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 “Para nos colocarmos no lugar do outro, 

primeiro temos de sair de nós mesmo” (Guix). 



RESUMO 
 
 

 
A comunicação interpessoal pode ter grande importância no que se refere à performance de 
um profissional. Este trabalho tem como objetivo investigar como a comunicação interpessoal 
influencia o desempenho do profissional de secretariado. Através de uma pesquisa 
bibliográfica levantaram-se conceitos, e em seguida realizou-se uma pesquisa de campo 
através de um questionário designado a alunos regularmente matriculados no curso de 
Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, já exercendo a profissão, onde se 
percebeu que grande parte dá importância e utiliza a referente comunicação como facilitadora 
do seu desempenho na organização, mas que ainda existe uma minoria de profissionais 
desatentos a essa realidade, podendo ocorrer o impedimento de seu desenvolvimento 
profissional. 
 
Palavras-chave: Comunicação, Secretariado, Desempenho profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

Interpersonal communication may have great importance with regard to the performance of a 
professional. This study aims to investigate how interpersonal communication affects the 
performance of the professional secretariat. Through a literature arose concepts, and then 
carried out a field survey using a questionnaire designed to students regularly enrolled in the 
Executive Secretariat of the Federal University of Ceará, already engaged in the profession, 
where it was realized that large part gives importance and uses communication regarding your 
performance as facilitator for the organization, but there is still a minority of professionals 
unaware of this reality, the deterrent may occur in their professional development. 
 
 
Key words: Communication, Secretariat, Professional performance. 
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1  INTRODUÇÃO 

A comunicação interpessoal é tida como habilidade fundamental para tudo aquilo 

que se faz, e o homem, como um ser sociável, possibilitou e garantiu a vida social por meio 

dos diferentes sistemas de comunicação que desenvolveu. Dentro das organizações esse 

processo interativo pode ser essencial para um profissional demonstrar um bom desempenho 

no trabalho, ajudando a empresa nos diversos processos de intercâmbio entre empresa/clientes 

e empresa/funcionários. 

O secretário executivo como profissional qualificado, necessita de um conjunto rico 

de habilidades de comunicação interpessoal para atingir seus objetivos e da empresa que atua, 

podendo compartilhar informações e garantir seu sucesso. Deste modo, a comunicação está 

ligada intimamente ao desempenho profissional, melhorando o relacionamento dentro do 

ambiente de trabalho e impedindo que problemas surjam devido falhas ao se comunicar. Para 

McKenna (1999), quando as pessoas não falam claramente, não ouvem com atenção ou não se 

expressam de maneira eficaz, o resultado é a redução da sua auto-estima e do moral da 

empresa que atua. Diante deste cenário, este trabalho visa responder ao seguinte 

questionamento: qual a influência da comunicação interpessoal no desempenho do 

profissional de secretariado?  

O profissional citado apresenta um novo perfil em termos de atribuição de atividades 

e de responsabilidades em relação à comunicação com seu grupo de trabalho. O objetivo geral 

da pesquisa é investigar como a comunicação interpessoal influencia no desempenho do 

profissional de secretariado, e os objetivos secundários centram-se em verificar se o secretário 

está recebendo um bom retorno das mensagens enviadas e se entendem a comunicação 

interpessoal como um meio facilitador de seu trabalho dentro da organização. 

Este trabalho está estruturado em cinco partes, além desta introdução. O segundo 

capítulo aborda o conceito de comunicação, os elementos que a compõe, seu processo, as 

barreiras que podem dificultá-la e sua relação com o desempenho profissional. 

 

O terceiro capítulo relata um breve histórico da profissão de secretário executivo, 

expondo seu novo perfil profissional, fazendo uma análise da importância da comunicação 

interpessoal no desempenho do seu trabalho. 
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O quarto capítulo expõe a metodologia de pesquisa adotada, tipo e instrumento de 

coleta de dados, universo e amostra. O quinto capítulo apresenta e analisa os dados coletados 

através de um questionário divido em duas partes, respondidos por secretários executivos 

estudantes da Universidade Federal do Ceará. Finalizando, o sexto capítulo divulga as 

considerações finais deste trabalho, enfatizando a pesquisa realizada, para que se possa 

entender o quão importante a comunicação interpessoal é para o desempenho profissional do 

secretário executivo. 
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2  A COMUNICAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NO DESEMPENHO PROFISSIONAL 

 

Compreender exatamente o que é comunicação é importante para melhorar sua 

utilização, fazendo com que pessoas entendam e sejam entendidas por outras diante de uma 

conversação. Comunicar idéias é algo comum e simples, uma ação própria dos seres 

humanos, permitindo a troca de informações e convivência uns com os outros. 

   

2.1 Conceito e elementos da comunicação 

 

“A raiz latina da palavra comunicar é communicare, cujo significado é tornar comum 

ou compartilhar” (MCKENNA, 1999, p. 5). Comunicação significa a ação de tornar algo 

comum a muitos, é uma corrente de mensagem dirigida de um indivíduo a outro, com o fim 

de informar, persuadir, ou divertir. 

  

A comunicação interpessoal é a troca de informações entre duas ou mais pessoas. 

Para Gregório (2000), é um processo interativo e didático (de pessoa a pessoa) em que o 

emissor constrói significados e desenvolve expectativas na mente do receptor. Cada 

interlocutor (pessoa que toma parte da conversação) troca esses conhecimentos baseados em 

seu contexto cultural, vivências e emoções.       

 

As pessoas são distintas umas das outras, tem suas próprias convicções, geradas na 

sua vivência cultural, transmitem (emissor) informações de acordo com suas características 

pessoais, e outras recebem (receptor) esses dados também segundo suas particularidades. Por 

esse motivo, não raramente, existam diferenças de opiniões.  

 

A comunicação interpessoal pode ser divida em: 

 

a)   Verbal: que envolve diretamente palavras e frases, e que podem ser escritas ou faladas. 

Um jornal, uma revista e um relatório são exemplos de comunicação verbal na forma 

escrita;    
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b)   Não-verbal: é a comunicação através de sinais e gestos. Segundo Guix (2008, p. 50), 

“todas as culturas e os grupos sociais têm um sistema significativo de comunicação 

gestual que regula as interações”. 

     

São vários os elementos da comunicação, tendo como principais o emissor, a 

mensagem e o receptor. Abaixo detalha-se alguns: 

 

Emissor           

 

De acordo com Matos (2009), o emissor, no processo de comunicação, é um dos 

protagonistas do ato da comunicação, aquele que, num dado momento, emite uma mensagem 

para um receptor ou destinatário. È também responsável pela exposição das informações de 

modo claro e preciso. O emissor deseja que o receptor compreenda e aceite sua mensagem, 

para depois aplicá-la. 

  

            Receptor 

 

            Recebe a mensagem e a interpreta internamente, manifestando externamente essa 

interpretação. É responsável por compreender as informações corretamente e certifica-se que 

recebeu todos os dados. Segundo Medeiros e Hernandes (1995, p. 204), o receptor é “um dos 

principais personagens da comunicação: aquele a quem se dirige a mensagem; aquele que 

recebe a informação e a decodifica”. O receptor é o alvo da comunicação, e para que a 

mensagem possa se processar efetivamente, deve ser recebida e decodificada pelo mesmo. 

Para que não haja ruídos é necessário o receptor está no mesmo contexto, e usando o mesmo 

código do emissor. 

 

            Mensagem 

 

            Elo entre o emissor e o receptor, o objeto da comunicação (idéias, objetivos, 

intenções). É precisamente o que se diz, o conteúdo transmitido pelo emissor, a informação 

enviada e recebida. Conforme Berlo, (1999 apud MATOS, 2009, p. 5), a mensagem no 

processo de comunicação significa: 

 



15 
 

Comunicação, notícia, ou recado verbal ou escrito. Estrutura organizada de sinais 
que serve de suporte à comunicação. A mensagem é o objeto da comunicação, é um 
produto físico real do codificador/fonte. 

 

Ruído 

 

É tudo que interfere na comunicação, prejudicando-a. Apesar dos diversos meios e 

formas de se comunicar, ainda existem problemas que impedem o desenvolvimento de uma 

transmissão de mensagem, por falta, falhas, e até mesmo, excesso de informação.   

 

Já percebemos que, ao nos comunicar, usamos diferentes canais, compreensíveis 
para as duas partes. Nas relações interpessoais esses canais concentram-se nas 
palavras e na linguagem corporal e, quando nos expressamos, podem ser produzidos 
“ruídos”, como diriam os comunicadores, dificultando o processo comunicativo que, 
ao mesmo tempo, possibilita que tenhamos informações sobre o que está 
acontecendo. (GUIX, 2008, p. 90) 

 

Os ruídos são indesejáveis em qualquer processo de comunicação. Nas relações 

interpessoais podem causar desentendimentos devido a mensagens mal transmitidas. Nas 

organizações os gestores conscientes temem essa barreira, dando importância ao processo 

comunicativo dentro da empresa, evitando perdas e desvios de informações. 

            

Meios/Canais de Comunicação 

 

Instrumentos que ajudam a receber e transmitir informações, que dirigem a 

mensagem de um emissor a um receptor. Schuler (2004 apud MEDEIROS e HERNANDES, 

2006, p. 45) afirma que “o meio, o canal físico para veicular a mensagem, representa papel 

determinante no processo de comunicação. Ele é que possibilita que a mensagem chegue ao 

receptor-alvo no momento oportuno, com a intensidade e freqüência desejada”.  

 

Dentre os principais meios que facilitam a comunicação entre os homens se pode 

citar a fala, cartas, jornais (escritos e falados), televisão, rádio, cinema, telefone, computador, 

internet e música. Não se pode deixar de ressaltar a evolução dos meios de comunicação, 

principalmente o desenvolvimento da internet. Através dela, se tem acesso a todos os meios 

de comunicação citados acima. 

 

Signos 
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O ser humano é auxiliado por vários signos para se comunicar. Para um objeto 

qualquer ser um signo da comunicação, ele deve conter alguma informação, caso contrário é 

um simples objeto. Gregório (2010) afirma que muitos signos transmitem naturalmente a sua 

informação, onde nuvens escuras são indícios de chuva, uma faixa branca no céu indica que 

acaba de passar um avião a jato e que a febre é sintoma de alguma doença. Vemos, assim, que 

o signo é um objeto, ação ou fenômeno que se pode perceber por meio dos sentidos e que 

contém algum tipo de informação. 

 

            O signo lingüístico une um elemento concreto chamado significante a um elemento 

inteligível, ou imagem mental, chamado significado. Um exemplo que se pode expor é a 

“abóbora”, sozinha é o significante, um vegetal; com olhos, nariz e boca, ela passa a ter o 

significado do dia das bruxas. 

 

            Código 

 

            Combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem, onde a 

comunicação só se consolidará, se o receptor souber decodificar a mensagem. Segundo Matos 

(2009, p. 5): 

 

O código é um conjunto de signos relacionados e tal modo que estejam aptos para a 
formação e transmissão da mensagem. Por exemplo, a escrita é um código que 
permite transformar uma mensagem acústica em uma mensagem gráfica.  

 

            Linguagem 

 

            Seja escrita, verbal ou através de gestos, a linguagem é de suma importância na vida 

dos seres humanos. Através dela são transmitidos todos os padrões culturais da sociedade. É a 

representação do pensamento por meio de sinais. De acordo com Matos (2009, p. 6) “é 

qualquer sistema de signos (não só vocais ou escritos, como também visuais, fisionômicos, 

sonoros e gestuais) capaz de servir à comunicação entre os indivíduos”. 

      

            Língua 

 

            Aprendida e desenvolvida através das relações sociais, é um fenômeno cultural. É um 

sistema de signos articulados, utilizados pelos membros de uma comunidade para 
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comunicarem entre si. Esse sistema permite usar a linguagem verbal, seja falada ou escrita. A 

língua é criação da comunidade ou sociedade, é mutável, sofre alterações ao passar do tempo, 

pois acompanha a evolução natural da identidade dessa coletividade que a criou. Conforme 

Matos (2009, p. 6) “é um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social, 

para permitir o exercício da linguagem”.   

 

2.2 Processo de comunicação 

 

            A comunicação é um processo que consiste em um emissor transmitindo uma 

mensagem, através de um meio, para um receptor que reage (emissor�mensagem�receptor). 

Kotter (1977 apud BERGER, 1999, p. 23) afirma que na falta de um desses elementos não 

pode ocorrer comunicação. Se ao transmitir uma mensagem, ela não for ouvida ou recebida 

por alguém, não ocorre à comunicação.  

 

            Kotter (1977 apud BERGER, 1999, p. 23) considera que:  

 

Nem sempre a informação enviada pelo transmissor é compreendida de forma 
consistente pelo receptor. Isto porque toda informação é interpretada pela 
subjetividade do receptor, que a modifica segundo parâmetros pessoais e intrínsecos. 

 

            Segundo Kotler (1996, p. 514), o modo de representar o processo simples de 

comunicação se reflete no modelo abaixo: 

 

 

Figura 1. Modelo do processo de comunicação. 

Fonte: Kotler (1996. p. 514) 
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            Observa-se que ao lado do emissor há um processo de codificação, e ao lado do 

receptor a decodificação. Entre a mensagem enviada e recebida há uma lacuna, em que 

diversos ruídos podem aparecer, afetando a mensagem. 

 

De acordo com Kotler (1996, p. 514): 

 

A resposta e o feedback ilustrados na figura 1 determinam o entendimento que o 
cliente teve da mensagem e pode medir a eficácia da estratégia de comunicação 
utilizada. O grande problema da comunicação é o ruído a que ela está exposta, em 
qualquer o meio que se utilize para enviá-la. O ruído distorce a mensagem, causa 
enormes danos e pode arranhar de forma irreversível a marca da empresa. 

 

Segundo Gregório (2000, p. 2), “a comunicação não estará completa enquanto o 

receptor não tiver interpretado (percebido) a mensagem. Se o ruído for demasiadamente forte 

em relação ao sinal, a mensagem não chegará ao seu destino, ou chegará distorcida”. 

 

            Conforme o modelo de Kotler (1996) citado acima, o emissor codifica e envia uma 

mensagem através de um canal para o receptor, que a decodifica. Durante o processo pode 

ocorrer o ruído, seja um barulho durante o diálogo ou mesmo diferenças culturais entre quem 

transmite e quem recebe a mensagem. Nesse caso a comunicação não ocorre, visto que a 

informação não chega corretamente ao destinatário.  

 

Para garantir o entendimento da mensagem, precisa-se verificar todos os elementos 

que possam influenciar esse entendimento. Para Cunha (2009), um modelo eficaz do processo 

de comunicação interpessoal seria aquele no qual as influências negativas são bloqueadas e as 

influências positivas, feedback e a escuta ativa, utilizados para maximizar o entendimento da 

mensagem como segue no modelo abaixo: 
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Figura 2. Modelo eficaz do processo de comunicação interpessoal. 

Fonte: Cunha (2009. p. 38) 

 

            De acordo com o modelo de Cunha (2009), isola-se as influências negativas, 

utilizando-se das influências positivas no momento adequado, do feedback e da escuta ativa 

para maximizar o entendimento da mensagem. Para Cunha, no processo de comunicação 

eficaz, o emissor é um componente que mais se preocupa com o entendimento da mensagem e 

o receptor é apenas um ouvinte, não dando tanta importância a mensagem. Portanto, é tarefa 

do emissor fazer com que a mensagem consiga ser entendida pelo receptor, fazendo com ele 

se interesse pelo que está sendo dito. 

 

O feedback é um conjunto de sinais perceptíveis que permitem ao emissor conhecer o 

resultado de sua mensagem, se foi recebida e entendida.  A comunicação torna-se bilateral, e 

se pode perceber a reação do receptor à mensagem transmitida. Segundo Grapeia (2009), 

“feedback é uma palavra inglesa, um termo da eletrônica traduzida em português por 

realimentação ou retroalimentação”. 

 

            O retorno da mensagem garantirá a realimentação da comunicação e o seguimento do 

fluxo de mensagens. É importante também para consertar falhas e os possíveis erros no 

processo de comunicação. A compreensão da informação deve ser recíproca entre emissor e 
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receptor, e só poderá ocorrer através do feedback, pois “sem ele, o emissor não terá como 

conferir a adequação e eficácia da transmissão da sua mensagem” (MATOS, 2009, p. 17). 

  

De acordo com Gregório (2000, p. 3), convém considerar alguns fatores, pois “o ato 

de apenas receber mensagem, não significa que vá interpretá-la corretamente”: 

 

a)    Quem está comunicando a quem, em termos de cargos que essas pessoas 

desempenham (administração x operário, gerente x subordinado); 

b)    A linguagem ou símbolos usados para a comunicação e a capacidade de levar a 

informação, e esta ser entendida por ambas as partes; 

c)    O canal de comunicação, verificando como as informações são recebidas através do 

canal falado e escrito; 

d)    O conteúdo da comunicação, observando se são boas ou más notícias, relevantes ou 

irrelevantes, familiares ou estranhas; 

e)    As características interpessoais do transmissor e as relações interpessoais entre 

transmissor e receptor (em termos de confiança e influência). 

 

              Conforme Guix (2008, p. 135), “dar e receber feedback consiste em dar opinião 

técnica e sincera sobre aquelas condutas e/ou feitos que os outros ou nós fazemos”. 

           

              Na ampliação da competência interpessoal, feedback é um processo que auxilia na 

mudança de comportamento, ou seja, é a comunicação entre uma pessoa ou grupo no sentido 

de fornecer-lhes informações sobre suas performances. É importante entender, aceitar, e por 

em prática dicas de feedback construtivo.  

                

2.2.1 Barreiras à comunicação 

 

              São restrições ou limitações que ocorrem dentro ou entre as etapas do processo de 

comunicação. Faz com que nem todo sinal emitido percorra livremente até que chegue ao seu 

destino. Conforme Medeiros e Hernandes (2006, p. 68), “se alguns dos elementos do processo 

de comunicação falhar, não haverá entendimento. Barreiras são ruídos, empecilhos a 

compreensão de uma mensagem”. 
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              Gregório (2000) cita alguns obstáculos que contribuem para uma comunicação não 

eficaz: 

 

a)    Sobrecarga de informações: quando se tem mais informações do que se é capaz de 

ordenar e utilizar; 

 

b)    Percepção seletiva: seleção de apenas o que é interessante nos princípios de uma 

pessoa. As informações que se encaixam em seus conceitos tendem a ser recebidas e 

aceitas mais prontamente do que elementos que possam contrariar suas crenças e 

valores; 

 

c)    Fonte de informações: existem pessoas que possuem mais credibilidade do que outras, 

nesse conceito permanece a tendência de acreditar nessas pessoas e subtrair 

informações recebidas de outras; 

 

d)    Localização física: a proximidade entre transmissor e receptor também influencia a 

eficácia da comunicação. Quanto mais distante um do outro, maior a probabilidade de 

um ruído na comunicação; 

 

e)  Defensidade: pessoas que se sentem ameaçadas tendem a reagir de maneira defensiva, 

diminuindo a probabilidade de entendimento mútuo. Quando os ouvintes têm um 

conceito já formado de algum orador, eles acabam se colocando na defensiva, 

impedindo que os seus ouvidos participem da comunicação interpessoal.  

 

              Uma comunicação eficaz se faz detectando barreiras na transmissão de mensagens. 

Essas barreiras são ruídos que distorcem mensagens e torna o entendimento confuso. Para que 

a informação seja eficiente, é necessário o conjunto de habilidades que Gregório (2000) cita a 

seguir: 

 

a)    Usar linguagem apropriada e direta, evitando uso de jargão; 

b)    Fornecer informações claras e completas; 

c)    Usar canais múltiplos para estimular vários sentidos do receptor (audição, visão, etc.); 
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d)    Expressar as emoções, indicando aos outros como eles devem se comportar diante de 

nosso estado de ânimo; 

e)    Empatia – capacidade de se colocar no lugar do outro, com isso pode-se entender a 

situação de quem fala ou ouve; 

f)    Utilizar-se do feedback, pois a comunicação é uma troca bidirecional. E esteja 

preparado para recebê-lo, visto que seu comportamento pode estar contribuindo para o 

comportamento do receptor; 

g)    Escuta ativa – capacidade de escutar a mensagem inteira, seja ela verbal ou não-

verbal. Escutar ativamente não significa entender bem o que está sendo dito, mas 

entender como estão nos dizendo. 

 

2.3 Ouvir, a essência da comunicação 

 

              Comunicação interpessoal não é apenas saber falar, é saber ouvir. Ouvindo mal, a 

resposta não deverá ser adequada, e haverá um ruído na comunicação.  Saber ouvir ultrapassa 

o ato de escutar quem fala, é entender a pessoa que se expressa, assimilar o que é dito por 

palavras, gestos, atitudes ou silêncio.     

 

              Segundo McKenna (1999, p. 21):  

 

Muitos de nós acreditamos ser bons ouvintes. Acreditamos que o ato de ouvir seja 
um processo natural. No entanto, ele é tão complicado quanto à leitura, a escrita e a 
fala. O ato de ouvir requer atividade mental e física. Passamos 80% do dia ouvindo. 
Ouvir é a técnica de comunicação mais utilizada; no entanto, costumamos achar que 
não é necessário nenhum esforço de nossa parte. 

 

              Ouvir é algo mais complexo do que o processo físico da audição, ou de escutar.  A 

audição se dá através do ouvido, enquanto o ouvir implica num processo intelectual e 

emocional na busca de significado e compreensão.  

 

              Para MacKay (2000), ouvir é mais que sentar-se passivamente, com sons entrando 

por um ouvido e saindo pelo outro. Ouvir concretamente, não basta estar atento ao que está 

sendo dito. Envolve também sensibilidade para compreender outros detalhes de quem fala, 

tais como: 
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a)    Voz; 

b)    Escolha de palavras; 

c)    Tom; 

d)    Ritmo e; 

e)    Linguagem corporal. 

 

              Vários motivos levam a não ouvir, ou a ouvir mal. Dentre esses motivos Mackay 

(2000) destacada: 

 

a)    Audição Seletiva: conforme citado no subitem “2.2.1 Barreiras à comunicação”, a 

seletividade prejudica a comunicação. Costuma-se concentrar atenção naquilo que se 

estabelece importante. Com isso, deixa-se de ouvir coisas significantes, que a 

princípio se julga desprezíveis; 

 

b)    Ritmo da fala e do pensamento: ao ouvir alguém falar, se está continuamente 

pensando à frente do que está sendo dito, isso porque “o indivíduo médio fala cerca de 

125 palavras por minuto, enquanto que a velocidade do pensamento atinge cerca de 

500 palavras por minuto”(MACKAY, 2000, p. 14). Enquanto alguém fala, de imediato 

já se pensa na resposta àquilo que se ouve, pois o pensamento é mais rápido que o 

ritmo da fala, com isso se perde muito do que está sendo dito; 

 

c)    Falta de interesse: diante de um assunto desagradável se perde a concentração, o 

olhar fica distante, arruma-se a bolsa, responde-se sempre monossílabos como “sim” 

ou “não”, sem qualquer interesse ao assunto. Nesse momento a pessoa que fala passa 

de certa forma a ser ouvinte, decifrando nossa falta de interesse. Pode-se tentar ouvir 

com mais atenção determinados assuntos, e descobrir que não são tão desinteressantes 

como se imaginava; 

 

d)    Crenças e atitudes: valoriza-se determinados comportamentos, existindo opiniões 

diversas sobre uma variedade de assuntos. Ouvir críticas a respeito dessas crenças 

pode ofender, bloquear uma pessoa diante de uma conversa. O envolvimento 

emocional prejudica a capacidade de compreensão. “Compreender ‘com’ a pessoa que 

fala em vez de avaliar e prejulgar sua mensagem é uma das qualidades do bom 
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ouvinte” (MACKAY, 2000, p. 18). Entender que nem todos os indivíduos possuem as 

mesmas crenças é importante para um diálogo mais harmonioso, não se deve avaliar 

uma pessoa por suas atitudes antes de entendê-las;  

 

e)    Reações possíveis à pessoa que fala: as pessoas podem desagradar pela classe social, 

sotaque ou maneira de vestir. O desprazer que alguém pode causar pode ser divulgado 

nas palavras de MacKay (2000, p. 19): 

 
Não suporto pessoas que falam com jeito de quem pertence à alta sociedade e que 
olham os outros de cima. Tenha pena do pobre e inofensivo indivíduo que não sabe 
falar de outra maneira senão assim. Nada do que disser será ouvido, pois quem ouve 
estará mais ocupado em criticar a pessoa dele, do que aquilo que ele diz. 

 

O tom de superioridade de um indivíduo, exemplificado na citação acima, é um 

obstáculo na conversação, sendo elemento de antipatia e bloqueio na audição do receptor; 

 

f)    Nossos preconceitos: indivíduos pertencentes à minoria, por sua raça, por portarem 

deficiência física, cargos menores na empresa, ou até mesmo mulheres, não são 

ouvidos algumas vezes por pessoas com preconceitos, que não dão a essa minoria a 

oportunidade de falar, julgando ser uma conversa inútil, desvalorizando uma 

mensagem que muitas vezes é importante; 

 

g)    Palavras que se ouve: utilizar jargões e outros termos técnicos pode fazer com que a 

mensagem não seja entendida. Repetir excessivamente palavras também induz o 

ouvinte à distração. “Aquilo que ouvimos ou compreendemos quando alguém nos fala 

é resultado, em grande parte, de nossas próprias experiências, necessidades ou 

formação” (MACKAY, 2000, p. 21). As pessoas não conhecem as mesmas gírias, nem 

os mesmos termos técnicos provenientes de cada profissão. Só se ouve o que se 

entende, de acordo com seus conhecimentos. Por esse motivo, deve-se avaliar com 

quem está transmitindo mensagens, e usar uma linguagem adequada para cada 

indivíduo; 

 

h)    Distrações físicas: o barulho e sinais de comunicação visual interferem na 

capacidade de ouvir. São ruídos que distraem a atenção enquanto alguém fala. É difícil 
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ouvir e participar de uma conversa quando os ouvidos são invadidos por uma 

variedade de sons, atrapalhando a audição. 

 

              Saber ouvir é mais do que escutar, é interpretar conforme se deseja. È cultivar a 

difícil arte da empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro e prestar atenção no 

significado das palavras, na maneira que a pessoa está transmitindo, no seu estado emocional, 

seus limites e conhecimentos. 

 

              Para MacKay (2000), são três as maneiras de demonstrar atenção quando se é 

ouvinte: 

 

a)    Atenção Física 

 

              Dando atenção ao emissor, adotando uma postura de envolvimento, dá ele uma calma 

ao se comunicar, e se recebe bem informações e idéias. Olhar de frente a pessoa que fala, 

manter contato visual, adotar uma postura receptiva faz com que o falante entre em sintonia 

com o ouvinte. 

 

b)    Atenção psicológica 

 

              Abrange não apenas escutar aquilo que se diz, mas também o comportamento não-

verbal de quem diz. Ter atenção á voz daquele que fala e ao ritmo do discurso. 

 

              Conforme MacKay (2000, p. 28): 

 

Ter atenção psicológica significa não se deixar arrastar ou envolver pelo conteúdo 
emocional do que está sendo dito, mas, ao contrário, tentar ser um ouvinte neutro, 
procurando compreender o ponto de vista daquele que fala: em outras palavras, 
estabelecer uma relação de empatia com ele. 

 

              A comunicação não se dá apenas pelo que se fala, mas também pelas atitudes ou até 

mesmo pelo silêncio. O corpo fala por intermédio dos gestos. A atenção que se dá a quem 

fala, percebendo essas características, é importante para decifrar a verdadeira mensagem que 

se envia. 
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c)    Atenção verbal 

 

  Concentrar-se no que está sendo dito, escutar, compreender e interpretar aquilo que a 

pessoa estiver dizendo. Caso não entenda o que foi dito, será necessário questionar ao falante 

e esclarecer dúvidas. 

           

2.4 Desempenho e sua relação com a comunicação 

 

Desempenho é o comportamento que se deseja ou se observa de um indivíduo, grupo 

ou produto na execução de uma tarefa, cujos resultados são em seguida estudados, avaliando 

se é necessário modificar ou melhorar. É a característica ou capacidade de comportamento e 

rendimento de um indivíduo, produto, sistema, empreendimento ou processo, em especial 

quando comparados com metas, requisitos ou expectativas. Para Siqueira (2009), é o 

comportamento real do empregado em face de uma expectativa ou de um padrão de 

comportamento estabelecido pela organização. 

 

  Um bom desempenho é caracterizado pelos melhores resultados e rendimentos, 

avaliados e comparados com indicadores anteriores. Pode-se medir o desempenho de um 

aluno no colégio por suas notas e comportamento, a performance de uma organização pode 

ser avaliada segundo seu faturamento e grau de satisfação dos clientes, uma impressora pode 

ser medida segundo sua  velocidade e qualidade de impressão. Entende-se que tudo ao redor 

está sempre sendo avaliado, analisado e comparado. 

 

Para Chiavenato (2004), a avaliação do desempenho é um tema constante e 

corriqueiro nas vidas particulares. O mesmo ocorrendo nas organizações, onde sempre se 

defrontam com a necessidade de avaliar os mais diferentes desempenhos: financeiro, técnico, 

em vendas, em marketing e principalmente o humano e profissional. 

 

2.4.1 Desempenho profissional x comunicação 

 

Desempenho profissional é o grau alcançado dos requisitos do trabalho de um 

funcionário. É a execução de uma tarefa predeterminada pelo gestor ou organização.  

Conforme Marras (2000 apud LEAL, 2006, p. 16), “é o ato ou efeito de cumprir ou executar 
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determinada missão ou meta previamente traçada”. Desde modo, o desempenho profissional é 

fato quando uma obrigação antecipadamente decretada é efetuada. 

 

Existe um conjunto de comportamentos profissionais que devem ser desenvolvidos 

para que um empregado possa obter melhor atuação em suas atividades. Fagundes (2010) cita 

abaixo as competências procuradas pelo mercado de trabalho atual, garantindo um bom 

desempenho profissional: 

 

a)  Adaptabilidade: a pessoa que tem a capacidade de adaptar-se às novas situações tem a 

habilidade de interagir de forma adequada às diferentes exigências das mudanças em 

curso. Prepara-se para as transformações que ocorrem no mercado de trabalho e 

exigências profissionais; 

 

b)  Criatividade: é o método do qual as idéias são motivadas, desenvolvidas e 

transformadas em valores. A prática envolve a descoberta de novas maneiras eficazes 

de lidar com o mundo, resolver problemas e ampliar o círculo de influência. É a 

ferramenta mais adequada para se encontrar maneiras de fazer mais com menos, de 

reduzir custos, de simplificar processos e sistemas, de aumentar lucratividade, de 

encontrar novos usos para produtos, de encontrar novos segmentos de mercado e de 

diferenciar o seu currículo;  

 

c)  Iniciativa: o mercado procura profissionais com rapidez e agilidade ao resolver 

problemas do cotidiano. Iniciativa não é apenas ter idéias ou soluções, e sim tomar 

medidas, agir, resolver problemas e realizar tarefas com pouca ou muita dificuldade; 

 

d)  Facilidade de comunicação: o subitem “2.1. Conceito e elementos da comunicação” 

traz a informação de que a mensagem pode vir de forma verbal (escrita ou falada) ou 

não-verbal (imagens, símbolos, mímicas, postura corporal, etc.). Pode-se comunicar 

facilmente com uma dessas formas, mas mesmo assim há necessidade de desenvolver 

outras táticas como a de ouvir bem (visto no subitem “2.3. Ouvir, a essência da 

comunicação”), ter uma boa fluência verbal, e possuir a grande proeza da empatia, que 

é colocar-se no lugar do outro, compreendendo bem quem fala e quem ouve; 
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  Fagundes (2010) acrescenta: 

 

Com a evolução da tecnologia surgiram várias ferramentas de comunicação. A 
internet permite que a comunicação seja feita em alta velocidade e atravesse grandes 
distâncias. Por outro lado, fazer uso destas novas ferramentas, não significa ter 
facilidade de comunicação. Você precisa saber expor claramente suas idéias e 
opiniões, o que exige ser capaz de observar os acontecimentos e situações e ouvir os 
outros. 

 

e) Facilidade de relacionamento interpessoal: uma das grandes competências para um 

profissional completo é a comunicação interpessoal. Dentro da empresa precisa-se muitas 

vezes trabalhar em equipe, e para isso é importante ter um bom relacionamento no 

ambiente de trabalho, dando feedback todos os dias para essa equipe, chefe ou 

subordinado, estando preparado para receber críticas, muitas vezes construtivas. Desse 

modo, será fácil resolver problemas com ruídos na comunicação, melhorando assim, o 

desempenho profissional. 

 

Segundo Chiavenato (2004, p. 237), “os cargos estão deixando de ser 

individualizados e confinados socialmente para se tornarem socialmente interdependentes e 

com forte vinculação grupal. As relações interpessoais e o espírito de equipe estão sendo 

privilegiados”.  

 

Para determinadas tarefas um funcionário depende do outro, nesse caso para se 

cumprir uma tarefa é necessário interação com colegas de trabalho através da eficaz 

comunicação. O profissional que não possui um bom relacionamento interpessoal pode ser 

prejudicado no cumprimento de deveres previamente solicitados pelo gestor.    

 

O desempenho profissional adquire um sentido mais amplo, dando uma importância 

menor à especialização profissional e buscando gradativamente a generalidade e 

multifuncionalidade, envolvendo os aspectos e competências citados anteriormente. Absorver 

novos conhecimentos e habilidades, ter iniciativa na resolução de problemas, e principalmente 

ter capacidade de relacionamento humano para que se possa trabalhar em equipe são os novos 

parâmetros para qualificar a performance de um funcionário. Fagundes (2010) acredita que o 

mercado de trabalho atual exige maiores competências profissionais, o que vai muito além do 

diploma da universidade. Valores, inteligência emocional, visão ampliada, atitudes e 

habilidades são fatores fundamentais para quem deseja alcançar o sucesso profissional. 
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A comunicação eficaz ajuda as pessoas a fazerem seu ‘‘marketing pessoal’’, sendo 

requisitadas para falarem e exporem suas idéias na empresa.  Para Polito (2007) a 

comunicação deficiente pode ser confundida com a falta de competência profissional, 

deixando de aproveitar as chances de se projetar profissionalmente. Por tanto, para se obter 

um bom desempenho na empresa, é necessário acima de tudo ter um bom relacionamento com 

outros funcionários e gestores, evitando queda na qualidade das tarefas e aumentando seu 

prestígio dentro da organização.  

 

Comunicar-se é uma competência que contribui para o sucesso e conseqüentemente 

para o desempenho de um profissional qualificado, trazendo benefícios como facilitar o 

desenvolvimento de aspectos como liderança, autocontrole e facilidade de contornar situações 

que precise de um cuidado especial, geralmente lidando com clientes na organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 
3  A INFLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL PARA O DESEMPENHO 

DO SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 

            Um elo nos setores das empresas, devendo assim ter uma boa comunicação 

interpessoal, o secretário executivo é o assessor imediato de dirigentes e gerente de uma 

organização. Esse profissional passou por uma considerável evolução, como se ver no 

subitem “3.1. Origem e histórico da profissão”. Visto inicialmente como um simples servente 

e posteriormente exercendo papel de suma importância nas empresas, hoje possui caráter de 

gestor, empreendedor e consultor.    

 

3.1 Origem e histórico da profissão de secretariado 

 

            Originária do latim, a palavra “secretário” deriva dos termos Secretarium, Secretum e 

Secreta, que significam lugar retirado, conselho privado e secreto, particular, segredo e 

mistério. Para Shumacher e Portela (2006) a origem do profissional surgiu nas civilizações 

antigas (Egípcios, Mesopotâmia, Síria, Judaica, Cristã), exercida pelo sexo masculino, na 

figura dos escribas (homens que dominavam a escrita, faziam contas, arquivavam e redigiam 

ordens).  

 

            Os escribas eram homens sábios, e normalmente prestavam serviços aos reis, aos 

faraós e aos sacerdotes, com papel fundamental no trabalho da escrita, também eram 

encarregados de organizar e distribuir a produção, controlar a ordem pública, receptar 

informações e serem confidentes de seus superiores. Pode-se notar a semelhança de funções 

com o secretário. 

 

Devido a problemas sociais, econômicos e políticos, a função de secretário 

desapareceu na Idade Média, nesse período a função ficou em parte, sendo exercida pelos 

monges, nos mosteiros. Como lembra Azevedo e Costa (2006), com a Revolução Industrial, 

volta a aparecer à função de secretário, exercida quase que exclusivamente por homens, mas 

com o surgimento das duas grandes guerras mundiais, brota a necessidade da mão-de-obra 

feminina, pois os homens foram enviados para o campo de batalha. 
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            Shumacher e Portela (2006, p. 17), explicam como ocorreu a evolução desse 

profissional no Brasil: 

 

a) Anos de 1950-1960 

 

            Nos anos 50 houve a implantação de cursos voltados para a área como datilografia e 

técnico em secretariado. Mesmo assim, os profissionais executavam apenas tarefas 

insignificantes como anotações e servir café. Nos anos 60 houve início do treinamento 

gerencial e as mulheres lutaram para conseguir os direitos da categoria, criando o “Clube das 

Secretárias”. 

 

Conforme Shumacher e Portela (2006, p. 17), “nos anos 50 começa-se a perceber a 

atuação da Secretária na estrutura empresarial brasileira, mas, apenas, executava algumas 

Técnicas Secretariais”. Nesse período os profissionais eram apenas exímios datilógrafos e 

anotadores de recados. Faziam exclusivamente o que o chefe pedia, sem opinar em decisões. 

 

b) Anos de 1970 

 

            O Clube das Secretárias transformou-se na 1ª Associação civil chamada “Associação 

das Secretárias do Rio de Janeiro”, que tinha o objetivo de reunir e agrupar a classe, visando à 

conscientização e ao aperfeiçoamento profissional. No dia 7 de setembro de 1976 foi criada a 

ABES – Associação Brasileira de Entidades de Secretárias, sendo compostas por vários 

estados da federação, inclusive o Ceará. 

 

            O movimento secretarial fortalecia-se cada vez mais, e em 20 de setembro de 1977 foi 

sancionada a Lei nº 1.421/77, estabelecendo o dia 30 de setembro como o “Dia Nacional da 

Secretária”, homenageando o aniversário de Lilian Scholes, filha do inventor da máquina de 

escrever e primeira mulher a datilografar em público, comprovando a invenção do pai. 

 

            A ABES reunia anualmente os secretários do país durante o mês de setembro, que 

tornou-se o mês do secretário. Nesses eventos estimulava-se a realização de outros, e as 

oportunidades surgiam para discussão dos objetivos e reivindicações da classe. O resultado foi 
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a criação da Lei nº 6-556/78, em 5 de setembro de 1978, primeiro documento que reconhecia 

a profissão de secretariado. 

 

            Para Shumacher e Portela (2006), nos anos 70 o profissional é visto como membro 

ativo na gerência e participa de programas de desenvolvimento. Passa a ter nível superior, 

conscientizando-se da sua verdadeira função e visto como membro ativo na gerência.  

 

c)  Anos de 1980 

 

            Aprovado o Código de Ética da Secretária Brasileira em 30 de setembro de 1983, 

levando o profissional a uma reflexão da sua atuação no trabalho, e sancionada a Lei nº 

7.377/85, que regulamentava a profissão, dividindo a classe em duas categorias: secretário 

executivo (nível superior) e técnico em secretariado (curso técnico, nível médio). Essa Lei 

sofreu críticas por não amparar os profissionais mais antigos. 

 

            Em 29 de abril de 1987, o Ministro do Trabalho Almir Pazzianotto, assinou a portaria 

nº 3.103/87, que nos concedia o enquadramento sindical, diante disso, as associações foram se 

transformando em sindicatos, e com o conseqüente desaparecimento da ABES, foi criada a 

FENASSEC – Federação Nacional de Secretários e Secretárias, em 31 de agosto de 1988, 

órgão que continua lutando para solucionar problemas no cumprimento da legislação. Nessa 

década despertou-se para a era da qualidade e da informática, onde houve uma ação conjunta 

entre chefes e secretários, promovendo uma administração participativa.  

  

d)  Anos de 1990 

 

  Em 30 de janeiro de 1996 surge a Lei nº 9.261/96, alterando a redação dos incisos I e 

II do artigo 3º, o inciso VI do artigo 4º, e o parágrafo único do artigo 6º da Lei 7.377 de 30 de 

setembro de 1985, acolhendo os profissionais mais antigos. Nesse período a profissão de 

secretário caracteriza-se como muito importante na empresa, deixando de ser um simples 

ajudante do gerente que lhe assessora, passando a fazer parte da organização. 

 

            Shumacher e Portela (2006, p. 19) classificam os anos 90 como “a era da competência, 

pessoas polivalentes e atualizadas, capacidade produtiva, em busca de resultados; que não só 
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recebe ordens, mas orienta e dá opiniões.” Conhecimento, atualização, pesquisa, trabalho em 

equipe, autonomia, criatividade e iniciativa passam a fazer parte das características desse 

profissional, que cada vez mais deve buscar seu aprimoramento. 

 

3.2 O perfil atual do profissional de secretariado 

 

Manter-se empregado com sucesso e ascender à carreira exige do secretário 

conhecimentos de sua área de atuação e constante atualização. As empresas estão buscando 

profissionais que possuam sólida cultura geral, saibam agir com discrição, desenvoltura, que 

sejam capazes de tomar decisões adequadas e facilitar as relações interpessoais, revelando 

domínio nas técnicas de sensibilização e nos diferentes meios de comunicação usados com 

clientes internos e externos dentro da organização. 

 

“Nos últimos tempos, o conceito de secretário mudou claramente: ele passou agora a 

ser o assistente (STAFF) ao ponto de conseguir até assumir com credibilidade algumas 

responsabilidades da alta direção da organização” (SHUMACHER; PORTELA, 2006, p. 19). 

O secretário tornou-se um membro da equipe de apoio. Além de administrar a vida e a agenda 

particular dos executivos, gerencia a qualidade das tarefas desenvolvidas na empresa, 

introduzindo novas metodologias e exercendo funções criativas, atividades antes realizadas 

pela gerência.  

 

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. (MEDEIROS; HERNANDES, 1995, p. 19) 

 

O profissional de secretariado é hoje alguém que faz parte da gerência, assume 

responsabilidades em supervisão direta e com autoridade necessária pode tomar decisões 

importantes para melhoria dos serviços da empresa. Realizam trabalhos que antes eram 

apenas de competência da direção, mantendo uma visão global da empresa, e não só do seu 

departamento. 

 

Para Grion (2008), o secretário é um funcionário de real expressão, onde deve ser 

para o executivo a pessoa de confiança, capaz de aliviá-lo das atividades rotineiras do 

escritório e livrá-lo de inúmeras providências do cotidiano, que lhe tomariam grande parte do 
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tempo em razão das tarefas que o esperam. Com base nesse comentário, Grion (2008, p. 80) 

destaca algumas atribuições rotineiras do profissional de secretariado executivo: 

 

a) Organizar o local de trabalho: qualificando o desenvolvimento de suas tarefas, 

eliminando obstáculos, racionalizando espaço, adquirindo ganho de tempo na 

execução de afazeres; 

b) Agenda: organizando compromissos assumidos pelo executivo e pelo próprio 

secretário;  

c) Reuniões: providenciando o lugar, a convocação e o material necessário, servindo de 

suporte ao executivo; 

d) Viagens: planejar, comprar passagens , solicitar reserva, dando total apoio ao 

administrador; 

e) Atendimento telefônico: tarefa indispensável onde cuidados como o tom, timbre e 

volume da voz são fundamentais. Deve-se ter atenção e não se distrair evitando má 

interpretação sobre o assunto tratado. Para Azevedo e Costa (2006) atender ao 

telefone, na maioria dos casos, é o primeiro contato que o cliente tem com a empresa, 

e pode ser o último, caso quem atenda não demonstre simpatia, sensibilidade e boa 

vontade com o interlocutor; 

f) Envio e recebimento de e-mails: sendo claro e breve ao enviar. Ao receber, 

providenciar o mais rápido a resposta; 

g) Redação de documentos e relatórios: obedecendo as regras ao redigir os diferentes 

tipos de documentos; 

h) Transmissão de ordens da chefia aos subordinados: agindo com cuidado para manter a 

motivação; 

i) Resolver problemas e negociar com outras empresas: por exemplo, quando a mesma 

estiver descontente com a prestação de algum serviço ou atraso na remessa de alguma 

mercadoria; 

j) Lidar com pessoas sem ferir-lhes as suscetibilidades. 

 

Enfim, as atividades cotidianas de um secretário requerem amplos conhecimentos 

técnicos, administrativos e emocionais, que são de extrema importância no desempenho de 

suas funções.  
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3.2.1 Principais atividades do secretário executivo relacionadas à comunicação 

interpessoal 

  

Além das atividades rotineiras que incluem a comunicação já citadas no subitem “3.2 

O perfil atual do profissional de secretariado”, como atendimento telefônico, uso de e-mails, 

cartas e redação de documentos, existem outras atividades mais amplas, são novas tendências 

do profissional de secretariado citados por Azevedo e Costa (2006, p. 145-164): 

 

a) Liderança: a secretária é um elo entre os vários componentes de um grupo de 

trabalho, apresentando condições de liderança, devendo estar atenta as características 

de um líder, agindo com auto-controle e empatia, características de um bom 

comunicador; 

 

b)   Motivação: serve de base para uma performance adequada e harmoniosa, podendo 

atuar como agente motivador, transmitindo uma imagem positiva da sua área de 

atuação e promovendo o intercâmbio entre subordinados e chefia; 

 

c) Percepção: nem sempre se ver as pessoas como são, apenas se interpreta as 

informações que apresentam. Para Azevedo e Costa (2006) apenas uma parte das 

informações e estímulos oferecidos pelo ambiente de trabalho é captada pela nossa 

atenção. Torna-se importante entender esse processo, uma vez que interfere na 

comunicação interpessoal; 

 

d) Negociação: ao tentar solucionar um problema ou contratar um serviço, já se está 

envolvido num processo de negociação. Saber o que o outro lado quer, colocando-se 

em seu lugar (empatia) e ser um bom ouvinte avaliando a negociação são processos 

necessários para que se negocie com sucesso; 

 

e) Gerenciamento de tempo: entre os fatores que provocam o desperdício do tempo 

encontram-se as falhas na comunicação, pois tanto a falta como o excesso de detalhes 

podem atrasar a execução de uma tarefa e o desinteresse pelo trabalho de equipe, onde 

a falta de integração gera desperdício de tempo; 
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f) A arte de comunicar-se: o secretário é o espelho da empresa, atender bem e 

educadamente clientes garante o sucesso da organização, pois a atenção da empresa 

não está voltada apenas para a produção. A qualidade do serviço não atinge somente 

os produtos, mas também as relações com clientes. Uma relação de parceria mantém a 

empresa competitiva no mercado, visto que grandes lucros podem ser obtidos quando 

as necessidades dos clientes são atendidas.  

 

Através dessas novas tendências, o secretário de comunica com o público interno e 

externo. Para Azevedo e Costa (2006), os clientes internos são todos os funcionários que 

formam a equipe de trabalho na empresa, e os clientes externos são todos que têm algum 

relacionamento com a empresa, mas não fazem parte do contexto organizacional.  

 

Os canais de comunicação, já citados no subitem “2.1 Conceito e elementos da 

comunicação”, que o secretário utiliza para transmitir as informações a esse público, é a 

palavra, a escrita, gestos e postura corporal, que são veículos eficientes de comunicação para 

o secretário manter um bom relacionamento interpessoal. Utilizar-se da fala sem uso de 

jargões, escrever de modo claro e preciso, ter uma postura firme e sem gesticulação excessiva 

é ideal para esse profissional transmitir uma imagem de profissional conceituado e fazer com 

que esse público entenda a mensagem transmitida. 

 

Para Beltrão e Passos (1991), a secretária é denominada por muitos de ‘cartão de 

visitas’ da empresa, devido muitas vezes ser o primeiro contato da empresa com 

clientes/fornecedores, devendo transmitir através de sua postura, atitudes, conversação e 

eficiência, a imagem da organização. Atender a todos com igualdade, não estabelecendo juízo 

de valor, manter uma postura receptiva, ser atencioso e entender o que o cliente quer dizer, 

ajudará nesse processo de comunicação evitando barreiras na troca de informações. 

 

3.3 A comunicação interpessoal como base para o desempenho do secretário executivo 

 

Para assumir as responsabilidades que lhe cabe, o profissional de secretariado 

executivo tem como condição fundamental para o sucesso no trabalho, a capacidade de obter 

um bom relacionamento interpessoal, pois o secretário é a chave da comunicação dentro das 

organizações. É o facilitador das relações interpessoais e inter-grupais, revelando eficiente 
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domínio de técnicas de sensibilização e de fácil comando dos diferentes canais de 

comunicação (fala, gestos, telefone, internet) dentro da organização e com diferentes grupos 

de clientes e fornecedores. 

 

“Dentro de uma empresa, umas das principais qualidades desejáveis da secretária é a 

capacidade de relacionar-se bem com executivos, auxiliares, colegas, visitantes. Em suma, é 

necessário promover boas relações no escritório” (HERNANDES; MEDEIROS, 1995, p. 88). 

 

Umas das principais funções da comunicação é o sucesso do trabalho em equipe, que 

tem por finalidade a soma das experiências e das responsabilidades para se obter uma melhor 

decisão. Para Azevedo e Costa (2006), é difícil uma pessoa ter conhecimento satisfatório 

sobre todos os assuntos da empresa, assim, torna-se imprescindível a troca de informações, o 

que beneficia a integração dos setores e das pessoas. 

 
O secretário executivo faz parte de uma equipe, devendo aceitar opiniões diferentes 

das suas, saber ouvir, manter um diálogo aberto, livrar-se de qualquer tipo de preconceito e 

estabelecer empatia com os demais funcionários, evitando conflitos. Para Grion (2008), bons 

relacionamentos interpessoais resultam em motivação, satisfação dos subordinados e bom 

ambiente de trabalho. 

 

O secretário executivo deve desempenhar suas atividades com competência e 

profissionalismo, contribuindo, significamente, para a busca da melhoria constante, da 

excelência profissional e da produtividade das organizações, tendo a comunicação como 

atitude que engloba todas as características de um profissional que busca o sucesso.  
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4  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Pesquisar, em sua forma simples, significa procurar respostas para indagações 

propostas. Pesquisa científica é uma realização concreta de uma investigação planejada 

segundo metodologias aceitas cientificamente. Toda pesquisa parte da investigação de um 

problema, ou seja, é através desse problema que se cria a pesquisa a qual será analisada e seus 

resultados interpretados, chegando-se a uma conclusão. 

 

Segundo Lakatos e Marconi (1992, p. 43): 

 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 
pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho 
para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Significa muito 
mais que procurar a verdade: é encontrar respostas para questões propostas, 
utilizando métodos científicos. 

 

Através da pesquisa cientifica acrescenta-se algo ao que já se conhece, ou seja, 

baseado nos resultados de uma pesquisa é que se pode concluir algo diferente do que já é 

conhecido, ou confirmar uma teoria, onde o pesquisador tem uma base, forme conceitos e 

dados para desenvolvê-la e comprovar fatos, obtendo respostas concretas para o problema 

exposto. 

 

O trabalho foi desenvolvido através dos seguintes tipos de pesquisa: 

 

a) Exploratória: devido à necessidade de se realizar um estudo preliminar do principal 

objetivo da pesquisa realizada, ou seja, entender o fenômeno que está sendo 

investigado. Para Rodrigues (2005) a pesquisa exploratória tem o objetivo de 

proporcionar maior familiaridade ao problema, a fim de torná-lo explícito, ou para 

elaborar hipóteses. 

 

b) Bibliográfica: visto que foi elaborada a partir de material já publicado, constituído de 

livros, artigos periódicos e materiais disponibilizado na internet. 

 

c) Quantitativa: pois foi através de técnicas estatísticas que se traduziram em números as 

opiniões e informações para serem classificadas e analisadas. 
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d) Pesquisa de campo: por ter sido realizada uma pesquisa no dia dezessete de novembro 

de dois mil e dez, com alunos regularmente matriculados no curso de secretariado 

executivo da Universidade Federal do Ceará e que já exercem a profissão, onde 

pessoalmente compareci as salas de aula do presente curso, tendo cada aluno 

demorado em média seis minutos para responder as questões presentes no 

questionário.  

 

Segundo Lakatos e Marconi (1992, p. 108), “universo é o conjunto de seres 

animados ou inanimados que apresentam pelos menos uma característica em comum”. E para 

Rodrigues (2005), amostra é o subconjunto de um universo no qual todos os elementos serão 

examinados para efeito da realização do estudo desejado. 

 

 Adotando esses conceitos, o universo da pesquisa realizada é composto por alunos 

regularmente matriculados no curso de secretariado executivo da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), totalizando cento e setenta e seis (176) alunos. A amostra é composta pelos 

alunos respondentes que já trabalham como secretário executivo, totalizando trinta e um (31) 

entrevistados, que correspondem a 17,61% do universo. 

 

O instrumento de pesquisa escolhido foi o questionário. Trata-se de um método 

muito utilizado devido sua aplicação acessível e prática, permitindo que a pessoa se utilize do 

anonimato para responder as perguntas. A investigação se desenvolveu através de um 

questionário dividido em duas partes, contendo vinte perguntas objetivas. 

 

A primeira parte do questionário (APÊNDICE A) teve o objetivo de traçar o perfil 

do respondente e a segunda parte (APÊNDICE B) é mais ampla, e teve por objetivo 

investigar como a comunicação interpessoal influencia no desempenho do profissional de 

secretariado, avaliando se obtêm um bom retorno das mensagens enviadas e se consideram a 

comunicação como facilitadora do seu trabalho dentro da organização. 

 

Ainda relacionado à segunda parte, esta possui dez itens com cinco possibilidades de 

respostas em cada item, caracterizando uma escala likert de cinco pontos, variando de 1 

“nunca” a 5 “sempre”.  
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A pesquisa referida foi aplicada no mês de novembro de 2010, onde após o 

recebimento do questionário já respondido, as questões foram tabuladas no programa 

Microsoft Office Excel 2007 para fazerem parte do capítulo apresentação e análise dos dados 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta das informações obtidas através do questionário (APÊNDICE A) 

respondidos por trinta e um (31) estudantes do curso de secretariado executivo da 

Universidade Federal do Ceará que já exercem a profissão, realizou-se a contagem dos dados 

para efetivo resultado da pesquisa. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos respondentes por faixa etária 

Idade Frequência absoluta (n)   Frequência relativa (%) 
18-25 19  61,29 
26-30 7  22,58 
31-40 4  12,90 
41-50 1  3,23 

+ 50 anos 0  0 
Total                       31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

Os secretários pesquisados possuem em sua maioria a faixa etária entre 18 e 25 anos, 

com um total de 61,29%, deixando em evidência que são jovens profissionais universitários. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos respondentes por gênero 

Sexo Frequência absoluta (n)   Frequência relativa (%) 
Masculino 2  6,45 
Feminino 29  93,55 

Total 31    100 
Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

Os profissionais entrevistados contam com um número expressivo de 93,55% do 

gênero feminino, demonstrando que o gênero mencionado ainda é predominante. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos respondentes por semestre em curso na universidade 

Semestre  Frequência absoluta (n)   Frequência relativa (%) 
2 4  12,90 
4 5  16,13 
6 9  29,03 
8 13  41,94 

Outros 0  0 
Total                        31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 
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A tabela 3 demonstra que à medida que avança o semestre, avança também o número 

de alunos que já atuam na área de secretariado executivo, evidenciando que 41,94% desses 

profissionais ainda estudantes, já cursam o 8º semestre. Infere-se que existe uma maior 

empregabilidade entre os que estão próximos de se formar. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos respondentes por tipo de empresa que exercem a profissão de 
secretariado 
 

Empresa Frequência absoluta (n)   Frequência relativa (%) 
Pública 9  29,03 
Privada 22  71,97 
Total                        31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

De acordo com a tabela acima, as empresas privadas são grandes contratantes desses 

profissionais. Com 71% dos secretários entrevistados atuando nessas empresas, pode-se 

concluir que as oportunidades nesse tipo de organização são bem favoráveis. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos respondentes por tamanho da empresa que trabalham 

Tamanho da empresa Frequência absoluta (n)   Frequência relativa (%) 
Micro empresa 3  9,68 
Pequeno porte 8  25,80 
Médio porte 7  22,58 
Grande Porte 13  41,94 

Total                        31 100 
Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

Observa-se na tabela 5 que a maioria dos entrevistados, exatamente 41,94%, 

trabalham em empresas de grande porte. Comprova-se a necessidade que os grandes gestores 

das grandes empresas têm de um assessor de qualidade, podendo contribuir para a evolução 

do trabalho na organização.  

 

 Tabela 6 – Distribuição dos respondentes por segmento de atuação da empresa que trabalham 

Segmento de atuação da empresa Frequência absoluta (n)   Frequência relativa (%) 
Indústria 7  22,58 
Comércio 8  25,81 
Serviço 16  51,61 
Total                       31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 
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A tabela 6 demonstra que mais da metade dos profissionais (51,61%) trabalham em 

empresas onde o segmento de atuação é voltado para o serviço, provando ser um segmento 

adequado para quem deseja uma colocação no mercado de trabalho.   

 

Tabela 7 – Distribuição dos respondentes com relação ao vínculo que possuem na empresa. 

Vínculo na empresa Frequência absoluta (n)   Frequência relativa (%) 
Estagiário 9  29,03 

Prestador de serviço 4  12,90 
Celetista 18  58,07 

Sem vínculo 0  0 
Total                        31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

Constata-se que o vínculo que os entrevistados possuem na empresa é 

predominantemente celetista, correspondendo a 58,07% dos respondentes. Dentre os 

secretários entrevistados não existem os que trabalham sem vínculo, inferindo-se assim, que 

os respondentes estão inseridos de forma legal no mercado de trabalho, podendo ser encarado 

como dado positivo obtido nesta pesquisa.  

 

Tabela 8 – Distribuição dos respondentes por tempo de atuação na empresa 

Tempo de atuação na empresa Frequência absoluta (n)   Frequência relativa (%) 
Menos de 1 ano 10  32,26 
De 1 a 3 anos 15  48,39 
De 4 a 7 anos 5  16,13 

De 8 a 10 anos 0  0 
Acima de 10 anos 1  3,22 

Total                        31 100 
Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

Conforme a tabela acima, a maior parte dos secretários entrevistados, precisamente 

48,39%, atuam na empresa por um período de 1 a 3 anos, salientando que os profissionais 

estão se fixando no mercado de trabalho, visto que já possuem mais de um ano na empresa.  
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Tabela 9 – Distribuição dos respondentes por tempo de atuação como secretário na empresa 

Tempo de atuação como secretário 
 na empresa 

Frequência absoluta (n)   Frequência relativa (%) 

Menos de 1 ano 10  32,26 
De 1 a 3 anos 15  48,39 
De 4 a 7 anos 5  16,13 
De 8 a 10 anos 1  3,22 

Acima de 10 anos 0  0 
Total                       31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

A tabela 9 demonstra que 48,39% dos secretários que fizeram parte da pesquisa, já 

atuam na empresa exercendo a profissão pelo período de 1 a 3 anos. Manifesta-se na questão a 

qualidade dos profissionais no exercício da profissão, pois ainda estudantes, já se estabelecem 

nas empresas por um considerável período. Apenas um respondente possui entre 8 a 10 anos 

de atuação na empresa, subtendendo-se que é um profissional experiente, onde ingressou na 

universidade com intuito de adquirir conhecimentos extras e obter um diploma de nível 

superior. 

 

Tabela 10 – Distribuição dos respondentes por tempo de atuação total como secretário 
(somando outros empregos) 
 

Tempo de atuação total como secretário 
(somando outros empregos) 

Frequência absoluta (n)   Frequência relativa (%) 

Menos de 1 ano 4     12,90 
De 1 a 3 anos 19  61,30 
De 4 a 7 anos 7  22,58 
De 8 a 10 anos 0  0 

Acima de 10 anos 1  3,22 
Total                    31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

A tabela 10 reforça que a maior parte dos respondentes, ou seja, 61,30%, não tem 

mais de quatro anos atuando como secretários executivos. Evidenciam-se os novos 

profissionais, enfatizando a tabela 1, onde se expõe secretários que na sua maioria, ainda são 

jovens. Exclusivamente um (1) respondente trabalha a mais de 10 anos como secretário 

executivo. Deduz-se ser o mesmo citado na tabela 9, onde se verificou um profissional 

experiente em busca de novos conhecimentos.  
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Tabela 11 – Distribuição dos respondentes segundo a importância que dão ao processo de 
comunicação. 
 

Você dá importância ao processo de 
comunicação com o objetivo de   

melhorar seu desempenho 
na empresa? 

 
Frequência absoluta (n) 

 
  Frequência relativa (%) 

Sempre 17  54,84 
Frequentemente 14  45,16 

Às vezes 0  0 
Raramente 0  0 

Nunca 0  0 
Total                        31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

Observa-se na tabela 11 que todos os respondentes sempre ou frequentemente dão 

importância ao processo de comunicação, acreditando melhorar seu desempenho na empresa. 

Destaca-se a idéia de que a comunicação é essencial para o profissional atingir seus objetivos 

e os da empresa, comunicando-se eficazmente, e que ele está ciente dessa importância. 

 

Tabela 12 – Distribuição dos respondentes segundo cuidados com suas palavras, gestos e 
expressão corporal. 
 

Costuma ter cuidado com suas 
palavras, gestos e expressão 

corporal? 

 
Frequência absoluta (n) 

 
  Frequência relativa (%) 

Sempre 15  48,39 
Frequentemente 16  51,61 

Às vezes 0  0 
Raramente 0  0 

Nunca 0  0 
Total                       31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

De acordo com a tabela 12, todos os entrevistados sempre ou frequentemente cuidam 

da sua comunicação interpessoal, evitando ser mal interpretado através de palavras 

transmitidas sem nitidez, ou quando usados jargões, dificultando o entendimento por parte do 

receptor. Estão convencidos também que os gestos e a expressão corporal podem infamar a 

imagem do profissional, visto que através desse modo de comunicação não-verbal é possível 

decodificar a verdadeira mensagem que envia.  
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Tabela 13 – Distribuição dos respondentes segundo o costume de receber e dar feedback. 
  

Costuma receber e dar 
feedback das informações 

que por você são 
transmitidas ou recebidas? 

 
Frequência absoluta (n) 

 
  Frequência relativa (%) 

Sempre 6  19,36 
Frequentemente 19  61,69 

Às vezes 4  12,90 
Raramente 2  6,45 

Nunca 0  0 
Total                         31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

A tabela 13 dá ênfase a seriedade do feedback. Foi constatado que 19,36% dos 

secretários sempre e 61,69% frequentemente dão e recebem o retorno de mensagens, mas 

examina-se que ainda existe uma minoria desatenta a essa importância, onde 12,90% só às 

vezes e 6,45% raramente usam o feedback. A maioria dos profissionais entrevistados 

entendem o feedback como um processo importante nas relações interpessoais.  

 

Tabela 14 – Distribuição dos respondentes quanto o hábito de serem chamadas as suas 
atenções pelo superior devido envio de mensagens erradas. 
 

Habitualmente seu superior 
chama sua atenção por você 
ter emitido uma mensagem 
errada ou mal explicada? 

 
Frequência absoluta (n) 

 
  Frequência relativa (%) 

Sempre 1  3,23 
Frequentemente 0  0 

Às vezes 5  16,13 
Raramente 16  51,61 

Nunca 9  29,03 
Total                       31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

Nota-se na tabela 14 que a maioria dos respondentes raramente (51,61%) ou nunca 

(29,03) são chamados a atenção pelo executivo, confirmando o cuidado que estão dando ao 

processo comunicativo citado na tabela 11. O que chama atenção é que um respondente 

afirma que é habitual ser repreendido por seu superior devido transmitir mensagens erradas. 

Embora visto na tabela 11 que todos sempre ou frequentemente afirmam dá importância ao 

processo de comunicação, um dos respondentes apresentou uma resposta contraditória.  
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Tabela 15 – Distribuição dos respondentes segundo os prejuízos causados devido o 
recebimento de mensagens com ruídos. 
 

Seu trabalho já foi prejudicado 
por mensagens com ruídos e 
passando incorretamente a 

informação adiante? 

  
Frequência absoluta (n) 

 
  Frequência relativa (%) 

Sempre 0  0 
Frequentemente 2  6,45 

Às vezes 10  32,26 
Raramente 15  48,39 

Nunca 4  12,90 
Total                       31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

 A tabela 15 afirma que apenas 12,90% dos entrevistados nunca foram prejudicados 

por ter recebido mensagens com ruídos, jamais passando uma informação errada adiante. A 

maioria raramente (48,39%), às vezes (32,26%) e frequentemente (6,45%) se prejudicaram 

recebendo informações com barreiras. Constata-se mais uma vez a importância do feedback, 

que se usado por essa maioria a fim de entender a mensagem recebida, evitar-se-ia prejuízos, 

evitando repassar mensagens equivocadas.   

 

Tabela 16 – Distribuição dos respondentes segundo os prejuízos que já causaram ao público 
interno e externo por terem repassado uma mensagem vinda com ruído de seu superior. 
 

Já prejudicou o público interno 
(funcionários da empresa que 

trabalha) e (ou) externo (clientes, 
fornecedores, parceiros, etc.) por ter 
recebido uma mensagem com ruído 

de seu superior? 

 
  

  Frequência absoluta (n) 

 
 

  Frequência relativa (%) 

Sempre 0  0 
Frequentemente 1  3,23 

Às vezes 3  9,68 
Raramente 11  35,48 

Nunca 16  51,61 
Total                   31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

Analisa-se na tabela 16 que a minoria dos entrevistados já prejudicou o público 

interno e externo da empresa que trabalha. Essa minoria é composta por 3,23% respondendo 

que frequentemente prejudicam e 9,68% que ás vezes prejudicam esses públicos. O restante 

raramente ou nunca prejudicou. Isto evidencia que a atenção dispensada ao processo de 

comunicação pelos respondentes conforme explicitada na tabela 11 está gerando resultado. 
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Tabela 17 – Distribuição dos respondentes segundo a absorção de uma crítica como feedback 
positivo. 
  

Quando recebe uma crítica, 
costuma absorvê-la como um 

feedback construtivo? 

Frequência absoluta (n)   Frequência relativa (%) 

Sempre 8  25,80 
Frequentemente 15  48,40 

Às vezes 8  25,80 
Raramente 0  0 

Nunca 0  0 
Total                       31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

Conforme a tabela 17 não existe respondentes que raramente ou nunca recebam 

como positivas as críticas que lhe são feitas. Observa-se que os profissionais estão preparados 

para receberem críticas e cientes que elas contribuem bastante para seu aprendizado e 

crescimento na organização que faz parte.  

 

Tabela 18 – Distribuição dos respondentes de acordo com o sentimento de valorização quando 
lhes é dado oportunidade de comunicação. 
  

Sente-se valorizado a cada 
oportunidade de comunicação 
interpessoal no ambiente de 
trabalho e na vida pessoal? 

 
Frequência absoluta (n) 

 
  Frequência relativa (%) 

Sempre 16  51,61 
Frequentemente 12  38,71 

Às vezes 3  9,68 
Raramente 0  0 

Nunca 0  0 
Total                       31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

A tabela 18 confirma o sentimento de valorização do profissional entrevistado 

quando este é solicitado a dar opiniões a respeito de assuntos profissionais ou pessoais, 

sentindo-se motivados. Entre os entrevistados nenhum deixa de sentir-se valorizado.  
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Tabela 19 – Distribuição dos respondentes quanto à facilidade de desenvolver seu trabalho 
quando é utilizada a comunicação interpessoal. 
  

A comunicação interpessoal, 
com seu superior e pares, 

costuma facilitar seu trabalho, 
ganhando tempo, atraindo 
clientes e aumentando os 

ganhos da empresa? 

 
 

Frequência absoluta (n) 

 
 

  Frequência relativa (%) 

Sempre 21  67,74 
Frequentemente 7  22,58 

Às vezes 2  6,45 
Raramente 1  3,23 

Nunca 0  0 
Total                       31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

Segundo a tabela 19, um total de 67,74% dos respondentes acredita ter suas tarefas 

facilitadas devido uma comunicação interpessoal eficaz na empresa que trabalha. O trabalho 

em equipe pode ser um exemplo dessa facilidade, pois atualmente é inevitável esse tipo de 

tarefa que necessita de uma comunicação clara e prazerosa entre os membros desse conjunto. 

As tarefas são resolvidas em menos tempo e com mais qualidade. 

 

Tabela 20 – Distribuição dos respondentes segundo o grau de satisfação da sua comunicação 
interpessoal na empresa que trabalha. 
  

Encontra-se satisfeito com o 
desempenho da sua 

comunicação interpessoal 
dentro da empresa que 

trabalha? 

 
 

Frequência absoluta (n) 

 
 

  Frequência relativa (%) 

Sempre 4  12,90 
Frequentemente 17  54,84 

Às vezes 10  32,26 
Raramente 0  0 

Nunca 0  0 
Total                       31 100 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 

 Conforme a tabela 20 não existem profissionais totalmente insatisfeitos com sua 

comunicação interpessoal na empresa que trabalha. Um total de 32,26% ás vezes ficam 

insatisfeitos, mas 54,84% frequentemente, e 12,90% sempre se sentem gratificados com sua 

comunicação interpessoal no ambiente de trabalho. Prova-se dessa forma que a comunicação 

referida torna o secretário motivado a executar suas tarefas, desempenhando bem os seus 

deveres e indo de encontro à ascensão profissional. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto durante todo o estudo, a comunicação é um item muito importante para o 

desempenho profissional de qualquer carreira, e o secretário executivo, com o novo perfil 

desenvolvido ao longo dos anos, não ficou para trás, tendo que desenvolver diversas 

habilidades de comunicação com o objetivo de desempenhar bem o seu trabalho e 

colaborando com o sucesso da empresa.  

 

Percebeu-se que os profissionais estão preocupados em desenvolver uma 

comunicação de qualidade com o objetivo de desempenhar um bom papel na organização, 

mas nem todos, apesar de preocupa-se, colocam em prática as habilidades necessárias e o 

processo de comunicação correto para evitar transtornos no trabalho.  

 

A pesquisa em sua totalidade trouxe resultados positivos, especialmente com relação 

aos cuidados com palavras e gestos, com o costume de dar e receber feedback, procurando 

entender e passar mensagens de forma eficaz, raramente sendo chamada a atenção por ter 

recebido e enviado informações com ruídos, evitando prejuízos a empresa e possuindo 

maturidade para receber criticas como construtivas. A maioria dos entrevistados possui um 

sentimento de valorização quando são solicitados a expor idéias, estando frequentemente 

satisfeitos com sua comunicação interpessoal dentro da organização. 

 

Portanto, a comunicação influencia diretamente no desempenho profissional de 

secretariado executivo, interferindo no entendimento de mensagens caso não tenha um bom 

retorno do receptor e podendo prejudicar os relacionamentos do secretário com o público 

interno e externo da organização. Os profissionais de secretariado, segundo a pesquisa, 

acreditam que a comunicação interpessoal facilita seu trabalho, sendo um elemento propulsor 

para que os resultados sejam alcançados.   

 

Através da pesquisa, conclui-se que devido o atual perfil do secretário executivo em 

termos de atribuições de atividades, tendo papel de líder, motivador e gestor, necessita por em 

prática as técnicas de comunicação interpessoal citadas ao longo do trabalho, evitando as 

barreiras e desempenhando de forma eficaz suas atividades. O profissional de secretariado  

comunica-se com uma diversidade de público, são clientes, fornecedores, auxiliares e chefe 
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imediato que precisam receber mensagens de forma clara, sem transtornos. Com essa 

finalidade, o profissional citado utiliza-se de diversos canais como a fala, escrita, gestos, 

expressões e postura corporal para enviar uma informação clara, fazendo com que mensagem 

chegue e seja interpretada corretamente. Dessa forma o trabalho flui e a empresa evolui.  

 

Através dos resultados da pesquisa os objetivos foram alcançados, e para dar 

continuidade a este trabalho, uma investigação sobre a participação do secretário no processo 

de comunicação organizacional seria de grande auxílio para o aprofundamento do assunto.  
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA,  

CONTABILIDADE E SECRETARIADO EXECUTIVO – FEAACS 

CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

QUESTIONÁRIO – 1ª parte  
 Perfil do respondente 

 
1. IDADE 

[    ] 18 – 25              [    ] 26 – 30              [    ] 31 – 40              [    ] 41 – 50             [    ] + DE 50 ANOS   

 

2. SEXO 

[    ] Feminino                   [    ] Masculino 

 

3. SEMESTRE EM CURSO DO ALUNO   

[    ] 2º                        [    ] 4º                         [    ] 6º                         [    ] 8º                      [    ] outros 

   

4. TIPO DE EMPRESA QUE EXERCE A PROFISSÃO DE SECRETARIADO 

[    ] Pública                       [    ] Privada  

 

5.         TAMANHO DA EMPRESA QUE TRABALHA 

[    ] Micro empresa (até 09 empregados)                                  [    ] Pequeno porte (até 49 empregados) 
[    ] Médio porte (até 99 empregados)                                  [    ] Grande porte (a partir de 100 empregados) 

 
6. SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

[    ] Indústria                                         [    ] Comércio                                  [    ] Serviço (educação, saúde, etc) 

 
7. VÍNCULO NA EMPRESA  

[    ] Estagiário       [    ] Prestador de serviço                  [    ] Celetista                   [    ] sem vínculo 

  
8. TEMPO DE ATUAÇÃO NA EMPRESA 

[    ] Menos de 1 ano                        [    ] de 1 a 3 anos                              [    ] de  4 a  7 anos  

[    ] de 8 a 10 anos                          [    ] acima de 10 anos   

 
9. TEMPO DE ATUAÇÃO COMO SECRETÁRIO NESTA EMPRESA 

[    ] Menos de 1 ano                      [    ] de 1 a 3 anos                       [    ] de  4 a  7 anos   

[    ] de 8 a 10 anos                      [    ]acima de 10 anos 

 
10. TEMPO DE ATUAÇÃO COMO SECRETÁRIO (SOMANDO OUTROS EMPREGOS) 

[    ] Menos de 1 ano    [    ] de 1 a 3 anos    [    ] de  4 a  7 anos    [    ] de 8 a 10 anos     [   ] acima de 10 anos 
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QUESTIONÁRIO – 2 ª parte 
 Avaliação da comunicação interpessoal e sua influência no desempenho do profissional de secretariado 

executivo.  
 

 
Marque com um X o número correspondente à legenda abaixo que melhor responde à pergunta formulada: 
 
Legenda:  5 – Sempre 
  4 – Frequentemente 

3 – Às vezes 
2 – Raramente 
1 – Nunca 

 
 
   

Questão 5 4 3 2 1 

1ª 
 
Você dá importância ao processo de comunicação com o objetivo de melhorar seu 
desempenho na empresa? 

     

2ª 
 
Costuma ter cuidado com suas palavras, gestos e expressão corporal? 

     

3ª 
 
Costuma receber e dar feedback das informações que por você são transmitidas ou 
recebidas? 

     

4ª 
 
Habitualmente seu superior chama sua atenção por você ter emitido uma mensagem 
errada ou mal explicada? 

     

5ª 
 
Seu trabalho já foi prejudicado por mensagens com ruídos e passando incorretamente 
a informação adiante? 

     

6ª 

 
Já prejudicou o público interno (funcionários da empresa que trabalha) e (ou) externo 
(clientes, fornecedores, parceiros, etc.) por ter recebido uma mensagem com ruído de 
seu superior? 

     

7ª 
 
Quando recebe uma crítica, costuma absorvê-la como um feedback construtivo? 

     

8ª 
 
Sente-se valorizado a cada oportunidade de comunicação interpessoal no ambiente de 
trabalho e na vida pessoal? 

     

9ª 
 
A comunicação interpessoal com seu superior e pares costuma facilitar seu trabalho, 
ganhando tempo, atraindo clientes e aumentando os ganhos da empresa? 

     

10ª 
 
Encontra-se satisfeito com o desempenho da sua comunicação interpessoal dentro da 
empresa que trabalha? 

     

 


