno e não 

está conseguindo superar os desafios desse novo contexto. Com isso, vem apresentando 

problemas, como: falta de coerência nas ações e decisões institucionais, desmotivação dos 

funcionários e incapacidade de satisfazer as necessidades da população.  

No processo de transformações que vem ocorrendo no mundo fica notória a 

necessidade de esforços por parte da administração pública, no sentido de inovar e aumentar 

sua capacidade gerencial, inserindo e utilizando ferramentas gerenciais capazes de minimizar 

as incertezas e aumentar a satisfação da sociedade. 

 Uma das ferramentas gerencias que proporciona maior clareza nas atividades 

proposta é o planejamento, pois possibilita uma visão ampla do contexto em que está inserida 

a organização, permitindo que os gestores tomem decisões considerando as possíveis 

intervenções dos fatores existentes nos ambientes internos e externos da instituição. Pereira 

(2009 p. 115) conceitua planejamento com enfoque na administração pública como sendo: 

 

Um conjunto de ações interligadas e complementares, realizadas nas 

diferentes instâncias da organização governamental, com vista no 

atingimento de determinado objetivo. Envolve uma série de atividades que 

vão manter e alimentar esse ciclo, que é contínuo, entre as quais figuram 

estudos, decisões estratégicas e táticas sobre prioridade, a formulação de 

planos e programas, o acompanhamento e o controle de sua execução.  

 

O planejamento já era utilizado na administração pública brasileira de forma 

normativa, era necessária, entretanto, uma mudança de postura, então foi inserido na gestão 

pública brasileira o planejamento estratégico já que o mesmo permitia a elevação da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações.  

 

O modelo atual do sistema de planejamento, governamental brasileiro, no 

âmbito federal, começa a ser estruturado em 1967, com a promulgação do 

Decreto-lei 200, que criou o Ministério do Planejamento e Coordenação 

Geral, conferindo caráter permanente ao órgão central de planejamento. Esse 

sistema. Em 1972, foi regulamentado, passando a compreender as atividades 

de planejamento, orçamento e modernização administrativa. (PEREIRA, 

2009 , p.121) 
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O planejamento é um instrumento de ação pública e é função explícita do estado, 

configura uma imposição constitucional, estando explicito em toda a Constituição Federal de 

1988, através de vários dispositivos. Pereira (2009 P. 119) afirma que a Constituição de 88 

confere ao planejamento um “caráter imperativo, ao estabelecer a obrigatoriedade de 

formulação de planos de forma ordenada e seqüencial, para viabilizar o alcance dos objetivos 

previamente estabelecidos que buscam o atingimento do progresso econômico  e social.”  

O planejamento no Brasil teve seu marco em 1948, no governo Eurico Gaspar, com a 

elaboração do denominado Plano Salte. Logo em seguida, em 1956, foi aprovado o Plano de 

Metas. Em 1963, surge o Plano Trienal. Posteriormente, foram criados o Programa de Ação 

Econômica de Governo (1964/67), o Plano decenal (1967/76), reforma administrativa e 

sistema de planejamento, I Orçamento Plurianual de investimentos (1968/70), entre outros. 

Recentemente, após a Constituição Federal de 1988, foi criado o Plano Plurianual para o 

qüinqüênio (1991/95), que foi revisado posteriormente. No governo Fernando Henrique os 

planos plurianuais cobriram os períodos de 1996/99 e 2000/2003. Em 2003, no primeiro 

governo Luiz Inácio Lula da Silva, foi elaborado o plano plurianual que vigorou de 2004 a 

2007. O plano plurianual elaborado no segundo mandato do governo Lula irá vigorar até 

2011. 

Para Pereira (2009), estimular a solução de problemas pela ação catalisadora aplicada 

a toda comunidade por meio de um planejamento Estratégico, baseado na previsão do que vai 

acontecer, é um caminho adequado a ser trilhado pelo governo. 

A execução das atividades governamentais necessárias para suprir as demandas de 

bens e serviços públicos deve ser ordenada de forma racional, levando sempre em 

consideração que o Estado dispõe de recursos escassos e que os mesmos precisam ser 

alocados de forma a possibilitar uma maior capacidade de investimentos. O planejamento é 

um processo que permite a melhor adequação entre os recursos disponíveis e os investimentos 

necessários para a execução dos serviços públicos, já que permite uma melhor visualização 

das necessidades sociais.  
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A ampliação das funções do Estado, como estimulador do desenvolvimento 

econômico, tendo como preocupação a promoção do bem comum, determina 

o emprego do planejamento de forma a possibilitar a formulação de 

programas para prever e, em consequência, aparelhar-se para atender às 

futuras necessidades do país. O planejamento apresenta-se, assim, como um 

processo contínuo que fundamenta, antecede e acompanha a elaboração 

orçamentária. O planejamento é baseado nos seguintes elementos: recursos 

disponíveis; natureza e importância das operações em curso; e possibilidades 

futuras. (PEREIRA, 2009, p.120) 

 

 Com efeito, o planejamento é uma ferramenta indispensável para a execução das 

políticas públicas, pois contribui para uma melhor organização das ações governamentais em 

termos quantitativos e qualitativos, cultivando um bom uso das oportunidades através da 

aplicação responsável do capital humano e financeiro das instituições e permitindo a 

avaliação constante do nível de desenvolvimento social e econômico do país.  Deve, portanto, 

o Estado garantir a efetividade do planejamento em todos os níveis das instituições, 

motivando a participação e integração de todos os atores inseridos na administração pública 

brasileira no processo de construção e execução do planejamento. 

 

O planejamento, ao assumir a condição de atividade permanente e contínua 

de geração de serviços, de bens e de mudanças econômicas e sociais, 

incorporou algumas características e formas, como função gerencial, o 

planejamento é desenvolvido em todos níveis da organização, nas dimensões 

estratégicas, tática e operacional, com a representação de todas as instâncias 

e de todos os membros da organização. Como processo – que busca 

transformar a realidade - , o planejamento constitui uma atividade 

integrativa, viabilizando um sistema de tomada de decisões, que atua como 

marco de referência para as outras atividades da organização governamental. 

(PEREIRA, 2009, p. 119) 

 

Pereira (2009) afirma que o Planejamento na Administração Publica deve conter as 

seguintes fases: Definição e equacionamento preliminar do problema; Elaboração das 

diretrizes básicas do planejamento; Fixação dos objetivos; Coleta preliminar de dados; 

levantamento e pesquisas complementares; estabelecimento de projetos e previsões; análise e 

discussões de dados; apresentação de alternativas ou opções; formulação de decisões ou 

propostas; integração de planos parciais, desdobramento em planos derivados ou 

replanejamento; 
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No âmbito da administração pública deve ser acrescentado ao processo de 

planejamento um fator imprescindível para determinar as prioridades e objetivos 

governamentais, o consenso, pois somente através de uma visão comum a todos com relação 

ao futuro desejado, a administração pública traçará formas de trabalho capazes de orientar o 

processo de execução do planejamento. Para Pereira (2009 p.138) “ao criar o consenso em 

torno de uma determinada visão do futuro, a organização ou a comunidade promovem em 

todos os seus membros uma percepção comum do objetivo a alcançar”. 

É importante ressaltar que o planejamento na Administração Pública exige 

informações estatísticas adequadas, contribuição interprofissional e institucionalização para a 

execução do plano, pois esses fatores permitem que o planejamento seja exeqüível e contínuo. 

O planejamento não deve ser entendido apenas como a elaboração de um documento, é uma 

atividade constante de escolha racional de objetivos e de instrumentos, exige, portanto, a 

aplicação de um método de trabalho baseado na racionalidade. 

Na Administração Pública o planejamento deve ser baseado num conjunto de normas 

que visem corrigir os desvios, deve ser baseado também num sistema de organização social 

que seja compatível com a racionalidade contida no processo. 

O Gestor Público ao executar um plano deve avaliar o ambiente em que a instituição 

está inserida, identificando os diversos fatores internos e externos à instituição que podem 

influenciar nas decisões a serem tomadas. Essa análise do ambiente deve ser baseada no 

conjunto de normas que orientam o planejamento, bem como na responsabilidade social 

inerente a todo ato administrativo. 

 Pereira (2009, p.132) enfatiza a importância da responsabilidade social e da análise 

do ambiente para o planejamento na Administração Pública afirmando que “a 

responsabilidade social e a gestão socioambiental devem ser entendidas como a obrigação 

administrativa de tomar atitudes que protejam e promovam os interesses da organização e o 

bem-estar da sociedade como um todo”.  

Pereira (2009) afirma que o planejamento na Administração Pública pode ser 

classificado de acordo com seu tempo de duração e sua área de interesse. 
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Quanto ao tempo de duração o planejamento pode ser: a) Planejamento conjuntural: 

menos de 01 ano; b) Planejamento de curto prazo: um a três anos; c) Planejamento de médio 

prazo: três a seis anos; d) Planejamento de longo prazo: acima de 6 anos. 

Quanto à área de interesse pode-se classificar o planejamento, como: a) 

Planejamento de enfoque global: inclui todos os setores da economia; b) Planejamento 

setorial: inclui agricultura, indústria e serviços; c) Planejamento macroeconômico: orientado 

para atividades total dos participantes do processo econômico; d) Planejamento 

microeconômico: enfoca os agentes individuais do processo.  

Ainda segundo Pereira (2009) estudos realizados mostram aspectos relevantes para a 

execução do planejamento na administração pública levando em consideração que o seu 

cliente é todo cidadão do país, dentre os aspectos a serem verificados pela organização temos:  

Conhecer bem os usuários dos seus serviços; Realizar pesquisas, buscando novas 

experiências; Procurar ter apoio político para os seus projetos; Ter uma liderança interna 

forte; Buscar avaliações (feedbacks) de usuários e servidores; Estabelecer estratégias que 

traduzam claramente as propostas dessas iniciativas, tanto quanto linhas precisas para a 

implementação e avaliação; Reunir uma equipe responsável direta e integralmente por essa 

iniciativa; Assegurar que recursos suficientes serão alocados a essa iniciativa; Capacitar 

servidores e gerentes com foco no cidadão; Buscar melhorias contínuas e permanentes, com o 

desempenho medido sobre o tempo;.Desenhar e implementar as mudanças simples menos 

custosas e demoradas; Identificar e diluir as eventuais resistências à mudança explicando o 

projeto, motivando os servidores e mostrando a melhora no desempenho; Administrar 

interesses divergentes por meio de um processo de negociação, trocas e acordos; Esperar um 

progresso de mudança sempre mais lento e pausado em função das resistências e dos 

conflitos. 

No contexto atual o administrador público que não baseia suas atividades em um 

planejamento bem elaborado terá muitas dificuldades em executar suas tarefas e atingir seus 

objetivos, muitas vezes poderá até mesmo fracassar enquanto gestor. É necessário, portanto, 

que o planejamento seja uma constante na atuação do agente público no intuito de garantir a 

qualidade no atendimento à sociedade consequentemente o sucesso no alcance dos objetivos 

da instituição. 
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7. O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 Breve histórico da profissão de Secretário (a) Executivo (a) 

 

A denominação secretário executivo é utilizada para se referir ao profissional que, 

devidamente habilitado nos termos da lei, exerce funções administrativas e de assessoria a 

executivos. Para Medeiros (1995, p.19) “secretária é uma profissional que assessora o 

executivo, transmite-lhe informações e executa as tarefas que lhe são confiadas.”. 

No latim encontramos as palavras secretarium que significa lugar retirado, 

conselho privado; secretum que significa lugar retirado, retiro, solidão, 

audiência secreta, particular, segredo, mistério. O sentido das palavras 

provoca uma ligação com secreto, segredo, sacro. Com o passar dos tempos, 

a grafia e o significado se alteram chegando aos dois gêneros secretária e 

secretário. (NATALENSE, 1998 P.6) 

 

A origem do profissional de secretariado executivo remonta à Idade Antiga com os 

escribas, que eram homens que dominavam a escrita, técnicas de contas, arquivamentos, 

redação, recebimento e execução de ordens. A história considera o escriba, como primeiro 

secretário, por ter sido um profissional de atuação destacada e suas atividades se 

assemelharem muito ao perfil do profissional de secretário executivo atual.  

Na Idade Média não encontramos registros da existência de secretários, eles 

reaparecem na Revolução Comercial (1400-1700), já assessorando o capitalismo dinâmico da 

época. O secretário passa a atuar na sociedade industrial e seu papel se torna comum na 

segunda fase da Revolução Industrial (a partir de 1860), com o advento da máquina de 

escrever. 

A profissão é exercida especificamente por homens até o século XX. O que começa a 

mudar após a duas Guerras Mundiais, quando a mulher é inserida no mercado de trabalho, 

devido à falta de mão-de-obra masculina já que a mesma estava no campo de batalha. 

Nos anos 50 a secretária exercia funções semelhantes às atividades caseiras, pois não 

existia nenhum modelo pré-existente de mulher profissional, então a mulher inseriu no 

mercado de trabalho o modelo de comportamento que já conhecia: social e familiar, que se 
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caracterizava pela servilidade, falta de criatividade e decisão. Nesse período as atribuições da 

secretária limitavam-se a datilografia, taquigrafia, arquivo de documentos e atendimento 

telefônico. 

Paralelamente a evolução da humanidade, a profissão de secretário tornou-se 

exclusivamente feminina e o conceito de secretário foi evoluindo a cada período, passando de 

mero registrador de escritos para assessor de executivos. 

Nos anos 80, com a difusão dos microcomputadores, muitos acreditavam que seria 

desnecessária a existência do profissional de secretariado executivo dentro das organizações, 

já que a novidade tecnológica permitiria ao executivo maior autonomia na execução das 

atividades. Porém, depois das incertezas e dúvidas trazidas pela nova tecnologia, constatou-se 

que o secretário executivo estava cada vez mais atuante no mercado de trabalho. Para 

Natalense (1998. P.41) “A informática não acabou com a secretária, mas sim, criou condições 

para que seu real papel fosse descoberto, revitalizando e valorizando.”  

A década de 90 se destaca como um dos melhores momentos da profissão, pois a 

secretária começa a ser considerada como uma profissional de grande importância para a 

empresa, já que a busca pela qualidade exigida pelas mudanças trazidas com o advento da 

tecnologia redefiniu o papel dos secretários, atribuindo ao profissional mais autonomia na 

execução das tarefas. 

No ano 2000 o profissional de secretariado executivo se apresenta no cenário 

empresarial com características inovadoras, que afirmam a bem sucedida trajetória da 

profissão. O novo século traz um profissional com todos os requisitos necessários para 

atender as exigências do mercado de trabalho. Através das teorias e práticas acadêmicas e 

profissionais o secretário passa a ter uma visão ampla da organização, conhecendo todas as 

suas divisões e departamentos interligados, tendo, então, uma maior participação nos 

resultados empresariais. 

Hoje, com as constantes inovações tecnológicas e sociais e com a grande facilidade 

de acesso à informação, é exigido do profissional de secretariado executivo conhecimento em 

diversas áreas, como: administração, economia, contabilidade, finanças, marketing, 

matemática financeira, legislação, recursos humanos, domínio da língua portuguesa, domínio 
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de outros idiomas, tecnologia da informática, cultura geral, além de todas as técnicas 

profissionais necessárias para a execução do seu trabalho.  

Medeiros (1995, p.19) afirma que: 

 

 “A secretária transformou-se, no mundo moderno dos negócios e nessa era 

de globalização da economia, em assistente executiva que domina as 

habilidades requeridas num escritório, demonstra capacidade para assumir 

responsabilidades sem supervisão direta e tem iniciativa para tomar decisões 

segundo os objetivos assinalados pela autoridade.”  

 

Deve-se destacar que foram as mulheres que iniciaram a luta pelos direitos da 

categoria. Em meados da década de 60 o movimento começou a tomar força, surgia o “clube 

das secretárias do Rio de Janeiro”, no dia 15 de dezembro de 1970.  Para Figueiredo (1987 

p.18) o Clube das Secretárias do Rio de Janeiro “Foi a primeira Associação civil surgida com 

o objetivo de reunir a classe, visando à conscientização e ao aprimoramento profissional.”  

Com o surgimento de novas entidades de classe nos outros estados, tornou-se 

necessário a criação de um órgão para coordená-las e representá-las a nível nacional. Logo, 

foi criada, em 7 de setembro de 1976, a ABES – Associação Brasileira de Entidade de 

Secretárias. 

O movimento secretarial se intensificava cada vez mais, e em 20 de setembro de 

1977, foi criada a Lei n.º1421/77, que institui a data de 30 de setembro como o dia nacional 

da secretária. A data tem fundamento histórico, sendo o dia do aniversário de Lilliam 

Scholles, filha do inventor da máquina de escrever, ela foi a primeira mulher a datilografar em 

público, em 1873, numa demonstração do invento do pai. 

 Em 1978 surgiu a lei n.º 6556/78, primeiro documento que reconhece a profissão de 

secretariado. Porém, a lei dependia de regulamentação e ainda era insuficiente para atender 

aos anseios do secretariado brasileiro. 

Em 30 de setembro de 1983, a ABES criou e aprovou o Código de Ética da 

Secretária Brasileira e em 30 de setembro de 1985 surgiu a lei n.º 7377/85, regulamentando a 

profissão. 
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O ano de 1987 foi marcado por grandes conquistas para a profissão. Em 29 de abril, 

do mesmo ano, o então ministro do Trabalho Almir Pazzianotto, assinou a portaria nº 

3103/87, que concede a profissão o enquadramento sindical. 

Do dia 30 de outubro a 1º de novembro reuniram-se em Brasília, as dirigentes das 

Associações Estaduais, a convite da entidade do Distrito Federal, para o I ENCONTRO DE 

ESTUDOS SOBRE SINDICALISMO PRA DIRIGENTES SECRETARIAIS. O encontro 

trazia esclarecimentos e orientações para o movimento ganhar força. Novos encontros 

ocorreram nos anos seguintes. 

 A Federação Nacional das Secretárias e Secretários – FENASSEC – foi criada em 

31 de agosto de 1988 em Curitiba, Paraná. É uma organização de secretárias e secretários 

composta de 28 sindicatos que trabalham em conjunto na busca dos mesmos objetivos. 

 

 A atuação do Profissional de Secretariado Executivo no contexto atual 

 

No contexto do mundo moderno onde a excelência e o conhecimento são premissas 

básicas para o funcionamento das organizações, exige-se cada vez mais um profissional 

qualificado, com habilidades específicas, conhecimentos sólidos e dinamismo na execução 

das tarefas. Segundo Ribeiro (1990, p. 15). “No processo competitivo vence o melhor, razão 

pela qual cada indivíduo deve procurar aperfeiçoamento pessoal e profissional.” 

O profissional de secretariado executivo, hoje, deve apresentar um perfil de gestor, 

empreendedor e consultor. É inaceitável que um executivo pense no que deve ser feito por 

uma secretária e que essa seja capaz, apenas, de executar tarefas mecânicas. O secretário e a 

secretária devem estar preparados para decidirem qual a melhor forma de executar as tarefas 

inerentes ao seu cargo, organizando-as e priorizando as mais importantes. “A busca incessante 

de novos conhecimentos, a observação permanente no laboratório dos escritórios, o espírito 

de pesquisa, o interesse pelas descobertas tecnológicas modernas podem determinar o sucesso 

profissional das secretárias.” (MEDEIROS, 1995, p. 19). 
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A secretária passou de simples executora de ordens à assessora de grande destaque 

dos executivos. É, portanto, a profissional que dá suporte ao trabalho da gestão organizacional 

com dinamismo e criatividade. É muitas vezes colocada na linha de frente e precisa tomar 

posições e atitudes importantes para a empresa. “Assessorar não é cargo, é uma função 

inerente a algumas profissões, como a da secretária. Assessorar não é algo a ser conquistado 

no futuro da secretária. É razão de ser da profissão assessorar diversos níveis gerenciais.” 

(NATALENSE, 1998, p. 12). 

Dentro da organização moderna, o secretário executivo mantém relação com os 

profissionais dos diversos níveis hierárquicos e é, muitas vezes, ponte de comunicação entre 

os mesmos. Deve, portanto, possuir um bom relacionamento interpessoal, bem como controle 

de suas emoções, apresentando de forma sensata a melhor maneira de resolver determinados 

conflitos.  Para Ribeiro (1990 p.23), “sendo a secretária uma profissional qualificada, espera-

se dela uma personalidade equilibrada e serena, determinada pela maturidade emocional 

necessária para enfrentar situações com um mínimo de esforço e o máximo de eficiência.”  

Com a globalização e com as constantes transformações ocorridas no mundo, a 

atuação do profissional de secretariado executivo no mercado de trabalho se dar de forma 

cada vez mais flexível, sendo ele capaz de adaptar-se às mudanças com naturalidade, 

buscando conhecimentos que facilitem a implantação de novas tecnologias e de novas visões, 

possibilitando, assim, o progresso da organização e seu próprio desenvolvimento profissional. 

 

A secretária precisa se colocar na postura de permanente autotreinamento. 

Não é apenas em sala de treinamento que se busca conhecimento. O 

cotidiano oferece inúmeras oportunidades para o autodesenvolvimento: 

observar as outras pessoas, ler, assistir a filmes, escutar palestras e debates, 

participar da entidade da classe, relaciona-se com outras secretárias [...] 

”(NATALENSE, 1998, P.53)  

 

   A atividade secretarial moderna exige do profissional o desenvolvimento de 

habilidades específicas, como: comunicação, relacionamento interpessoal, liderança, 

motivação, pró-atividade, visão holística, autocontrole, entre outras. Para Ribeiro (1990), o 

profissional de secretariado executivo deve apresentar, ainda, qualidades pessoais para o bom 

exercício da profissão, entre elas, temos: segurança, humildade, organização, sigilo, bom 

senso, discrição, equilíbrio emocional, disponibilidade e senso de humor. 
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A função de secretária pressupõe capacidade de liderança, uma vez que a 

profissional deve ter desembaraço, iniciativa, influencia psicológica sobre o 

grupo, além de bom relacionamento, condições imprescindíveis para que o 

desempenho organizacional seja eficiente tanto no que se refere ao trabalho 

do chefe, quanto a colegas e subalternos. Saber assumir tarefas de sua 

responsabilidade e distribuir racionalmente as outras, de modo a facilitar o 

fluxo de trabalho, é manifestação de discernimento e de verdadeira 

liderança. (RIBEIRO, 1990, p. 95 e 96) 

 

Atualmente, o profissional de secretariado executivo está inserido em todos os 

setores da atividade humana e exerce forte influência no funcionamento das Organizações. 

Apresentando alto nível de inteligência e criatividade, esse profissional é requisitado para 

exercer funções variadas que são de extrema relevância para a instituição.  

Com efeito, é relevante a atuação do profissional de secretariado no contexto das 

Organizações modernas, tanto no setor público como no privado verificamos a presença 

marcante desse profissional, que hoje exerce suas funções com maior firmeza e segurança, e 

se mantém constantemente preparado para atuar em momentos de incertezas, com equilíbrio e 

bom senso. 

 

Em geral, os executivos preferem secretárias que lhes transmitem segurança 

na realização das tarefas, pois não dispõem de tempo para conferência de 

pormenores. Por isso, esse papel de assistente administrativa, entretanto, não 

se resume a ser elo entre a administração e o pessoal de linha, mas também 

em ser suporte para o executivo.” (MEDEIROS, 1995, p. 19)  

 

O executivo ver a secretária como elemento essencial para sua empresa, por isso, 

busca profissionais altamente qualificados que tenham a capacidade de tomar iniciativas, de 

apresentar soluções para possíveis problemas e de perceber oportunidades. Atualmente, a 

secretária apresenta maior capacidade reflexiva, pensa e executa tarefas com maior 

autonomia, sugere idéias alternativas, analisa problemas e ajuda nas decisões Muitas vezes, o 

executivo delega à secretária a realização de atividades que geralmente são feitas por ele, 

como: reuniões, resposta a uma correspondência, negociações, entre outras. 
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Medeiros (1995, p.21), afirma: 

O mundo dos negócios, com elevado número de tarefas e pressões devido à 

burocracia, rotinas de trabalho, tem levado os executivos a delegar mais 

responsabilidade a suas secretárias e a implantar a autoridade delas [...] É 

exigência do mundo dos negócios modernos que as secretárias estejam 

preparadas pra desempenhar com competência muitas tarefas especializadas 

que requerem capacidade para avaliar e julgar antes que sejam executadas. 

 

Tendo em vista essa forte interação existente entre o executivo e a sua secretária, é 

imprescindível que a relação entre os mesmos seja de total confiança e cumplicidade. “Para 

que haja um trabalho produtivo, no processo de interação e interdependência que se 

estabelece entre chefe e secretária, o nível de relacionamento precisa estar embasado em 

cooperação, confiança mútua e lealdade.” (RIBEIRO, 1990, p.81) 

Ao ingressar numa nova Organização, a secretária precisa buscar o maior número de 

informações possíveis sobre o setor em que a empresa atua. Para que, então, possa realizar um 

trabalho com maior tranqüilidade e confiança, evitando situações embaraçosas e 

desconfortáveis. 

De modo geral, os executivos dão preferência a secretárias com sólidos 

conhecimentos sobre administração, que saibam falar inglês, dominem 

variados processadores de texto e planilhas eletrônicas, tenham 

conhecimento sobre organização do trabalho, entendam de matemática 

financeira, saibam operar calculadoras, interessam-se por marketing. 

(MEDEIROS, 1995, p. 40) 

 

Conhecer a empresa em que trabalha é requisito indispensável para o sucesso do 

profissional de secretariado executivo no mundo moderno. O profissional de secretariado 

executivo deve conhecer bem os procedimentos de trabalho, regulamento e filosofia da 

empresa, bem como, seus objetivos, organograma e política de negócios.  

Deve o profissional internalizar os objetivos organizacionais, para que, assim, possa 

planejar seus atos de forma coerente aos pensamentos e políticas da instituição. Para Azevedo 

(2006 p.148) “No trabalho em que desenvolve a secretária deve se preocupar em definir 

prioridades. Ao planejar deve considerar por que fazer (objetivo), o que fazer (ação), quando 

fazer (prioridades e prazos) e como fazer (método)”.  



 

 

 

32 

A discrição é outro elemento indispensável para o secretário executivo da atualidade, 

é preciso saber ouvir e guardar as informações que lhe são confiadas deve, portanto, ter 

sempre uma postura ética, usando as informações que possui somente para facilitar a 

execução das tarefas, não as desviando para nenhum outro fim. O secretário que não consegue 

manter a discrição dificilmente obterá sucesso profissional. Medeiros (1995 p. 23) afirma que: 

A profissão de secretária exige discrição. Muitas informações chegam a seus 

ouvidos, mas ela não as pode divulgar. Embora chegue a seu conhecimento 

notícias sobre o que acontece em toda a empresa, se quiser manter alto grau 

de profissionalismo e a estima de todos, deverá manter-se calada sobre tais 

notícias [...] 

 

O rápido desenvolvimento tecnológico deve ser acompanhado pela secretária, é 

importante pesquisar em textos atualizados sobre novos aparelhos e software que se 

apresentam no mercado, pois essas inovações tecnológicas permitem à secretária uma maior 

eficiência nas atividades cotidianas, reduzindo os erros e diminuindo o tempo utilizado para 

execução de uma determinada tarefa. Segundo Medeiros (1995, p.22) “O desenvolvimento 

tecnológico pode reduzir o dispêndio de tempo com determinadas atividades e possibilita à 

secretária utiliza-lo em tarefas mais criativas”.  

A arte de secretariar exige um rigoroso controle de qualidade por quem a exerce. A 

busca constante por novas informações e o autoconhecimento, facilita muito esse processo. A 

secretária deve ter domínio de diversas ciências a fim de melhorar o desempenho de suas 

tarefas, buscando sempre aperfeiçoar habilidades que lhe proporcionem uma maior eficácia 

do trabalho. Para Medeiros (1995, p.24), “o desempenho das tarefas exige a procura de novos 

conhecimentos [...] a secretária deve ter a mente aberta, para acompanhar o desenvolvimento 

do conhecimento e procurar implantar suas habilidades”. 

 

 O profissional de Secretariado Executivo no Setor Público 

 

A administração pública atual apresenta um novo modelo de gestão pautado na busca 

constante pela qualidade e inovação nos serviços prestados à população. Seu principal 

objetivo é garantir a efetividade na execução dos serviços públicos e a satisfação da 

sociedade.  
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Para isso, a administração pública tem em seu quadro de servidores profissionais das 

mais diversas áreas que, geralmente, ingressam no setor público por meio de concurso. A cada 

realização de um novo concurso verifica-se o aumento das exigências. A administração 

pública, hoje, busca profissionais comprometidos com o bem-estar social e que sejam capazes 

de exercer suas funções de forma criativa e inovadora.  

O profissional que busca a carreira pública deve procurar manter-se constantemente 

atualizado e qualificado. As instituições públicas estão buscando profissionais com 

capacidade de adotar um novo modelo de gestão pública, baseado na percepção, visão 

holística, bom relacionamento interpessoal e delegação de poderes, características inerentes à 

maioria dos profissionais de secretariado. 

Com efeito, a nova postura adota pela administração pública faz do secretário 

executivo um profissional de atuação relevante nas repartições. Com conhecimentos 

específicos e habilidade de adaptação, o secretário executivo está preparado para trabalhar no 

setor público, embasando sua atuação na inovação e no comprometimento e executando 

tarefas de forma eficiente e produtiva.  

 Ivone Vantini em seu artigo A atuação da secretária na Administração Pública 

(2006) afirma que o profissional de secretariado executivo no setor público pode ser um 

agente multiplicador, no sentido de incentivar seus colegas de trabalho pela busca constante 

de qualidade nos serviços ofertados à sociedade. 

No contexto do mundo moderno, onde existe uma crescente busca por novos 

conhecimentos, constantes mudanças tecnológicas e sociais, no qual a consciência do Homem 

Cidadão encontra-se difundida, a administração pública deve mostrar-se preparada, tanto no 

que diz respeito a sua estrutura física quanto ao seu corpo técnico-administrativo. 

Deve, portanto, a administração pública buscar profissionais qualificados, que 

possuam uma visão ampla e inovadora, capazes de tomar iniciativa e empreender mudanças 

na busca da melhor forma de trabalho.  
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Para Almeida, em seu artigo Secretária Executiva: modernidade e Setor público: 

 

“É de extrema importância à função de apoio tecnico-administrativo no 

desenrolar dos serviços públicos, no qual as tarefas não devem ser limitadas 

no contexto do ‘sempre se fez assim’, por vez deve-se imbuir valores 

contemporâneos a gestão publica como: foco no cidadão, orientação para 

resultados, modernização da gestão, valorização da força de trabalho e 

criticamente pensar no “porque se faz assim’.”(ALMEIDA, ) 

 

Na administração pública a secretária precisa ter um bom relacionamento 

interpessoal, pois terá que se relacionar com os clientes internos e externos da instituição. 

Deve manter a sintonia com todos e evitar conflitos, de forma a criar sempre uma boa imagem 

do setor em que trabalha. Outra habilidade importante da secretária para a administração 

pública é capacidade de organização dos documentos, sempre os arquivando de forma 

adequada. A secretária deve possuir, também, domínio das novas tecnologias para que possa 

acompanhar as possíveis mudanças dentro das instituições públicas.  

O profissional de secretariado executivo é elemento indispensável para facilitar no 

planejamento e execução das atividades governamentais, pois com suas técnicas e 

habilidades, agiliza a execução das tarefas e racionalizam o tempo, minimizando, assim, 

fatores que podem impedir o bom funcionamento da instituição. É, portanto, o secretário 

executivo um facilitador capaz de valorizar a eficácia dos aspectos práticos dos organismos 

públicos. 

 

“As empresas públicas tem como objetivo oferecer serviços à sociedade com 

profissionalismo e competência, nesse âmbito, a secretária tem um papel 

importante oferecendo serviços aos cidadãos com qualidade e segurança. 

Para que isto aconteça, o profissional deve estar habilitado a planejar e 

organizar, junto com sua equipe de trabalho, os serviços de atendimento ao 

público, elaboração de projetos, organização de eventos públicos, culturais e 

científicos, redigir textos profissionais, inclusive em outras línguas, trabalhar 

com informática, supervisionar funcionários, organizar viagens dos 

superiores, auxiliar na busca de recursos financeiros, agendar reuniões e 

encontros com membros de outros países e instituições” (VANTINI, 2006 

P.5) 
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A secretária na administração pública deve ter uma atitude de acolhimento às 

mudanças e aceitação de novos projetos e compromissos. Deve ser sempre receptiva e ter uma 

visão crítica e ativa no sentido se conscientizar as pessoas a administrar as resistências diante 

de novas experiências. Vantini (2006, P.7) afirma que “as atitudes e o comportamento que a 

secretária assume extrapola o âmbito da administração pública e se estende à sociedade em 

forma de projetos, parcerias e atendimento ao público”. 

 A ética é elemento indispensável para o profissional de secretariado que deseja 

alcançar sucesso na administração pública. A secretária deve transmitir confiabilidade e 

honestidade em suas ações, pois o funcionamento da administração pública é pautado na 

transparência e no caráter honesto e justo dos profissionais que nela atuam. Vantini (2006, 

P.6) ressalta que “existe uma cobrança maior por parte da sociedade no trato da coisa pública 

e no fortalecimento do atendimento público”.  

 Valquíria Almeida, em seu artigo Secretária Executiva: modernidade e setor público 

destaca dentre as muitas atuações do Profissional de Secretariado Executivo, as seguintes:  

Identificar os documentos prioritários; Organizar arquivos; Elaborar relatórios; Endereçar 

corretamente a correspondência; Desempenhar e rentabilizar serviços burocráticos; Diminuir 

desperdícios; Viabilizar a organização das tarefas; Dinamizar a distribuição e caracterização 

dos documentos e materiais de expediente;Facilitar o trânsito da comunicação interna. 

  Valquíria Almeida, ainda destaca a importância da função de atendimento ao público, 

já que, atualmente, as exigências dos cidadãos (clientes) do setor público estão voltadas para 

serviços de qualidade, que garantam seus direitos e a efetivação dos interesses sociais. Deve, 

portanto, o profissional de secretariado ter habilidade e sensibilidade no atendimento ao 

público, buscando transmitir segurança e confiabilidade e, assim, transmitir uma boa imagem 

da instituição pública em que trabalha.    

 Para atuar de forma eficaz na administração pública o profissional de secretariado 

executivo deve manter–se atualizado com as novas tendências administrativas e ter uma visão 

holística do setor público, procurando minimizar os problemas de forma inteligente 

equilibrada. Esse profissional é, hoje, um agente transformador que visa à melhoria dos atos 

públicos e a satisfação da sociedade. 
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6. O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO NA UFC 

 

 

 

 Breve introdução sobre a Universidade Federal do Ceará  

 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) nasceu do resultado do amplo movimento 

da opinião pública que teve início em 1949, foi criada pela Lei nº 2.373, em 16 de dezembro 

de 1954 e instalada numa sessão no dia 25 de junho de 1955. Naquela época a faculdade era 

constituída pela escola de Agronomia e pelas faculdades de Direito, Medicina, Farmácia e 

Odontologia. Seu primeiro Reitor foi também o fundador, o Professor Antônio Martins Filho. 

Segundo o Art. 2º do Estatuto da UFC, a universidade “goza de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerá ao princípio da 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.” 

A UFC é uma instituição de ensino superior do governo federal brasileiro, é uma 

autarquia vinculada ao Ministério da Educação, com sede em Fortaleza, capital do Ceará.  É 

composta de seis campi, que são: Campus do Benfica; Campus do Pici; Campus do 

Porangabussu; Campus de Sobral; Campus do Cariri; Campus de Quixadá.  

Atualmente a UFC possui 26 mil alunos matriculados em 101 cursos de graduação. 

Seu quadro efetivo é composto de 1.800 professores, sendo 1.100 doutores e 456 mestres. A 

UFC conta ainda com 3.400 servidores técnico-administrativos. 

A faculdade oferece 84 cursos de especialização, 46 cursos de mestrado acadêmico, 

seis cursos de mestrado profissional e 35 cursos de doutorado. A UFC conta com 180 grupos 

de estudo e milhares de bolsa à investigação acadêmica. 

A UFC possui 13 Unidades Acadêmicas em Fortaleza: Centro de Ciências, Centro de 

Ciências Agrárias, Centro de Humanidade, Centro de Tecnologia, Faculdade de Direito, 

Faculdade de educação, Faculdade de Economia, Administração, Atuária , Contabilidade e 

Secretaria (FEAAC), Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE), Faculdade 

de Medicina, Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), Instituto de Cultura e Arte (ICA), 

Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES) e Instituto UFC Virtual.  Já no interior a UFC 
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conta com 03 Unidades Acadêmicas: Campus do Cariri, Campus de Quixadá e Campus de 

Sobral.            

O Lema da universidade é “o universal pelo regional”, que busca focar o 

compromisso na solução de problemas locais, sem esquecer o caráter universal de sua 

produção. 

Missão da UFC: “Formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir 

conhecimentos, preservar e divulgar os valores artísticos e culturais, constituindo-se em 

instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil.”. 

Visão da UFC: “Consolidar-se como instituição de referência no ensino de graduação 

e pós-graduação (stricto e lato sensu), de preservação, geração e produção de ciência e 

tecnologia, e de integração com o meio, como forma de contribuir para a superação das 

desigualdades sociais, por meio da promoção do desenvolvimento sustentável do Ceará, do 

Nordeste e do Brasil.” 

Objetivos institucionais da Universidade Federal do Ceará: 

- Promover a formação humana e profissional de seus estudantes, preparando-os para 

uma atuação responsável e construtiva na sociedade. 

- Fomentar a geração de conhecimentos voltados para o desenvolvimento sustentável 

do Ceará e do Nordeste. 

- Impulsionar o desenvolvimento, a produção e a preservação da cultura e das artes, 

com ênfase para as manifestações regionais. 

- Promover a interação com a sociedade, através da difusão científica, tecnológica, 

artística e cultural e do desenvolvimento comunitário, sintonizados com as demandas sociais. 

- Incentivar a capacitação permanente dos quadros docente e técnico-administrativo. 

- Intensificar e ampliar as relações de parceria e intercâmbio com instituições 

nacionais e estrangeiras, governamentais e não governamentais. 
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- Buscar a profissionalização da gestão administrativa, apoiada em processos de 

planejamento e avaliação, executada com base em modelo organizacional flexível, eficiente e 

eficaz. 

- Exercitar permanentemente o instituto da autonomia universitária superando 

restrições e estabelecendo novos parâmetros na gestão e nas relações institucionais. 

- Assegurar a qualidade no desenvolvimento de todas as ações administrativas e 

acadêmicas. 

- Distinguir-se como referência regional pela excelência acadêmica de suas ações nas 

áreas do ensino, geração do conhecimento e prestação de serviços à população, bem como na 

produção de arte e cultura. 

Segundo seu Estatuto a Universidade Federal do Ceará tem por objetivo “preservar, 

elaborar, desenvolver e transmitir o Saber em suas várias formas de conhecimento, puro e 

aplicado [...]” (Estatuto da UFC,CAPÍTULO I , Art. 4º) 

Ainda segundo o Estatuto da UFC, em seu Capítulo II, Art.5º , a universidade 

organizar-se-á com observância dos seguintes princípios: 

- unidade de patrimônio e administração; 

- estrutura orgânica, com base em Departamentos coordenados por unidades tão 

amplas quanto permitam as características dos respectivos campos de atividades; 

- unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada a duplicação de meios 

para fins idênticos e equivalentes; 

- universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais dos conhecimentos 

humanos, estudados em si mesmos ou em função de ulteriores aplicações, e de áreas técnico-

profissionais. 

- flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos 

alunos, às peculiaridades regionais e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para 

novos cursos e programas de pesquisa. 
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O profissional de Secretariado Executivo ingressa na Universidade Federal do Ceará 

por meio de concurso público e constitui o corpo técnico-administrativo da instituição, 

segundo do estatuto da UFC o corpo técnico-administrativo é formado por todos os servidores 

que não pertençam ao corpo docente. 

As atribuições do Secretário executivo na Universidade Federal do Ceará são: 

Assessorar direções, gerenciando informações, auxiliando na execução de tarefas 

administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; Coordenar e controlar 

equipes e atividades; controlar documentos e correspondências; Atender usuários externos e 

internos; Organizar eventos e viagens e prestar serviços em idioma estrangeiro; Assessorar 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

8. METODOLOGIA 

Para Bagno (2005, p. 29) a metodologia “tem a ver com o modo de obtenção dos 

dados que sustentarão pesquisa”. Partindo dessa definição, no presente capítulo tem-se a 

descrição dos procedimentos que foram utilizados para a realização da presente Monografia. 

 Objetivo 

Nesta pesquisa objetivou-se verificar como ocorre a atuação do Profissional de 

Secretariado Executivo no Planejamento da Universidade Federal do Ceará. 

 Pesquisa 

Uma pesquisa se inicia a partir da necessidade de resposta de uma indagação ou 

problema e é o caminho mais adequado para a aquisição do conhecimento, pois possibilita a 

solução de conflitos e dúvidas. 

Ruiz (1996, p.48) define a Pesquisa Cientifica como sendo: “a realização concreta de 

uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da 

metodologia consagradas pela ciência.”. 

Segundo Ruiz (1996) a pesquisa se concretiza pela análise criteriosa dos fatos, 

investigação de fontes, controle de variáveis e estabelecimento de hipóteses. 
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5.2.1. Tipo de Pesquisa 

Para Severino (2007) os tipos de pesquisas podem ser classificados de acordo com 

diferentes critérios. Neste estudo, destacam-se as pesquisas referentes às fontes bibliográficas 

utilizadas que, de acordo com Severino (2007) podem ser do tipo Bibliográfica, Documental, 

Experimental e de Campo. A presente pesquisa caracteriza-se como Bibliográfica e 

Documental. 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 

artigos, teses etc [...] no caso da pesquisa documental, tem-se como fonte 

documentos no sentido mais amplo, ou seja, não só de documentos 

impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, 

fotos, filmes, gravações, documentos legais. (SEVERINO 2007, p 122 e123) 

 

A presente pesquisa caracteriza-se ainda, quanto ao seu objetivo, como exploratória e 

descritiva, pois de acordo com Severino (2007, p123) “a pesquisa exploratória busca apenas 

levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho 

[...] ela é uma preparação para a pesquisa descritiva”. Já a pesquisa descritiva é para o autor 

“aquela que, além de registrar e analisar os fenômenos estudados busca identificar suas 

causas”. 

 

5.3. Instrumentos de coleta de dados 

A coleta de dados refere-se a etapa da pesquisa na qual dar-se início à aplicação dos 

instrumentos preparados e das técnicas selecionadas, no intuito de coletar os dados 

necessários para a consecução da pesquisa. Para a realização da presente Monografia foram 

utilizados como instrumentos de coleta de dados: a pesquisa bibliográfica, a coleta 

documental e o questionário. 

 A pesquisa inicial realizou-se através da coleta bibliográfica de autores que tinham 

trabalhos relacionados com o tema proposto, o que possibilitou a aquisição de maiores 

informações para a elaboração do estudo. Logo em seguida, foi necessário buscar informações 

sobre a UFC, instituição na qual estava inserido o grupo foco da pesquisa. Para isso, realizou-

se uma pesquisa documental, que se deu através da consulta ao Estatuto da Instituição. 
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Posteriormente, aplicou-se um questionário com o grupo selecionado, de 10 secretários 

executivos, no intuito de obter informações relacionadas com o objetivo geral da pesquisa. 

De acordo com Severino (2007, p. 125) o questionário é o “conjunto de questões, 

sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos 

sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre o assunto em 

estudo.”. O questionário da presente pesquisa contendo 20 questões objetivas, estava dividido 

em duas partes. Na primeira as perguntas de 1 a 5 visavam descobrir a caracterização dos 

respondentes; Na segunda, de 6 a 20, as perguntas objetivaram investigar como ocorre a 

atuação dos profissionais no planejamento da Universidade Federal  do Ceará. 

 

 

3. ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a análise dos dados e os resultados 

finais desta pesquisa que objetivou verificar a atuação do profissional de Secretariado 

Executivo no planejamento da Universidade Federal do Ceará. 

No que diz respeito à faixa etária 60% dos secretários possui entre 21 a 30 anos e os 

outros 40% entre 31 a 40 anos, percebe-se com isso que a UFC conta com a colaboração de 

profissionais jovens para a realização de suas atividades. 

Quanto ao gênero a maioria dos respondentes é do sexo feminino (60%), o que 

demonstra a predominância das mulheres no exercício da profissão. 

Dos profissionais entrevistados, quase todos (90%) concluíram a graduação na 

instituição em que trabalham (UFC). Logo, observa-se que a UFC está formando profissionais 

com habilidades compatíveis com suas próprias exigências institucionais.  

A maioria dos secretários (as) concluiu ou estão concluindo uma pós-graduação, 

percebe-se com isso que este profissional está cada vez mais preocupado em manter-se 

atualizado, buscando novos conhecimentos e desempenhando suas funções com maior 

qualidade. Dentre as áreas de especialização citadas, temos: Recursos Humanos, Gestão de 

Pessoas, Gestão Universitária e Marketing.  
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Para Ribeiro (1990) a busca por novos conhecimentos deve ser uma constante na 

vida do profissional de secretariado e enfatiza a importância da busca pela qualidade 

afirmando que: “a auto-crítica objetiva e o feedback constituem a forma mais verdadeira de 

constatar a qualidade do desempenho do profissional que, para progredir, deve competir 

consigo mesma, procurando superar-se sempre”. (RIBEIRO,1990 P.68) 

Quanto ao tempo de serviço na Universidade Federal do Ceará, 100% afirmaram 

trabalhar a menos de 10 anos na instituição.  

A grande maioria dos respondentes (70%) declarou conhecer bem a instituição em 

que trabalham, assim como os seus objetivos. Porém verificou-se que 30% não conheciam 

bem a instituição e seus objetivos, o que pode trazer algumas dificuldades na execução das 

atividades institucionais, já que este é um fator de extrema importância. Conhecer os objetivos 

institucionais é primordial para a elaboração de um bom planejamento.  

Para Chiavenato (1994) é essencial que todos os colaboradores da instituição 

conheçam bem a estrutura e funcionamento da mesma, pois isso permite a consecução de um 

bom planejamento, já que possibilita o conhecimento dos fatores internos e externos à 

instituição que podem influenciar de alguma forma nas decisões institucionais. 

De acordo com Moraes (2000) a definição dos objetivos institucionais deve ser feita 

de forma clara e objetiva, no intuito de possibilitar o conhecimento por parte de todos 

inseridos na instituição. Afirma ainda, que para um planejamento ser verdadeiramente eficaz 

os objetivos precisam estar bem definidos, a fim de evitar revisões e garantir a utilização 

inteligente do tempo disponível para execução de cada atividade.  

Quando indagados se a UFC elabora planejamentos para a execução de suas 

atividades, 90% dos entrevistados declararam que sim, porém os mesmos ficaram divididos 

quanto à freqüência que estes planos são feitos; 50% informaram que a instituição elabora 

planos anualmente, 10% semestralmente, 30% sempre que necessário e 10% desconhece esta 

informação. Para Miranda (1978) a fixação de prazos é essencial para execução e efetividade 

do planejamento, todos os setores da instituição devem conhecer o tempo de cada atividade a 

ser executada e devem procurar cumpri-lo para que não ocorra atraso no início das atividades 

seguintes e consequentemente o desperdício de tempo e de recursos. 

Verificou-se que 90% dos entrevistados não participam da elaboração e execução dos 

planejamentos da instituição. Esta realidade algumas dificuldades na execução dos 
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Planejamentos realizados pela UFC, já que se constatou através do presente estudo que toda 

instituição que deseja alcançar seus objetivos deve elaborar planos que permitam a 

participação de toda a organização, possibilitando a realização de atividades direcionadas, 

pautadas no planejamento institucional e consequentemente ao alcance dos objetivos. 

Para Chiavenato (1994), o planejamento em toda e qualquer instituição deve 

abranger a todos os níveis hierárquicos, no intuito de obter a sinergia entre todos os setores e 

possibilitar a utilização racional das capacidades e potencialidades da instituição. 

Ainda segundo Chiavenato (1994) toda a instituição necessita ser envolvida no 

planejamento. Todos os níveis, todos os seus setores, todos os recursos disponíveis, todas as 

suas potencialidades e habilidades, a fim de se obter uma interação produtiva e eficaz e todos 

estes elementos. 

A instituição que não envolve todos os seus colaboradores no planejamento necessita 

de uma reformulação na elaboração e execução de seus planos, objetivando alcançar todos os 

setores e possibilitando a socialização dos objetivos e das estratégias ao qual cada 

planejamento se destina, para, assim, diminuir desperdícios de recursos e de tempo.  

Por não participarem da elaboração e execução do planejamento da instituição, os 

secretários respondentes não puderam informar se os objetivos são pautados nos interesses da 

sociedade, já que para Pereira (2009) este é um fator essencial para a elaboração de um 

planejamento no setor público. 

Também não foi possível saber dos respondentes com qual frequência a instituição 

dispõe de recursos suficientes para a consecução de seus planos, se o tempo determinado para 

cada atividade é de fato suficiente, bem como se os planos são de fato exeqüíveis.  Para 

Moraes (2000) ao traçar planos a instituição deve considerar os recursos disponíveis, 

determinando prazos que realmente sejam possíveis de cumprir, no intuito de tornar esses 

planos efetivamente exeqüíveis, eliminando desperdício e evitando frustrações. 

Apesar de não participarem dos planejamentos da instituição a maioria dos 

secretários declarou que o ato de planejar é sempre importante e todos afirmaram planejar 

suas atividades diárias, o que demonstra que estes profissionais estão preocupados em realizar 

seu trabalho com qualidade e que os mesmos estão preparados para colaborar com a 

instituição na elaboração e execução de seus planos. 
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Segundo Garcia (2000, p.34) “administrar o tempo de forma adequada requer um 

planejamento antecipado das tarefas a serem realizadas. Esse planejamento prévio implica 

decidir exatamente o que deve ser feito e o que não deve ser feito”. 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da presente pesquisa constatou-se que o Planejamento é um instrumento de 

grande importância para o bom funcionamento de qualquer instituição, pois possibilita um 

maior controle do tempo e dos recursos disponíveis, diminuindo desperdícios e inserindo 

sentido aos atos dos colaboradores. 

 Com base nas fontes bibliográficas utilizadas, pode-se verificar que toda instituição 

que busca alcançar sucesso deve elaborar planos que orientem o funcionamento geral da 

mesma. Com os objetivos bem definidos e com as estratégias traçadas a instituição deve 

possibilitar a participação de todos os atores, que são essenciais para manter a sinergia e o 

foco nos objetivos. 

 A pesquisa torna evidente que as instituições públicas estão cada vez mais 

preocupadas em oferecer serviços de qualidade à população, e o planejamento adequado 

permite ao gestor público maior eficácia neste sentido. A Administração Pública deve, sempre 

considerando os interesses sociais, continuar buscando melhoras no Planejamento de suas 

instituições, com o intuito de manter uma atuação inovadora e eficiente, satisfazendo as 

necessidades dos cidadãos. 

 Por meio da realização de um questionário, verificou-se que a maioria dos secretários 

e secretárias que trabalham na UFC conhece bem a instituição e seus objetivos, porém não 

participam da elaboração e execução dos planejamentos da instituição. Verificou-se, também, 

que estes profissionais se preocupam em planejar suas atividades diárias e consideram o ato 

de planejar importante. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E 

SECRETARIADO EXECUTIVO. 

 

QUESTIONÁRIO 

Aluna: Márcia Guedes Ferreira 

Pesquisa de Campo que objetiva analisar a Participação do Profissional de Secretariado 

Executivo no Planejamento da Universidade Federal do Ceará. Tema: A Participação do 

Profissional de Secretariado Executivo no Planejamento da Administração Pública - Estudo 

na UFC. 

1. QUAL A SUA IDADE? 

( ) 21 a 30 anos 

( ) 31 a 40 anos 

( ) 41 a 50 anos 

( ) mais de 51 anos 

2. SEXO? 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

3. Em qual instituição de ensino superior concluiu a graduação em secretariado 

executivo? 

( ) UFC 

( ) Outra. Qual?_______________ 

4. Possui Pós-graduação? 

( ) Sim. Em que área?_________________ 

( ) Cursando.Em que área?_________________ 

( ) Não 

5. A QUANTO TEMPO TRABALHA COMO SECRETÁRIO(A) NA UFC? 

( ) 1 a 10 anos 

( ) 11 a 20 anos 

( ) 21 a 30 anos 

( ) mais de 30 anos 
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6. VOCÊ CONHECE BEM A INSTITUIÇÃO E SEUS OBJETIVOS? 

( ) Sim 

( ) Não 

7. A UFC ELABORA PLANEJAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DAS 

ATIVIDADES? 

( ) Sim  

( ) Não 

8. COM QUE FREQUÊNCIA SÃO FEITOS ESSES PLANOS? 

( ) Anualmente 

( ) Semestralmente 

( ) Bimestralmente 

( ) Sempre que necessário 

9.VOCÊ PARTICIPA DA ELABORAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 

DA INSTITUIÇÃO? 

( ) Sim 

( ) Não 

9. CASO VOCÊ TENHA RESPONDINDO NÃO NA QUESTÃO ANTERIOR 

RESPONDA SOMENTE AS QUESTÕES 19 E 20. 

11. OS OBJETIVOS DA UFC SÃO PAUTADOS NOS INTERESSES SOCIAIS? 

( ) Sim 

( ) Não 

12. O PLANEJAMENTO DA UFC ATINGE TODOS OS SEUS NÍVEIS 

HIERARQUICOS? 

( ) Sim  

( ) Não 

13. A INSTITUIÇÃO DISPÕE DE RECURSOS SUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DE 

SEUS PLANOS? 

( ) Geralmente 

( ) Às vezes 

( ) Nunca 
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14. O TEMPO DETERMINADO PARA A EXECUÇÃO DE CADA ETAPA DO 

PLANEJAMENTO É SUFICIENTE? 

( ) Sim 

( ) Não 

15. VOCÊ CONSIDERA QUE OS PLANOS DA INSTITUIÇÃO SÃO DE FATO 

EXEQUIVEIS? 

( ) Sim 

( ) Não 

16. VOCÊ PROCURA CUMPRIR COM OS PRAZOS DETERMINADOS PELA 

INSTITUIÇÃO? 

( ) Sim 

( ) Não 

17. COM QUE FREQUÊNCIA OS OBJETIVOS PARA QUAL O PLANEJAMENTO SE 

DESTINA SÃO ALCANÇADOS? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

18. VOCÊ EXECUTA SEU TRABALHO COM BASE NO PLANEJAMENTO DA 

INSTITUIÇÃO? 

( ) Sim 

( ) Não 

19. VOCÊ COSTUMA PLANEJAR SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS? 

( ) Sim 

( ) Não 

20. VOCÊ CONSIDERA O ATO DE PLANEJAR: 

( ) Importante sempre 

( ) Às vezes pode ajudar 

( ) Desnecessário 

 


