
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ                                                                        
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E 

SECRETARIADO EXECUTIVO                                                                    
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

 

JOSELENE DA SILVA LIMA 

 

 

AS OPORTUNIDADES E OS DESAFIOS PARA O PROFISSIONAL DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA-CE 

2011 



JOSELENE DA SILVA LIMA 

 

 

 

 

 

AS OPORTUNIDADES E OS DESAFIOS PARA O PROFISSIONAL DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Faculdade de 
Economia, Administração, Atuária, 
Contabilidade e Secretariado Executivo como 
requisito parcial para obtenção do grau de 
Bacharel em Secretariado Executivo.  

Orientadora: Profª. Ms. Conceição de Maria 
Pinheiro Barros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA-CE 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOSELENE DA SILVA LIMA 

 

 

 

 

 

AS OPORTUNIDADES E OS DESAFIOS PARA O PROFISSIONAL DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Esta monografia foi submetida à Coordenação do Curso de Secretariado Executivo, 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Secretariado 

Executivo, outorgado pela Universidade Federal do Ceará – UFC e encontra-se à disposição 

dos interessados na Biblioteca da referida Universidade. 

A citação de qualquer trecho desta monografia é permitida, desde que feita de acordo 

com as normas de ética científica.  

Data da aprovação ___/___/___ 

 
            ___________________________________________        Nota _____ 

Prof(a).Conceição de Maria Pinheiro Barros 
Prof(a). Orientadora 

 
 

               ___________________________________________       Nota _____ 
 

Prof(a). Suzete Suzana Rocha Pitombeira 
Membro da Banca Examinadora 

 
 

                ___________________________________________         Nota _____ 
 

Prof(a). Joelma Soares da Silva 
Membro da Banca Examinadora 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                   Ao Deus da vida. 

A meu marido, Leandro e à minha 

mãe, Alzira, pelo apoio e incentivo 

na realização deste trabalho. 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

À DEUS, pelo dom da vida, pela inteligência e pelo amor ágape o qual me dá forças 
para continuar a caminhada em busca dos meus objetivos.  

À minha família, pelo amor que me motiva a vencer e a superar desafios. 

À Professora Orientadora Conceição de Maria Pinheiro Barros, pela competência, 
paciência e atenção dispensadas ao desenvolvimento desta monografia. 

À professora Suzete Suzana Rocha Pitombeira, por fazer parte da banca 
examinadora. 

À professora Joelma Soares da Silva, por fazer parte da banca examinadora. 

E aos demais que, de alguma forma, contribuíram na elaboração desta monografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Melhor é serem dois do que um, porque têm 

melhor paga do seu trabalho”. 

Eclesiastes 4:9 

 

 



RESUMO 

 

Atualmente, percebe-se uma crescente competitividade em todas as organizações sociais, 
decorrentes do aprofundamento da globalização e das constantes transformações ambientais. 
As empresas buscam profissionais de Secretariado Executivo que não só consigam destaque 
nos seus mercados de atuação como também ofereçam apoio para as mesmas, em todos os 
seus campos. Este trabalho tem como objetivo geral investigar as oportunidades e os desafios 
do profissional de Secretariado Executivo nas organizações, na visão dos gestores e dos 
profissionais secretários.  Para isso, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo, 
descritiva, bibliográfica e de campo. A pesquisa foi realizada em organizações da esfera 
pública e privada, em Fortaleza, Ceará, por meio da aplicação de um questionário direcionado 
a gestores e profissionais de Secretariado Executivo. Após a análise dos dados verificou-se 
oportunidades para esses profissionais relativas à existência de emprego na área, atuação 
como gestor e assessor, desenvolvimento profissional e atuação em cargo de chefia. Quanto 
aos desafios percebeu-se a necessidade de se desenvolver competências técnicas e humanas.  
 

 

Palavras-chave: Organizações, Desafios e Oportunidades Profissionais, Secretariado 
Executivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Currently, one sees an increasing competitiveness in all social organizations, arising from 
the deepening of globalization and ever-changing environment. Companies seek 
professional Executive Secretary highlighted that not only succeed in their markets as well as 
provide support for them in all their fields. This study aims to investigate the general 
opportunities and challenges of professional organizations in the Executive Secretariat, in the 
view of managers and professional secretaries. For this, we conducted a qualitative research, 
descriptive literature and field. The survey was conducted in organizations from the 
public and private, in Fortaleza, Ceara, through the application of a questionnaire aimed at 
managers and professionals from the Executive Secretary. After data analysis it was found 
opportunities for these professionals regarding the existence of jobs in the area, acting as 
manager and advisor, professional development and work in management positions. The 
challenges to realize the need to develop technical and human skills. 
 

 

Keywords: Organizations, Professional Opportunities and Challenges, Executive Secretariat. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, percebe-se uma crescente competitividade em todas as 

organizações sociais, decorrentes do aprofundamento da globalização e das constantes 

transformações ambientais. Esta é a era da informação, onde a velocidade e a orientação 

para resultados exigem que o bom profissional esteja sempre estudando, se atualizando. 

Júlio Battisti, colunista e autor de livros de informática, diz que muitas vezes as pessoas 

ficam atônitas com a rapidez com que as mudanças acontecem. Segundo ele, já não 

basta mais ser especialista em uma única área: Engenharia, Administração, Economia, 

Direito, entre outras. É preciso "entender do negócio", isto é, conhecer todos os aspectos 

relacionados com o ramo da empresa onde se trabalha, senão, como aplicar os 

conhecimentos em benefício da empresa, ou em outras palavras: gerar resultados? 

(BATTISTI, 2002). 

As empresas buscam profissionais de Secretariado Executivo que não só 

consigam destaque nos seus mercados de atuação como também ofereçam apoio para as 

mesmas, em todos os seus campos. Os Executivos esperam que o profissional de 

Secretariado Executivo seja auxiliador, quando se trata de atuar em conjunto com o 

mesmo e em assuntos estratégicos e de gestão nas organizações. 

Existem três aspectos administrativos comuns ás organizações que são: 

quanto aos objetivos: as empresas servem de meios para alcançá-los e são diferentes em 

seus anseios. Quanto à administração: todas as organizações exigem uma reunião de 

muitas pessoas que devem atuar em conjunto e se integrar em um empreendimento 

comum, as organizações exigem uma estrutura e uma administração. Quanto ao 

desempenho organizacional: todas as empresas exigem eficiência e eficácia no 

desempenho (CHIAVENATO, 2004). 

Salienta-se que apenas possuir um curso superior não é suficiente para 

atender essas demandas. O profissional deve estar sempre estudando e se qualificando, 

pois as empresas líderes sobrevivem em um mercado nacional cada vez mais exposto à 

concorrência internacional, necessitando assim, de profissionais aptos a acompanharem 

essa demanda. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), as disparidades na renda familiar foram, ao longo dos anos 

90, agravadas pelo crescente desemprego. Na década de 90, o desemprego atingiu 

patamares recordes. Em 1999, em seis regiões onde foi feito um levantamento da 

DIEESE, a saber: São Paulo, Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre, Salvador e 
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Recife, 3.270.000 pessoas estavam desempregadas, enquanto outras 12.905.000 

encontravam-se ocupadas. Ou seja, cerca de um quinto da população economicamente 

ativa deste conjunto de regiões não tinha emprego e boa parcela dela estava 

desempregada há mais de um ano (DIEESE, 2001). 

A parcela da população que se manteve ocupada, ou que conquistou nova 

ocupação, também viu as condições de trabalho se deteriorarem no período. Contratos 

de trabalho fora dos marcos legais em expansão, extensas jornadas de trabalho, 

modificações na legislação trabalhista, entre outros fatores, aprofundaram o caráter 

heterogêneo do mercado de trabalho nacional. Um reflexo destas mudanças é verificado 

com a redução da importância do emprego industrial nas seis regiões pesquisadas e o 

aumento, em contrapartida, do emprego doméstico e no setor serviços, mais flexíveis e 

menos estruturados (DIEESE, 2001). 

 A insegurança no emprego aumentou. O que antes era um paradigma de 

relações de trabalho, o emprego por tempo integral, de longa duração, protegido pela 

legislação trabalhista e pelos contratos de trabalho acordados pelos sindicatos, passa na 

década de 90 por uma implacável demolição. Os vínculos vulneráveis vão aumentando 

sua participação no mercado de trabalho. Crescem o assalariamento sem carteira 

assinada, o trabalho de autônomos que operam em condições precárias, o emprego 

doméstico, a ocupação de crianças e idosos. O núcleo protegido dos empregos diminui e 

aumenta a margem dos vulneráveis (DIEESE, 2001).           

Em um país com tamanhas disparidades, com taxas de desemprego 

elevadas, grande número de pessoas que passam longos períodos sem conseguir uma 

ocupação e baixos níveis de rendimento, os trabalhadores têm dificuldades para se 

prevenir, através de alguma forma de poupança, para períodos mais difíceis. Por isso, 

seria necessária a existência de políticas públicas de emprego e renda. No entanto, o 

pouco que existe os programas que compõem o Sistema Público de Emprego, entre eles 

o seguro desemprego e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estão longe 

de assegurar garantias mínimas ao trabalhador ou àquele que deixa o emprego, por 

demissão ou aposentadoria (DIEESE, 2001). 

A década de 90 foi um divisor de águas nas trajetórias dos principais 

indicadores da situação do trabalho no Brasil. Após cinquenta anos de progressivo 

aumento no trabalho assalariado e formalização das relações de trabalho, houve uma 

drástica regressão no mercado de trabalho, com aumento de todas as formas de 
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desemprego, aumento dos vínculos vulneráveis, queda dos rendimentos reais e 

concentração da renda (DIEESE, 2001). 

Há uma necessidade de se investigar a informalidade no mercado de 

trabalho de Fortaleza e esta investigação tem uma incontestável justificativa histórica, 

econômica e sociológica. Mais da metade da população ocupada local está na condição 

informal, muitas vezes, buscando sobreviver do improviso em atividades de baixa 

produtividade, burlando a burocracia estatal e o pagamento de impostos (MESQUITA, 

2008). 

De fato, a informalidade envolve uma multiplicidade de fenômenos que vão 

das estratégias de sobrevivência dos “bicos” até o comércio de rua (camelôs e 

ambulantes, por exemplo), passando, muitas vezes, pelas práticas ilegais das 

contratações irregulares, da evasão fiscal e da venda dos mais variados produtos 

falsificados, encontrados hoje em qualquer lugar da cidade. Apesar dessa multiplicidade 

de fenômenos, há um entendimento comum da temática da informalidade como sendo 

as atividades não regulamentadas ou protegidas pelas autoridades públicas, seja pelos 

dispositivos formais, seja pelos procedimentos usuais (CACCIAMALI, 2000).  

A economia informal ou a “informalização da economia” acontece porque o 

aparato institucional não tem acompanhado o ritmo das transformações econômicas, 

políticas e sociais. Esse aparato deve ser compreendido pelo conjunto de leis, normas, 

regras, crenças e valores consensualmente aceitos pela sociedade (NORTH, 1993).  

A partir dessas reflexões este trabalho visa responder ao seguinte 

questionamento: Qual é a percepção dos gestores e dos profissionais de Secretariado 

Executivo sobre as oportunidades e os desafios secretariais nas organizações? 

        Este trabalho tem como objetivo geral investigar as oportunidades e os 

desafios do profissional de Secretariado Executivo nas organizações na visão dos 

gestores e dos profissionais de Secretariado Executivo, seguido dos seguintes objetivos 

específicos:  

a) Conhecer a visão dos gestores sobre a atuação do profissional de Secretário 

Executivo; 

b) Averiguar a percepção dos Secretários Executivos sobre a profissão nas 

organizações; 

c) Verificar as oportunidades e os desafios da atuação secretarial na visão de 

gestores e profissionais de Secretariado Executivo.   



14 
 

O perfil exigido pelas empresas, no ato de suas contratações, é que os 

funcionários possuam nível superior. Em recente pesquisa realizada com profissionais 

de Secretariado Executivo, ficou constatado que os mesmos ocupam 46% dos cargos 

destinados para esse fim, ainda que outros cursos superiores como Administração de 

Empresas, Letras, Turismo, Comércio Exterior dentre outros ocupem 42% (GOMES, 

2007).   

A profissão de Secretariado Executivo cresce e exige qualificação. Ter um 

curso superior ou técnico em Secretariado Executivo é importante para levar o 

profissional a atender ações e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. O jornal 

inglês The Guardian (2001), considerou que os secretários brasileiros são os mais bem 

preparados do mundo (LUPORINI, 2008).  

A importância desse trabalho se dá pela possibilidade de se perceber as 

oportunidades e os desafios, bem como a percepção de gestores e profissionais de 

Secretariado sobre a sua atuação nas organizações. Será relevante, também, porque 

poderão ser destacados aspectos fundamentais para a atuação profissional, tais como: 

compatibilidade salarial, atribuições e responsabilidades, áreas de atuação, atualização 

profissional, requisitos e competências requeridas pelas organizações contemporâneas.  

Este trabalho é composto por cinco sessões. 

A primeira sessão visa fornecer uma visão geral do trabalho apresentando o 

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

A segunda sessão faz uma explanação sobre as oportunidades e os desafios 

profissionais na atualidade. 

A terceira sessão contextualiza a atuação do Secretário Executivo nas 

organizações e os desafios que o mesmo poderá enfrentar para conquistar maiores 

oportunidades, relatando ainda possíveis conflitos que poderão surgir no dia-a-dia do 

profissional e o que será necessário fazer para que se consiga um bom desempenho na 

organização.   

A quarta sessão apresenta a análise e os resultados da pesquisa de campo.  

A quinta seção apresenta as conclusões do trabalho.  
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2 OPORTUNIDADES E DESAFIOS PROFISSIONAIS NA ATUALIDADE  

 

A palavra trabalho vem do latim vulgar tripalium. O Tripalum era um 

instrumento feito de três paus aguçados, com ponta de ferro, no qual os antigos 

agricultores batiam os cereais para processá-los. Associa-se a palavra trabalho ao verbo 

tripaliare, igualmente do latim vulgar, que significava "torturar sobre o trepalium", 

mencionado como uma armação de três troncos, ou seja, suplício que substituiu o da 

cruz, instrumento de tortura no mundo cristão. Durante muito tempo, a palavra trabalho 

significou experiência dolorosa, padecimento, cativeiro, castigo (BUENO, 1988 apud 

WOLECK, 2002). 

Conforme Kurz (1997 apud WOLECK, 2002, P.5) “no século XVIII, com a 

ascensão da burguesia, com o desenvolvimento das fontes produtivas, com a 

transformação da natureza e com a evolução da técnica e da ciência, enfatizou-se a 

condenação do ócio, sacralizando-se o trabalho e a produtividade”. 

O conceito da palavra trabalho diferencia-se. A primeira atitude dos 

indivíduos em relação aos animais não é o fato de pensar, mas sim o de produzirem os 

seus meios de sobrevivência (MARX, 2005). Desde o mundo antigo e sua filosofia o 

trabalho pode ser compreendido como expressão de ida e degradação, criação e 

infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão (ANTUNES, 

2005). 

Na linguagem cotidiana a palavra trabalho tem muitos significados e 

embora pareça compreensível, como uma das formas elementares da ação dos homens, 

o seu conteúdo oscila. Algumas vezes lembra dor, tortura, suor do rosto, fadiga e 

noutras, mais do que aflição e fardo, significa a operação humana de transformação da 

matéria natural em objeto de cultura (ALBORNOZ, 2002). 

Segundo Woleck (2002, p.5): 

 
Na Idade Moderna, passou-se a fazer diferenciação entre o trabalho 
qualificado e o não qualificado, entre o produtivo e o não produtivo, 
aprofundando-se a distinção entre trabalho manual e intelectual. Essas 
concepções diferenciadas não deixam de ser o entendimento subjacente à 
distinção fundamental entre labor e trabalho do período helênico. O que 
ocorreu foi o deslocamento do labor, que possui, tanto na esfera pública 
como na esfera privada, uma produtividade própria, por maus fúteis ou pouco 
duráveis que sejam os seus produtos e seu consumo.  

   
Para Kurz (1997, p.3), “o trabalho tornou-se uma atividade compulsiva e 

incessante; a servidão tornou-se liberdade, e a liberdade, servidão”. 
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Para Woleck (2002, p.5): 

 

 Para o homem dos tempos modernos, o tempo livre inexiste ou é escasso. 
"Tempo é dinheiro". A lógica do trabalho perpassou a cultura, o esporte e, até 
mesmo, a intimidade. Todas as atividades humanas passaram a ser foco de 
negócios ou tornaram-se oportunidades para alguém ganhar dinheiro, lógica 
que se apoderou de todas as esferas da vida e da existência humana. Para 
grande maioria das pessoas, o trabalho transformou-se em emprego na 
sociedade moderna. A estrutura das ocupações nas sociedades modernas é 
resultante do avanço e da aplicação da ciência ao processo de produção; é 
conseqüência, portanto, do desenvolvimento da tecnologia, da divisão e 
organização do trabalho, da expansão dos mercados e do crescimento de 
pólos comerciais ou industriais. Por isso, diferencia-se o fluxo das ocupações 
nas sociedades tradicionais e modernas, cujo ritmo de aparecimento, 
maturação e obsolescência das mudanças é extremamente rápido nestas e 
mais estabilizado naquelas. 
 

                   Segundo Woleck (2002, p.6), “o principal uso do termo ocupação, em 

Ciências Sociais, segue o sentido comum, que é o de emprego, negócio ou profissão. "A 

ocupação de uma pessoa é a espécie de trabalho feito por ela, independente da indústria 

em que esse trabalho é realizado e do status que o emprego confere ao indivíduo" 

(DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 1986 apud WOLECK, 2002). 

Na Idade Moderna, a ocupação distingue-se de trabalho (prática de esforço 

ou mera atividade subordinada às necessidades do processo de produção) e de carreira 

(seqüência ou progressão de posições dentro da mesma ocupação, que levam de um  

status inferior a um status superior) (RAMOS, 1989). 

Segundo Meneghelli (2002, p.1): 

 

A nova onda que circunda as empresas nesta virada de século é o propalado 
mercado globalizado. Conseqüentemente, apareceram novas práticas nas 
áreas de produção, administração e gerenciamento da empresa como um 
meio social e cultural de produção de bens e serviços. É importante ressaltar 
que esta forma de buscar novos mercados e consumidores não é de hoje. 
Desde o século XVI, as nações já buscavam atingir este objetivo. Pode-se 
destacar como fatos históricos a época das grandes navegações, o 
mercantilismo, a primeira Revolução Industrial, entre outros. A Segunda 
Guerra Mundial influenciou diretamente na produção das empresas, e o 
comércio internacional se expandiu pelos cinco continentes. 
 

 
Para o autor, o final do século XX marca uma nova forma de mercado a ser 

adotada pelas empresas e o mundo como um mercado único é imposto pela nova ordem. 

As organizações são surpreendidas a se moldarem rapidamente dentro desse novo 

ambiente, onde os produtos e os clientes são o alvo da atenção das empresas e o cliente 

também é tratado como se fosse único (MENEGHELLI, 2002). 
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De acordo com Meneghelli (2002, p.1-2):  

 
As relações trabalhistas, como o todo, também sofreram profundas 
mudanças. Os desafios enfrentados pelas empresas são, igualmente, exigidos 
de seus funcionários. A relação patrão e empregado se situa mais no âmbito 
do trabalho em equipe, o que divide tanto as responsabilidades como os 
resultados, sendo que a competência é algo exigível em todos os níveis. A 
informática é parte integrante e indispensável neste novo ambiente 
organizacional. Sem a tecnologia da informação, as empresas tornam-se 
lentas e inoperáveis dentro dos padrões exigidos pela nova ordem, universo 
este de clientes internos e externos que estabelecem uma visão e princípios 
operacionais dentro do conceito de uma empresa atuante num mundo 
globalizado. 
 
 

                   Segundo Passos (1999 apud MENEGHELLI, 2002, p.2): 
 
                                                                                                                                                                          
As empresas do século XXI deverão atender a um novo modelo 
organizacional, procurando adaptar-se aos novos procedimentos das 
organizações. Nas áreas: produtiva, administrativa e mercadológica, as 
práticas aplicáveis são de cooperação sócio-técnicas através da relação capital 
e trabalho. As formas de gestão inovadora são de superação aos modelos 
implementados por Taylor, exigindo maior conhecimento e compreensão de 
todo o processo produtivo. 

 

Para que se alcancem os objetivos e a realização profissional, é fundamental 

que o ser humano transforme o seu trabalho em algo cativante e prazeroso. Quando o 

indivíduo abandona o sentimento de amor ao próprio trabalho e tem este mais como 

uma tortura do que como uma satisfação, há uma tendência para a escassez de 

descobertas, para um clima de insatisfação diário e de constantes reclamações, falta de 

comprometimento e infelicidade profissional. Trabalhar com satisfação faz com que a 

pessoa se torne um profissional competente, capaz de formar opiniões, ter iniciativa, 

agilidade e visão dos negócios da empresa. As exigências pela rentabilidade e 

produtividade deixam de ser somente financeiras e passam à esfera da qualidade de 

vida.  

 

2.1 O Mercado de Trabalho Contemporâneo  

 

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), o salário mínimo brasileiro, importante instrumento 

distributivo e de regulação do mercado de trabalho no país, continuou sua caminhada 

melancólica, sem uma política de valorização contínua, conseguindo apenas pequenos 

aumentos esporádicos em seu valor real, contribuindo para a manutenção de amplos 
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segmentos da população na pobreza e exclusão social. Ao longo da década, o salário 

mínimo perdeu 34,52% do que valia em 1989. A estagnação relativa do mesmo é 

responsável também pelo aumento do desemprego, que sobe em função da pressão de 

contingentes que permanecem no mercado de trabalho, como é o caso de trabalhadores 

aposentados, ou entram prematuramente, como é o caso de jovens em idade escolar 

(DIEESE, 2001). 

As desigualdades econômicas do país estão presentes, ainda, nos diferentes 

segmentos sociais que compõem a população brasileira. As mulheres, cada vez mais 

presentes no mercado de trabalho, detêm taxas de desemprego entre 4 e 6 pontos 

percentuais superiores às dos homens e ainda têm dificuldades em ascender na 

hierarquia profissional. Encontram-se predominantemente em atividades de execução e 

de apoio, com remuneração inferior à auferida pelos homens. Nem mesmo a educação, 

pois hoje é proporcionalmente maior o número de mulheres que faz um curso superior 

em relação ao dos homens, lhes garante paridade salarial e acesso a melhores postos de 

trabalho (DIEESE, 2001). 

Ana Arroio, jornalista e Karla Régnier, socióloga, em artigo publicado no 

Boletim Técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), 

informam que, nas últimas décadas, as mulheres invadiram o mercado de trabalho. No 

Brasil, a participação feminina aumentou expressivamente: em 1999 representavam 

41,4% da PEA contra 31,7% em 1979. Esse ingresso veio associado a transformações 

nas relações familiares e conjugais (como exemplo, o número de famílias chefiadas por 

mulheres encontra-se em constante crescimento – em 1989 representavam 20,1%, em 

1999 chegou a 26%). Esses avanços, no entanto, encobrem obstáculos importantes a 

serem superados no século XXI (ARROIO; RÉGNIE, 2001).  

O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) elaborou dois 

índices para mensurar o avanço feminino na sociedade e no espaço de trabalho: o 

‘índice de desenvolvimento relacionado ao gênero (GDI)’ e o ‘índice de poder 

(empowerment - EM) de gênero.  No primeiro índice, o Brasil ocupa a 66ª posição, bem 

atrás da Argentina (35), Uruguai (37) e México (50) e até de países islâmicos como a 

Malásia (57) e a Líbia (65). No índice EM, o Brasil não se posiciona melhor (dados de 

1998). Em outras palavras, as mulheres representam mais de 40% da força de trabalho 

no país. Porém, esta inserção ainda é preponderante nas ocupações e ofícios que 

guardam correlação direta com as funções que elas desempenham no espaço doméstico, 
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tendo menor status social e demandando menor qualificação formal; consequentemente 

auferindo menor renda (ARROIO; RÉGNIE, 2001).  

Apesar de estudarem por um período mais longo, obtendo no setor 

industrial, por exemplo, um ano a mais de escolaridade do que os homens, o diferencial 

de remuneração persiste elevado: em São Paulo, por exemplo, as mulheres recebem, por 

hora, 76% do rendimento obtido pelos homens e o desemprego feminino fica sempre 

acima do masculino. E quanto maior a escolaridade, maior a diferença salarial entre 

homens e mulheres na mesma ocupação. Esse padrão se repete em muitos países.  Mas, 

para mulheres brancas, esta diferença em relação aos homens está caindo. Projeções 

indicam que daqui a 30 anos não haverá mais discriminação salarial contra elas. As 

barreiras, visíveis e invisíveis, que mantêm as mulheres fora dos cargos mais 

qualificados e mais bem remunerados são inúmeras: a feminização de determinadas 

profissões e sua subseqüente desvalorização, resistências sociais, a maternidade e a 

desigualdade na divisão das tarefas domésticas, a falta de massa crítica de mulheres nas 

organizações, entre outras (ARROIO; RÉGNIE, 2001). 

Para os negros o quadro é ainda mais grave. As taxas de desemprego são 

sempre superiores às dos brancos e seus salários, muito inferiores, mesmo nas regiões 

onde a população negra é majoritária. Sua inserção no mercado de trabalho ocorre 

frequentemente nas situações mais frágeis e com vínculos mais precários. Numa escala 

de rendimentos os homens brancos, em qualquer região do país, encontram-se no topo, 

seguidos, normalmente das mulheres não-negras. Mas as mulheres negras encontram-se 

na situação menos privilegiada (DIEESE, 2001). 

O negro sofre com a repressão originária de um passado escravocrata, onde 

não houve reforma agrária para garantir-lhe o direito às terras, não lhe foi assegurado 

um acesso à educação de qualidade e tampouco lhe deram condições de integrar-se à 

sociedade, excluindo-o de qualquer forma de ascensão social. Ele ocupa cargos menos 

qualificados e de baixa remuneração, como o setor de construção civil e serviços 

domésticos, possuindo uma renda mensal per capita equivalente à metade da do branco 

(MORAIS, 2009). 

O grau de escolaridade solicitado para as atividades que exigem menos 

qualificação é baixo, fazendo com que as pessoas que têm menos tempo de escola sejam 

absorvidas por esses setores. A maioria dos negros faz parte da grande massa de 

subempregados e tem participação no setor de emprego informal. A vulnerabilidade a 

qual o negro está sujeito não estabelece ao mesmo a garantia de direito sociais como a 
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previdência social, causa de contrastes que são refletidos na taxa de desemprego. O 

desemprego atinge em maior número pessoas declaradas negras ou pardas (MORAIS, 

2009).  

Os jovens com idade entre 16 e 24 anos também enfrentam dificuldades. No 

conjunto das seis regiões em que a DIEESE realizou a Pesquisa de Emprego e 

Desemprego (PED), eles correspondem a 27% da população economicamente ativa com 

mais de 16 anos, mas são quase a metade (45,2%) dos desempregados. Grande parte 

desse desemprego está concentrado entre os mais novos (entre 16 e 17 anos), cuja taxa 

de desemprego chega, em algumas regiões a superar 50% da PEA da faixa etária. Para 

aqueles que conquistam uma ocupação, esta ocorre, com freqüência em funções mais 

instáveis, sem proteção de leis trabalhistas e com rendimento extremamente baixo. 

Além disso, têm que acumular as tarefas profissionais com a educação, que no entanto, 

não será garantia futura de bons empregos. As melhores oportunidades ficam reservadas 

para aqueles que conseguem freqüentar boas escolas e que constituem uma minoria. Os 

jovens de famílias de menor renda tendem a se transformar em adultos que estarão nos 

patamares mais baixos da distribuição de renda (DIEESE, 2001). 

As transformações propagadas no mundo do trabalho no final do século XX, 

limiar do século XXI, acarretaram mudanças socioeconômicas e atingiram diretamente 

o modo e condição de vida das classes trabalhadoras que passam a vivenciar o 

desemprego estrutural somado a condições e relações de trabalho precárias. Neste 

cenário, invariavelmente os jovens são diretamente afetados. Sendo assim, o 

desemprego e o acesso precário ao emprego estão presentes em todas as faixas etárias a 

partir da constituição do modo de produção capitalista no Brasil, consistindo marca 

atual do mercado de trabalho brasileiro. Nesta conjuntura, o funcionamento do mercado 

de trabalho é desfavorável ao jovem. Com o excedente de mão de obra no mercado, o 

jovem encontra piores condições de competição em relação aos adultos (menor 

experiência e qualificação), tendo de assumir postos muitas vezes de qualidade inferior 

ao dos adultos, caracterizados por menores salários e jornadas mais extensas 

(POCHMANN, 2000). 

Contrariando a legislação, muitas crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos 

estão também no mercado de trabalho. Na verdade, muitas começam suas atividades 

muito antes disso. Tanto que, em 1999, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) indicavam que quase 9% das crianças com idade de 5 a 14 anos 

trabalhavam, 65% delas na área rural e, muitas vezes, sem remuneração. Nos grandes 
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pólos urbanos também há parcelas variáveis de crianças e adolescentes trabalhando, em 

sua grande maioria como assalariados invariavelmente em condições precárias, uma vez 

que a situação é sempre irregular. Este trabalho infantil tem como raiz, a pobreza, pois 

os baixíssimos rendimentos das famílias levam mais crianças a trabalharem com o 

desemprego dos pais, ainda que a remuneração seja ínfima. Para as famílias mais pobres 

e mais dependentes do trabalho para a sobrevivência, mais trabalho - e não mais salário 

- serve para resolver seu problema imediato de renda. Como este trabalho é, muitas 

vezes, realizado em detrimento da educação, ou, no mínimo, prejudicando o 

aprendizado, torna-se uma forma de reprodução e aprofundamento da desigualdade 

social existente (DIEESE, 2001). 

O trabalho infantil é um fenômeno que vem ocorrendo desde a colonização 

do país e não é recente no Brasil. No período colonial, as crianças negras e indígenas 

foram introduzidas ao trabalho doméstico e em plantações familiares para ajudar no 

sustento da família. Existem diversos motivos que contribuem para que as crianças e 

adolescentes se incorporem ao mercado de trabalho, a pobreza é o principal deles. Outro 

motivo é a demanda do mercado de trabalho por mão-de-obra barata, já que as crianças 

trabalham por menos dinheiro, são facilmente disciplinadas e não estão organizadas em 

sindicato (WATFE, 2004). 

A organização dos trabalhadores também vem sendo afetada, 

principalmente pela predominância da ideologia de que o sindicato é um elemento 

disfuncional para o mercado capitalista. Não foram poucas as ações no sentido de retirar 

dos sindicatos a legitimidade social e quebrar a coluna vertebral de seu papel regulador 

das relações de trabalho, a partir dos mínimos estabelecidos pela Constituição Federal e 

pela Consolidação das Leis do Trabalho. Mas o elemento fundamental para esse 

enfraquecimento foi a longa prevalência de uma política econômica que mantém as 

taxas de desemprego elevadas. Houve uma queda significativa das negociações 

trabalhistas nos anos 90, acompanhada por uma redução não menos importante das 

greves de conquistas de direitos. Dentre as poucas greves do período, predominaram as 

de natureza defensiva, relacionadas a atrasos de salários, 13º salário, não pagamento de 

benefícios, por desrespeito aos acordos e convenções coletivas. E, no caso dos 

servidores públicos, greves relacionadas ao mais longo arrocho salarial da história do 

país (DIEESE, 2001). 

No momento de constituição da economia capitalista no Brasil, durante o 

governo getulista, ocorreu a consolidação da legislação trabalhista, que regulamenta a 
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atividade e a existência e organização dos sindicatos, tornando-os, então, entidades 

mediadoras entre o trabalho e o capital (CARVALHAL, 2000). 

A representação sindical é definida pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). O Estado organiza a maneira como a classe trabalhadora deve ser dividida na 

sua forma de organização. O trabalhador não tem autonomia para decidir sua forma de 

organização, conforme seus interesses, inclusive na possibilidade de não se segmentar 

enquanto classe. O capital não faz a diferenciação entre cidade-campo, mas a 

fragmentação da classe trabalhadora ocorre a partir dessa diferença. Tomemos como 

exemplo, o estabelecimento de um sindicato para cada categoria. Os trabalhadores de 

um canavial, tanto o tratorista como o cortador de cana, não pertencem ao mesmo 

sindicato. Essa fragmentação dificulta a consciência de classes e prejudica a união 

desses trabalhadores em prol de melhores condições de trabalho (CORREIA, 2008). 

Destaca-se, ainda, que:  

 
Os trabalhadores e os sindicatos estão empareados nos limites da alienação    
provocada pela divisão técnica do trabalho legitimada pela ação do Estado. 
Daí estarem fragmentados entre o que é urbano e rural, entre as fronteiras da 
base territorial, entre o que é essa ou aquela categoria (THOMAZ JÚNIOR, 
2002. p. 26). 

 

Os sindicatos expressam as contradições da sociedade. O ordenamento 

territorial pode ser contestado pelos setores mais combativos e organizados do 

movimento sindical. A exploração do trabalho, embora de difícil medição, tem taxas 

diferenciadas em relação às divisões internas dos trabalhadores, quando, por exemplo, 

adotamos a perspectiva de gênero em que as mulheres têm sofrido maior precarização 

em relação aos homens (CARVALHAL, 2000). 

Segundo Correia (2008, p.6): 

 
No século XXI a participação do movimento sindical nos pactos sociais 
significa a unificação das metas das empresas às metas dos trabalhadores, 
cabendo aos sindicatos o papel de reivindicar menos para não prejudicar a 
competitividade das empresas, dessa forma, para o capital, melhor do que 
acabar com os sindicatos é transformá-los em escolas de neoliberalismo. 
 
 

A precarização, informalidade e a questão de gênero, reduzem o quadro de 

associados aos sindicatos, enfraquecendo cada vez mais o poder de reivindicação dos 

trabalhadores e operando a desqualificação das organizações de trabalhadores que, em 

lugar de se contraporem aos retrocessos nas relações de trabalho, às vezes, aliam-se ao 
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capital, acreditando, com isso, estar defendendo a sobrevivência do trabalhador 

(TAVARES, 2004). 

As reformas mais importantes no direito do trabalho, ao invés de proteger o 

trabalhador oferecem ao capital um aparato jurídico capaz de legalizar relações 

fraudulentas e impor uma redobrada submissão do trabalho ao capital. Podemos 

destacar a Lei de cooperativas de 1994 e a Lei do contrato temporário de 1998 onde está 

implícita uma tendência à informalidade, devido às estratégias usadas para retirar a 

proteção que resta ao trabalhador como forma e colocá-lo no mesmo patamar de 

trabalhador informal (CORREIA, 2008). 

 
[O] desafio, portanto, para a ação contra-hegemônica seria organizar 
coletivamente sujeitos distantes socialmente no processo produtivo, pois, ao 
privilegiarem somente os trabalhadores formais, os sindicatos estariam 
perdendo a centralidade enquanto agentes da luta anti-capitalista 
(CARVALHAL, 2000, p. 44). 

 

Vários são os fatores que afetam os rendimentos de um indivíduo, como a 

distribuição de renda no país ou região de origem, o estoque de capital humano, ou seja, 

o nível de escolaridade e/ou experiência, dentre outros como os não relacionados à 

produtividade do mesmo, como por exemplo os diferenciais de remuneração por gênero 

ou raça. No entanto, deve-se considerar que boa parte da renda dos indivíduos é 

proveniente do trabalho. Como destaca estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada- IPEA (2009) no Brasil, os rendimentos do trabalho representaram, em 2007, 

cerca de 41,7% da renda nacional. Neste sentido, os fatores citados anteriormente, ao 

menos indiretamente, são afetados pelo mercado de trabalho (SANTOS et al. 2010).  

O sistema de ensino brasileiro supõe que indivíduos formados adquiram 

ocupações no mercado de trabalho condizentes com sua qualificação profissional. 

Constata-se, porém, que tornam-se cada vez mais complexas as relações entre 

conhecimentos, profissões e certificados, onde cujo ajuste intervém do mercado, do 

estado, das associações profissionais e de mudanças técnicas e sócio-econômicas que 

redefinem produção, transmissão e uso dos conhecimentos nas atividades (FURLANI, 

1998). 

Conforme Davies e Joshi (1998 apud SANTOS et al., 2010, p.356): 

 

[...] a desigualdade de rendimento entre homens e mulheres e os impactos 
sobre a família e os níveis de pobreza [...] em 1990, o rendimento feminino 
foi um importante fator para manter a família fora dos níveis de pobreza, 
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mas, por outro lado, famílias chefiadas por mulheres tenderam a apresentar 
maior grau de pobreza do que as chefiadas por homens.  
 

A questão da discriminação e da desigualdade de renda é bastante estudada 

na literatura econômica. As diferenças de rendimentos e de oportunidades de emprego 

são comuns entre trabalhadores com habilidades iguais no mesmo emprego. 

Profissionais com mesmo nível educacional, treinamento, experiência e produtividade 

têm seus rendimentos diferenciados devido à sua raça, sexo, religião, orientação sexual, 

nacionalidade e outras características irrelevantes para o exercício de seu trabalho. 

Várias teorias tentam justificar economicamente a existência e persistência desta 

discriminação, para empresas inseridas em ambientes competitivos (BORJAS, 1996 

apud SANTOS; RIBEIRO, 2006).  

Em um estudo realizado por Entwisle et al. (1995 apud SANTOS et al., 

2010, p.356) analisam: 

 

 [...] o mercado de trabalho rural na China através da visão de "family 

businesses", enfocando o papel da mulher neste mercado. Os autores 
constatam que, para o ano de 1989, os negócios familiares onde existia 
elevado número de mulheres tendiam a permanecer pequenos. Ademais, as 
atividades das mulheres predominantes neste meio figuravam entre 
jardinagem e criação de animais, ou seja, atividades secundárias.  
 

A discriminação no mercado de trabalho pode ser classificada em quatro 

tipos, a saber: Discriminação salarial: onde os trabalhadores discriminados recebem 

salários menores do que os outros trabalhadores, fazendo o mesmo trabalho; 

discriminação de emprego: em que momentos de baixa oferta de empregos, os 

trabalhadores discriminados são colocados em desvantagem, sendo, portanto mais 

atingidos pelo desemprego; discriminação de trabalho ou ocupacional: ocorre quando os 

trabalhadores discriminados são impossibilitados de assumir certas ocupações, tendo a 

mesma capacidade que os trabalhadores não discriminados de executar tais trabalhos e a 

discriminação decorrente de oportunidade desigual para se obter capital humano: 

quando os trabalhadores discriminados encontram dificuldades ou são impossibilitados 

de aumentar sua produtividade, mediante educação ou treinamento no trabalho 

(LOUREIRO, 2003 apud SANTOS; RIBEIRO, 2006).  

Para Browne (1997 apud SANTOS et al., 2010, p.356): 

 
 [...] dentre os fatores que geram os diferenciais, encontra-se primeiro o capital 
humano e os conflitos na tomada de decisão de entrada no mercado de 
trabalho, como o cuidado com filhos pequenos e/ou cuidados domésticos. Um 
segundo fator seria a estrutura industrial a que estas mulheres estão inseridas, 
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ou seja, áreas onde a oportunidade de emprego são menos favoráveis. E, por 
fim, verifica-se a segmentação do mercado, onde os negros tenderiam a 
assumir empregos de baixa remuneração.  

 
Três fontes gerais de discriminação no mercado de trabalho foram 

teorizadas e cada uma sugere um modelo de como a discriminação é implementada e 

quais são as suas conseqüências. A primeira fonte de discriminação é o preconceito 

pessoal, em que empregadores, empregados ou consumidores não aceitam o convívio no 

ambiente de trabalho com funcionários pertencentes a um grupo de características 

especificas (sexo, raça, entre outras). A segunda fonte é o preconceito estatístico. Em 

um ambiente de informação incompleta, empregadores usam características pessoais 

produtivas e, principalmente, não produtivas, para projetar nos indivíduos algumas 

características médias notadas no grupo. Desta forma, trabalhadores com produtividade 

acima da média recebem rendimentos abaixo de seu potencial. Por último, existem 

modelos de discriminação nos quais o desejo e uso do poder de monopólio é a fonte de 

discriminação (EHREMBERG; SMITH, 2000 apud SANTOS; RIBEIRO, 2006). 

De acordo com Pettersen e Morgan (1995 apud SANTOS et al., 2010, 
p.356):  

 
[...] a segmentação ocupacional entre homens e mulheres explica a maior 
parcela da desigualdade de renda, contribuindo ainda para a segmentação no 
próprio local de trabalho. Ademais, os autores verificam que o hiato de renda 
entre os sexos aumenta de acordo com o status da ocupação dentro das 
firmas.  
 

Constatou-se a presença de discriminação em relação às mulheres, sendo 

esta crescente dos níveis iniciais de rendimento para os mais elevados. Este fenômeno 

este atribuído em parte a menor dispersão da distribuição dos rendimentos das mulheres 

em relação aos homens, indicando que o aumento proporcional do número de 

trabalhadores do sexo feminino em relação aos homens pode contribuir com a 

equalização da distribuição da renda per capita (CAVALCANTI; GUIMARÃES, 1999 

apud SANTOS; RIBEIRO, 2006). 

Há ainda a discriminação em relação ao gênero masculino, quando este opta 

por exercer algumas profissões típicas de mulheres, tais como: enfermagem, assistência 

social, secretariado; uma vez que o ingresso de homens em profissões tradicionalmente 

seguidas por mulheres é visto como um passo atrás na carreira profissional e isso 

acarreta prejuízos e preconceitos para os que optam pelo exercício destas profissões 

(BARROS; IZEQUIEL; SILVA, 2011).    

 Segundo Hasenbalg (1992 apud SANTOS et al., 2010, p.356-357):  
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A raça e o sexo marcam a oportunidade do indivíduo inserir-se no mercado 
de trabalho. Ademais, verifica-se que mulheres são canalizadas a algumas 
atividades econômicas de menor remuneração e responsabilidade. Por outro 
lado, os negros, de modo geral, apresentam uma gama maior de atividades, 
porém com empregos de baixa remuneração, baixa qualificação e reduzido 
prestígio social.  
 

 
Santos et al. (2010, p.357), afirmam que: 

 
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD 
(2005), ao longo do período de 1992 a 2003, para o mesmo grupo etário, a 
taxa de desemprego da população negra foi, em média, 23% superior à da 
população branca. Todas estas características apresentam dinâmicas distintas 
quando considerados dentro do meio rural ou urbano brasileiro. 
 
 

Na década de 1990 a agricultura brasileira passou, além da modernização, 

por transformações estruturais importantes como: redução de incentivos do governo, 

abertura comercial, sobrevalorização do câmbio e queda do preço dos produtos 

agrícolas, as quais tiveram impacto negativo na agricultura, diminuindo sua importância 

quanto à geração de empregos (SANTOS et. al, 2010). 

Não se pode olhar o trabalho somente de uma perspectiva das regiões 

urbanas, mas também da rural. O drama da ocupação agrícola no Brasil se desenrola 

cotidianamente, palco de uma intensa luta dos que buscam a terra para nela trabalhar. 

No campo brasileiro convivem formas e relações de trabalho diversas. Encontram-se 

desde técnicas primitivas - inclusive com numerosos registros de trabalho escravo - até 

trabalho assalariado com alto conteúdo tecnológico (mecanização e automação da 

produção). Ao lado da agricultura com grandes propriedades, com ampla utilização de 

trabalhadores assalariados, há também a ocupação em pequenas propriedades (ou 

posses) com base no trabalho familiar, muitas vezes em uma economia de subsistência. 

Estas diferenças também refletem a péssima distribuição de renda no país. Segundo o 

INCRA, em 1998 existiam mais de 59,7 mil imóveis rurais não produtivos, ocupando 

uma área total de 166 milhões de hectares, suficientes para assentar cerca de 2,6 milhões 

de famílias (DIEESE, 2001). 

Não é possível, ainda, pensar o trabalho sem considerar aqueles que dele já 

fizeram suas vidas e têm direito ao descanso e os que são ou estão impossibilitados de 

ganhar seu próprio sustento. Essa é a importância dos sistemas de seguridade social e de 

compreender os desafios que se colocam para a Previdência Social brasileira que, em 

janeiro de 2000, respondia pela concessão de aproximadamente 18,9 milhões de 
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aposentados e pensionistas brasileiros, pois 63,84% deles recebem apenas um salário 

mínimo (DIEESE, 2001). 

Segundo Mesquita (2008, p. 9-10): 

 
No Brasil, a expansão econômica, associada ao papel da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), a partir dos anos 1940, promoveu um forte 
crescimento populacional nos principais centros urbanos e que, mesmo no 
período do “milagre brasileiro”, parcelas expressivas de trabalhadores não 
foram incorporadas nesse processo de expansão do assalariamento com 
registro em carteira. Nesse sentido, valorosos debates foram realizados no 
país a partir de 1950, buscando compreender o papel do “nacional 
desenvolvimentismo” para essas “populações marginais”. Em linhas gerais, 
essa preocupação estava presente, de uma forma ou de outra, tanto no viés 
marxista, como no neoclássico. No primeiro caso, destaque-se o papel da 
exploração da força de trabalho mediante a existência do “exército de reserva 
industrial”, enquanto no segundo, o destaque são as assimetrias entre os 
fatores produtivos existentes e as tecnologias utilizadas nestes países, muitas 
vezes, adaptadas e com uso intensivo de mão-de-obra.  
 
 

Para Mesquita (2008, p. 10) “essas concepções econômicas resumidas acima 

colaboraram para a construção de uma agenda de pesquisa sobre a informalidade nos 

“países periféricos”, a partir dos anos 1970”. Não obstante essa realidade, a própria 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), reconhece que: 

 
Atualmente, existe ainda este dilema – mas que é mais amplo e complexo. 
Contrário às previsões anteriores, a economia informal tem crescido 
rapidamente em quase todos os cantos do mundo, incluindo os países 
industrializados – cujo problema não pode ser mais considerado como um 
fenômeno localizado e temporário. (INTERNATIONAL..., 2002 apud 
MESQUITA, 2008, p. 10). 
 
 

Essa mudança de atenção deve-se à extensão do problema para os mais 

diversos lugares do mundo, especialmente pela reestruturação produtiva que vem 

marcando importantes transformações econômicas, políticas e sociais nessa economia 

globalizada. Os fenômenos mais visíveis desse processo têm sido a flexibilização e a 

informalização das relações de produção, diversificação das modalidades contratuais e 

de inserção ocupacional, terceirização, dentre outros (MESQUITA, 2008). 

Os processos mais evidentes da informalidade no mercado de trabalho têm 

sido as contratações assalariadas sem registro em carteira e o trabalho autônomo (ou por 

conta-própria), cujas categorias ocupacionais são mensuradas constantemente pelas 

pesquisas domiciliares especializadas, nas mais diversas áreas urbanas do país 

(MESQUITA, 2008). 
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Esse recorte metodológico, já amplamente utilizado pela literatura, é 

denominado, muitas vezes, como “economia informal”. Este delineamento tem como 

foco as unidades econômicas que, via de regra, possuem baixo nível de organização e de 

produção, densidade de mão-de-obra em meio ao uso de tecnologias adaptadas e da 

quase não separabilidade do capital e do trabalho (INTERNATIONAL..., 1972, 2002 

apud MESQUITA, 2008, P.11). 

 

2.2 O Mercado de Trabalho em Fortaleza 

 

Nos anos 1980, o mercado de trabalho em Fortaleza tinha uma situação 

favorável, dado que tinha uma taxa de desemprego abaixo da atual, mesmo com a 

elevada pressão da busca por trabalho. Havia nesse contexto uma maior oferta de postos 

de trabalho assalariados com carteira assinada, que caiu drasticamente na década 

seguinte pelo baixo crescimento econômico das últimas décadas (aquém de 3% ao ano), 

o que acarretou o crescimento do assalariamento sem registro em carteira, o trabalho 

autônomo e aquele sem remuneração, nos anos 1990 (MESQUITA, 2008). 

Segundo Mesquita (2008, p. 12) “É nesse período dos anos 1990 que o 

mercado de trabalho local tem um dos períodos mais difíceis, pois se nota uma queda do 

nível ocupacional, mesmo com o crescimento das relações informais de trabalho.”  

Em Fortaleza houve aumento significativo da informalidade nas relações de 

trabalho (autônomo e assalariado sem registro), fazendo com que mais da metade da 

população ocupada local passasse a compor o chamado “setor informal”. Entre 1984 e 

2007, a taxa de ocupação informal cresceu 11,78 pontos percentuais, atingindo 55,90% 

dos trabalhadores ocupados (MESQUITA, 2008). 

Segundo Pontes (2007, p.423),  

 

A preocupação com o desenvolvimento do Estado do Ceará é uma constante 
desde meados do século XX, haja vista que diversos governos estaduais 
elaboraram e implementaram políticas públicas com esse intuito. Deve-se 
destacar o fato de que, para alcançar esse objetivo, foi atribuído relevante 
papel ao setor industrial. Com relação às políticas de incentivo à 
industrialização do Estado, é possível identificar dois momentos distintos. No 
primeiro, que compreende as décadas de 1960 e 1970, observa-se que houve 
acentuada preocupação com o desenvolvimento da infra-estrutura. No 
segundo, com origem na década de 1980, a preocupação principal foi a 
atração de investimentos industriais para o Ceará, e o principal marco dessa 
linha de atividade foi a instituição, em 1979, do FDI (Fundo de 
Desenvolvimento Industrial). 
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Os recursos do FDI são utilizados em diversos programas, tendo como 

destaque o PROVIN- Programa de Atração de Investimentos Industriais, que concede 

incentivos fiscais para empresas industriais que se instalam no ceará. Um dos benefícios 

desse programa é o empréstimo calculado sobre o valor do ICMS- Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, a ser recolhido pelas empresas beneficiadas. 

Supõe-se que as empresas industriais atraídas venham a contratar mão-de-obra local e, 

por conseqüência, aumentar a renda nos municípios onde estas estejam instaladas 

(PONTES, 2007). 

Segundo Carol de Castro, repórter do jornal Diário do Nordeste, em janeiro 

de 2011 o mercado de trabalho formal em Fortaleza apresentou o melhor resultado entre 

todas as capitais do Nordeste. A reportagem destaca que somente em janeiro, o mercado 

criou 1.009 vagas em Fortaleza, o melhor do Estado e o terceiro do Nordeste. Na região, 

destacaram-se Salvador (1.406) e Maceió (1.127). Segundo ela, os serviços foram o 

principal responsável pelo desempenho da Capital cearense no primeiro mês do ano. O 

setor gerou 1.660 postos (CASTRO, 2011). 

A reportagem aponta ainda que, a geração de vagas celetistas na região 

metropolitana de Fortaleza, também reagiu ao efeito sazonal de janeiro e registrou saldo 

positivo de 275 novos empregos, sendo 23.307 admissões e 22.298 desligamentos. No 

Ceará, o saldo ficou negativo, com menos 956 postos de trabalho. Dados do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pelo Ministério do 

Trabalho (MTE) (CASTRO, 2011).  

As diferenças de rendimentos entre os grupos dos negros e pardos e dos 

brancos e amarelos na Região Metropolitana de Fortaleza chega a 36% (R$ 289) quando 

comparamos o rendimento médio real da população negra (R$ 794) e não-negra (R$ 

1.083). Os números referem-se a 2010. Apesar dos avanços alcançados em 

desenvolvimento social e redução de desigualdades, a cor da pele ainda é diretamente 

ligada às condições de trabalho e aos salários recebidos. A diferença é intensa, mas foi 

ainda maior em 2009. Naquele ano, a relação era de R$ 322 (41%). O rendimento dos 

negros era de R$ 778, enquanto os não-negros recebiam em média R$ 1.100. Os 

números foram divulgados na Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED). No ano de 

2010, base da pesquisa, houve uma melhora na renda como um todo em virtude das 

condições econômicas favoráveis em relação ao emprego no País, segundo o analista do 

mercado do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Mardônio Costa. Ele disse que 

para dar condições de trabalho decente (FERNANDES, 2011).   
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“O negro tem um salário menor e trabalha mais tempo”, analisou o 

coordenador da PED no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), Ediran Teixeira. Ele destacou que a cada R$ 100 ganho 

por um não-negro equivale a R$ 81 de um negro. Além disso, o primeiro grupo trabalha 

43 horas por semana, enquanto o segundo, 44 horas. A diferença no critério é de 24%. 

Além disso, segundo Teixeira, há uma “precarização das condições de trabalho do 

negro”, que está mais inserido nos setores autônomo e sem carteira assinada enquanto 

os não-negros têm preferência em postos de trabalho com carteira assinada e no setor 

público (FERNANDES, 2011).  
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3 A ATUAÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO  

 

A profissão de Secretariado Executivo insere-se num contexto de 

transformações rápidas, onde o uso crescente das novas tecnologias tem cobrado dos 

secretários posturas que respondam aos desafios que lhe são apresentados ou impostos. 

As organizações buscam por profissionais que atuem de forma relevante nas 

intermediações dos processos decisórios dentro das empresas, que desempenhem 

adequadamente funções de assessoria, estabelecendo e gerenciando processos de 

comunicação eficazes, implementando soluções de problemas e cooperando na gestão 

das organizações (SALDANHA, 2008).  

O perfil do colaborador procurado pelas empresas mudou nas últimas 

décadas. O mercado de trabalho atual procura por profissionais arrojados, criativos, 

empreendedores, dinâmicos e que acompanhem os cenários de mudanças do mercado. 

O funcionário acomodado e que não se preocupa em aprender e a inovar constantemente 

já está fora do padrão exigido pelas grandes empresas. Profissionais preocupados em 

inovar e a tornarem-se gestores de suas carreiras, passam a cuidar cada vez mais do seu 

capital intelectual e do desenvolvimento de suas competências. Eles procuram por 

empresas nas quais possam desenvolver cada vez mais todo o seu potencial (LIMA; 

SANTANA; SANTOS, 2011). 

As organizações atuais estão envolvidas por um contexto dinâmico, no qual 

as mudanças ocorrem com muita rapidez e impõem às empresas uma corrida frenética 

por produtividade e competitividade, originando impactos nas formas tradicionais de 

gestão das organizações e exigindo novas posturas entre líderes e liderados. As 

informações são numerosas e a necessidade de comunicação eficaz e eficiente é 

premente (CASTELO BRANCO 2008 apud VITALIS; GEOTZKE; ANDRIOLO, 

2011). 

Com as inúmeras tecnologias disponíveis e a facilidade de reprodução de 

dados, é crescente o número de documentos produzidos e recebidos pelas instituições, 

exigindo delas, cada vez mais, uma política de manutenção de seu acervo documental. 

O profissional de secretariado executivo é responsável por essa manutenção dentro das 

empresas (VITALIS; GEOTZKE; ANDRIOLO, 2011). 

Segundo Dudziak (2010 apud VITALIS; GEOTZKE; ANDRIOLO, 2011, 

p.59), 
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Além de outras responsabilidades, cabe ao secretário (a) gerenciar 
informações e serviços, organizar as atividades administrativas, manter a 
agenda e os contatos, assessorar, orientar as ações cotidianas e cuidar da 
custódia, organização e gestão de documentos e arquivos. 
 
 

Os gestores esperam das profissionais de secretariado iniciativas e soluções 

para as questões mais complexas nas relações de trabalho; almejando assim que o poder 

da criatividade em conjunto com o conhecimento traga os resultados desejados. A 

criatividade é um fator que possibilita expor a individualidade do profissional e que o 

torna diferente dos outros; às vezes uma idéia simples pode ajudar a resolver um 

problema mais complexo (MOURA, 2008). 

Espera-se de um profissional de secretariado talentoso que este tenha uma 

visão global da organização, uma boa cultura geral, que fale inglês fluente e, de 

preferência, que tenha conhecimento em um terceiro ou quarto idioma. Toda essa 

dedicação e empenho exigem tempo e, principalmente, investimento. Na prática, muitas 

organizações acabam não aproveitando seus talentos e dessa forma entende-se que 

quando a organização não possibilita o aprendizado e o desenvolvimento contínuo de 

seus talentos ou deixa de recompensá-los adequadamente, corre o risco de perdê-los 

para concorrentes. Tão importante quanto identificar talentos, é investir em seu 

treinamento e no seu desenvolvimento (LIMA; SANTANA; SANTOS, 2011). Para 

Dutra (2008 apud LIMA; SANTANA; SANTOS, 2011, p.108) “as empresa têm um 

importante papel no desenvolvimento de seus profissionais e não podem abrir mão disso 

caso queiram reter os melhores talentos”. 

 

3.1 A profissão de Secretariado Executivo 

 

O secretário executivo tem ocupado espaço cada vez mais evidente nas 

organizações de trabalho e na estrutura organizacional. Em virtude da demanda de 

mercado e das necessidades de dinamismo na administração moderna que demonstra o 

crescimento da referência deste profissional, tem buscado em seu campo de trabalho 

visão e atitude de atuação com excelência, cumprindo o seu papel com características 

próprias, ficando explícita assim a afirmativa de que a função deste profissional é 

gerencial e estratégica (BARROS; IZEQUIEL; SILVA, 2011).  

Durante e Santos (2010, p. 1-2), afirmam que:  
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A atuação exclusivamente técnica e passiva dos trabalhadores vem sendo 
questionada na atual sociedade, cujo conhecimento se constitui no principal 
recurso. As organizações são desafiadas a gerenciarem os conhecimentos de 
seus funcionários, promovendo a criação, socialização e utilização adequada 
dos conhecimentos, porque disso resultam melhorias nos processos, 
inovações, logo, a competitividade e desenvolvimento do negócio. Deste 
modo, aos trabalhadores são exigidos diferentes saberes: conhecer, fazer, 
conviver e ser. 
 
 

Com o avanço da globalização e a alta competitividade entre as empresas, a 

necessidade de uma melhoria contínua é uma exigência organizacional. Para que uma 

organização seja considerada excelente, é necessário que possua padrões de qualidade e 

estes devem estar de acordo com as normas brasileiras e/ou internacionais. O Sistema de 

Gestão Integrado (SGI) é a combinação de processos das gestões da qualidade, 

segurança, saúde no trabalho e meio ambiente, com o objetivo de tornar a organização 

mais competitiva, eficiente e com custos reduzidos. Esse sistema envolve a elaboração e 

implementação de métodos para atender aos requisitos dos Sistemas de Gestão 

Ambiental, da Qualidade, de Segurança e Saúde no Trabalho e de Responsabilidade 

Social. O profissional de secretariado precisa ter conhecimento, treinamento e 

envolvimento em todos os processos para melhor assessorar seu gestor dentro da 

organização. É por meio de uma assessoria de qualidade que o profissional de 

secretariado vai facilitar o trabalho do gestor e vai cuidando do planejamento, 

comunicação e feedback dos colaboradores (MASCARENHAS; SEPULVEDA; 

D’ASSUMPÇÃO, 2011).    

Com relação à necessidade de qualificação para a atuação secretarial, 

Durante e Santos (2010, p. 2), ressaltam:  

 

Apesar do maior reconhecimento da profissão, ainda é comum o 
questionamento da necessidade de qualificação em nível superior para ser 
secretário, ficando implícito o imaginário social de que se trata de um 
profissional com postura submissa que realiza atividades simples que podem 
ser desenvolvidas por profissionais de qualquer área. 
 

 
                    De acordo com Sabino e Andrade Júnior (2011, p.9),  

 
A relevância de uma formação consistente para o ofício de secretário é 
retratada em passagens históricas, onde os secretários são considerados 
valiosos para os resultados na atuação dos líderes. Um exemplo disso é a 
abordagem de Maquiavel (1996) sobre a atenção que um governante deve 
adotar na escolha de seus secretários e a capacidade para a escolha correta 
dos mesmos, esboçando assim a própria habilidade para a liderança. 
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                Segundo Johnson (2003 apud SABINO; ANDRADE JÚNIOR, 2011, p.9): 

 
 A importância da atuação de assessores detentores de conhecimentos nas 
mais diferentes áreas, é também constatada na história do Império 
Napoleônico. O grande líder francês, Napoleão, cercava-se de secretários 
para o estudo de culturas passíveis de dominação, resultando na conquista de 
novos territórios.  
 

É atribuída a Napoleão a primeira iniciativa de contratação de uma mulher 

para sua assessoria. A tentativa não se consolidou devido o julgamento de sua esposa 

sobre o fato de uma mulher desenvolver um trabalho tão próximo a Napoleão.  Foi na 

segunda fase da Revolução Industrial que um invento trouxe às mulheres uma nova 

oportunidade de constar entre a classe dos secretários. A máquina de escrever, criada 

em 1867 por Christopher Sholes, constitui-se em um instrumento para escritórios que se 

adequava às habilidades manuais, aspecto até então destinado às mulheres. A primeira 

máquina de escrever foi testada em público por uma mulher, filha do inventor 

(SABINO; ANDRADE JÚNIOR, 2011). 

Em nível mundial, o ingresso da mulher na profissão de secretariado não se 

deve apenas aos instrumentos para as atividades secretariais, mas, principalmente, a 

aspectos contingenciais da sociedade, durante as grandes guerras mundiais. Foram os 

conflitos que tiraram os homens de seus postos no setor produtivo para comporem os 

exércitos. Como forma de suprir essas lacunas no quadro funcional, as mulheres foram 

contratadas para ofícios nas fábricas. Gradativamente, elas saíram da linha de produção 

para os escritórios, alcançando os postos de secretárias (SABINO; ROCHA, 2004).  

Segundo Bertocco; Loyola (1979 apud SABINO; ANDRADE JÚNIOR, 

2011, p.10) as mulheres tornaram-se majoritárias no Secretariado, alcançando a marca 

de três milhões de secretárias já na década de 1930. 

Para Durante e Santos (2010, p.4): 

 
Quando se busca na literatura a origem da profissão de secretariado, 
encontra-se relação direta com a Antiguidade e seus povos, juntamente com a 
evolução cultural e social do mundo, onde se destacava o escriba, figura 
intelectual de prestígio na época, respeitado pelo domínio da escrita e que 
tinha em suas funções rotineiras a incumbência de registrar fatos históricos 
além de assessorar governantes. 
 
  

O escriba era o intelectual daqueles tempos e, por ser um sujeito pensante, 

assessorava os dirigentes políticos em suas estratégias de governo e guerra, além de 

colaborar na perpetuação do conhecimento através da prática da escrita. E, por possuir o 

saber da escrita, estava inserido em várias áreas, ocupando cargos diversos pelo seu 
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também vasto conhecimento cultural. Apesar de toda a relevância do escriba e sua 

atuação na sociedade, a categoria foi enfraquecida pelas melhores condições 

proporcionadas às pessoas para o campo da escrita, pois com a democratização surgiu a 

possibilidade do povo ter acesso ao ler e escrever (NONATO JÚNIOR, 2009).  

Para Durante e Santos (2010, p.4),   
 
A atuação da categoria secretarial, embasada inicialmente pela prática do 
escriba, atividade de âmbito intelectual, posteriormente é reduzida ao nível 
técnico e de execução. Segundo autoras, no final do século XIX e início do 
século XX, com a saída do homem para as guerras e a intensificação da 
industrialização, houve a necessidade da mão-de-obra feminina. As mulheres 
assumiram postos de trabalho sem a devida preparação, pois suas atribuições 
até então estavam ligadas ao cuidado do lar e da família. Assim, nas 
empresas, as mulheres, na maioria das vezes, foram designadas a tarefas 
operacionais que não demandavam a capacidade de pensar estrategicamente, 
apenas executar.  
 
 

Com a evolução da ciência e dos meios tecnológicos alicerçados pelas 

transformações mundiais na área social, política e econômica, especialmente a partir da 

década de 1950, houve um salto qualitativo no fazer da assessoria, impulsionando o 

desenvolvimento e valorização da profissão secretarial. Segundo autoras, com o 

crescimento, a categoria se organizou em entidades no Brasil cuja primeira conquista foi 

a Lei 6.556/1978, que dispõe sobre a atividade de Secretariado, posteriormente, em 

1985, a Lei 7.377, instituindo a profissão de Secretário. A década de 1980 tornou-se um 

marco histórico para a profissão pelos importantes avanços: enquadramento sindical 

(1987), sindicatos estaduais (1987), FENASSEC (1988), código de ética (1989), 

acontecimentos estes que contribuíram para que se chegasse à década de 1990 com os 

principais documentos necessários a uma categoria profissional no país (DURANTE; 

SANTOS, 2010). 

Em estudo sobre o mercado de trabalho para o profissional de Secretariado 

Executivo no estado do Sergipe, é abordada a regulamentação da profissão no Brasil, 

fato que se consumou por meio de mobilização da classe e que estabeleceu requisitos 

para o exercício no mercado, implicando legalmente na forma de contratação desses 

profissionais. Entre os requisitos legais, foi determinada a formação específica na área. 

Segundo os autores, o exercício da profissão é possível apenas aos que possuem 

diploma de nível superior ou técnico em Secretariado, o que resguarda o direito 

daqueles que já atuavam na função antes da promulgação da lei regulamentadora 

(SABINO; ANDRADE JÚNIOR, 2011). 
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A formação em nível superior de Secretariado Executivo, conforme 

estabelece a lei da profissão, ocorre na região nordeste com o maior número de cursos 

ofertados em instituições federais no Brasil. O curso pioneiro é o da Universidade 

Federal da Bahia, criado em 1969, seguido pelos da Universidade Federal de 

Pernambuco, criado em 1970, da Universidade Federal do Ceará, criado em 1995, e da 

Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Sergipe, criados em 2006. 

Nesses dois últimos Estados, o curso constituiu-se a única fonte de formação até 2009, 

quando houve a oferta do curso de Tecnólogo em Secretariado, na modalidade à 

distância, por instituições privadas. Tal constatação, corroborando a relevância desta 

investigação, incita o questionamento sobre como os empregadores vêm suprindo as 

demandas de secretários executivos nessas localidades, visto que os cursos foram 

recentemente criados (SABINO; ANDRADE JÚNIOR, 2011). 

Segundo Durante e Santos (2010, p.5): 

 

Com a qualificação dos profissionais e a atuação cada vez mais estratégica e 
condizente com as necessidades das organizações, a profissão vem 
desmistificando o viés tecnicista e basicamente operacional. Desde os anos 
de 1950 percebe-se uma transformação no fazer do secretário, 
consequentemente, no perfil profissional. A passagem da sociedade industrial 
para a sociedade do conhecimento influenciou intensamente nessa 
transformação, uma vez que as organizações passaram a necessitar mão-de-
obra qualificada e diferenciada para responder com competência a 
complexidade dos processos. Por isso, os secretários passaram a assumir 
atividades mais estratégicas, agregando novas metodologias e tecnologias 
que muito contribuíram e contribuem para o processo organizacional. Não se 
trata de excluir da profissão as técnicas e procedimentos, mas de agregar uma 
atitude diferenciada diante de tais técnicas, atitude de reflexão sobre o fazer e 
de interferência nesta realidade. 
 
 

Toda a tecnologia que passa a fazer parte do cotidiano das empresas precisa 

ser administrada por um ser que reflete sobre o fazer, com isso cria e soluciona. A 

automação dos ambientes de trabalho isoladamente não acarreta em um profissional 

mais competente, mas sim a sua capacidade de utilizar inteligentemente os meios 

tecnológicos em prol de um trabalho mais eficaz e que apresente maior índice de 

produtividade e qualidade. A década de 1990, sob grande impacto dos meios 

tecnológicos que remodelam a sociedade e, por consequência, o fazer das organizações, 

é o período crucial de ascensão da categoria (DURANTE; SANTOS, 2010). 

Segundo Portela (2006, p. 19), “nasce um novo perfil: gestor, empreendedor 

e consultor. A era da competência, pessoas polivalentes e atualizadas, capacidade 

produtiva, em busca de resultados; que não só recebe ordens, mas orienta e dá opinião”.  
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Percebe-se a mudança de postura do secretário no sentido de abrangência 

das suas responsabilidades e participação. Essa abrangência é ainda maior nos dias de 

hoje, pois o secretário envolve-se com a projeção de ações, delineamento dos objetivos, 

definição de prioridades e prazos e a metodologia a ser adotada na ação, ou seja, 

preocupa-se com o que fazer, para que fazer, quando fazer, além do como fazer. Com 

isso consegue atingir alto índice de desempenho. Soma-se a essa nova postura, o fato de 

o secretário estar em constante interação com os diferentes públicos, internos e externos, 

negociando acordos, mediando interesses, interligando realidades por meio de atos 

dialógicos e criativos (DURANTE; SANTOS, 2010). 

Mata (2009 apud DURANTE; SANTOS, 2010, p. 7) complementa: 

 
O atual Secretário Executivo personifica um agente de conexão, atuando 
como interface entre clientes internos e externos, parceiros, fornecedores, 
gerenciando informações, administrando procedimentos de trabalho, 
preparando e organizando processos, para que soluções e decisões sejam 
tomadas com qualidade e foco em resultados. Assim, visualiza-se a grandeza 
deste agente facilitador nas organizações, retomando características de seu 
antecessor na Antiguidade. Não se estranha o fato de ser visto como 
profissional essencial, principalmente por ser um elo entre pessoas e 
instituições.  
 
 

Segundo Durante e Santos (2010, p.16): 

 
Depara-se com um comportamento e atuação profissional que extrapolam a 
operacionalização e direcionam-se ao gerenciamento, mas nem por isso perde 
seu foco central e de origem – a assessoria. O secretário da atualidade, 
especialmente com formação na área, tem consciência de que a habilidade de 
fazer bem não é mais suficiente, é essencial a união das capacidades de 
pensar, criar, produzir, conhecer, conviver, aprender e desaprender 
estrategicamente. 
 
 

O contexto organizacional atual mostra uma crescente importância do 

profissional de secretariado e este, quando bem qualificado, destaca-se dentro das 

organizações. Porém, para conseguir esse espaço, o profissional precisa enfrentar alguns 

obstáculos, visto que ainda há estereótipos em torno da profissão e estes profissionais 

em alguns momentos ainda são vistos apenas como meros executores de tarefas 

rotineiras. 

 

3.2 As Representações da Classe Secretarial 

 

O Secretariado teve a sua organização coletiva iniciada no Brasil na década 

de 60, com o Clube das Secretárias no Rio de Janeiro. A entidade seria um exemplo 
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embrionário da primeira Associação de Secretárias constituída como entidade civil, 

criada em Porto Alegre, em 4 de maio de 1968. Em 15 de dezembro de 1970, o Clube 

das Secretárias se transformou em Associação das Secretárias do Rio de Janeiro, 

associação civil que surgiu com o objetivo de reunir e agrupar a classe, objetivando a 

conscientização e o aprimoramento profissional (FIGUEIREDO, 1987).  

Segundo informações obtidas no site da Federação Nacional de Secretárias e 

Secretários (FENASSEC), no dia 7 de setembro de 1976, foi criada a Associação 

Brasileira de Entidades de Secretárias (ABES), reunindo, inicialmente, o Secretariado 

dos seguintes estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraná, Rio de 

Janeiro e Sergipe e mais tarde se unindo a essas as Associações dos demais estados 

brasileiros, à exceção do Acre, Goiás e Fernando de Noronha que até hoje não têm a sua 

Associação devido peculiaridades próprias destes lugares. Segundo o site da 

FENASSEC, Uma das responsabilidades da ABES era a de reunir anualmente os 

Secretários do país. A cada dois anos realizava o Congresso Nacional de Secretárias e 

em anos intercalados o Seminário de Reciclagem Técnica, também em âmbito nacional. 

Esses eventos propiciavam a discussão dos objetivos e reivindicações da classe, o que 

resultou no surgimento da lei nº 6.556/78 de 5 de setembro de 1978, primeiro 

documento que reconhecia a profissão secretarial. A lei, entretanto, dependia de 

regulamentação e era insuficiente para atender às aspirações do secretariado brasileiro. 

A Associação Brasileira de Entidades de Secretárias criou o código de ética da categoria 

e o mesmo foi debatido nas Assembléias Gerais, até que dia 30 de setembro de 1983 o 

documento foi ultimado e aprovado, com a conseqüente adoção pela classe. Em 30 de 

setembro de 1985 surgiu a lei nº 7.377/85 que regulamenta a profissão e significa 

expressiva vitória da ABES e das Associações Civis (FENASSEC, 2011). 

Em 29 de abril de 1987, foi assinada a Portaria nº 3.103/87, que concedia à 

classe secretarial a categoria profissional diferenciada e o tão almejado enquadramento 

sindical (BRUNO, 2006). O documento foi entregue às Presidentes de Associações, 

reunidas com a ABES em Brasília, para o XI Encontro de Dirigentes de Entidades de 

Secretárias. Na mesma ocasião, o Ministro do Trabalho Almir Pazzianotto entregava a 

Carta Sindical à entidade do Rio Grande do Sul, transformada em Sindicato de 

Secretários daquele Estado. O efeito mais significativo da Portaria foi o de mobilizar a 

classe para a sindicalização (FENASSEC, 2011). 

De 30 de outubro a 1° de novembro de 1987, reuniram-se em Brasília para 

participar do I Encontro de Estudos Sobre Sindicalismo Para Dirigentes Secretariais as 
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Presidentes das Associações estaduais. O evento proporcionava esclarecimentos básicos 

e orientação necessária para que o movimento de sindicalização pudesse ganhar força 

(BRUNO, 2006). 

Ao encerrar-se o Encontro, resultados marcantes já se faziam sentir, com 

novos Encontros marcados as cidades de São Paulo e Minas Gerais. A maioria das 

Dirigentes se manifestaram pela criação urgente de seus sindicatos. A decisão, 

entretanto, trazia consigo a certeza de que, criados os sindicatos, desapareceriam 

evidentemente as Associações Civis e as Profissionais e, como decorrência lógica, o 

próprio sistema ABES (FENASSEC, 2011). 

Na semana seguinte ao Encontro de Brasília a Associação do Distrito 

Federal obtinha confirmação da audiência que solicitara ao Ministro do Trabalho, Almir 

Pazzianotto, para tratar da criação de seu sindicato. Imediatamente, o Distrito Federal 

decidiu-se por compartilhar a oportunidade com outros Estados, convidando Dirigentes 

das entidades co-irmãs para participarem da audiência. Com a resposta imediata de 

quatorze Estados e mais a adesão do Sindicato de Secretárias do Rio Grande do Sul, 

ficou então formado o Grupo Sindicalista Força 16 (BRUNO, 2006). 

Em 4 de fevereiro de 1988 foram entregues pelo Ministro do Trabalho as 

Cartas Sindicais, durante a abertura do I Encontro Interestadual de Sindicatos de 

Secretárias, promovido em Brasília pelo Sindicato do Rio Grande do Sul e com o apoio 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio- CNTC através de seu 

Presidente, Antônio Alves de Almeida. Na mesma ocasião, o Distrito Federal entregava 

em mãos, ao Ministro Pazzianotto, os documentos relativos aos Estados do Ceará e do 

Amazonas, solicitando a criação destes Sindicatos (FIGUEIREDO, 1987).  

Segundo o site da Federação Nacional de Secretárias e Secretários-  

FENASSEC, ao longo de mais de vinte anos, as Associações Civis de Secretários 

vieram cumprindo seu papel de precursoras, arregimentando e conscientizando a classe, 

lutando bravamente pelo espaço e pelo reconhecimento da profissão. Desde o início, 

porém, tinha-se como progressão lógica e almejada, o surgimento das Associações 

Profissionais que substituiriam as Civis e, como decorrência natural, a transformação 

das Profissionais em Sindicatos, símbolo de maturidade da categoria. A partir de então, 

nenhum profissional de secretariado poderá prescindir de seu Registro Profissional; 

secretário sem Registro é um profissional sem amparo da Lei e de um Sindicato. Daí 

porque se extinguem as Associações Civis, entre outras razões (FENASSEC, 2011). 

Segundo Bruno (2006, p.17): 
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Em 31 de agosto de 1998, é fundada a Federação Nacional de Secretárias e     
Secretários- FENASSEC, tendo como primeira presidente a senhora Leida 
Maria Mordenti e a diretoria composta pelas presidentes dos sindicatos 
estaduais, todas as ex-presidentes de associações. 
 
 

Para Bruno (2006, p.17-18): 

  
A FENASSEC (Federação Nacional dos Secretários e Secretárias) tem como 
objetivo o desenvolvimento do ser humano como um todo, do estudante ao 
aposentado, sempre em sintonia com os padrões internacionais e de 
vanguarda, por tratar-se de uma das profissões que mais cresce no mercado; 
busca do equilíbrio entre capital e trabalho e o trabalho totalmente 
independente e autônomo, com atuação nas áreas da educação profissional, 
formação acadêmica, técnica e cultural, objetivando a implementação de um 
currículo básico; conscientização de cidadania, ou seja, direitos e deveres do 
cidadão e sua função social; assuntos legais como acordos salariais, 
assistência jurídica; ética que trata da imagem da profissão e do profissional, 
desempenho profissional, luta contra a discriminação no trabalho; social com 
a promoção de eventos/cursos sociais e de integração; além de definir 
diretrizes para a atuação dos sindicatos filiados e a representação dos 
profissionais brasileiros de secretariado no mundo. 
 
 

O Clube das Secretárias e as Associações gradativamente transformaram-se 

em Sindicatos e a Associação Brasileira das Entidades de Secretárias (ABES) cedeu 

espaço à Federação Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC). Atualmente, 

essa entidade vem atuando para a criação do Conselho Federal de Secretárias e 

Secretários que irá permitir que os próprios profissionais façam gestão, registro e 

maiores prerrogativas para fiscalizar o exercício profissional (BRUNO, 2006). 

 

3.3 Os Desafios da Atuação do Secretário Executivo 

 

Houve uma mudança no perfil do profissional de secretariado e como 

consequência, novas responsabilidades lhe foram atribuídas. Com a evolução da 

profissão, alguns destes já não trabalham somente com um líder, mas lideram equipes 

de trabalho (MOURA, 2008). 

Para Martins e Bartallo (2010, p.10): 

 
O perfil do profissional de secretariado executivo vem mudando nas últimas 
décadas e mostra o mesmo não mais como um profissional que atua somente 
desempenhando atividades básicas e rotineiras, mas passando a atuar como 
assessor, assistente, agente facilitador e coordenador de informações. Como 
assessor, utiliza sua bagagem intelectual, já como assistente ele utiliza as 
técnicas secretariais, como agente facilitador é o elo entre empresa, clientes 
internos e externos e, como coordenador de informações, administra 
relacionamentos e conflitos. 
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Segundo Garcia (2001, apud MOURA, 2008, p.35), “[...] às secretárias não 

basta somente ter o domínio de técnicas secretariais [...] a aquisição do conhecimento, 

nas mais diferentes áreas, contribui para que elas sejam bem sucedidas no trabalho”. 

Nesta mesma linha de pensamento, Pacola (2003, apud MOURA, 2008, 

p.35), coloca que “torna-se importante para as profissionais de secretariado se atualizem 

de acordo com as exigências da empresa, através de cursos, aperfeiçoamentos, 

seminários, treinamentos”, para que possam criar novos conhecimentos na sua área. 

O profissional de secretariado vem se adaptando à nova realidade e às novas  

tendências profissionais, por isso deve estar atento para a busca de novos 

conhecimentos e precisa ser flexível às mudanças, procurando sempre o 

aperfeiçoamento profissional, objetivando, assim, fazer parte da realidade 

contemporânea (MARTINS; BARTALLO, 2010).  

Cabe ao profissional de secretariado transmitir o conhecimento como forma 

de oportunidade para criar relações de trabalho mais humanas e mais produtivas, 

possibilitando o encontro entre o que foi ensinado e a subjetividade de cada um. Torna-

se possível o encontro de profissionais sempre se renovando, criando e gerando novos 

conhecimentos. O enfoque volta-se para os novos desafios competitivos em um 

ambiente marcado pela mudança e pelas inovações contínuas e os resultados desse novo 

direcionamento refletem diretamente na competitividade e no lucro da empresa 

(MOURA, 2008). 

A participação do secretário executivo como parceiro da empresa na busca 

para atingir os objetivos organizacionais relacionados à qualidade torna-se relevante, 

visto que colabora apoiando na tomada de decisões e viabiliza atingir os propósitos 

relativos à qualidade nesta organização (CZAJKOWSKI; ADAMOWICZ; SANTOS, 

2010). 

O registro do profissional de secretariado é feito pela Delegacia Regional do 

Trabalho (DRT), mediante o enquadramento na Lei de Regulamentação Profissional. 

Existem dois níveis de registro: o de Secretário Executivo, diplomado no Brasil por 

Curso Superior de Secretariado ou com escolaridade de nível similar em outra área, 

mais três anos de experiência na profissão até 1985 e Secretário Técnico, com formação 

específica em Curso Técnico em Secretariado ou escolaridade de nível similar de outra 

área, mais três anos de experiência na profissão até 1985 (MARTINS; BARTALLO, 

2010).  

Lima (2002 apud CZAJKOWSKI; ADAMOWICZ; SANTOS, 2010, p. 3), 
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Destaca que “a Secretária Executiva deixou de ser uma executora de 
pequenas tarefas para exercer funções criativas”. Neste sentido, percebe-se 
que a abordagem sobre qualidade e gestão da qualidade na realidade do 
profissional de Secretariado Executivo deixou de ser apenas um exercício 
teórico, inserindo-se no enfoque das organizações e na sua formação 
acadêmica. 
 

Segundo MOURA (2008, p.43), 

 
Evidencia-se que a profissão, que é bastante antiga, passou pelas mudanças 
tecnológicas e culturais do mundo atual, requerendo das profissionais de 
secretariado amplo domínio da informática, das relações interpessoais, entre 
outras demandas da contemporaneidade.  
 
 

A atuação do profissional formado em secretariado executivo não pode ficar 

restrita apenas a redigir documentos, atender telefone, secretariar reuniões. Ter uma 

formação superior nesta área permite que o indivíduo vá muito além, uma vez que o 

curso, além de ensinar técnicas secretariais, oferece conceitos e conhecimentos 

humanos, científicos e tecnológicos relacionados com o campo de atuação, dando 

também ao indivíduo competência para assessorar, capacidade para contribuir na gestão 

das organizações, assim como com sólida educação geral e humanística, fornecendo-lhe 

capacidade para analisar, interpretar e implantar novos conceitos, alterando a realidade 

das organizações públicas e privadas, de modo que possam assessorar a gestão de 

processos e pessoas, com observância dos níveis graduais da tomada de decisão 

(MARTINS; BARTALLO, 2010). 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Delineamento da pesquisa 
                    

Tendo em vista seus objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como 

descritiva, que tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas características está na utilização 

de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. Destacam-se também na pesquisa descritiva aquelas que visam descrever 

características de grupos (idade, sexo, procedência, entre outras), como também a 

descrição de um processo numa organização, o estudo do nível de atendimento de 

entidades, levantamento de opiniões, atitudes e crenças de uma população (GIL, 2002). 

Quanto aos seus procedimentos técnicos, classifica-se como pesquisa 

bibliográfica, por ser desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Ainda relacionada aos procedimentos 

técnicos, uma pesquisa pode ser classificada como pesquisa de campo, ao procurar o 

aprofundamento de uma realidade específica e é basicamente realizada por meio da 

observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes 

para captar as explicações e interpretações do que ocorre naquela realidade (GIL, 2002). 

 Foi realizada uma pesquisa de campo, que para Ventura (2002, p. 79),  

 
A pesquisa de campo deve merecer grande atenção, pois devem ser indicados 
os critérios de escolha da amostragem (das pessoas que serão escolhidas 
como exemplares de certa situação), a forma pela qual serão coletados os 
dados e os critérios de análise dos dados obtidos.    
          
       

Este estudo classifica-se, ainda, como pesquisa qualitativa por buscar 

diferentes significados nas informações coletadas. “Compreende um conjunto de 

diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes 

de um sistema complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o 

sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre o indicador 

e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação” (MAANEM 1979 apud NEVES, 

1996, p.1).  

Este estudo é classificado, ainda, como pesquisa qualitativa visto que teve a 

finalidade de constatar as oportunidades e os desafios para os profissionais de 

Secretariado Executivo nas organizações. 
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4.2 Instrumentos da pesquisa 

 

  O instrumento de pesquisa para Rúdio (2007, p. 114) é a forma como será 

feita a coleta de dados. Têm-se dois tipos: questionário e entrevista. A entrevista, 

segundo Gil (2002, p. 117), apresenta grande flexibilidade. Vergara (2007, p. 55) afirma 

que a entrevista pode ser tanto pessoalmente quanto por meios de mídia interativa. O 

que se percebe é que há a necessidade de uma busca por informações e devem ser 

observadas algumas formalidades para elaborar as perguntas de forma organizada e 

sistematizada.  

   Questionário é um instrumento para recolher informação. É uma técnica 

de investigação composta por questões apresentadas por escrito a pessoas (LAKATOS; 

MARCONI, 1985). O questionário permite que o pesquisador conheça algum objeto de 

estudo (OLIVEIRA, 2005). As perguntas podem ser classificadas quanto a sua forma da 

seguinte maneira: podem ser simples, quando a pergunta é direcionada para 

determinado conhecimento que se quer saber ou abertos quando a resposta emite 

conceito abrangente. Podem conter perguntas abertas quando o interrogado responde 

com suas próprias palavras e, por isso, são difíceis de tabular e analisar (LAKATOS; 

MARCONI, 1985). E também perguntas fechadas que englobam todas as respostas 

possíveis, sendo melhor de tabular. Perguntas duplas reúnem características de 

perguntas abertas e fechadas (OLIVEIRA, 2005). 

  A pesquisa foi realizada utilizando-se da aplicação de questionários 

elaborados com: dezoito perguntas fechadas para os profissionais e quinze perguntas 

fechadas para os gestores. Os questionários traduziram o objetivo da pesquisa de 

investigar as oportunidades e os desafios do profissional de Secretariado Executivo nas 

organizações na visão dos gestores e dos profissionais de Secretariado Executivo. 

 

4.3 Universo e Amostra 

 

A pesquisa teve como universo 4 (quatro) organizações de pequeno, médio 

e grande porte das esferas públicas e privadas no município de Fortaleza, estado do 

Ceará, que possuem profissionais de Secretariado Executivo em seu quadro de 

funcionários, sendo duas instituições da esfera pública e duas empresas da esfera 

privada. 
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Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo definiu-se como amostra 

2 (dois) representantes gestores de instituição pública federal e estadual e 2 (dois) 

representantes gestores de empresa privada de médio e pequeno porte. Foram 

entrevistados 4 (quatro) gestores, distribuídos da seguinte forma: 1 (um) gestor de 

instituição pública federal de grande porte; 1 (um) gestor de instituição pública estadual 

de médio porte; 1 (um) gestor de uma empresa privada de médio porte e 1 (um) Gestor 

de em uma empresa privada de pequeno porte. 

Os representantes profissionais de Secretariado Executivo foram 

selecionados conforme elencado a seguir: 5 (cinco) secretários que atuam em instituição 

da esfera pública e 5 (cinco) profissionais de Secretariado Executivo que atuam em 

empresa da esfera privada.  

A seleção dos participantes da pesquisa obedeceu aos seguintes critérios: 

a) Gestores: 

i. Profissionais que desenvolvem atividades de gestão; 

ii. Tempo de atuação de, no mínimo, um ano como gestor em 

organização da esfera pública ou privada.  

 

b) Profissionais de Secretariado Executivo: 

i. Graduado em Secretariado Executivo pela Universidade Federal do 

Ceará; 

ii. Atuando em empresa da esfera pública ou privada há, no mínimo, 

um ano.  

 

4.4 Análise dos Dados 

 

A pesquisa compõe-se de três momentos: fase exploratória da pesquisa, 

onde são interrogados aspectos referentes ao objeto, aos pressupostos, ás teorias 

pertinentes, à metodologia apropriada e às questões operacionais necessárias para 

desenvolver o trabalho de campo. Em seguida é estabelecido o trabalho de campo e é 

nesta etapa que são combinadas várias técnicas de coleta de dados, como entrevistas, 

observações, pesquisa documental e bibliográfica, dentre outras (DESLANDES; 

MINAYO, 1994). 

Escolher um design de pesquisa qualitativa pressupõe certa visão de mundo, 

requer a definição como um investigador seleciona sua amostra, coleta e analisa dados e 
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contempla assuntos como validade, confiança e ética. A pesquisa qualitativa não é 

linear, mas um processo de passo a passo, ou seja, um processo interativo que permite 

ao investigador produzir dados confiáveis e fidedignos. Assim, o processo de coleta e 

análise dos dados é recursivo e dinâmico, além de ser altamente intuitivo (MERRIAM, 

1998 apud TEIXEIRA, 2003, p.191).  

 Para a análise das informações coletadas, inicialmente, foi realizado um 

processo de leitura empregando técnicas tradicionais para realçar as idéias principais, 

acrescentando-se notas e comentários ao texto. Em seguida, foi feita a análise temática, 

organizando as respostas de modo acessível, acrescentando-se notas e interpretações 

preliminares. A interpretação das respostas e a construção da discussão focalizaram os 

aspectos considerados fundamentais para o alcance dos objetivos propostos, por meio 

da análise de opiniões, as diferentes percepções sobre os assuntos em questão, buscando 

uma compreensão do fenômeno estudado e uma interpretação crítica, a partir do 

referencial teórico. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Esta seção apresenta a análise dos resultados da pesquisa e está dividida em 

três subseções. Na primeira subseção apresenta-se o perfil dos gestores e secretários 

executivos participantes da pesquisa. Na segunda, são apresentados os resultado e a 

análise da pesquisa aplicada aos Gestores e na terceira, a pesquisa aplicada aos 

profissionais de Secretariado Executivo.  

 
5.1 Perfil 

 

 A primeira parte do questionário visou obter informações relativas ao perfil dos 

participantes da pesquisa. A seguir apresentam-se os perfis dos Gestores e dos 

profissionais de Secretariado Executivo que contribuíram para a realização deste 

trabalho. 

 

a) Perfil dos Gestores 

i. O Gestor 1 tem mais de 35 anos, é do sexo masculino e atua como 

coordenador prestando serviço a menos de 5 anos em uma instituição 

pública federal de grande porte.  

ii. O Gestor 2 tem mais de 35 anos, é do sexo masculino e atua como 

orientador de célula prestando serviço a mais de 10 anos em uma 

instituição pública estadual de médio porte. 

iii. O Gestor 3 tem mais de 35 anos, é do sexo masculino, atua como 

presidente prestando serviço a mais de 10 anos em uma empresa privada 

de pequeno porte. 

iv. O Gestor 4 tem entre 31 e 35 anos, do sexo masculino, atua como 

gerente prestando serviço entre 5 e 10 anos em uma empresa privada de 

médio porte. 

 

b) Perfil dos profissionais de Secretariado Executivo 

i. O Secretário 1 tem entre 31 e 35 anos, do sexo feminino, tem nível de 

graduação em secretariado executivo e atua prestando serviço a mais de 10 

anos em uma empresa pública de grande porte. 
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ii. O Secretário 2 tem entre 31 e 35 anos, do sexo feminino, tem graduação em 

secretariado executivo e nível de especialização e atua na área educacional a 

mais de 10 anos em uma empresa pública de grande porte. 

iii. O Secretário 3 tem entre 20 e 25 anos, do sexo feminino, tem nível de 

graduação em secretariado executivo e atua na área de construção civil a 

menos de 05anos em uma empresa privada de médio porte. 

iv. O Secretário 4 tem entre 26 e 30 anos, do sexo feminino, tem nível de 

graduação em secretariado executivo e atua na área de construção civil a 

menos de 05anos em uma empresa privada de pequeno porte. 

v. O Secretário 5 tem entre 20 e 25 anos, do sexo feminino, tem nível de 

graduação em secretariado executivo e atua no comércio entre 5 e 10 anos 

em uma empresa privada de médio porte. 

vi. O Secretário 6 tem entre 26 e 30 anos, do sexo feminino, tem nível de 

graduação em secretariado executivo e atua prestando serviço há menos de 

05 anos em uma empresa pública de médio porte. 

vii. O Secretário 7 tem entre 20 e 25 anos, do sexo feminino, tem nível de 

graduação em secretariado executivo e atua prestando serviço a menos de 05 

anos em uma empresa pública de grande porte. 

viii. O Secretário 8 tem entre 31 e 35 anos, do sexo feminino, tem nível de 

graduação em secretariado executivo e atua prestando serviço há menos de 

05 anos em uma empresa pública de grande porte. 

ix. O Secretário 9 tem entre 20 e 25 anos, do sexo feminino, tem nível de 

graduação em secretariado executivo e atua prestando serviço há menos de 

05 anos em uma empresa privada de pequeno porte. 

x. O Secretário 10 tem mais de 35 anos, do sexo feminino, tem nível de 

graduação em secretariado executivo e atua prestando serviço há mais de 10 

anos em uma empresa privada de grande porte. 

 

5.2 Apresentação e análise dos resultados: visão dos gestores sobre a atuação do 

Secretário Executivo  

 

       Esta fase da pesquisa teve o intuito de conhecer a visão dos gestores de 

recursos humanos sobre os desafios e as oportunidades para a atuação do secretário 

executivo nas organizações de Fortaleza, Ceará. Para que as identidades dos mesmos 
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fossem preservadas os mesmos foram denominados: Gestor 1, Gestor 2, Gestor 3 e 

Gestor 4. 

 

a) Pesquisa aplicada ao Gestor 1 

 

De acordo com os dados obtidos no questionário aplicado ao Gestor 1, na 

instituição existem mais de 10 profissionais graduados em secretariado executivo 

exercendo o cargo e com registro de secretário executivo na carteira. A empresa paga 

salário igual ou superior ao piso do profissional no valor de R$ 911,50. Constatou-se, 

ainda, que na instituição tem secretário assumindo cargo de chefia.  

De acordo com o Gestor 1, pelo menos uma vez por ano há investimentos 

em cursos de capacitação para os profissionais de secretariado executivo e quando surge 

a necessidade de tomada de decisão dentro da empresa estes têm participação no 

processo. 

A chance de um profissional de secretariado executivo que está entrando 

nesta empresa de conseguir uma boa colocação dentro da mesma cresce quando este 

tem formação superior, fala inglês fluente, tem experiência, domínio de informática 

(pacote Office, SAP e sistemas de gestão, outros), gestão de viagens (vôos, hotéis, 

translados, locação de carro, roteiros), facilidade de relacionamento. Os requisitos 

desejáveis para que um profissional de secretariado executivo possa atuar nessa 

organização é: ter a capacidade de gerenciamento, habilidade para tomar decisões, 

relacionar-se com todos os níveis hierárquicos, bem como capacidade para entender o 

negócio e as estratégias da organização e que seja um solucionador de problemas, já que 

o executivo confia e delega atividades extremante importantes.  

 

b) Pesquisa aplicada ao Gestor 2 

 

De acordo com as tabulações dos dados obtidos no questionário aplicado ao 

Gestor 2, embora tenha profissional graduado na área de secretariado executivo atuando 

dentro dessa organização, não existe nenhum profissional exercendo o cargo e com 

registro de secretário executivo na carteira. A empresa paga salário igual ou superior ao 

piso do profissional no valor de R$ 911,50 e constatou-se ainda que na instituição não 

existe secretário assumindo cargo de chefia.  
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Não há investimentos em cursos de capacitação para os profissionais de 

secretariado executivo e quando surge a necessidade de tomada de decisão dentro da 

empresa estes não tem participação no processo. A chance de um profissional de 

secretariado executivo que está entrando nesta empresa de conseguir uma boa colocação 

dentro da mesma cresce quando este tem experiência. Os requisitos desejáveis para que 

um profissional de secretariado executivo possa atuar nessa organização é: ter a 

capacidade de gerenciamento, habilidade para tomar decisões, relacionar-se com todos 

os níveis hierárquicos, bem como capacidade para entender o negócio e as estratégias da 

organização.  

 

c) Pesquisa aplicada ao Gestor 3 

 

De acordo com as tabulações dos dados obtidos no questionário aplicado ao 

Gestor 3, na instituição existem de 2 a 5 profissionais graduados em secretariado 

executivo exercendo o cargo, porém nenhum tem registro de secretário executivo na 

carteira. A empresa paga salário inferior ao piso do profissional no valor de R$ 911,50 e 

constatou-se ainda que na instituição não existe secretário assumindo cargo de chefia.  

Não há investimentos em cursos de capacitação para os profissionais de 

secretariado executivo e quando surge a necessidade de tomada de decisão dentro da 

empresa estes ás vezes tem participação no processo (no caso de mudança de estrutura, 

de atribuições; instalações e tudo que envolva a área de atuação do secretário). 

 A chance de um profissional de secretariado executivo que está entrando 

nessa empresa de conseguir uma boa colocação dentro da mesma cresce quando este 

tem domínio de informática (pacote Office, SAP e sistemas de gestão, outros), gestão de 

viagens (vôos, hotéis, translados, locação de carro, roteiros), facilidade de 

relacionamento, ética, discrição. Os requisitos desejáveis para que um profissional de 

secretariado executivo possa atuar nessa organização é: que seja um solucionador de 

problemas, já que o executivo confia e delega atividades extremante importantes. 

 

d) Pesquisa aplicada ao Gestor 4 

 

De acordo com as tabulações dos dados obtidos no questionário aplicado ao 

Gestor 4, na instituição existem de 2 a 5 profissionais graduados em secretariado 

executivo exercendo o cargo e com registro de secretário executivo na carteira. A 
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empresa paga salário igual ou superior ao piso do profissional no valor de R$ 911,50 e 

constatou-se ainda que na instituição não tem secretário assumindo cargo de chefia. 

 Ao longo do ano a empresa tem investido em vários cursos de capacitação 

para os profissionais de secretariado executivo. Quando surge a necessidade de tomada 

de decisão dentro da empresa os profissionais não tem participação no processo. 

 A chance de um profissional de secretariado executivo que está entrando 

nesta empresa de conseguir uma boa colocação dentro da mesma cresce quando este 

tem formação superior, domínio sobre um segundo idioma estrangeiro, experiência, 

domínio de informática (pacote Office, SAP e sistemas de gestão, outros), flexibilidade 

para atender vários gestores ao mesmo tempo, tem facilidade de relacionamento, ética. 

Os requisitos desejáveis para que um profissional de secretariado executivo possa atuar 

nessa organização é: ter a capacidade de gerenciamento, habilidade para tomar decisões, 

relacionar-se com todos os níveis hierárquicos, bem como capacidade para entender o 

negócio e as estratégias da organização e que domine determinados conhecimentos e 

habilidades como: finanças, economia, marketing, relações humanas no trabalho e 

idiomas. 

 

5.2.1 Análise da pesquisa aplicada aos gestores 

 

Com o resultado da pesquisa aplicada aos gestores, constatou-se que com 

relação ao cargo 50% dos secretários executivos destas empresas atuam exercendo a 

profissão e com registro em carteira profissional, enquanto que 25% exercem o cargo, 

porém sem registro em carteira profissional e os outros 25% não exercem o cargo para o 

qual se graduaram. 

Quando se trata de salários, os resultados são que 75% dos profissionais 

estão recebendo salário igual ou superior ao piso de R$ 911,50, enquanto que 25% 

recebem salário inferior ao piso.  

Quanto às oportunidades para exercer liderança uma parcela de 25% destes 

profissionais de secretariado estão assumindo cargos de chefia nestas empresas e 50% 

destas tem investido em cursos de capacitação para os mesmos e aceitam a participação 

destes nos processos de tomada de decisão.  Estes dados apontam para uma crescente 

participação do secretário executivo no âmbito organizacional, corroborando com 

Durante e Santos (2010, p.2) ao afirmar: 
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Com uma atuação direcionada às necessidades organizacionais, ampliou-se o 
campo de trabalho e a sua participação se tornou mais autônoma. O secretário 
executivo atualmente, pelo seu conhecimento e postura, interfere 
positivamente na realidade empresarial e por isso é considerado essencial nas 
organizações. 
 
 

Para os gestores investigados, a chance de um profissional de secretariado 

executivo que está entrando nestas empresas de conseguir uma boa colocação dentro da 

mesma cresce quando este possui formação superior, inglês fluente, experiência 

profissional, domínio de informática, facilidade de relacionamento, ética, discrição e 

flexibilidade para atender vários gestores ao mesmo tempo. Sob esse aspecto Durante e 

Santos (2010, p. 2) comentam: “atenta a esse novo paradigma, a profissão secretarial 

vem buscando a qualificação necessária, o aperfeiçoamento do seu perfil e 

fundamentando a sua prática na perspectiva estratégica das organizações”. 

Os gestores destacaram, ainda, que os requisitos desejáveis para que um 

profissional de secretariado executivo possa atuar nessas organizações são: ter a 

capacidade de gerenciamento, habilidade para tomar decisões, relacionar-se com todos 

os níveis hierárquicos, bem como capacidade para entender o negócio e as estratégias da 

organização e que seja um solucionador de problemas, já que o executivo confia e 

delega atividades extremante importantes e que domine determinados conhecimentos e 

habilidades como: finanças, economia, marketing, relações humanas no trabalho e 

idiomas. A partir dessas considerações “pode-se dizer que a mudança no perfil desse 

profissional foi gradativamente ocorrendo, com mais responsabilidades, permitindo-os 

atuarem em parceria com o executivo, diminuindo sua carga de trabalho, auxiliando-o 

na tomadas de decisões” (MOURA, 2008, p. 29). 

Segundo Reich (1994 apud MOURA, 2008, p.29) o profissional de 

secretariado é executor de: 

 

[...] tarefas “simbólico-analíticas”, às quais “incluem todas as atividades de 
solução de problemas, identificação de problemas e promoção estratégica de 
vendas”. Porém, ainda existem as secretárias que são meras executoras de 
tarefas rotineiras e as secretárias pessoais. 
 
 

O profissional de Secretariado executa uma variedade de tarefas 

administrativas e de escritório necessárias para o bom funcionamento da organização. 

São detentores de informações e atuam em funções gerenciais e estratégicas. Diante 

desse cenário, percebe-se que o secretário executivo de hoje é um solucionador de 
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problemas que tem a missão de utilizar com competência os recursos existentes para 

prover a equipe de informações confiáveis em tempo hábil, integrando assim as 

variáveis organizacionais e humanas e valorizando a diversidade de conhecimentos e 

habilidades do profissional para gerar resultados com recursos escassos (MEDEIROS; 

HERNANDES, 2005).   

  

5.3 Apresentação e análise dos resultados: visão dos profissionais de Secretariado 

Executivo  

 

                   Esta fase da pesquisa teve o intuito de conhecer a visão dos profissionais 

graduados em secretariado executivo sobre os desafios e as oportunidades para a 

atuação destes nas organizações de Fortaleza, Ceará. Para que as identidades dos 

mesmos fossem preservadas, foram denominados: Secretário 1, Secretário 2, Secretário 

3, Secretário 4, sucessivamente.     

 

a) Pesquisa aplicada ao profissional de Secretariado Executivo 1 

 
De acordo com os dados obtidos por meio do questionário aplicado, o 

investigado, embora possua formação em Secretariado Executivo, possui carteira de 

trabalho assinada com outro cargo e recebe salário superior ao piso de R$ 911,50. O 

salário atual mais os benefícios que lhe são oferecidos somam um valor de R$ 2.500,00, 

além de receber vale alimentação. Quando foi perguntado se este considerava o seu 

salário compatível com as responsabilidades que lhes são delegadas, obteve-se a 

seguinte resposta: “minha dedicação é exclusiva à empresa, tenho grandes 

responsabilidades” (SECRETÁRIO 1). Quando o profissional foi questionado em 

relação às oportunidades que a empresa lhe oferecia para seu desenvolvimento 

profissional o mesmo respondeu que a empresa não lhe oferece oportunidades e 

ressaltou: “devido a minha dedicação, não tenho tempo para fazer outros cursos” 

(SECRETÁRIO 1). 

O que melhor indica a forma de atuação do Secretário 1 na empresa, é:  

Gestor – veicular a prática do exercício de atribuições e responsabilidades, das funções 

de secretariado executivo, exercendo as funções gerenciais como: capacidade de 
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planejar, organizar, implantar e gerir programas de desenvolvimento. As suas 

atribuições e responsabilidades são: “agenda do diretor e vice-diretor, organização de 

viagens e eventos, procedimentos administrativos da organização e da vida acadêmica 

dos professores” (SECRETÁRIO 1). Os requisitos requeridos para a sua atuação na 

organização são: ter a capacidade de gerenciamento, habilidade para tomar decisões, 

relacionar-se com todos os níveis hierárquicos, bem como capacidade para entender o 

negócio e as estratégias da organização. 

O Secretário 1 informou que ao concluir o curso de secretariado executivo 

não sentiu dificuldade para conquistar oportunidades profissionais na cidade de 

Fortaleza, Ceará porque já atuava na profissão antes de se formar. Ainda assim, para ele, 

existem poucas oportunidades de trabalho na área. 

Na opinião desse profissional, como todas as áreas estão alicerçadas em 

pessoas e processos, os profissionais de Secretariado Executivo devem possuir 

competências técnicas (conhecimento de métodos para o desenvolvimento de atividades 

administrativas que irão assegurar a eficácia de resultados) e humanas (consciência de 

seus deveres, dedicação ao trabalho, equilíbrio emocional para desempenhar suas 

atividades, ser digno de confiança, saber delegar atividades e ter habilidades para 

trabalhar em equipes). Os profissionais de secretariado que encontram oportunidades de 

inserção nas organizações e de desenvolvimento profissional são aqueles que trabalham 

harmoniosamente com seus colegas, procurando não fazer distinção e que demonstram 

lealdade, confiabilidade e bom senso. 

 

b) Pesquisa aplicada ao profissional de Secretariado Executivo 2 
 

De acordo com os dados obtidos no questionário aplicado ao Secretário 2, o 

mesmo exerce a profissão com carteira assinada e recebe salário igual ou superior ao 

piso de R$ 911,50. O salário atual mais os benefícios que lhe são oferecidos somam um 

valor de R$ 1.700,00, além do vale alimentação. Ao ser indagado se este considerava o 

seu salário compatível com as responsabilidades a ele delegadas, o mesmo respondeu 

que não. Quando à oferta de oportunidades por parte da empresa para seu 

desenvolvimento o profissional respondeu que sim. 

O que melhor indica a forma de atuação do Secretário 2 na empresa, 

segundo ele: Gestor – veicular a prática do exercício de atribuições e responsabilidades, 

das funções de secretariado executivo, exercendo as funções gerenciais como: 



55 
 

capacidade de planejar, organizar, implantar e gerir programas de desenvolvimento. As 

atribuições e responsabilidades do mesmo: “responsável pela parte acadêmica de um 

curso de especialização em Educação a Distância (EAD)” (SECRETÁRIO 2). Para ele, 

os requisitos requeridos para a sua atuação na organização são: ter a capacidade de 

gerenciamento, habilidade para tomar decisões, relacionar-se com todos os níveis 

hierárquicos, bem como capacidade para entender o negócio e as estratégias da 

organização. 

O Secretário 2 informou que ao concluir o curso de secretariado executivo 

não sentiu dificuldade para conquistar espaços para inserir-se nas organizações da 

cidade de Fortaleza. Ainda assim, para ele, embora a atuação do profissional de 

Secretariado Executivo seja abrangente em relação às organizações, como formado 

encontra dificuldade para arranjar trabalho que pague bom salário.  

Na opinião do entrevistado, os desafios enfrentados pelo profissional de 

Secretariado Executivo nas organizações foram os seguintes: precisa dedicar-se ao 

conhecimento do trabalho que irá realizar e deve usar sempre o bom senso e o equilíbrio 

para que possa transmitir confiança e capacidade de solucionar problemas.  

Para ele, os profissionais de Secretariado que encontram oportunidades de 

inserção nas organizações e de desenvolvimento profissional são aqueles que trabalham 

harmoniosamente com seus colegas, procurando não fazer distinção e que demonstram 

lealdade, confiabilidade e bom senso.  

 

c) Pesquisa aplicada ao profissional de Secretariado Executivo 3 
 

De acordo com as informações obtidas por meio do questionário aplicado ao 

Secretário 3, o mesmo é formado em Secretariado Executivo, porém a carteira de 

trabalho é assinada com outro cargo e este recebe salário superior ao piso de R$ 911,50. 

O salário atual mais os benefícios que lhe são oferecidos: valor acima do piso de R$ 

911,50, vale alimentação e vale transporte. Quando foi perguntado se este considerava o 

seu salário compatível com as responsabilidades a ele delegadas, este respondeu que 

sim. Quando o entrevistado foi questionado se a empresa lhe oferecia oportunidades 

para seu desenvolvimento profissional como cursos, palestras, entre outras, o mesmo 

respondeu que sim. 

O que melhor indica a forma de atuação do Secretário 3 na empresa, 

segundo ele: Gestor – veicular a prática do exercício de atribuições e responsabilidades, 
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das funções de secretariado executivo, exercendo as funções gerenciais como: 

capacidade de planejar, organizar, implantar e gerir programas de desenvolvimento. As 

atribuições e responsabilidades do mesmo: “arquivar documentos, coordenar e planejar 

reuniões, viagens, dentre outras coisas” (SECRETÁRIO 3). Para ele, os requisitos 

requeridos para a sua atuação na organização são: ter a capacidade de gerenciamento, 

habilidade para tomar decisões, relacionar-se com todos os níveis hierárquicos, bem 

como capacidade para entender o negócio e as estratégias da organização, que seja um 

solucionador de problemas, pois o executivo confia e delega atividades extremante 

importantes e desempenhar tarefas rotineiras de escritório. 

O Secretário 3 informou que ao concluir o curso de Secretariado Executivo 

não sentiu dificuldade para conquistar oportunidades de trabalho na cidade de Fortaleza 

porque já atuava na área. Em sua opinião, há muitas oportunidades para a atuação do 

profissional de Secretariado Executivo, inclusive por meio de concurso público. 

Na opinião do investigado, os desafios enfrentados pelo profissional de 

secretariado executivo nas organizações foram os seguintes: o profissional deve manter-

se sempre aberto para novas aprendizagens na execução das atividades que lhe são 

confiadas, pois com isso obterá êxito; precisa dedicar-se ao conhecimento do trabalho 

que irá realizar e deve usar sempre o bom senso e o equilíbrio para que possa transmitir 

confiança e capacidade de solucionar problemas. Como todas as áreas estão alicerçadas 

em pessoas e processos, os profissionais de secretariado executivo tem que possuir 

competências técnicas (conhecimento de métodos para o desenvolvimento de atividades 

administrativas que irão assegurar a eficácia de resultados) e competências humanas 

(consciência de seus deveres, dedicação ao trabalho, equilíbrio emocional para 

desempenhar suas atividades, ser digno (a) de confiança, saber delegar atividades e ter 

habilidades para trabalhar em equipes).  

Para ele, os profissionais de secretariado que encontram oportunidades de 

inserção e de desenvolvimento profissional são aqueles que trabalham harmoniosamente 

com seus colegas, procurando não fazer distinção e que demonstram lealdade, 

confiabilidade e bom senso. Segundo ele: “o que domina mais de uma língua” também 

encontra oportunidade para inserção (SECRETÁRIO 3). 

 

d) Pesquisa aplicada ao profissional de Secretariado Executivo 4 
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De acordo com os resultados do questionário aplicado ao Secretário 4, 

embora o mesmo exerça a profissão de Secretário Executivo, a carteira é assinada com 

outra função e mesmo formado, recebe salário inferior ao piso salarial de R$ 911,50. 

Quando foi perguntado se este considerava o seu salário compatível com as 

responsabilidades a ela delegadas, esta respondeu que não. Quanto ao questionamento 

sobre a oferta de oportunidades por parte da empresa para seu desenvolvimento 

profissional como cursos, palestras, entre outras, o mesmo respondeu que sim, “curso de 

inglês”. 

O que melhor indica a forma de atuação do Secretário 4 na empresa, 

segundo ele: Gestor – veicular a prática do exercício de atribuições e responsabilidades, 

das funções de secretariado executivo, exercendo as funções gerenciais como: 

capacidade de planejar, organizar, implantar e gerir programas de desenvolvimento. As 

atribuições e responsabilidades do mesmo: “pagamentos, agendamentos, participação 

em reuniões, organização de espaço, elaboração de planilhas” (SECRETÁRIO 4). Para 

ele, os requisitos requeridos para a sua atuação na organização são: ter a capacidade de 

gerenciamento, habilidade para tomar decisões, relacionar-se com todos os níveis 

hierárquicos, bem como capacidade para entender o negócio e as estratégias da 

organização. 

O Secretário 4 informou que ao concluir o curso de Secretariado Executivo 

sentiu dificuldade para conquistar espaços para atuação secretarial na cidade de 

Fortaleza porque  “há muitas vagas sendo preenchidas por outros profissionais que não 

são da área de secretariado executivo” (SECRETÁRIO 4). Para ele, embora as 

oportunidades de trabalho para um profissional de secretariado executivo sejam 

abrangentes, como formado encontra dificuldade para arranjar trabalho que pague bom 

salário. 

Na opinião do investigado, o desafio enfrentado pelo profissional de 

Secretariado Executivo nas organizações é que este deve manter-se sempre aberto para 

novas aprendizagens na execução das atividades que lhe são confiadas, pois com isso 

obterá êxito.  

Para o Secretário 4, os profissionais de secretariado que encontram 

oportunidades de inserção e de desenvolvimento profissional são aqueles que sabem ser 

flexíveis, isto é, que tem relações conforme os casos se apresentam ou conforme as 

pessoas são e aqueles que trabalham harmoniosamente com seus colegas, procurando 

não fazer distinção e que demonstram lealdade, confiabilidade e bom senso.  
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e) Pesquisa aplicada ao profissional de Secretariado Executivo 5 
 

Conforme dados coletados por meio do questionário aplicado ao Secretário 

5, o mesmo é formado em Secretariado Executivo, porém a carteira de trabalho é 

assinada com outro cargo e esta recebe salário superior ao piso de R$ 911,50. O salário 

atual mais os benefícios que lhe são oferecidos: R$ 1.100,00 e plano de saúde. Quando 

foi perguntado ele considera o seu salário compatível com as responsabilidades a ele 

delegadas, este respondeu que não. Quando o entrevistado foi questionado em relação às 

oportunidades que a empresa lhe oferecia para seu desenvolvimento profissional, como 

cursos, palestras, entre outras, o mesmo respondeu que a empresa não lhe oferecia 

oportunidades, e ressaltou: “falta interesse” (SECRETÁRIO 5). 

O que melhor indica a forma de atuação do Secretário 5 na empresa, 

segundo ele: Gestor – veicular a prática do exercício de atribuições e responsabilidades, 

das funções de Secretariado Executivo, exercendo as funções gerenciais como: 

capacidade de planejar, organizar, implantar e gerir programas de desenvolvimento. 

Para ele, os requisitos requeridos para a sua atuação na organização são: que seja um 

solucionador de problemas, pois o executivo confia e delega atividades extremante 

importantes e que desempenhe tarefas rotineiras de escritório. 

O Secretário 5 informou que ao concluir o curso de secretariado executivo 

não sentiu dificuldade para conquistar espaços de trabalho na cidade de Fortaleza. 

Ainda assim, para ele, embora as oportunidades para um profissional de Secretariado 

Executivo sejam abrangentes, como formado encontra dificuldade para arranjar trabalho 

que pague bom salário. 

Na opinião do Secretário 5, os desafios enfrentados pelo profissional de 

secretariado executivo nas organizações foram os seguintes: precisa dedicar-se ao 

conhecimento do trabalho que irá realizar e deve usar sempre o bom senso e o equilíbrio 

para que possa transmitir confiança e capacidade de solucionar problemas; como todas 

as áreas estão alicerçadas em pessoas e processos, os profissionais de secretariado 

executivo tem que possuir competências técnicas (conhecimento de métodos para o 

desenvolvimento de atividades administrativas que irão assegurar a eficácia de 

resultados) e competências humanas (consciência de seus deveres, dedicação ao 

trabalho, equilíbrio emocional para desempenhar suas atividades, ser digno (a) de 

confiança, saber delegar atividades e ter habilidades para trabalhar em equipes).  
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Para ele, os profissionais de Secretariado que encontram oportunidades de 

inserção e de desenvolvimento profissional são aqueles que sabem ser flexível, isto é, 

que tem relações conforme os casos se apresentam ou conforme as pessoas são e o 

profissional que tem o conhecimento de si mesmo, uma melhor compreensão dos outros 

e uma boa convivência grupal.  

 

f) Pesquisa aplicada ao profissional de Secretariado Executivo 6 
 

De acordo com as os dados obtidos no questionário aplicado ao Secretário 6, 

o mesmo é formado em Secretariado Executivo, exerce a profissão, porém não trabalha 

de carteira assinada mas recebe salário superior ao piso de R$ 911,50. O salário atual 

incluindo os benefícios que lhe são oferecidos: R$ 1.600,00. Quando foi perguntado se 

o seu salário é compatível com as responsabilidades a ele delegadas, este respondeu que 

sim e comentou: “pois na minha rotina de trabalho executo atividades que não exigem 

muito esforço” (SECRETÁRIO 6). Ao ser questionado em relação às oportunidades que 

a empresa lhe oferecia para seu desenvolvimento profissional, como cursos, palestras, 

entre outras, o mesmo respondeu que a empresa ás vezes lhe oferecia oportunidades, e 

ressaltou: “periodicamente, são oferecidos cursos relacionados ás atividades que minha 

organização realiza, porém, ao cargo de secretariado, nem sempre é disponibilizado e 

quase nunca somos liberados para participar” (SECRETÁRIO 6). 

O que melhor indica a forma de atuação do Secretário 6 na empresa, 

segundo ele: Assessor Executivo – sendo o agente executor e multiplicador mais 

próximo do executivo na organização. As atribuições e responsabilidades do mesmo: 

“controle de agenda, fazer e receber telefonemas, redação de ofícios, memorandos, e-

mail, triagem de documentos, arquivamento” (SECRETÁRIO 6). Para ele, o requisito 

requerido para a sua atuação na organização é: desempenhar tarefas rotineiras de 

escritório. 

O Secretário 6 informou que ao concluir o curso de secretariado executivo 

não sentiu dificuldade para conquistar oportunidades de trabalho da cidade de Fortaleza 

porque já atuava na profissão antes de se formar. Ainda assim, para ele, existem poucas 

oportunidades de trabalho na área. 

Na opinião do Secretário 6 os desafios enfrentados pelo profissional de 

secretariado executivo nas organizações foram os seguintes: o profissional deve manter-

se sempre aberto para novas aprendizagens na execução das atividades que lhe são 
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confiadas, pois com isso obterá êxito; precisa dedicar-se ao conhecimento do trabalho 

que irá realizar e deve usar sempre o bom senso e o equilíbrio para que possa transmitir 

confiança e capacidade de solucionar problemas; como todas as áreas estão alicerçadas 

em pessoas e processos, os profissionais de secretariado executivo tem que possuir 

competências técnicas (conhecimento de métodos para o desenvolvimento de atividades 

administrativas que irão assegurar a eficácia de resultados) e competências humanas 

(consciência de seus deveres, dedicação ao trabalho, equilíbrio emocional para 

desempenhar suas atividades, ser digno (a) de confiança, saber delegar atividades e ter 

habilidades para trabalhar em equipes). Para ele, os profissionais de secretariado que 

encontram oportunidades de inserção e de desenvolvimento profissional são: aqueles 

que sabem ser flexível, isto é, que tem relações conforme os casos se apresentam ou 

conforme as pessoas são; o profissional que tem o conhecimento de si mesmo, uma 

melhor compreensão dos outros e uma boa convivência grupal e o profissional de 

secretariado executivo que trabalha harmoniosamente com seus colegas, procurando não 

fazer distinção. Este deve demonstrar lealdade, confiabilidade e bom senso.  

 

g) Pesquisa aplicada ao profissional de Secretariado Executivo 7 
 

De acordo com as informações coletadas por meio do questionário aplicado  

ao Secretário 7, o mesmo é formado em Secretariado Executivo, porém não trabalha de 

carteira assinada e recebe salário inferior ao piso de R$ 911,50. O salário atual mais os 

benefícios que lhe são oferecidos: R$ 540,00 e vale transporte. Quando foi perguntado 

se este considerava o seu salário compatível com as responsabilidades a ele delegadas, 

este respondeu que não e comentou: “muitas vezes exercemos atividades nas quais nos 

são exigidas muita responsabilidade” (SECRETÁRIO 7). Quando questionado em 

relação às oportunidades que a empresa lhe oferecia para seu desenvolvimento 

profissional, como cursos, palestras, entre outras, o mesmo respondeu que a empresa lhe 

oferecia oportunidades, e ressaltou: “porém nunca participei” (SECRETÁRIO 7). As 

atribuições e responsabilidades do mesmo: “receber e fazer ligações (convocações), 

triagem de documentos, arquivo”. Para ele, os requisitos requeridos para a sua atuação 

na organização são: desempenhar tarefas rotineiras de escritório. 

O Secretário 7 informou que ao concluir o curso de Secretariado Executivo 

sentiu dificuldade para conquistar espaço profissional na cidade de Fortaleza. Para ele, 

embora as oportunidades para um profissional de Secretariado Executivo sejam 



61 
 

abrangentes, como formado encontra dificuldade para arranjar trabalho que pague bom 

salário. 

Na opinião do Secretário 7, os desafios enfrentados pelo profissional de 

Secretariado Executivo nas organizações foram os seguintes: o profissional deve 

manter-se sempre aberto para novas aprendizagens na execução das atividades que lhe 

são confiadas, pois com isso obterá êxito; precisa dedicar-se ao conhecimento do 

trabalho que irá realizar e deve usar sempre o bom senso e o equilíbrio para que possa 

transmitir confiança e capacidade de solucionar problemas; como todas as áreas estão 

alicerçadas em pessoas e processos, os profissionais de secretariado executivo tem que 

possuir competências técnicas (conhecimento de métodos para o desenvolvimento de 

atividades administrativas que irão assegurar a eficácia de resultados) e competências 

humanas (consciência de seus deveres, dedicação ao trabalho, equilíbrio emocional para 

desempenhar suas atividades, ser digno (a) de confiança, saber delegar atividades e ter 

habilidades para trabalhar em equipes).  Para ele, os profissionais de Secretariado que 

encontram oportunidades de inserção e de desenvolvimento profissional são aqueles que 

sabem ser flexível, isto é, que tem relações conforme os casos se apresentam ou 

conforme as pessoas são. 

 

h) Pesquisa aplicada ao profissional de Secretariado Executivo 8 
 

De acordo com os resultados obtidos no questionário aplicado ao Secretário 

8, o mesmo é formado em Secretariado Executivo, porém não trabalha de carteira 

assinada e recebe salário inferior ao piso de R$ 911,50. O salário atual incluindo os 

benefícios que lhe são oferecidos é de R$ 600,00. O Secretário 8 justificou o salário: 

“trabalho apenas 3 dias na semana e a carga horária semanal é de 9 horas” 

(SECRETÁRIO 8). Quando foi perguntado se este considerava o seu salário compatível 

com as responsabilidades a ele delegadas, o investigado respondeu que não e comentou: 

“embora trabalhe (por prestação de serviço), apenas 9 horas semanais (3 horas por dia, 3 

dias na semana), realizo atividades de gestão e assessoria executiva onde me são 

atribuídas grandes responsabilidades” (SECRETÁRIO 8). Quando foi questionado em 

relação às oportunidades que a empresa lhe oferecia para seu desenvolvimento 

profissional, como cursos, palestras, entre outras, o mesmo respondeu que a empresa 

não lhe oferecia oportunidades, e ressaltou: “o gestor não demonstra interesse em 

investir na minha área” (SECRETÁRIO 8).  
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O que melhor indica a forma de atuação do Secretário 8                             

na empresa, segundo ele: Assessor Executivo – sendo o agente executor e multiplicador 

mais próximo do executivo na organização. As atribuições e responsabilidades do 

mesmo: “redação de documentos e encaminhamento dos mesmos, elaboração de folha 

de pagamento, compra de passagens aéreas, pesquisa de preços e solicitação de 

propostas, etc.” (SECRETÁRIO 8). Para ele, os requisitos requeridos para a sua atuação 

na organização são: ter a capacidade de gerenciamento, habilidade para tomar decisões, 

relacionar-se com todos os níveis hierárquicos, bem como capacidade para entender o 

negócio e as estratégias da organização; que seja um solucionador de problemas, pois o 

executivo confia e delega atividades extremante importantes e desempenhar tarefas 

rotineiras de escritório. 

O Secretário 8 informou que ao concluir o curso de Secretariado executivo 

não sentiu dificuldade para conquistar oportunidade de trabalho na cidade de Fortaleza 

porque antes de se formar já atuava na área. Para ele, existem muitas oportunidades de 

trabalho na área, inclusive por meio de concurso público. 

Na opinião do Secretário 8, os desafios enfrentados pelo profissional de 

secretariado executivo nas organizações foram os seguintes: o profissional deve manter-

se sempre aberto para novas aprendizagens na execução das atividades que lhe são 

confiadas, pois com isso obterá êxito; precisa dedicar-se ao conhecimento do trabalho 

que irá realizar e deve usar sempre o bom senso e o equilíbrio para que possa transmitir 

confiança e capacidade de solucionar problemas; como todas as áreas estão alicerçadas 

em pessoas e processos, os profissionais de secretariado executivo tem que possuir 

competências técnicas (conhecimento de métodos para o desenvolvimento de atividades 

administrativas que irão assegurar a eficácia de resultados) e competências humanas 

(consciência de seus deveres, dedicação ao trabalho, equilíbrio emocional para 

desempenhar suas atividades, ser digno (a) de confiança, saber delegar atividades e ter 

habilidades para trabalhar em equipes), dominar outros idiomas. Para ele, os 

profissionais de secretariado que encontram oportunidades de inserção e de 

desenvolvimento profissional são aqueles que sabem ser flexível, isto é, que tem 

relações conforme os casos se apresentam ou conforme as pessoas são; o profissional 

que tem o conhecimento de si mesmo, uma melhor compreensão dos outros e uma boa 

convivência grupal; os que trabalham harmoniosamente com seus colegas, procurando 

não fazer distinção e que demonstram lealdade, confiabilidade e bom senso; aqueles que 

dominam outros idiomas.  
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i) Pesquisa aplicada ao profissional de Secretariado Executivo 9 
 

De acordo os resultados alcançados por meio do questionário aplicado ao 

Secretário 9, o mesmo é formado em Secretariado Executivo, porém a carteira de 

trabalho é assinada com outro cargo e este recebe salário inferior ao piso de R$ 911,50. 

O salário atual mais os benefícios que lhe são oferecidos: R$ 545,00, vale transporte e 

participação na produção. Quando foi perguntado se considerava o seu salário 

compatível com as responsabilidades a ele delegadas, este respondeu que ás vezes, e 

comentou: “como minha carteira não é assinada com o cargo de secretário e minhas 

atribuições não são compatíveis com as de Secretariado Executivo, acho justo. Porém, 

devido minha formação, acho que deveria ganhar mais” (SECRETÁRIO 9). Quando o 

Secretário 9 foi questionado em relação às oportunidades que a empresa lhe oferecia 

para seu desenvolvimento profissional, como cursos, palestras, entre outras, o mesmo 

respondeu que a empresa não lhe oferecia oportunidades, e ressaltou: “trata-se de uma 

empresa pequena, não existe uma preocupação com treinamentos” (SECRETÁRIO 9). 

O que melhor indica a forma de atuação do Secretário 9 na empresa, 

segundo ele: Assessor Executivo – sendo o agente executor e multiplicador mais 

próximo do executivo na organização. As atribuições e responsabilidades do mesmo: 

“atendimento a clientes e fornecedores, controle da agenda e documentos” 

(SECRETÁRIO 9). Para ele, os requisitos requeridos para a sua atuação na organização 

são desempenhar tarefas rotineiras de escritório. 

O Secretário 9 informou que ao concluir o curso de Secretariado Executivo 

sentiu dificuldade para conquistar espaços profissionais na cidade de Fortaleza. Para ele, 

embora as oportunidades para um profissional de Secretariado Executivo sejam 

abrangentes, como formado encontra dificuldade para arranjar trabalho que pague bom 

salário. 

Na opinião do entrevistado, os desafios enfrentados pelo profissional de 

Secretariado Executivo nas organizações foram os seguintes: como todas as áreas estão 

alicerçadas em pessoas e processos, os profissionais de secretariado executivo tem que 

possuir competências técnicas (conhecimento de métodos para o desenvolvimento de 

atividades administrativas que irão assegurar a eficácia de resultados) e competências 

humanas (consciência de seus deveres, dedicação ao trabalho, equilíbrio emocional para 

desempenhar suas atividades, ser digno (a) de confiança, saber delegar atividades e ter 

habilidades para trabalhar em equipes). Para ele, os profissionais de Secretariado que 
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encontram oportunidades de inserção e de desenvolvimento profissional são aqueles que 

sabem ser flexível, isto é, que tem relações conforme os casos se apresentam ou 

conforme as pessoas são; o profissional que tem o conhecimento de si mesmo, uma 

melhor compreensão dos outros e uma boa convivência grupal; os que trabalham 

harmoniosamente com seus colegas, procurando não fazer distinção e que demonstram 

lealdade, confiabilidade e bom senso. 

 

j) Pesquisa aplicada ao profissional de Secretariado Executivo 10 
 

De acordo com o questionário aplicado ao Secretário 10, o mesmo é 

formado em Secretariado Executivo, exerce a profissão com carteira assinada e recebe 

salário igual ou superior ao piso de R$ 911,50. O salário atual mais os benefícios que 

lhe são oferecidos totalizam: R$ 2.180,00. Quando foi perguntado ao entrevistado se 

este considerava o seu salário compatível com as responsabilidades a ele delegadas, este 

respondeu que sim. Ao ser questionado em relação às oportunidades que a empresa lhe 

oferecia para seu desenvolvimento profissional, como cursos, palestras, entre outras, o 

mesmo respondeu que sim. 

O que melhor indica a forma de atuação do Secretário 10 na empresa, 

segundo ele: Assessor Executivo – sendo o agente executor e multiplicador mais 

próximo do executivo na organização. As atribuições e responsabilidades do mesmo: 

“agenda, telefone, eventos, assessoria à área de recursos humanos, entre outros” 

(SECRETÁRIO 10). Para ele, os requisitos requeridos para a sua atuação na 

organização são: ter a capacidade de gerenciamento, habilidade para tomar decisões, 

relacionar-se com todos os níveis hierárquicos, bem como capacidade para entender o 

negócio e as estratégias da organização, desempenhar tarefas rotineiras de escritório. 

O Secretário 10 informou que ao concluir o curso de secretariado executivo 

não sentiu dificuldade para conquistar oportunidades de atuação na cidade de Fortaleza 

porque já atuava na profissão antes de se formar. Para ele, existem muitas 

oportunidades, inclusive por meio de concurso público. 

Na opinião do Secretário 10, os desafios enfrentados pelo profissional de 

secretariado executivo nas organizações foram os seguintes: o profissional deve manter-

se sempre aberto para novas aprendizagens na execução das atividades que lhe são 

confiadas, pois com isso obterá êxito; precisa dedicar-se ao conhecimento do trabalho 

que irá realizar e deve usar sempre o bom senso e o equilíbrio para que possa transmitir 
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confiança e capacidade de solucionar problemas; como todas as áreas estão alicerçadas 

em pessoas e processos, os profissionais de secretariado executivo tem que possuir 

competências técnicas (conhecimento de métodos para o desenvolvimento de atividades 

administrativas que irão assegurar a eficácia de resultados) e competências humanas 

(consciência de seus deveres, dedicação ao trabalho, equilíbrio emocional para 

desempenhar suas atividades, ser digno (a) de confiança, saber delegar atividades e ter 

habilidades para trabalhar em equipes). Para ele, os profissionais de secretariado que 

encontram oportunidades de inserção e de desenvolvimento profissional são aqueles que 

têm o conhecimento de si mesmo, uma melhor compreensão dos outros e uma boa 

convivência grupal, que trabalham harmoniosamente com seus colegas, procurando não 

fazer distinção e que demonstram lealdade, confiabilidade e bom senso.  

 

5.3.1 Análise da pesquisa aplicada aos profissionais de Secretariado Executivo 

 

Com o resultado da pesquisa aplicada aos profissionais, constatou-se que 

todos os investigados são do sexo feminino. Segundo Barros, Izequiel e Silva (2011, p. 

162): 

 

A profissão de secretariado é exercida em sua maioria por mulheres embora 
se observe um crescente retorno da atuação do gênero masculino ao universo 
secretarial. A divisão dos gêneros dos profissionais em secretariado relativos 
às oportunidades decorrem de épocas remotas onde a profissão era executada 
predominantemente pelo gênero masculino e a indicativa é de que a criação 
de paradigmas enfraqueceram a presença do gênero na profissão fazendo 
existir a dificuldade atual da aceitação do profissional do gênero masculino 
na área, tal visão cultural deu-se, principalmente, durante a Segunda Guerra 
Mundial.  
 
 

Dos profissionais entrevistados, 50% trabalham com carteira assinada, 

porém, em outro cargo, 30% exercem a profissão sem registro em carteira e apenas 20% 

tem carteira assinada com cargo de secretário executivo.  

 Segundo informações obtidas no Sindicato das Secretárias do Estado do 

Ceará (SINDSECE), o piso do profissional graduado em Secretariado Executivo passou 

a ser de R$ 911,50 a partir do dia 01/08/2011. Em relação ao piso salarial, dos 

entrevistados: 40% recebem salário superior ao piso, 40% recebem salário inferior ao 

piso e 20% recebem salário igual ou superior ao piso salarial da categoria. Além dos 

salários, alguns recebem benefícios como: vale alimentação, vale transporte, plano de 

saúde e participação na produção. 
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Quando foi perguntado aos profissionais se estes consideravam seus salários 

compatíveis com as atribuições delegadas aos mesmos, 60 % responderam que não, 

30% responderam que sim e 10% responderam que ás vezes. Segundo Bíscoli (2005, 

p.68), as atividades que envolvem o profissional são abrangentes, e este atua: 

 

No papel de assessor gerencial, cujas habilidades vão desde a gestão de 
rotinas administrativas até a leitura e gerenciamento das relações 
organizacionais, através da qual o profissional desenvolve a característica de 
mediador de relacionamentos, seja no contexto interno da empresa ou no 
contexto externo com clientes, fornecedores, parceiros, órgãos reguladores, 
etc. Isso faz parte da Gestão Secretarial: assessorar a empresa e seus 
dirigentes a administrar a mudança e a rotina da mesma.   
 

 

Em relação às empresas terem investido em cursos de capacitação para o 

desenvolvimento dos profissionais, 50% responderam que sim, há uma preocupação 

com investimentos em cursos, palestras, entre outras, 40% responderam que não e 10% 

responderam que ás vezes há o investimento. 

A pesquisa constatou que os profissionais investigados atuam como gestor 

exercendo as funções gerenciais e como assessor executivo. Dentre as atribuições e 

responsabilidades evidenciou-se: planejamento, organização e gestão de programas de 

desenvolvimento. Agenda do diretor e vice-diretor, organização de viagens e eventos, 

procedimentos administrativos da organização. Capacidade de gerenciamento, 

habilidade para tomar decisões, relacionar-se com todos os níveis hierárquicos, bem 

como capacidade para entender o negócio e as estratégias da organização. Arquivar 

documentos, coordenar e planejar reuniões, viagens, dentre outras coisas. Capacidade 

para entender o negócio e as estratégias da organização, que seja um solucionador de 

problemas, pois o executivo confia e delega atividades extremante importantes. 

Desempenhar tarefas rotineiras de escritório. Pagamentos, agendamentos, participação 

em reuniões, organização de espaço, elaboração de planilhas. Fazer e receber 

telefonemas, redação de ofícios, memorandos, e-mail, triagem de documentos. Redação 

de documentos e encaminhamento dos mesmos, elaboração de folha de pagamento, 

compra de passagens aéreas, pesquisa de preços e solicitação de propostas. Atendimento 

a clientes e fornecedores, controle de documentos. Eventos, assessoria à área de 

recursos humanos, entre outros.  

Segundo os entrevistados, o nível de dificuldade para que os mesmos 

conquistassem oportunidades de inserção nas organizações foram os seguintes: 70% não 
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sentiram dificuldade e 30% encontraram dificuldades em inserir-se no mercado para o 

qual se formaram.  

Para Bíscoli (2005, p.67), 

 

As grades curriculares alteram-se a fim de transformar os cursos superiores 
em formadores de profissionais que, além do cumprimento das rotinas 
secretariais como organização de eventos, arquivística e etiqueta profissional, 
sejam capazes de compreender a organização e suas atitudes. 
 
 

De acordo com os profissionais, os desafios enfrentados nas organizações 

são: como todas as áreas estão alicerçadas em pessoas e processos, os profissionais de 

secretariado executivo tem que possuir competências técnicas (conhecimento de 

métodos para o desenvolvimento de atividades administrativas que irão assegurar a 

eficácia de resultados) e competências humanas (consciência de seus deveres, dedicação 

ao trabalho, equilíbrio emocional para desempenhar suas atividades, ser digno (a) de 

confiança, saber delegar atividades e ter habilidades para trabalhar em equipes). Precisa 

dedicar-se ao conhecimento do trabalho que irá realizar e deve usar sempre o bom senso 

e o equilíbrio para que possa transmitir confiança e capacidade de solucionar problemas. 

O profissional deve manter-se sempre aberto para novas aprendizagens na execução das 

atividades que lhe são confiadas, pois com isso obterá êxito.  

Para os profissionais entrevistados, aqueles que encontram oportunidades de 

inserção e de desenvolvimento profissional são aqueles que: Trabalham 

harmoniosamente com seus colegas, procurando não fazer distinção e demonstram 

lealdade, confiabilidade e bom senso. O que domina mais de um idioma também 

encontra oportunidade para inserção. Saber ser flexível, isto é, ter relações conforme os 

casos se apresentam ou conforme as pessoas são. Ter o conhecimento de si mesmo, uma 

melhor compreensão dos outros e uma boa convivência grupal.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

A profissão de Secretariado Executivo tem enfrentado muitos desafios e 

conquistado maiores oportunidades de atuação nas organizações contemporâneas. No 

entanto, precisa desenvolver diversas habilidades capazes de garantir seu espaço nas 

empresas. A partir dessas reflexões este trabalho buscou investigar as oportunidades e 

os desafios do profissional de Secretariado Executivo nas organizações.  

O primeiro objetivo específico visou conhecer a visão dos gestores sobre a 

atuação do profissional de Secretariado Executivo. Percebeu-se que, na visão dos 

gestores, as organizações consideram necessário ao profissional de Secretariado 

formação superior, domínio de idioma estrangeiro, experiência profissional, 

conhecimento de informática, facilidade de relacionamento, ética, discrição e 

flexibilidade para atender vários gestores ao mesmo tempo. O profissional que tem uma 

boa convivência grupal, bom senso e flexibilidade tem maiores oportunidades nas 

organizações. As atribuições destacadas pelos investigados envolveram atividades de 

gestão e assessoria executiva.  

O segundo objetivo específico visou averiguar a percepção dos Secretários 

Executivos sobre a profissão nas organizações. Constatou-se que, na percepção dos 

profissionais entrevistados, o Secretariado enfrenta desafios relativos ao piso salarial, 

visto que a maioria considera que o salário não é compatível com as atribuições 

delegadas aos mesmos. Por outro lado, os profissionais destacaram a existência de 

benefícios e que as empresas investem em cursos de capacitação para o 

desenvolvimento dos profissionais, A pesquisa constatou que os profissionais 

investigados atuam como gestor exercendo as funções gerenciais e como assessor 

executivo.  

O terceiro objetivo específico foi verificar as principais oportunidades e 

desafios da atuação do secretário executivo na visão de gestores e profissionais de 

Secretariado. A pesquisa apontou as seguintes oportunidades: possibilidade para 

encontrar emprego na área, atuação como gestor e assessor, oportunidades de 

desenvolvimento profissional por parte das empresas, embora ainda exista uma lacuna 

em algumas organizações e, ainda a atuação em cargo de chefia. Quanto aos desafios 

percebeu-se que os profissionais de secretariado executivo tem que possuir 

competências técnicas e competências humanas. É necessário, ainda, possuir 
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conhecimento sobre o trabalho secretarial e características que envolvam ética, 

confiança e solução de problemas. É fundamental que o secretário executivo possua 

disposição para o aprendizado constante.   

Portanto, na percepção dos gestores e dos profissionais de Secretariado 

Executivo sobre as oportunidades e os desafios secretariais nas organizações, percebeu-

se a abrangência das oportunidades, embora ainda existam obstáculos a serem 

superados. Vale ressaltar a necessidade de que o profissional esteja sempre se 

qualificando e que seja apto a acompanhar as mudanças que o mundo globalizado 

impõe, já que este é um dos requisitos primordiais para o sucesso de sua carreira 

profissional.  Considerando-se a relevância desse tema, sugere-se a realização de novas 

pesquisas na área, tais como: as oportunidades e desafios externos para o profissional de 

Secretariado Executivo, o confronto entre a percepção dos gestores e profissionais de 

Secretariado Executivo.  
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APÊNDICE–A 

 

 

 

Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e 

Graduação de Secretariado Executivo 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES 

Esse questionário tem como objetivo investigar as oportunidades e os desafios do 
profissional de Secretariado Executivo nas organizações na visão dos gestores e dos 
profissionais de Secretariado Executivo.  

PARTE I – PERFIL 

1. Sexo 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

2. Idade 

(   ) 20 a 25 anos   

(   ) 26 a 30 anos  

(   ) 31 a 35 anos  

(   ) Mais de 35  

3. Área de atuação 

(   ) Comércio 

(   ) Indústria 

(   ) Serviços 

(   )Outro______________________________________________________________________ 

4. Tempo de serviço? 

(   ) Menos de 05 anos 

(   ) Entre 05 e 10 anos 

(   ) Mais de 10 anos 
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(   ) Outro_____________________________________________________________________ 

5. Qual tipo de empresa você trabalha? 

(  ) Pública    

(  ) Privada 

6. Tamanho da empresa:  

(  ) Pequena 

(  ) Média 

(  ) Grande 

7. Cargo  

(   ) Presidente 

(   ) Diretor 

(   ) Gerente 

(   ) Supervisor 

(   ) Coordenador 

(    ) Outros____________________________________________________________________ 

PARTE II –AS OPORTUNIDADES E OS DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS DE 
SECRETARIADO EXECUTIVO NAS ORGANIZAÇÕES NA VISÃO DOS 
GESTORES 

1. Na empresa onde você trabalha, quantos profissionais formados em Secretariado 
Executivo atuam, exercendo o cargo? 

 
(  ) 1  
(  ) 2 a 5 profissionais 
(  ) 5 a 10 profissionais 
(  ) Mais de 10 profissionais 

  
2. Desses profissionais formados, quantos tem registro de Secretário (a) Executivo (a) 
na carteira? 

 
(  ) 1   
(  ) 2 a 5 profissionais  
(  ) 5 a 10 profissionais  
(  ) Mais de 10 profissionais 
(  ) Nenhum 
 
3. Na sua empresa tem algum Secretário (a) Executivo (a) assumindo um cargo de 
chefia?  

 
(  ) Sim 
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(  ) Não 
 

4. A sua empresa tem investido em cursos de capacitação para os profissionais de 
Secretariado Executivo: 

 
(  ) Pelo menos uma vez por ano 
(  ) A cada dois anos 
(  ) Investimos em vários cursos ao longo do ano 
(  ) A empresa ainda não investiu em cursos de capacitação para esse profissional 
 
5. A sua empresa paga salário igual ou superior ao valor piso salarial do profissional R$ 
911,50? 
 
(  ) Sim 

(  ) Não 
(  ) Para alguns profissionais sim, para outros não 
Comente sua resposta:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
6. Quando surge a necessidade de uma tomada de decisão dentro da sua empresa, há 
alguma participação dos profissionais de secretariado executivo no processo? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Ás vezes 
(  ) Nunca 
Comente: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7. Qual a chance do profissional de Secretariado Executivo que está entrando na sua 
empresa de conseguir uma boa colocação? (Se desejar, marque mais de uma opção) 
 
(  ) Ter formação superior 
(  ) Inglês fluente 
(  ) Desejável um segundo idioma estrangeiro 
(  ) Experiência 
(  ) Domínio de informática (pacote Office, SAP e sistemas de gestão, outros) 
(  ) Conhecimentos de cerimonial e protocolo e organização de eventos 
(  ) Gestão de viagens (vôos, hotéis, traslados, locação de carro, roteiros) 
(  ) Flexibilidade para atender vários gestores ao mesmo tempo 
(  ) Facilidade de relacionamento 
(  ) Ética 
(  ) Discrição 
(  ) Outros______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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8.Dos itens abaixo, quais são os requisitos desejáveis para que um profissional de 
Secretariado Executivo possa atuar na sua empresa? (Se desejar, marque mais de uma 
opção) 

 
( ) Ter a capacidade de gerenciamento, habilidade para tomar decisões, relacionar-se 
com todos os níveis hierárquicos, bem como capacidade para entender o negócio e as 
estratégias da organização.  
( ) Que seja um solucionador de problemas, pois o executivo confia e delega   atividades 
extremante importantes.  
( ) Servir cafezinho e desempenhar tarefas rotineiras de escritório. 
( ) Dominar determinados conhecimentos e habilidades como: finanças, economia, 
marketing, relações humanas no trabalho e idiomas. 
(  ) Outros______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE–B 

 

 

Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e 

Graduação de Secretariado Executivo 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO 
EXECUTIVO. 

Esse questionário tem como objetivo investigar as oportunidades e os desafios do 
profissional de Secretariado Executivo nas organizações na visão dos gestores e dos 
profissionais de Secretariado Executivo.  

PARTE I – PERFIL    

1. Sexo 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

2. Idade 

(   ) 20 a 25 anos   

(   ) 26 a 30 anos  

(   ) 31 a 35 anos  

(   ) Mais de 35  

3. Área de atuação 

(   ) Comércio 

(   ) Indústria 

(   ) Serviços 

(   ) Outro_____________________________________________________________________ 

4. Tempo de serviço? 

(   ) Menos de 05 anos 

(   ) Entre 05 e 10 anos 

(   ) Mais de 10 anos 

(   ) Outro_____________________________________________________________________ 
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5. Qual tipo de empresa você trabalha? 

(  ) Pública    

(  ) Privada 

6. Tamanho da empresa:  

(  ) Pequena 

(  ) Média 

(  ) Grande 

7. Qual é o seu nível educacional? 

(  ) Graduação 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

PARTE II – AS OPORTUNIDADES E OS DESAFIOS PARA A ATUAÇÃO DO 
PROFISSIONAL DE SECRETARIADO NA VISÃO DOS PROFISSIONAIS 

1. Marque a opção que melhor se enquadra na sua realidade na empresa onde atua: 

( ) Exerço a profissão com carteira assinada e recebo salário igual ou superior ao piso 
R$ 911,50. 

( ) Embora exerça a profissão de Secretário (a) Executivo (a), não trabalho de carteira 
assinada e mesmo formado (a), recebo salário inferior ao piso salarial de R$ 911,50. 

( ) Exerço a profissão de Secretário (a) Executivo (a), porém, não trabalho de carteira 
assinada mas recebo salário superior ao piso de R$ 911,50. 

( ) Sou formado (a) em Secretariado Executivo, porém, minha carteira é assinada com 
outro cargo e recebo salário superior ao piso de R$ 911,50. 

(  ) Outros______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________     

______________________________________________________________________      

2. Qual é o seu salário atual e que benefícios lhe são oferecidos? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________          

3. Você considera o seu salário compatível com as responsabilidades delegadas a você? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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(  ) Ás vezes 

(  ) Nunca 

Comente sua resposta: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. A empresa na qual você trabalha lhe oferece oportunidades para o seu 
desenvolvimento profissional, como cursos, palestras, entre outras? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Ás vezes 

(  ) Nunca 

Comente sua resposta: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5. Dos ítens abaixo, marcar o (os) que melhor indica (m) a sua forma de atuação na 
organização onde atua.  

( )Assessor Executivo – sendo o agente executor e multiplicador mais próximo do 
executivo na organização;  
( )Gestor – veicular a prática do exercício de atribuições e responsabilidades, das 
funções de Secretariado Executivo, exercendo as funções gerenciais como: capacidade 
de planejar, organizar, implantar e gerir programas de desenvolvimento;  
(  )Empreendedor – promover as idéias e as práticas inovadoras, com competência para 
implantar resoluções alternativas e inovadoras, bem como capacidade crítica, reflexiva e 
criativa;  
(  )Consultor – estender à empresa e à sua cadeia produtiva seus objetivos e     políticas, 
trabalhar com a cultura da organização, transformando-as em oportunidades.  
(  )Outros______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________          

 ______________________________________________________________________ 

6. Quais são as suas atribuições e responsabilidades?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

7. Quais são os requisitos requeridos para a sua atuação na organização onde atua? (Se 
desejar, marque mais de uma opção) 
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( )Ter a capacidade de gerenciamento, habilidade para tomar decisões, relacionar-se 
com todos os níveis hierárquicos, bem como capacidade para entender o negócio e as 
estratégias da organização.  

(  )Que seja um solucionador de problemas, pois o executivo confia e delega   atividades 
extremante importantes.  

(  )Desempenhar tarefas rotineiras de escritório. 

(  )Outros ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Ao concluir o curso de secretariado executivo você sentiu dificuldade para conquistar 
espaços nas organizações da cidade de Fortaleza? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comente sua resposta: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

9. Em sua opinião, as oportunidades para a atuação do profissional de Secretariado 
Executivo nas organizações da cidade de Fortaleza- CE: 

(  ) É abrangente e oferece muitas oportunidades na área e bom salário. 

(  ) Embora as oportunidades de inserção sejam abrangentes, como formado encontro 
dificuldade para arranjar trabalho que pague bom salário.  

(  ) Existem poucas oportunidades de trabalho na área. 

(  ) Existem muitas oportunidades, inclusive por meio de concurso público. 

(  )Outros_______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________          

10. Em sua opinião, quais são os desafios enfrentados pelo profissional de secretariado 
executivo nas organizações? (Se desejar, marque mais de uma opção) 

(  )O Profissional de Secretariado Executivo deve manter-se sempre aberto para novas 
aprendizagens na execução das atividades que lhe são confiadas, pois com isso obterá 
êxito.  

(  )Precisa dedicar-se ao conhecimento do trabalho que irá realizar e deve usar sempre o 
bom senso e o equilíbrio para que possa transmitir confiança e capacidade de solucionar 
problemas. 

(  )Como todas as áreas estão alicerçadas em pessoas e processos, os profissionais de 
Secretariado Executivo tem que possuir competências técnicas (conhecimento de 
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métodos para o desenvolvimento de atividades administrativas que irão assegurar a 
eficácia de resultados) e competências humanas (consciência de seus deveres, dedicação 
ao trabalho, equilíbrio emocional para desempenhar suas atividades, ser digno (a) de 
confiança, saber delegar atividades e ter habilidades para trabalhar em equipes).  

 (  )Outros______________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________           

  _____________________________________________________________________ 

11. Em sua opinião, quais profissionais de secretariado encontram oportunidades de 
inserção nas empresas e de desenvolvimento profissional? (Se desejar, marque mais 
de uma opção) 

( )Aquele que sabe ser flexível, isto é, que tem relações conforme os casos se 
apresentam ou conforme as pessoas são.  

(  )O profissional que tem o conhecimento de si mesmo, uma melhor compreensão dos 
outros e uma boa convivência grupal.  

(  )O profissional de Secretariado Executivo precisa trabalhar harmoniosamente com 
seus colegas, procurando não fazer distinção. Deve demonstrar lealdade, confiabilidade 
e bom senso.  
(  )Outros______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________          

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


