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RESUMO 

O  mercado  de  trabalho  está  cada  vez  mais  competitivo.  As  organizações  buscam  por 
profissionais  que  se  diferencie  dos  demais.  Esta  competição  determina  que  apenas  os 
melhores consigam boas colocações no mercado. Há ainda, aqueles que já  estão inseridos 
buscam por reconhecimento e promoção dentro das próprias organizações. Diante do exposto 
é de suma importância que o profissional de secretariado executivo saiba se posicionar de 
maneira  coerente  diante  das  organizações.  A  ferramenta  mais  utilizada  para  esse 
posicionamento é a elaboração do plano de marketing pessoal. Esta pesquisa procura saber se 
o profissional de secretariado possui conhecimento sobre marketing pessoal e se utiliza essa 
ferramenta para o alcance do sucesso. Primeiramente é necessário compreender o conceito 
de marketing empresarial e verificar as mudanças no perfil deste profissional. Esse trabalho 
utilizou  um  questionário  com  profissionais  da  área  para  identificar  se  estes  utilizam  do 
marketing pessoal em seu dia-dia.

Palavras – chaves: reconhecimento, promoção, marketing pessoal, carreira, secretariado.
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
A falta de profissionais capacitados disponíveis no mercado faz com que as 

empresas busquem cada vez mais aqueles sem experiência, que passarão a ser treinados 

pela própria empresa e desenvolverão habilidades que fará toda diferença para o seu 

crescimento profissional.  

A Globalização e empregabilidade são fenômenos cruciais para o mercado mundial. 

Enquanto a primeira cresce expandindo-se pelos países tecnologicamente atrasados 

introduzindo máquinas mais avançadas aumentando a produção e enfatizando o famoso 

“desemprego tecnológico”1, a empregabilidade sofre conseqüências gravíssimas, tendo o 

indivíduo que enfrentar um desafio constante que é o de superar a supremacia das 

máquinas. 

As organizações buscam insumos (matéria-prima, fornecedores, capital humano, 

equipamentos) que facilitem a compreensão da dinâmica dos mercados. Quanto ao capital 

humano, não é interessante para as organizações manter em seu quadro funcional, pessoas 

que não estejam adaptadas ás novas mudanças. Os colaboradores tendem a mostrar o seu 

diferencial utilizando os métodos de marketing pessoal. O marketing pessoal tem por 

objetivo ajudar àqueles que estão fora do mercado à inserir-se  novamente e, a fornecer 

técnicas para os que já estão inseridos, conseguirem o desenvolvimento e o 

reconhecimento dentro das grandes organizações. 

O estudo do marketing pessoal é de suma importância para a conquista de uma 

carreira prospera e duradoura. Já que na era da tecnologia, onde o capital humano está 

sendo desvalorizado permanece aquele que possuir um diferencial em relação aos seus 

concorrentes.  

É importante a todo profissional independente da área que atue saber utilizar de 

estratégias de marketing pessoal para a conquista do seu espaço. Neste trabalho faremos 

um breve estudo voltado para o profissional de Secretariado Executivo que desde os 

primórdios, vem sofrendo inúmeras mudanças para que não haja a extinção dessa  tão  

importante  profissão no mercado mundial. 

                                                             
1
 Desemprego tecnológico – desemprego gerado pela combinação da utilização em grande escala da tecnologia 

de informática e telecomunicações, aliada às novas técnicas como meio de aumentar a produtividade das 
empresas, com a conseqüente redução da mão-de-obra. Monteclaro, Lauro A. - Revista Espaço Acadêmico – Nº. 
036 – maio de 2004. 
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O marketing pessoal ainda é um tema muito complexo, por utilizar de técnicas do 

marketing convencional para a ascensão da carreira do indivíduo. Para o profissional de 

secretariado, praticar o marketing pessoal é essencial, pois precisa manter constantes 

relacionamentos interpessoais, captar e manter novos clientes, além de estabelecer um elo 

de ligação tanto interno (gestores x colaboradores) quanto externo (fornecedores x 

clientes). O profissional também representa as organizações em diversos momentos e 

precisa ser apreciador do marketing pessoal para refletir com perfeição a marca da empresa 

na qual representa. 

Com base no que foi dito até aqui, esta pesquisa buscou compreender questões 

como: Qual a influência do marketing pessoal na ascensão da carreia do profissional de 

secretariado? Os profissionais buscam investir em suas carreiras e de que maneira isso é 

realizado? 

O objetivo Geral identificar a importância atribuída ao marketing pessoal para 

alavancar a carreira do profissional de Secretariado Executivo. 

            Os objetivos específicos são: conhecer se o profissional de Secretariado Executivo 

possui algum tipo de conhecimento sobre o marketing pessoal;  

Identificar os benefícios que a utilização desta ferramenta pode trazer para estes 

profissionais; 

 
1.1. Justificativas 

 
Considerando que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, dinâmico 

e surpreendente é de fundamental importância entender o que é marketing pessoal e sua 

aplicabilidade no mundo atual; 

Considerando que não basta a inserção no mercado de trabalho, o profissional de 

Secretariado Executivo busca incansavelmente o reconhecimento dentro das organizações 

e a melhor forma de alcançar esse objetivo é através do marketing pessoal. 

No âmbito social este trabalho irá contribuir para a compreensão do papel da 

globalização nas relações de trabalho e entender como muitos profissionais estão 

desempregados, na maioria vezes, por não se atentarem a prática daria do marketing 

pessoal em sua carreira; 

No entanto, para o âmbito acadêmico, este trabalho contribuirá para a ampliação de 

pesquisas referentes à área secretarial, tendo em vista, possui um campo de pesquisa 

pequeno, principalmente no estado do Ceará cujo o curso de nível superior pela 
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Universidade Federal do Ceará, tem apenas 16 anos de criação; Contribuirá ainda, para o 

desenvolvimento e o aprimoramento de ferramentas ligadas direta ou indiretamente ao 

marketing pessoal na busca incessante pelo reconhecimento deste profissional pela 

sociedade.  

O trabalho possui Seis Capítulos de acordo com a descrição abaixo: 

Neste capítulo inicial são descritos a origem do tema escolhido, objetivos e a 

justificativa da pesquisa. Sua finalidade é apresentar o tema da pesquisa e a estrutura da 

pesquisa. 

O segundo capítulo desenvolve o conceito de marketing e descreve a sua origem até 

os dias atuais. Discorre Sobre o conceito de marketing pessoal e sua aplicabilidade. 

O terceiro capítulo descreve a origem do profissional de Secretariado e sua 

evolução até o presente momento, buscando entender as perspectivas e as exigências do 

mercado para este profissional. 

O quarto capítulo descreve como o profissional de Secretariado Executivo 

desenvolve o marketing pessoal em sua carreira. Mostra as dificuldades encontradas por 

este profissional no que diz respeito à aplicabilidade do marketing pessoal.  

O quinto capítulo discorrerá sobre a metodologia adotada e a conclusão dos 

resultados encontrados na aplicação dos questionários.   
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2 ENTENDENDO O MARKETING 

  

O marketing tornou-se necessário para todo o tipo de organização, seja esta pública 

ou privada, por ser utilizado como uma ferramenta indispensável para alocação de recursos 

(humanos e financeiros) dentro das grandes organizações. Hoje a organização que não se 

adaptar ao marketing, conhecendo suas estratégias e sua aplicabilidade está fadada ao 

fracasso. Pois por meio do marketing procura-se fascinar os consumidores e criar uma 

intensa necessidade de adquirir bens ou serviços, além de conhecer as necessidades dos 

consumidores que é a parte central de toda empresa.  

De acordo com Mccarthy e Perreault (1997, p. 24): “O termo marketing vem da 

palavra mercado, que é um grupo de consumidores potencias com necessidades similares 

que está disposto a trocar com vendedores que oferecem vários bens e/ou serviços, isto é, 

meios de satisfazer aquelas necessidades.”  

Para Abreu (1996, p.) marketing é:  

 
 
Fabricar produtos com qualidade que atendam às expectativas geradas no cliente; é 
oferecer serviços que encantem o cliente e que o tornem cativo. Marketing é acima 
de tudo, e antes de mais nada, respeito ao consumidor pois é ele que, indiretamente, 
paga as contas da sua empresa e os salários de seus funcionários.  
  

Kotler e Armostrong (1998,) Ressalta: 

 
Para que haja trocas é necessário que cinco condições sejam satisfeitas: Existência 
pelo menos duas partes envolvidas; Cada parte tem algo que pode ser de valor para a 
outra; Cada parte tem capacidade de comunicação e de entrega; Cada parte é livre 
para aceitar ou rejeitar a oferta; Cada parte acredita estar em condições de lidar com 
a outra.  
 
 

Este processo de troca sofreu inúmeras mudanças no decorrer dos tempos. Como não 

existia concentração de mercado, apenas nas cidades portuárias em que as mercadorias 

chegavam diretamente aos clientes, alguns países adotaram formas rudimentares de expandir 

seus produtos, como por exemplo, no EUA o comércio era feito pelo Peddle, uma espécie de 

caixeiro-viajante que seguia para o interior americano e oferecia produtos de pequeno volume. 

No Brasil, o tropeiro viajava por caminhos abertos pelos bandeirantes, levando seus produtos 

para os grandes fazendeiros e abastecendo todo o setor rural. 

Com o passar dos tempos, a comercialização (troca) passou a possuir novos 

componentes que mudaram consideravelmente o conceito de mercado tais como: 
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intermediários de diversos tipos, surgimento de novas moedas e diferentes formas de 

pagamento. É nesse momento que surge, o que seria a base para o Marketing.  

Na era medieval, onde surgiram os primeiros mercados, a comercialização dava-se por 

meio de vilarejos e praças onde os compradores e vendedores reuniam-se pra comprar seus 

bens. Atualmente, o mercado está cada vez mais amplo. A comercialização ocorre em grandes 

centros comerciais. E graças a nova era tecnológica, o mercado virtual toma grandes 

proporções mundiais. 

Entretanto, no passo em que o mercado se amplia velozmente, restringe as empresas 

do alcance de suas metas devido a saturação de produtos parecidos no mercado. O diferencial 

é o alicerce para a plenitude organizacional. Este diferencial pode ocorrer em produtos ou 

serviços, dependendo do grau de investimento que seja depositado sobre os mesmos. 

Contudo o mercado está aberto a inovações, sejam estes Tangíveis ou intangíveis, cabe 

as organizações adotar a melhor forma de explorá-las. Vale ressaltar que o capital humano 

com suas limitações ainda é mais importante para o crescimento organizacional e não serão 

substituídos pelo avanço tecnológico.  

O marketing sofre contínuas mudanças. E seu conceito adapta-se de acordo com a 

necessidade do mercado. No quadro 1 é apresentado a evolução das definições de marketing: 

Segundo Duncker (1992): “Pode-se presumir que sempre haverá alguma necessidade 

de vender. Mas a meta do marketing é tornar a venda supérflua. É conhecer e entender tão 

bem o consumidor que o produto ou o serviço se adapte a ele e se venda sozinho”.  

Kotler (2000) afirma que o marketing passou a tomar outras proporções. Passou a ser 

um processo social cujo as pessoas obtém aquilo da qual necessitam de acordo com a criação, 

oferta e livre negociação de produtos e serviços. Nessa fase o marketing volta-se literalmente 

para o consumidor. Buscando identificar seus desejos e satisfazê-los de acordo com a 

percepção de seus compradores (consumidores).  

A Compreensão do marketing é extremamente complexa. Para entendê-lo é necessário 

examinarmos as seguintes características: necessidades, desejos, demandas, produtos, valor, 

satisfação, qualidade, troca, transações, relacionamentos e mercados. 

De acordo com a concepção de Kotler e Armstrong (1998, p.4). Necessidades 

Humanas são: ”estados de carência percebida. [...] Podendo ser necessidades físicas 

(alimentar-se, vestir-se), sociais (participar de um grupo, ser querido) e individuais de 

conhecimento e auto – realização”.  
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Quadro 1: Sinopse da evolução das definições de marketing 

Autor Ano Definição de marketing 

1.America Marketing 

Association 

1960 “O desempenho das atividades de negócios que 
dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao 
consumidor ou utilizador.” 
 

2. Ohaio State 

University 

1965 “O processo na sociedade pelo qual a estrutura da 
demanda para bens econômicos e serviços é antecipada 
ou abrangida e satisfeita através da concepção, 
promoção, troca e distribuição física de bens ou 
serviços.” 
 

3.Kotler e Sidney Levy 1969 “O conceito de marketing deveria abranger também  as 
instituições não lucrativas.” 
 

4.William Lazer 1969 “ O marketing deveria reconhecer as dimensões 
societais, Isto é, levar em conta as mudanças vaticanas 
nas relações sociais.”  
  

5.David Luck 1969 “O marketing deve limitar-se às atividades que 
resultam em transações de mercado.” 

6. Kotler e Gerald 

Zaltmam 

1969 “A criação, implementação e controle de programas 
calculados para influenciar a aceitabilidade das idéias 
sociais e envolvendo considerações de planejamento de 
produto, preço, comunicação, distribuição e pesquisa 
de marketing.” 
 

7. Robert Bartls 1974 “Se o marketing é para ser olhado como abrangendo as 
atividades econômicas e não econômicas, talvez o 
marketing como foi originalmente concebido reapareça 
em breve com outro nome.” 

8. Robert Haas 1978 “É o processo de descoberta e interpretação das 
necessidades e desejos do consumidor para as 
especificações de produto e serviço, criar a demanda 
para esses produtos e serviços e continuar a expandir 
essa demanda.” 

9. Robert Haas 1978 MARKETING INDUSTRIAL – “É o processo de 
descoberta e interpretação das necessidade, desejos e 
expectativas do consumidor industrial e das exigências 
para as especificações do produto e serviços e 
continuar através de efetiva promoção, distribuição, 
assistência pós-venda a convencer mais e mais clientes 
a usarem e a continuarem usando esses produtos e 
serviços.” 

10. Philip kotler 1997 É o processo de planejamento e execução desde a 
concepção, preço, promoção e distribuição das idéias, 
bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os 
objetivos de pessoas e organizações. 

 
Fonte: Cobra, 1997, p. 27. 
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De acordo com a concepção de Kotler e Armstrong (1998, p.4). Necessidades 

Humanas são: ”estados de carência percebida. [...] Podendo ser necessidades físicas 

(alimentar-se, vestir-se), sociais (participar de um grupo, ser querido) e individuais de 

conhecimento e auto – realização”.  

Segundo Cobra (2007, p. 38) as necessidades podem ser classificadas ainda como: 

Inata – são necessidades em que as pessoas já nascem com ela; Universal – são necessidades 

comuns a todas as pessoas independente do local onde estejam; Não Direcionais – são 

necessidades que surgem no indivíduo mas que este não sabe como satisfazê-las; insaciável – 

nem todas as necessidades do consumidor podem ser totalmente satisfeitas. 

Os desejos são descritos como objetos que satisfazem as necessidades do indivíduo. 

São necessidades humanas moldadas pela cultura e pelas características individuais.   

(KOTLER e ARMOSTRONG,1998, p. 4) 

Segundo Macêdo (2003, p.04) Demanda é: “a ação a partir do desejo das pessoas 

aliados a possibilidade de pagar, comprar um bem ou serviço desejado”. 

De acordo com Macêdo (2003, p.04) “produto é: o objeto de desejo materializado e 

disponível em qualquer oferta que satisfaça a necessidade ou um desejo”.  

Quanto ao valor, os clientes não fazem distinção do mesmo sobre o produto. Esse 

valor é convertido em benefícios ou em vantagens que o produto oferece. Complementa 

Macêdo (2003, p.05):  

 
O valor para o cliente pode ser definido como a razão entre o que o cliente recebe, o 
produto com seus benefícios funcionais e emocionais e o que ele paga, valor 
monetário destinado a compra, portanto, a satisfação do cliente é obtida entre a 
expectativa gerada e o desempenho do produto 
 
 

 A satisfação do cliente “depende do desempenho do produto percebido com relação 

ao valor relativo às expectativas, do comprador. Se o desempenho faz jus às expectativas, o 

comprador fica satisfeito”. (KOTLER e ARMSTRONG, 1998, p.6). E por conseqüência, a 

satisfação está diretamente ligada à qualidade total, ou seja. É a adequação daquilo que é 

oferecido pelo fornecedor com o que é desejado pelo cliente. Como o cliente passa a ser mais 

exigente, as empresas tendem a investir cada vez mais na qualidade de seus produtos. É uma 

via de mão dupla. 

A troca é o conceito central do marketing. Para Kotler (1998) a vantagem da troca 

consiste em: 

A pessoa não precisa apropriar-se de objetos alheios ou viver de caridade, nem ter 
habilidade para produzir para atender todas as suas necessidades. Pode dedicar-se a 
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fazer o que sabe e trocar isso pelos artigos que necessita, feitos por outrem. Assim a 
troca permite que a sociedade produza muito mais do que em qualquer outro sistema 
alternativo. 
 

As transações fazem parte do marketing de relacionamento. O profissional de 

marketing necessita construir relacionamentos a longo prazo com distribuidores, clientes e 

fornecedores, estes são parceiros de toda organização.  O conceito de troca leva ao conceito 

de mercado que por sua vez nos leva ao conceito de marketing, ou seja, cada elemento 

exposto tem ligação direta um com o outro, tornando impossível a análise isolada apenas de 

um único elemento. 

 

  

2.1. Composto de Marketing ou 4P’s 

 

 Mix de marketing, 4P’s ou Composto de Marketing é o conjunto de ferramentas de 

marketing que a empresa utiliza para conseguir seus objetivos de marketing no mercado-alvo. 

Para Kotler e Armostrong (1998, p.31) Mix de marketing é: “Grupo de variáveis controláveis 

de marketing que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo. 

Consiste em todas as ações da empresa com a intenção de influenciar a demanda do seu 

produto”.  

É constituído pelas seguintes Variáveis: Produto, Preço, Ponto de venda (praça) e 

Promoção. 

Para Pavan (2007)“ Produto é o que pode satisfazer a necessidade de alguém que tem 

um desejo. É qualquer coisa oferecida para consumo ou aquisição, pode ser incluído como 

objetos físicos, serviços ou idéias”. 

Produto é a junção de bens e serviços que a empresa oferece ao mercado-alvo. Poder 

ser caracterizado como: (variedade de produtos, qualidades, design, nome da marca, 

embalagem, tamanhos, serviços, garantias). KOTLER e ARMOSTRONG (1998, p.), 

De acordo com Macêdo (2003, p.7) os produtos podem ser classificados em três 

grupos: bens não-duráveis – são bens tangíveis normalmente consumidos ou usados uma ou 

poucas vezes (produtos de higiene e limpeza, alimentos e algumas categorias de bebidas) bens 

duráveis – são bens tangíveis normalmente usados durante um longo período de tempo 

(Exemplo: eletrodoméstico, eletro-eletrônico, automóveis); serviços – são produtos 

intangíveis, inseparáveis, variáveis e perecíveis. 
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  O preço é o que o cliente está disposto a pagar para obter um determinado produto 

entre eles estão: (listas de preços, descontos, subsídios, período para pagamento, condições de 

crédito). Para Macêdo (2003, p.08), as empresas não determinam um preço único e sim 

elaboram uma estrutura de determinação de preços com base nas variações geográficas na 

demanda e nos custos, exigência do mercado, oportunidade de compra entre outros fatores.   

A praça ou ponto-de-venda esta relacionada à distribuição e comercialização do 

produto. (cobertura, sortimentos, localização, estoque, transporte, logística). “É qualquer 

conjunto de empresas (ou indivíduo) situado entre o produtor e o consumidor ou usuário 

final.” (MCCARTHY e PERREAULT, 1997, p.46) 

A promoção é a forma como determinado produto é apresentado aos consumidores. A 

maneira de chamar a sua atenção (propaganda, promoção de vendas, venda pessoal relações 

públicas). De acordo com Odgen (1996 p. 13 apud Macêdo,2003 p. 11) propaganda é:  

 
O desenvolvimento e a execução de qualquer mensagem de lembrança, informativa 
ou persuasiva, comunicada a um mercado ou público-alvo através de um meio não-
pessoal. (...) O benefício chave da propaganda é a capacidade de comunicar uma 
mensagem para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Isto porque as 
pessoas se identificam com os personagens da propaganda, mesmo sendo 
impossibilitado personalizar uma mensagem para cada consumidor 
 

Segundo Ogden (1996, p.20 apud Macêdo 2003, p. 20) o objetivo da promoção de 

vendas é: “Criar ou induzir compras. O comprador pode ser o consumidor final, um 

intermediário ou a própria equipe de marketing de uma organização”.  

Para Raymundo (2009) venda pessoal é:  

 
A venda pessoal resulta em uma venda real – o vendedor pode sair do escritório do 
cliente com um pedido na mão. Assim, a venda pessoal é uma das poucas formas de 
promoção que podem ser ligadas diretamente à venda de um produto especifico. 
Portanto, venda Pessoal é a comunicação verbal direta concebida para explicar como 
bens e serviços ou idéias de uma pessoa ou empresa servem às necessidades de um 
ou mais clientes potenciais. 
 
 

 Segundo Kotle (2000, p.52 apud Macêdo, 2003, p.13): “Relações Públicas envolve 

uma variedade de programas desenvolvidos para promover ou proteger a imagem de uma 

empresa ou de seus produtos particulares”. 

Para Kotler e Armostrong (1998), as empresas deveriam adotar, além dos 4 P’s, 

também adotar os 4C’s que seriam: Necessidades e desejos do clientes (costumer needs and 

wants), custo para o consumidor (cost to the costumer), conveniência (convenience) e 

comunicção (communication). Segundo Cobra (2007, p. 31), para os 4C’s, a ênfase deve ser 
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dada ao custo para o consumidor dos produtos ofertados atendendo as necessidades e desejos, 

comunicando os benefícios ao seu público-alvo e proporcionado a ele toda a conveniência 

possível seja ele em termos de facilidades de compras e de entrega além de um leque de 

serviços. 

Há ainda, os 4A’s, segundo Cobra (2007) “descreve, além, do composto 

mercadológico, a interação da empresa com o meio ambiente e avalia os resultados 

operacionais da adoção do conceito de marketing em função dos objetivos da empresa”. 

 

 

Quadro 2: Conceituação dos 4A’s 

Tipos Conceituação 

1. Análise  Visa a identificar forças vigentes no mercado e suas interações 

com a empresa. Os meios utilizados para tal fim são: pesquisa de 

mercado e o sistema de informação em marketing. 

2. Adaptação É o processo de adequação das linhas de produtos ou serviços da 

empresa ao meio ambiente identificado através da análise. E isso 

ocorre através da apresentação ou configuração básica do 

produto: design, embalagem e marca. E ainda por meio do preço 

e da assistência ao cliente. 

3. Ativação Os elementos-chave da ativação são a distribuição (seleção dos 

canais),  a logística (a entrega e armazenagem de produtos), a 

venda pessoal (o esforço para efetuar a transferência de posse  do 

bem ou serviço) e o composto de comunicação (publicidade, 

promoção de vendas, relações públicas e merchandising ) 

4. Avaliação É o controle dos resultados do esforço de marketing , 

isoladamente ou em conjunto. Essa função é também chamada 

auditoria de marketing. 

 

Fonte: Cobra, 1997, p. 31. 
 

De acordo com a Figura -1, o composto de Marketing está diretamente interligado com 

o público-alvo. Isso acontece devido o cliente ser o objetivo principal das organizações 

mundiais. E para satisfazê-lo, as organizações precisam fazer com que hajam uma interação 

entre o composto de marketing e o mercado-alvo. 
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Fígura 1: Marketing Mix (Composto de Marketing) 

 
                Fonte: portal do marketing. 

 

 

Baseando-se no composto de marketing, cada empresa adota uma estratégia para 

conseguir vender seus produtos e serviços de maneira eficiente para a sociedade. A orientação 

ou filosofia estratégica norteará todos os negócios da empresa e a sua forma de agir diante do 

mercado e dos seus clientes. Essa orientação conduz as atividades das organizações em 

relação ao marketing e pode ser definida por 4 (quatro) elementos: orientação voltada para a 

produção, produto, venda, marketing e marketing social.  

Quando as organizações utilizam a filosofia voltada para o produto, segundo Kotler 

(1999), adotam o conceito de que os clientes preferem produtos que tenham uma boa 

qualidade, aspectos inovadores e alto desempenho em relação as suas expectativas. Isso 

requer constantes mudanças nos produtos. Não basta apenas colocar produtos novos no 

mercado é necessário entender o que o cliente está buscando para suprir suas necessidades. 

Segundo Kotler (1996, p.39): 

 
O conceito de produto é uma orientação da administração que pressupõe que os 
consumidores responderão favoravelmente aos bons produtos cujos preços seja, 
razoáveis e que basta um pouco de esforço de marketing da empresa para se 
conseguir vendas e lucros satisfatórios.  
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Já a filosofia de orientação para venda é adotada em produtos de baixa procura, como 

por exemplo, enciclopédias ou seguros. Tem o papel principal de vender produtos com base 

em seus benefícios. É a forma de exaltar características não percebidas nos produtos pelos 

consumidores. 

 
A maioria das empresas pratica o conceito de venda quando tem excesso de 
produção. Seu objetivo é vender o que fazem, e não fazer o que o mercado deseja. 
Concentra-se em desenvolver transações de venda, e não em construir 
relacionamentos lucrativos a longo prazo com os clientes. Parte do princípio de que 
os clientes que são convencidos a comprar o produto gostarão dele. Estudos 
mostram que clientes insatisfeitos não compram de novo. (KOTLER, 1998, P.10) 

 
 

 O conceito de marketing orienta que o sucesso organizacional vai depender da 

identificação das necessidades e desejos de seus clientes superando os serviços e produtos de 

seus concorrentes. Fazendo uma comparação entre o conceito de vendas e marketing, é 

possível perceber que o primeiro possui uma perspectiva de dentro pra fora, ou seja, a 

empresa não está preocupada em identificar seus clientes ou entender por que esses 

compraram seus produtos, e sim em obter lucros em curto prazo. No entanto, no conceito de 

marketing a empresa possui um mercado já pré-estabelecido, com uma perspectiva de fora pra 

dentro. Incorpora o que o realmente o cliente deseja.  

O conceito de Marketing societário ou social é o mais recente no mundo empresarial. 

Baseia-se no seguinte: “A organização deve determinar as necessidades, desejos e interesses 

dos mercados-alvo e então proporcionar aos clientes um valor superior de forma a manter ou a 

melhorar o modo de vida do cliente e da sociedade”. (KOLTER e ARMSTRONG, 1998. p. 

10).  

Este conceito talvez seja o mais utilizado pelas organizações no mundo inteiro nos 

próximos anos. Isso por que estas têm o papel de cuidar do meio ambiente e 

consequentemente da sociedade. Tendo em vista que as organizações são as principais 

causadoras de fenômenos que afetam direta ou indiretamente o planeta tais como: o 

aquecimento global, poluição dos mares e rios, desmatamentos exorbitantes extinção de 

animais e outros fatores que aos poucos destroem o meio ambiente e trazem conseqüências 

graves para a sociedade.  

No século XXI, as organizações começam a perceber que o cliente é quem determina 

o posicionamento das empresas no mercado. E elaboram estratégias voltadas para o 

marketing. A empresa que cria seu plano de marketing sem verificar as tendências do 

mercado está a poucos passos do fracasso e do esquecimento. Pois há dois tipos de empresas: 
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aquelas que mudam e aquelas que desaparecem. Buscar um diferencial é o melhor método de 

se firmar no mercado. 

Na sociedade, o marketing exerce uma função extremamente importante, molda e 

determina comportamentos através da mídia e das atividades mercadológicas. As empresas e 

as entidades devem, portanto, desempenhar suas formas comerciais com grande preocupação 

sobre as conseqüências que suas atividades podem causar na sociedade. As empresas que não 

cumprirem seu papel social estão fadadas ao fracasso.  

Portanto, o papel do marketing na sociedade é permitir a vida acontecer com suas 

necessidades básicas e mais conforto. O marketing está ligado intrinsecamente ao ser humano 

em todos os momentos de sua vida sejam estes no âmbito profissional, pessoal ou acadêmico. 

O marketing no Século XXI vê o cliente como centro de tudo. As organizações 

percebem diariamente que a satisfação do cliente é o êxito de qualquer empresa. Os clientes 

por sua vez, exercem uma nova postura no mercado. Não procuram saber quais fórmulas 

foram usadas pra que determinado produto tenha sido criado, mas sim, que vantagens este irá 

contribuir para a sociedade e para si mesmo.  

É obvio que as organizações devem exercer sua função social. Pois a imagem da 

empresa é tudo. É notório que o cliente estar mais observador. O mesmo consegue perceber 

quais empresas estão investindo em responsabilidade social, àquelas que visam 

exclusivamente o lucro. O cliente estar preocupando-se com todo processo produtivo de um 

determinado produto e é capaz de abrir mão do mesmo, se este for oriundo de exploração 

infantil, trabalho escravo ou até mesmo da má conservação do meio ambiente.  

Hoje as organizações, buscam divulgar seus produtos de forma segmentada. Visando 

conseguir uma fatia do mercado, que se mostra extremante competitivo e inovador. Para isso, 

utilizam o marketing em todos os setores. Hoje o marketing é essência de todas as 

organizações e existe para todas as finalidades. Entre as modalidades mais conhecidas do 

marketing destacam-se: 

a) Marketing social – avalia a qualidade das relações sociais por meio de indicadores 

sociais, tais como natalidade e mortalidade, saneamento básico entre outros; 

b) Marketing Político – o político utiliza as técnicas de marketing para se promover 

durante a s eleições; 

c) Marketing de Serviço - é aplicável o conceito de marketing sejam em serviços de lazer, 

de profissionais ou liberais; 
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d) Marketing agrícola – a venda de produtos e serviços agropecuários pode ser regida por 

técnicas mercadológicas, como pesquisas, serviços ao cliente etc.; 

e) Marketing Industrial - a especificação do produto, no processo de pré-venda, a 

instalação do produto ou serviço e as garantias de pós-venda fazem parte das técnicas de 

marketing que podem ser adotadas para produtos e serviços industriais. 

f) Marketing de instituições eu não visam lucro – uma empresa que não visa ao lucro 

muitas vezes transfere a posse de um produto ou serviço como uma posse lucrativa, mas 

não recebe dinheiro em troca. Os serviços públicos em geral hoje fazem marketing, 

sobretudo pesquisa de aceitação de seus serviços, publicidade do uso e da importância 

dos seus serviços entre outros.   

 

2.2 Marketing Pessoal 

 

Atualmente o marketing pessoal está sendo utilizado como estratégias para aqueles 

que necessitam de um diferencial para se destacar dentro do mundo organizacional. Vale 

ressaltar que ser o destaque em meio a uma multidão com qualificações muito semelhantes 

não é fácil. É necessário construir algo mais sólido e novo para a obtenção do sucesso. Este 

surge em meio a muito esforço, trabalho e dedicação, pois é algo que vai construindo-se no 

decorrer da vida através de pequenos hábitos e comportamentos. 

No mercado atualmente fala-se muito sobre marketing pessoal. O importante a ser dito 

é que não há uma fórmula correta de como exercê-lo, até porque diferentes influências podem 

acarretar em mudanças. O que cada indivíduo deve salientar é que o marketing pessoal, nada 

mais é que expor seus pontos positivos e melhorar aqueles no qual é considerado negativo.  

Para Kotle (2003 apud TASCIN 2005) marketing pessoal é: “[…] uma nova disciplina 

que utiliza os conceitos e instrumentos do marketing em benefício da carreira e das vivências 

pessoais dos indivíduos, valorizando o ser humano em todos os seus atributos, características 

e complexas estruturas”. 

De acordo com Mello (2004 apud Tascin 2005), marketing pessoal pode ser definido 

por cinco ferramentas: “embalagem do produto (é a aparência da pessoa); higiene pessoal; 

conteúdo (competência, caráter honestidade fidelidade); postura física (credibilidade) e 

comunicação”. 
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A embalagem e a higiene pessoal estão relacionadas com a maneira em que os 

indivíduos são percebidos fisicamente pela sociedade. Essa percepção dar-se pela roupas, cor 

e corte dos cabelos, cuidados com a pele entre outros. 

O conteúdo está ligado diretamente sobre as contribuições deste indivíduo para com o 

meio no qual está inserido, ou seja, o conhecimento adquirido na universidade ou as 

experiências em determinadas áreas. 

Postura física é a imagem em que as pessoas têm sobre determinado indivíduo. É a 

credibilidade sobre seus atos, ou seja, se inspira confiança e coesão no que se dispõe a fazer. 

A comunicação relaciona-se com a maneira como o indivíduo recebe e transmite as 

informações do meio no qual está inserido. Estas características são fundamentais para a 

execução do marketing pessoal. 

Segundo a concepção de Ritossa (2009, p.17) marketing pessoal é: “um conjunto de 

ações planejadas que facilitam a obtenção de sucesso pessoal e profissional seja para 

conquistar uma nova posição no mercado de trabalho, seja para manter sua posição atual.” 

Diferente do que muitos pensam o marketing pessoal não trata o indivíduo como mero 

objeto. Ele busca enaltecer os pontos fortes de cada um e melhorar constantemente os pontos 

fracos. As pessoas deixam imagens ruins ou boas dependendo da forma como se expressam 

externamente ou internamente. O segredo é saber usar características muitas vezes 

despercebidas ou adormecidas de cada um. Segundo Linkemer (1991. p. 20 apud RITOSSA, 

2009, p.19): 

A imagem – profissional ou pessoal – deve ser a genuína expressão do que a pessoa 
é, e não um pacote de truques elaborados para enganar alguém que se está tentando 
impressionar; e essa expressão deve ser adequada à situação, ao ambiente ou á 
cultura em que a pessoa está envolvida.   

 
 

O conceito de marketing pessoal (MP) está relacionado ao comportamento não 

cabendo nesse contexto mentiras e falsidades em relações a novas atitudes. Se o objetivo 

traçado é se destacar no ambiente organizacional, mostrando uma imagem a ser comprável 

pelas empresas, o melhor caminho a seguir é ser verdadeiro sempre.  

 
Na dose certa e de forma planejada, é possível criar e desenvolver uma imagem 
coerente e consistente, envolta em associações psicológicas positivas que dêem 
visibilidade necessária para que uma pessoa se transforme em uma referência no seu 
ambiente vivencial e possa fazer parte dos projetos de vida das outras pessoas. 
(DOIN 2006 apud TASCIN 2005, pag. 04) 
 
 

Para Persona (2005, p.16): 
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Marketing pessoal é uma questão estrutural. Começa no caráter, passa pelo 
comportamento e atitude até chegar à reputação, que é a marca que você deixa nas 
pessoas. Clientes esperam algo de você, e cabe a você entregar aquilo que está 
dentro ou além das expectativas deles. Como vai fazer isso? É preciso começar de 
dentro para fora. Qualquer estratégia de marketing pessoal que se concentre apenas 
na imagem — naquilo que seu cliente percebe aqui e agora — pode ser facilmente 
desmascarada em um mundo onde todos se comunicam com uma facilidade nunca 
vista. É claro que vai ser preciso uma boa dose de inteligência no processo, se o que 
se busca é o marketing pessoal.  
 
 

De modo geral o marketing pessoal deixou de ser voltado apenas para a imagem 

externa passando a valorizar valores intrínsecos como: comportamento, postura, habilidades 

técnicas, formas de comunicação entre outros. É evidente que a imagem externa ainda é de 

suma importância, pois no primeiro contato não há como perceber as qualidades intrínsecas 

de uma determinada pessoa. Ficando a princípio a imagem vista no primeiro contato.  

Para Ritossa (2009 p.19) “a impressão que causamos é processada nos primeiros sete 

segundos em que somos apresentados a alguém [...] e 67% das vezes a primeira impressão 

percebida está correta.” Essa sensação ocorre devido a dois grupos de fatores: fatores não 

controláveis e fatores controláveis. 

Os Fatores não controláveis são formados pela idade, gênero, cor da pele, ou seja, 

”fatores que são determinados em nosso nascimento e não podemos alterá-los.” (RITOSSA, 

2009, p.19). 

Os Fatores controláveis podem ser aprimorado, como por exemplo, aparência física, 

as expressões faciais, contato visual, movimento corporal entre outros. O conjunto desses 

fatores, correspondem a cerca de 50% da nossa imagem. 

No entanto, criar uma marca vendável no mercado irá depender de como somos 

percebidos através dos nossos atributos pessoais e profissionais, competências, 

relacionamentos, aparência comunicação etc. 

Os atributos pessoais podem ser classificados por: carisma, simpatia, empatia, visão, 

missão, determinação, coragem entre outros. No entanto, os atributos profissionais consiste 

em formação acadêmica, domínio de outro idioma, experiências profissionais, cursos de 

qualificação entre outros. Vale ressaltar que ambos se complementam. 

As Competências são conhecidas pelas siglas CHA, ou seja, conjunto de 

conhecimento, habilidades e atitudes de uma pessoa. De acordo com (RITOSSA, 2009, p. 74): 

 
Conhecimentos são conteúdos cognitivos armazenados ao longo do tempo, da 
experiência e do saber de cada um, e são considerados uma competências técnicas, 
assim como as habilidades, que são a forma como cada um faz o seu trabalho e 
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aplica o seu conhecimento na prática. Por outro lado, são competências tidas como 
comportamentais as atitudes, pois se referem ao comportamento de cada pessoa, ou 
seja, à forma de agir, interagir e reagir perante os outros. 
 
 

Sobral (2008, p. 201) complementa: “As atitudes representam predisposições dos 

indivíduos perante objetos, pessoas, eventos, ou situações. São avaliações favoráveis ou 

desfavoráveis”. 

O relacionamento interpessoal é de suma importância para o crescimento de todo 

indivíduo. É impossível viver sem o coletivo. E manter um bom relacionamento interpessoal é 

extremamente necessário àqueles que pretendem crescer pessoal e profissionalmente. 

Aparência e a boa comunicação são ferramentas eficazes para a construção de uma 

marca sólida no mercado. E uma está diretamente ligada à outra. Se um determinado 

indivíduo possui uma excelente aparência, porém possui uma comunicação falha não obterá o 

sucesso desejado. 

Segundo Kotler (2000 apud PERUZZO, 2002), "uma marca é um nome, termo, 

símbolo, desenho – ou uma combinação desses elementos – que deve identificar os bens e 

serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los da concorrência”.  

A marca de cada indivíduo dependerá, na maioria das vezes, da sua reputação. Esta, 

por sua vez, é a imagem criada pelas pessoas sobre você. A reputação pode ser boa 

(competente, esforçado, humilde) ou ruim (preguiçoso, fofoqueiro, inflexível) e será crucial 

para o desenvolvimento e crescimento do indivíduo. Persona (2008) define de maneira prática 

e objetiva o que significa reputação: 

 
Enquanto sua condição interior define o seu caráter ou aquilo que você é, são as suas 
ações exteriores que definem a sua reputação, ou aquilo que você parece ser. Assim, 
o que as pessoas pensam de você vem das conclusões tiradas a partir de suas 
palavras, gestos e ações. Somadas às suas ideias, elas definem sua postura. O 
profissional não pode apenas ser bom no que faz, mas precisa parecer bom no que 
faz. 

 
 

No entanto, na prática é muito difícil criar um plano de marketing eficiente e eficaz 

para obter êxito na vida profissional ou pessoal. Baseando-se no conceito de que o marketing 

pessoal é a extensão do marketing propriamente dito, o indivíduo deve seguir corretamente 

um plano de marketing que possui três etapas distintas: auto-análise, segmentação (escolha do 

público-alvo) e posicionamento no mercado. A auto-análise está associada a como nos 

comportamos diante das pessoas. Para Ritossa (2009): “[...] Qualquer pessoa que nos observa 

deve ser considerada um multiplicadora em potencial das impressões que causamos boas ou 
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ruins. Nada do que fazemos passa despercebido. A percepção dos outros sobre nós torna-se 

realidade para eles.” 

Deve-se observar os seguintes aspectos: a maneira como andam, falam, vestem-se, 

formação, profissão, o cumprimento de obrigações ou promessas, círculos de amizades, bairro 

onde moram entre outros. Uma vez observados esses fatores, é necessário buscar entender 

como são analisados pelas pessoas ao nosso redor, ou seja, observar-se a imagem que está 

associada à sua marca. Na maioria das vezes, nos engana-se ao pensar que determinadas 

atitudes ou comportamentos estão sendo analisadas de maneira positiva pelas demais pessoas. 

O que pode acarretar conseqüências gravíssimas. 

 Após análise e percepção sobre si mesmos, e em seguida, analisarem a percepção dos 

outros sobre nós, “A idéia central é construirmos uma marca que diferencie dos demais 

perante o público-alvo selecionado”. (RITOSSA, 2009, p.22)  

A segmentação é outro fator determinante para a execução do Plano de Marketing 

pessoal, pois é humanamente impossível suprir as necessidades de todos em nossa volta. Cada 

organização aprecia características específicas para funcionários ou candidatos à determinadas 

vagas ou promoção.  Por isso é desgastante desprender esforços para agradar, se não sabemos 

qual direção (público-alvo) seguir. 

 

 

 

2.2.1 Plano de posicionamento de mercado 

 

De acordo com a concepção de Ritossa (2009, p. 25): “[...] devemos nos preparar para 

efetuar algumas pesquisas sobre o mercado de trabalho em geral e que nos municie 

informações geográficas, demográficas, psicológicas ou comportamentais sobre as empresas”. 

Estar bem informado sobre as empresas em que pretendem crescer profissionalmente é 

fundamental.  

Ritossa (2009), completa afirmando que não basta apenas inteirar-se das informações 

acima citado, recomenda que se faça uma coleta de dados estatísticos sobre fatores 

econômicos, tendências do mercado de trabalho, leitura de jornais e revista especializados 

para que seja elaborado corretamente o mapeamento sobre a organização em questão.  

Essas informações subsidiarão o rumo a ser seguido e também mostrarão onde deve-se 

melhorar, quais a deficiências que devem ser supridas para conquistar o objetivo desejado.  
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O modelo Swot, do inglês é acrônimo das palavras strengths, weaknesses, 

opportunities, threats que significam respectivamente forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças. Amplamente utilizado pelas organizações ao valorizarem seu planejamento 

estratégico pode utilizado também na aplicação do marketing pessoal. Baseando-se nisso 

Ritossa (2009, p.26) justificou o uso da Análise Swot da seguinte maneira: 

 

O propósito de efetuarmos esse estudo comparativo detalhado é reconhecer o nicho 
de mercado no qual nossa marca pessoal encontra maior ressonância ou maiores 
oportunidades de aceitação para, consequentemente, ampliarmos nossas chances de 
sucesso. [...] Para que nossa mensagem seja clara e consistente é fundamental 
estabelecermos um nicho de mercado que melhor se ajuste ao nosso perfile ás ações 
que pretendemos adotar. O principal objetivo é criar uma marca pessoal forte em 
uma comunidade empresarial específica. 

 

 

Figura 2: Análise estratégia -Swot 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fonte: marketing teacher.  

 
 

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para auxiliar a identificação do segmento 

com o qual pleiteamos interagir. Sobre a óptica de Schawbel (2008, apud RITOSSA, 2009, p. 

26) alguns aspecto devem ser considerados: 

Pontos Fortes – São habilidades, atributos e competências em que o indivíduo é 

superior. Ex. Fluência em um idioma estrangeiro; 

Pontos Fracos – São os pontos que requerem aprimoramento e de suma importância 

pra o crescimento profissional. Ex. Dificuldade em adaptar-se às novas tecnologias; 

Oportunidades – Adquirir novas competências ou conhecer pessoas que possam 

influenciar positivamente a escalada profissional do indivíduo; 
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 Ameaças – Podem ser provocadas por concorrentes diretos ou por mudanças no 

segmento almejado. Ex. A exigência de novas qualidades ou competências. 

O posicionamento também é de suma importância para o desenvolvimento do 

Marketing pessoal. Para Al Ries e Jack Trout (1996, p.2 apud RITOSSA, 2009, p.28) 

posicionamento é “o que você faz com a mente do comprador em potencial”.  

“Posicionar a nossa marca pessoal é, portanto, criar rótulo que vai ficar na mente das 

pessoas que fazem parte do nosso público-alvo.” RITOSSA (2009, p.28) 

Para desenvolvermos de maneira eficaz o posicionamento de nossa marca é 

necessário considerar 4 (quatro) pontos fundamentais: Consistência do que se pretende 

transmitir, buscar inovar-se sempre, estar ciente que haverão inúmeros concorrentes, por 

isso, manter os conhecimentos atualizados é primordial e por último adaptar-se as 

necessidades do seu público-alvo é dar um passo a frente para o sucesso. 

 

2.2.2 Mix de Marketing Pessoal ou 4P’s   

 

O Mix de Marketing utilizado no marketing convencional pode ser perfeitamente 

adaptado ao marketing pessoal. Isso acontece devido as estratégias de marketing voltadas 

para as organizações, serem bastante parecidas com estratégias de marketing voltado para a 

promoção do indivíduo. 

Produto, em relação ao marketing pessoal, refere-se ao próprio indivíduo. Assim, 

como no composto de marketing tradicional, onde o produto é o centro, e as demais 

variáveis giram em torno do mesmo, o indivíduo é a peça fundamental do composto de 

marketing pessoal. “A construção de um produto atraente do ponto de vista profissional deve 

ser permanente e constante.” (RITOSSA, 2009, p. 32) 

O preço, diferente do marketing convencional, não pode ser mensurado. Não dá para 

avaliar o quanto cada pessoa vale dentro ou fora das organizações. O que se sabe é que o 

valor está relacionado ao que cada indivíduo pode proporcionar a determinada empresa. Para 

Ritossa (2009,) o valor profissional é: “formado pelo conhecimento, títulos e anos de 

experiência que ele possuir”. 

A praça está relacionada ao público - alvo que pretendemos atingir, ou seja, a 

organização na qual, pretendemos fazer parte do quadro ou a posição que pretendemos 

galgar. A promoção de acordo com Ritossa (2009, p.33), promoção no marketing pessoal é:  
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A forma de comunicação com o intuito de informar, convencer, e lembrar os 
empregadores em potencial de que o produto ‘você’ está disponível, com a 
expectativa de influenciar as opiniões sobre nós e promover uma reação positiva, ou 
seja diz respeito às estratégias  que devemos implementar para dar visibilidade à 
nossa marca pessoal 

 

  

 

2.2.3 Benchmarking para o marketing pessoal 

 

   O Benchmarking muito utilizado pelas grandes organizações para manter-se 

competitiva no mercado, é outra ferramenta do marketing pessoal.  

De acordo com Ritossa (2009, p. 32): “Benchmarking consiste em observar, fazer 

comparações e procurar imitar as melhores práticas de empresas, concorrentes ou não, 

inclusive daquelas pertencentes a outros ramos de negócios.” 

Na concepção de Andersen (1999 apud RITOSSA, 2009, p.24), benchmarking 

consiste: “Na prática de ser humilde o suficiente para admitir que alguém é melhor do que nós 

em algo, e ser sensato o suficiente para aprender como alcançá-lo e superá-lo”. E enfatiza que 

não deve-se sentir constrangimentos em fazer o Benchmarking de profissionais que são 

admirados. Segundo o mesmo é de suma importância identificarmos qualidades em 

profissionais de sucesso. Isso nos motiva a tentar adquirir tais qualidades e até mesmo tentar 

superá-las adaptando ao nosso perfil.   

Apesar do Benchmarking ser uma pratica liberada para a execução do marketing 

pessoal, o indivíduo deve adaptar as características observadas a sua personalidade, pois uma 

característica bem sucedida para um nem sempre terá o mesmo efeito para o outro. 

 O que importa realmente é podermos identificar os pontos em que estamos defasados 

e encontramos subsídios para planejarmos as ações rumo ao nosso. 

 

2.3 Aspectos emocionais e comunicativos marketing pessoal 

 

2.3.1 Aspectos emocionais 

 

Para que o indivíduo alinhe corretamente seu comportamento visando as técnicas de 

marketing pessoal citados anteriormente, é necessário que este faça uma avaliação emocional, 

ou seja, este conheça e estabeleça seus limites para que no futuro não venha a estragar a 
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posição adquirida no mercado de trabalho. Para analisarmos, é fundamental entender a 

personalidade de cada um. 

Para Sobral (2008, p.203) a personalidade de um indivíduo refere-se: “[...] ao conjunto 

de características psicológicas estáveis que o caracteriza e diferencia de outras pessoas, e que 

se reflete em seu comportamento. A personalidade estabelece um padrão estável e, por 

conseguinte, previsível de comportamento”. 

Atualmente fala-se muito sobre o termo inteligência emocional. Este por sua vez está 

relacionado com a habilidade de uma pessoa para perceber, compreender e regular as 

emoções próprias e dos outros. Para o referido autor há duas dimensões da inteligência 

emocional: intrapessoal e interpessoal.  

Na intrapessoal destaca-se o autoconhecimento e de autocontrole das emoções 

referentes a capacidade de compreender e diferenciar os impulsos emocionais próprios e 

controlá-los em seu benefício.  

No entanto, a dimensão interpessoal relaciona-se com a ligação do indivíduo com o 

outro, ou seja, capaz de compreender as motivações emocionais dos outros destacando-se o 

componente de empatia. (SOBRAL, 2008, p.203) 

Acredita-se que a inteligência emocional ganha cada vez mais no mercado, superando 

muitas vezes, o Quociente de Inteligência (Q.I), pois as organizações buscam profissionais 

que além de possuir conhecimentos básicos, possuam também controle sobre as suas emoções 

e consigam de maneira eficiente controlar as dos seus colegas de trabalho. 

 

2.3.2 Aspectos comunicativos 

 

A comunicação para a execução do marketing pessoal é extremamente importante. 

Isso porque ambas estão interligadas, ou seja, uma necessita da outra para obter-se o êxito. 

Segundo Ritossa (2009, p. 97): “Comunicar-se não é o que você fala, mas sim o que o outro 

entende.” É necessário que haja um entendimento no que se fala com os aspectos emocionais, 

pois nem sempre a fala é transmitida e percebida em sua real essência. O referido autor 

complementa da seguinte forma: “Quanto mais integrada estiverem razão e emoção, mas 

eficiente será a essa comunicação”. 

A comunicação é a base para o sucesso profissional e pessoal, pois tudo acontece a 

partir do diálogo. O indivíduo para tornar-se pessoa, precisa da interação com outros 



31 

 

indivíduos, isto é, influenciando ou sendo influenciado pelo outro, outros ou o grupo a que 

pertence.  

A palavra comunicar vem do latim communicare que significa “pôr em comum”, ou 

seja, para haja comunicação é necessário que as pessoas estejam com o mesmo interesse. No 

entanto, não são apenas palavras ditas que indicam uma mensagem que se queira enviar, mas 

principalmente a maneira como será dita. O processo da comunicação acontece da seguinte 

maneira: 

Figura 2: Processo de Comunicação 

 

Fonte:isca faculdades 

 

Segundo Ritossa (2009, p.100) emissor ou fonte é aquele que transmite a mensagem 

que é codificada e em seguida decodificada para o receptor (quem recebe a mensagem do 

destinatário) que envia uma resposta transformada em feedback para o emissor. Os Ruídos 

eles interagem constantemente na comunicação. Para que ocorra uma comunicação eficaz é 

necessário que todos esses fatores devam corresponder aos seus objetivos. 

As dificuldades da comunicação estão classificadas em três grupos: bloqueio (quando 

um fala e o outro não ouve), filtragem (filtrar de uma conversa o que mais lhe interessa, 

isolando-se o restante da mesma); Ruídos (oriundos do ambiente) estão presentes em toda 

comunicação.  

Para Ritossa (2009, p.203) deve-se evitar alguns obstáculos ou ruídos, que podem 

surgir na comunicação. Estes são:  

a) Autossuficiência (não conseguem ouvir outra pessoa porque possuem uma opinião 

formada sobre determinado assunto);  

b) Preconceitos e vícios (pessoas que costumam julgar os outros pela aparência);  

c) Emprego incorreto das palavras (utilizam palavras técnicas, incompreensíveis para 

quem as escuta) a fala deve se adequar a quem se destina. Se não haverá compreensão;  
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d) Dificuldade expressão (ocorre quando o emissor não consegue organizar seus 

pensamentos em uma forma lógica. A mensagem é transmita de forma confusa e 

desordenada).  

 

2.3.3 Comunicação Verbal 

 

Conforme Oliveira Neto (1995 apud LOBATO. 2002): “A comunicação Verbal é 

consciente. É o discurso ou o texto que criamos para defender uma idéia ou vender um 

produto, é a argumentação falada ou escrita”. Para Polito (1999 apud LOBATO, 2002): 

 
A comunicação verbal diz respeito ao emprego correto e seguro das palavras para 
que a mensagem seja repassada de forma eficaz. O bom comunicador visando total 
assimilação das informações imitidas por ele, deve adotar uma postura 
correspondente às exigências da platéia, o que tem sido um grande desafio. É 
fundamental que as pessoas que desejam desenvolver-se profissionalmente, 
aprendam a falar em público, pois estão preparados a se sobressaírem de qualquer 
situação.  
 
 

A comunicação é necessária ao ser humano, assim como para o profissional de 

Secretariado executivo. Afinal, este é o elo entre a empresa e o cliente. No dia-dia a 

comunicação é importante para desenvolver funções inerentes ao profissional, como por 

exemplo, para comandar funcionários (quando necessário) dirigir ou participar de reuniões, 

apresentar relatórios, presidir solenidades, ministrar cursos, fazer e agradecer homenagens, 

desenvolver contratos sociais entre outros. A comunicação eficaz trás grandes recompensas a 

empresa e por conseqüência aquele profissional. 

Entretanto, a boa comunicação verbal requer o aperfeiçoamento de determinadas 

técnicas tais como: a oratória, postura e autoconfiança. Estes por sua vez, conseguem 

transmitir com clareza a mensagem ao receptor. 

De acordo com Ritossa (2009, p.105) alguns critérios devem ser observados na 

entonação de voz: 

A voz muito alta pode ter a conotação de autoritarismo, de poder ou raiva; A voz 
muito baixa pode transmitir a idéia a idéia de timidez ou insegurança; Aquela voz 
gutural, ou seja, de um tom grave, que vem da garganta, comunica maturidade e 
segurança; Já uma voz com um tom uniforme, sem entonações nas palavras-chaves, 
pode se transformar em uma fala monótona e esmorecida. A respiração deve estar 
harmoniosa de acordo com a fala, caso contrário pode sugerir ansiedade e 
nervosismo. [...] É essencial sabermos com clareza o que pretendemos falar. 

 

O medo é um grande vilão da comunicação eficaz. Ele restringe a capacidade que o 

indivíduo tem de desenvolver suas potencialidades e por conseqüência prejudica a sua 
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autoconfiança. Comunicar-se de maneira geral, causa nervosismo. Isto acontece por diversos, 

fatores: receio de ser mal interpretado, de ser julgado, de não ser apoiado. Esses receios 

devem ser superados e uma nova postura deve ser tomada. Ter conhecimento profundo sobre 

o assunto é essencial. Isso transmite segurança e credibilidade ao indivíduo. 

 
2.3.4 Comunicação não verbal 

De acordo com as concepções de Lobato (2002) comunicação não verbal é: “[...] a 

linguagem transmitida por meio de gestos (forma como as pessoas olham, gesticulam, 

sentam) e da postura (a imagem, roupas, penteados e o comportamento das pessoas)”.  

Mesmo sem saber o corpo fala muito sobre nós. A forma de andar vestir-se, falar, são 

observados pelas pessoas do meio em que vivemos. O nervosismo é outro fator que fica 

notório na percepção das pessoas e pode surgir de várias maneiras. Quando o indivíduo é 

observado a primeira imagem é a que fica. Se estas características de nervosismo são 

percebidas em processo seletivo ou em uma apresentação a um grupo de grandes executivos, 

com certeza o indivíduo será penalizado por isso. 

No entanto, há gestos que podem transmitir uma mensagem positiva como, por 

exemplo, olhar fixo nos olhos da outra pessoa mostra interesse no que o outro está 

transmitindo. 

 
[...] É importante tomarmos consciência de nossas atitudes, gestos e expressões para 
que nossa linguagem não verbal esteja de acordo com o que realmente queremos 
expressar. A comunicação não verbal é o reflexo da ‘voz interior’ e nem sempre a 
percebemos, mas ela está presente o tem todo o nosso comportamento.  
RITOSSA(2009, p.107) 
 
 
 

A comunicação não verbal é o reflexo da personalidade do indivíduo. Os gestos 

praticados inconscientemente demonstram exatamente o estado emocional de cada um. Saber 

trabalhar e compreender esse tipo de comunicação é de suma importância para que haja 

coerência entre o que se fala (linguagem verbal) e o que o corpo expressa ( linguagem 

corporal).  

A comunicação não verbal pode ser trabalhada também pelo reflexo condicionado de 

Ivan Pavlov, cientista que revolucionou a ciência com a Teoria Behaviorista, que afirma que o 

ser humano é capaz de reproduzir aquilo que lhe for estimulado. Quando as ações são 

estimuladas a chance de reproduzi-las involuntariamente é enorme. Segundo essa teoria no 

decorrer da vida somos estimulados voluntariamente a exercer determinada ação.  Por 
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exemplo, comporta-se adequadamente em um jantar de negócios, caso contrário os demais 

terão uma péssima imagem de você ou pode atrasar determinada promoção. Quando o 

indivíduo se policia em seus atos, isso é estimulado involuntariamente pelo cérebro e suas 

ações são transmitidas de maneira corriqueira.  
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3 O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

O profissional de Secretariado vem destacando-se demasiadamente no cenário 

mundial. E o processo de globalização, além de proporcionar a interligação entre as nações, 

aumentou a necessidade das organizações em adquirir o profissional secretário como 

ferramenta indispensável para gerir o fluxo organizacional. 

 Para Portela e Shumacher (2006, p.16) acredita-se que o nome Secretário originou-se 

da palavra latina secretarium, que significa lugar retirado, conselho privado. Existe também 

secretum, que significa retiro, solidão, audiência secreta, segredo, mistério. A origem da 

profissão é bastante remota. Segundo Portela e Shumacher (2006, p.16): “Surgiu nas 

civilizações antigas, das atividades dos escribas (homem que dominava a escrita, fazia as 

contas, arquivava, redigia as ordens) aquele que é capaz de recebê-las por escrito e que por 

conseguinte, é naturalmente encarregado de sua execução.”  

Percebe-se que desde os primórdios essa profissão já era de suma importância para a 

sociedade. Registrava todos os acontecimentos de sua época sabia de sua maneira, utilizar o 

dom do conhecimento ao seu favor. 

 Para Portela e Shumacher (2006), da Idade Média a 1700 a busca pelo profissional 

aparece discretamente. A partir de 1760, devido a Revolução Industrial a competitividade 

acirrou-se desenfreadamente. E as organizações necessitavam de profissionais para prestar 

serviços de assessoria. No entanto, as mulheres, para alguns, não tinham visibilidade para 

exercer trabalhos extras domésticos (graças a sociedade patriarcal que vigora no mundo até os 

dias atual).  

Com as Grandes Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945), os homens precisaram 

deixar seus respectivos empregos para defender a pátria e coube as mulheres exercer as 

funções de Secretária. 

No Brasil, a profissão começa seus primeiros passos na década de 1950 e 1960. Mas 

ainda nesse período executa tarefas básicas, sem muita importância. Na década de 1970, o 

profissional de Secretariado começa não só a ter um novo perfil como organização 

profissional. De acordo com Schumacher e Portela (2006, p.19):  

 
O Profissional Secretário passa ser visto como um membro ativo da gerência 
participando de programas de desenvolvimento. As associações de classe começam 
a atuar em todo o Brasil, buscando imprimir uma nova imagem e uma nova visão 
profissional. 
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Nos anos 1980, com o surgimento de novas tecnologias o profissional é visto como 

membro integrante das organizações. Nesse momento cabe a este, controlar de maneira eficaz, 

o meio tecnológico no qual as organizações estão inseridas. Como a profissão destacava-se 

cada vez mais no mercado e devido as inúmeras reivindicações da categoria, em 30 de 

setembro de 1985, foi criada a Lei nº 7.377, em 30/09/1985, que regulamentava a profissão. 

 Em 07 de julho de 1989, foi criado o Código de Ética do profissional de Secretariado. 

Percebe-se que o profissional busca o respeito e o reconhecimento da sociedade.  Na década 

de 90 até os dias atuais o profissional ocupa novas funções dentro das empresas. E a busca 

pelo aprimoramento constante torna-se determinante para a permanência dessa profissão no 

mercado. 

As atividades secretariais vem sofrendo inúmeras mudanças. Estas contribuem para 

melhorar a relação entre secretário e gestor além de dinamizar as funções administrativas.  

Essas mudanças podem ser notadas se comparadas as atividades exercidas pelo 

secretário na década de 50 a 70, no qual o trabalho era estritamente manual e burocrático. 

Muitos textos redigidos de maneira arcaica e lenta. Passava-se horas em uma única atividade 

limitando a capacidade daquele profissional.  

As atividades exercidas eram: datilografia, envio e recebimento de correspondência, 

provisão de material, coordenação de viagens, atendimento de telefones e visitas (a secretária 

tinha função de copera, em seu currículo era fundamental saber servir o famoso cafezinho), 

manutenção de arquivos e marcação de reuniões. Todas as atividades meramente superficiais. 

Cabia ao gestor delimitar as atividades deste profissional. 

Com a aprovação da Lei nº 9.261/96 (Lei nº 7.377 de 30/09/85), art. 4º, que descreve 

as inúmeras atribuições do profissional de secretariado executivo, as funções do mesmo 

passam a tomar novos rumos este passando a ser visto com maior respeito pelas organizações.  

Para Zaron (1994 apud MEDEIROS, 1999, p. 52): “Com a automação, a vida da 

secretária moderna ganha nova dimensão, possibilitando ganhar tempo na administração das 

rotinas e abrir novo horizontes para a profissão.” 

Com a era da informatização este inovou as atividades exercidas nas organizações. Os 

textos que antes eram datilografados, com a revolução tecnológicas, passaram a ser digitados. 

O uso do fax, do e-mail, das redes de relacionamento traz maior rapidez a transmissão e 

recepção de informações. 

 As pautas e atas de reuniões podem ser modificadas através do e-mail. Entretanto 

antes, esses trâmites de rotina eram muito demorados. Pois dependo do número de 
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departamento e diretores que a organização tivesse, maior seria o tempo para que essas 

correções fossem feitas. A tecnologia trouxe consigo outro artifício para modernizar as 

funções secretariais: a vídeo conferência, mecanismo utilizado para diminuir a distância entre 

as pessoas.  

Hoje é possível reunir várias pessoas em diversos lugares. O desafiou agora para o 

secretariado é dominar o manuseio deste novo modelo tecnológico. É claro que nem todas as 

empresas utilizam exclusivamente a reunião por vídeo conferência. Mas, a tendência mundial 

é que não se perca mais tempo se deslocando de uma cidade ou até mesmo de um país para o 

outro. A praticidade é essencial nos dias de hoje.    

 

3.1 Atual perfil do Profissional de Secretariado 

 

Atualmente o secretariado é visto como parte fundamental das organizações. É 

conhecedor de todos os acontecimentos da empresa, seja da alta cúpula até ao chamado “chão 

de fábrica”. Segundo Medeiros (1994): “Secretária é um profissional que assessora o 

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

sigilo de informações organizacionais são extremamente importantes.  O profissional adquiriu 

mais respeito diante do mercado. E passaram a executar tarefas mais complexas que requer 

maior raciocínio e poder de concentração.  

Para Medeiros (1994), a secretária deve exercer em seu cotidiano, muito mais do que 

espera os executivos. Tarefas básicas como digitar documentos, se encarregar pelas 

correspondências, manter arquivos ou atender telefones, não são fundamentais para o êxito 

desse profissional no mercado. E completa: 

 
Em geral, os executivos preferem secretárias que lhes transmitem segurança nas 
realizações das tarefas, pois não dispões de tempo para conferência de pormenores. 
Nesse caso, uma secretária , além de habilidades genéricas que a profissão exige, 
deverá adquirir os conhecimentos da área do executivo.  
 
 

Quadro 3: Perfil Profissional no decorrer do tempo 
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Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 Século XXI 
A experiência é uma 
ferramenta usada no 
comando 

O grau de escolaridade 
é sua ferramenta de 
comando 

Sua performance é 
sua ferramenta de 
comando  

O profissional e sua 
equipe são a 
ferramenta dele e de 
outros. 

Acomodado. Resiste ás 
mudanças. 

Confiante. Ajusta-se 
mudanças 

Empreendedor gera 
mudanças. 

Visionário. Lidera 
Mudanças. 

Dependente. Político. Independente. Possui visão global 
das coisas. 

Carreirista Procura ser cooperador  Facilitador. Criativo. 
Seu salário determinado 
pela empresa 

Seu Salário é 
negociado pela 
empresa 

Seu salário é 
conquistado pela 
importância do seu 
trabalho 

Seu salário é 
conquistado pelo 
esforço do seu 
trabalho 

           
           Fonte: Ritossa, 2009 p.82. 

 
 

O autor afirma que este profissional deve interessar-se pela área em que trabalha. Por 

exemplo, se trabalha com executivos ligados a bolsa de valores deve procurar entender como 

funciona o mercado de ações, quanto investir, saber quem são os especuladores da bolsa entre 

outros. Já se for trabalhar com executivos que trabalham com confecção, deve-se atentar parra 

que modelos está sendo tendência no mundo, que tipo de tecido está sendo mais utilizado 

pelos estilistas em seus grandes desfiles. Desse modo, o profissional acaba adquirindo uma 

visão do todo e permite transmitir ao gestor, informações mais precisas e consistentes.   

Para Guimarães (2008, p. 37): “A secretária do” futuro” não trabalha para um 

determinado executivo e sim, para a empresa.”  Esta exige que o profissional represente-a de 

maneira suscita e discreta perante a sociedade. Segundo Guimarães (2008, p. 42) o secretário 

deve saber receber, escutar, entender e executar o que é necessário. O equilíbrio pessoal é 

primordial. 

Portanto, para Portela e Schumacher (2006, p. 19), o profissional de secretariado 

executivo deve ter preocupação com o todo empresarial (produtividade, cotação de mercado, 

lucratividade), ser polivalente, negociador, ter iniciativa, participativo, conhecer e dominar 

novas tecnologias, saber trabalhar em grupo entre outros.  

Comunicar-se bem é importantíssimo para os profissionais desta área, pois este atua 

como elo entre a alta gestão e seus colaboradores. Qualquer informação mal repassada, que 

cause ruídos aos seus respectivos receptores trará conseqüências negativas para empresa. 

Atualização gramatical é essencial. 

Contudo, para Zaron (1994 apud MEDEIROS, 1994, p.52) o atual perfil secretarial 

resumi-se da seguinte maneira:  
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A secretária convencional de gestos leves, fala mansa, sempre as voltas, com a datilografia, atendendo ao 
telefone, anotando recados,cuidando da agenda do chefe, está em processo de extinção.Em seu lugar surge a 
profissional, a secretária moderna que digita em micro, que domina a linguagem da informática, que acompanha 
os acontecimento da empresa onde trabalha, que analisa as cotações da bolsa, que opina sobre as oscilações do 
mercado  e sugere operações em títulos bancários, uma vez que está em sintonia com o mundo dos negócios, 
com as atividades do executivo. Deste, com a automação, passa a figurar como parceira no desenvolvimento do 
trabalho.  Deixando de lado o exercício burocrático, preso a papéis, assume a postura de sua assistente, tendo 
espaço para opinar, assessorar e participar dos problemas administrativos, ampliando o campo profissional. 

 

Para Natalense (1998 apud RITOSSA, 2009, p.78) o atua perfil do profissional de 

secretariado é:  

Perceber suas limitações – Fazer apenas aquilo no qual possui conhecimento, caso 

contrário pode prejudicar sua imagem profissional dentro das organizações; 

 Dominar o seu setor de trabalho – Conhecer todas as pessoas e saber exatamente a 

função de cada um assim como as tarefas pertinentes ao seu cargo; 

 Conseguir lidar bem com situações inesperadas – Essa característica é fundamental 

para o profissional qualquer organização. Já que a dinâmica de mercados é extremamente 

constante. A todo o momento é necessário tomar decisões imprevisíveis, e cabe ao 

profissional está preparado para tal fim; 

 Ser proativa (o) – É antecipar fatos oriundos a organização além preocupar-se com a 

melhoria contínua. 

 Preocupar-se como meio ambiente – Esta característica é enriquecedora, tendo em 

vista que o mundo clama a favor do meio ambiente. E o profissional como representante 

direto da organização tem essa responsabilidade social com o meio no qual está inserido. 

Além de promover campanhas em solidárias em prol da sociedade; 

 Enriquecer seus conhecimentos gerais – Está relacionados com a leitura, assistir 

filmes históricos ou participar de eventos que possam enriquecer a cultura de modo geral; 

Deve possuir ainda as seguintes características: ser polivalente, saber lidar com negócios, 

oferecer soluções, ser empreendedor, ser criativo, dominar dois idiomas, postura profissional. 
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Quadro 4:  Exigências de mercado para função de Secretário 

 

Passado Presente Futuro 

Formação dispersiva, 

autodidatismo. 

Existência de curso 

específicos para formação. 

Amadurecimento profissional, 

código de ética. 

Falta de qualquer requisito 

para o aprimoramento. 

 Cursos de Reciclagem e de 

conhecimentos peculiares 

Constante aprimoramento e 

desenvolvimento contínuo. 

Ausência de política para 

recrutamento e seleção. 

Exigência de qualificação e 

definição de atribuições, 

plano de carreira. 

Visão holística e trabalho em 

equipe, consciência 

profissional.  

Organizações burocráticas 

com tarefas isoladas 

Organizações participativas, 

tarefas definidas, trabalho 

com qualidade, criatividade 

e participação. 

Organizações 

empreendedoras, trabalho em 

equipe, visão global, 

metodologia flexível, divisão 

de responsabilidade. 

Tarefas traçadas pela chefia Tarefas definidas pelo novo 

estilo gerencial. 

Tarefas globais com 

autonomia para execução. 

Secretário como função Secretário como profissão Secretário como 

reconhecimento  profissional. 

Fonte: Ritossa (2009, p.83) 
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4. O Marketing Pessoal para o profissional de Secretariado Executivo 

 

Como foi citado anteriormente, o perfil do profissional toma grandes proporções, 

evoluindo constantemente. O mercado exige mais a cada dia e o profissional para se 

manter no mercado ou conseguir inserir-se no mesmo é preciso tomar conhecimento de 

algumas ferramentas do marketing pessoal.  

O marketing convencional citado no Capítulo 2 desta pesquisa visa criar produtos 

que atendam às necessidades do consumidor. Assim como os produtos, o profissional de 

Secretariado Executivo precisa atender as necessidades da organização que a contratou. 

Tendo em vista que a profissão corre grandes riscos de ser extinta, caso este profissional 

não invista em seu marketing pessoal para ser um diferencial no mercado. 

Cabral (2006, p.06) complementa: “Quem procura o marketing de sucesso deve 

entender que o mercado não compra produtos, compra a satisfação das expectativas que 

tenha em relação a estes produtos”. 

A imagem é essencial para o sucesso de qualquer profissional, pois é a primeira 

coisa a ser percebida pelas pessoas do meio no qual pretende ser reconhecido.  Para Ritossa 

(2009, p.110): 

 
No mundo corporativo, a imagem é imprescindível para o êxito profissional, tanto 
no seu ingresso como na sua carreira. A imagem que construímos de nós mesmos é a 
imagem que a empresa percebe, e ela deve ser necessariamente adequada ao 
ambiente e a nossa necessidade. 
   
 

A imagem está ligada diretamente com a aparência que tem por base uma saúde 

impecável. Buscar por um profissional da saúde e começar fazendo um chek up já é o 

primeiro passo para uma aparência saudável. Bordin (2008, p. 13), complementa afirmando 

que alimentar-se corretamente, praticar exercícios regularmente e dormir 8h diariamente, 

ajuda na excelência da aparência. 

A aparência está relacionada ainda com a forma como o indivíduo vestir-se em 

determinados ambientes. Para o profissional de Secretariado  é necessário bom senso para 

vestir-se em determinados eventos, pois o Secretário representa a empresa em sua 

totalidade. É através deste profissional, que se percebe a cultura organizacional, bem como 

missão e visão. Todas as pessoas e o fluxo de informações que estas trazem passam 

primeiramente por este profissional. 
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Ao vestir-se o profissional deve lembrar que estão embutidos o comportamento e a 

postura. A roupa é apenas um complemento da sua real imagem. Vale ressaltar que é 

necessário atentar-se para a utilização da roupa certa, no momento certo e no lugar certo. 

De acordo com Bond e Oliveira (2008, apud RITOSSA, 2009 p. 113): 

 

Não podemos esquecer que o que vestimos reflete não só a nossa personalidade, mas 
também caracteriza a  mensagem que desejamos transmitir. [...] É importante sempre 
estarmos atualizados e informados percebendo o que nossa sociedade exige na 
atualidade.   

 
 

 Além da aparência outra característica fundamental para a execução do marketing 

pessoal é o comportamento. Saber ser discreta e controlar as suas emoções é muito 

importante.  

A comunicação deve ser eficaz, pois este profissional é o ela de ligação entre a 

gestão e os demais funcionários, qualquer ruído pode acarretar conseqüências gravíssimas. 

Para Cabral (2006, p.15): “Falar bem em público fortalece o marketing pessoal e pessoal 

consolidando o prestígio, inspirando aos outros credibilidade. A interação com os ouvintes 

estimula a criatividade, intensifica o auto-conhecimento.” 

Antes de comunicar-se é sempre bom atentar-se para as seguintes técnicas: saiba o 

que vai falar - não ter o domínio do assunto pode transmitir uma imagem de desleixo e de 

falta de respeito com o receptor dessas informações; conhecer o público que vai interagir. 

Procurar saber de qual setor da empresa, que faixas etárias e grau de escolaridade 

pertencem, isso é fundamental para esquematizar o tipo de linguagem a ser utilizada. 

Relacionar-se maneira produtiva como público deixa a apresentação mais leve e 

democrática. É aconselhável deixar um espaço para o público fazer perguntas ou se 

expressar forma espontânea. 

   

4.1 Os 4p’s e o profissional de Secretariado Executivo 

 

Produto/Serviço – Refere-se á qualidade e adequação de ambas às expectativas da 

necessidade do seu cliente, no caso do profissional de Secretariado Executivo o mesmo deve 

esforçar-se para mostrar todo o seu potencial buscando melhorias contínuas dentro das 

organizações. Preocupando-se com o todo organizacional. Para se tornar um produto vendável 

é preciso ainda manter-se atualizado em relação aos avanços da profissão. 
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Preço – Relaciona-se em quanto o profissional esta qualificado. A medida em que este esta 

melhor qualificado maior será o preço oferecido por seus serviços. No entanto, por não 

existir um conselho que regulamente e fiscalize a profissão, há no mercado profissionais 

atuando como Secretário Executivo sem estar habilitados para tal função. Assim, como há 

profissionais habilitados ganhando bem abaixo do mercado. 

Praça – O profissional de Secretariado Executivo possui um desafio de estar no local e 

tempo certos, ou seja, situar-se de forma a atender eficazmente ás demandas que lhe são 

propostas. Saber tudo o que ocorre dentro da organização e entender cada processo e que 

conseqüências podem acarretar para a mesma. 

Promoção - O profissional de Secretariado deve buscar mostrar suas qualidades dentro 

ambiente organizacional identificando e desenvolvendo suas competências. O 

relacionamento interpessoal é fundamental para o sucesso profissional. Um bom 

relacionamento interpessoal abre portas dentro das organizações.  Ritossa, (2009, p.87) 

aconselha: 

 
Para atingirmos patamares de bom convívio no meio profissional, sem prejudicar o 
desempenho das tarefas, é fundamental percebemos e respeitarmos os valores as 
crenças, as limitações de nossos pares – os quais nem sempre tem a mesma visão de 
mundo que a nossa, mas nem por isso estão errados. Ser diferente não significa, 
necessariamente, estar errado. 

 
 

É fundamental participar de eventos oriundos da organização procurando se 

destacar para os demais colaboradores. 

Ter empatia é essencial para manter um excelente relacionamento interpessoal. 

Quando nos colocamos no lugar do outro e tratamos as pessoas como gostaríamos de ser 

tratados, tudo flui muito melhor. Atitudes que prejudicam o relacionamento interpessoal nas 

organizações são: fazer fofocas de colegas ausentes, não ouvir, deixar conflitos pendentes, 

apontar o erro do outro, irritar-se com o grupo, não respeitar a diversidade entre outros.  

A adaptação e flexibilidade são quesitos fundamentais para manutenção de qualquer 

profissão.  

Networking é outra forma de utilizar o marketing pessoal para o profissional de 

Secretariado significar criar uma rede de relacionamentos, ou a arte de construir alianças. 

Segundo Ritossa (2009,p.125),  a maioria das vagas em aberto não são divulgadas e 

aqueles que conseguem colocação no mercado ou promoção em sua área de atuação, 
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conseguem isto por meio de indicações. Por isso é tão importante o profissional de 

Secretariado construir seu networking para manter-se constantemente atualizado.  

 O networking de acordo com Ritossa (2009, p. 126) não pode ser voltado para a 

rede de amizades, pois o mesmo possui uma restrita relação profissional; não pode 

restringir-se a troca de e-mails; Dissimulação ou bajulação uns dos outros essa é uma 

percepção equivocada. O verdadeiro networking cria vínculos duradouros. Saber buscar as 

pessoas certas para fazer parte da sua rede de relacionamentos é de fundamental 

importância. Essa seria uma das formas para promoção do indivíduo. O uso do cartão de 

visita no networking ainda é uma das opções mais praticas para alcançar vários contatos. 

Para Ritossa (2009, p.135): 

 
O cartão é um dos elementos que compõe sua identidade visual. Ele desempenha 
papel crucial no processo de marketing pessoal e sua função vai além de apenas 
transmitir as informações nele impressas. Um cartão feio, sujo, com correções feitas 
a caneta mostra o quanto você é um amador. Não importa quão maravilhoso seja o 
seu currículo: se o seu cartão acusa justamente o contrário, suas possibilidades estão 
comprometidas. 
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5. Metodologia

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada com 

profissionais  formados  e  estudantes  do  8º  semestre  do  Curso  de  Graduação  em 

Secretariado Executivo.

5.1 Tipo de Pesquisa

Para  lakatos;  Marconi  (2010,  p.138)  pesquisa  é  “um  procedimento 

formal, com método de pensamento reflexo, que requer um tratamento cientifico e se 

constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”.

A pesquisa realizada em questão é uma Pesquisa Bibliográfica, de acordo 

com Lakatos; Marconi (2010, p.26): “A pesquisa bibliográfica compreende oito fases 

distintas: escolha do tema; elaboração do plano de trabalho; identificação; localização; 

compilação; fichamento; análise e interpretação; redação”. 

Quanto  aos  fins  é  descritiva  por  abordar  quatro  aspectos:  descrição, 

registro, analise e interpretação de fenômenos atuais objetivando seu funcionamento no 

presente.  Visa  descrever  o  conhecimento  do  profissional  de  secretariado  sobre 

marketing pessoal.

Quanto aos meios é uma pesquisa de campo, pois trata-se de uma coleta 

de informações através da aplicação de questionários as entrevistas.

O universo desta pesquisa é constituído por profissionais e estudantes do 

8º  semestre  da área de Secretariado totalizando28 (vinte  e oito)  entrevistados,  tendo 

como critério norteador à facilidade e precisão de acesso a coleta de dados.

5.2 Instrumentos de Pesquisa

Questionário  para  Ruiz  (1986,  p.51):  “Tem a  vantagem de  poder  ser 

aplicado simultaneamente a um grupo grande de informantes: seu monitoramento pode 

representar uma segunda vantagem muito apreciável sobre a entrevista. Deve apresentar 

todos os seus itens com a maior clareza, de tal sorte que o informante possa responder 

com precisão sem ambigüidade”. 

Foi utilizado um questionário como instrumento para coleta de dados da 

pesquisa.  O referido  questionário  foi  elaborado  em duas  partes:  1.  A –  referente  a 
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caracterização dos entrevistados e 1.B – referente a adequação do Marketing pessoal 

para o profissional de Secretariado.

5.3 Analise e Interpretação de Dados.

Para Best(1972 apud Lakatos; Marconi, p.151): ‘Analise é a tentativa de 

evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores”. 
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1.A  - Perfil do entrevistado quanto ao fator Gênero e Faixa etária.

Aos  entrevistados  analisados  percebe-se  que  referente  ao  fator  gênero,  o 

feminino ainda é predominante na carreira do profissional de Secretariado. Fortalecendo 

indícios  de  que  a  profissão  tornou-se  predominantemente  feminina  logo  após  as 

Grandes Guerras Mundiais. Segundo Portela e Shumacher (2006, p.17): ”Homem vai 

pra guerra e surge a necessidade da mão-de-obra feminina. (..) As mulheres assumem 

seus papeis profissionais de forma mais liberada. (..) Desta forma, os homens se afastam 

da profissão”. 

Outro dado relevante  é a inserção cada vez maior  de mulheres na área,  com 

idade  entre  20  e  30  anos.  Mostra  que  o  mercado  recebe  constantemente  novas 

expectativas com relação à profissão e agrega novos valores uma vez que dentro das 

organizações contemporâneas já está em desenvolvimento uma nova cultura acerca do 

novo perfil dos profissionais de secretariado. 
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1.A -  Perfil do entrevistado quanto ao fator  Nível de Formação.

Aos entrevistados analisados percebe-se que o maior índice em relação ao fator 

“Nível de formação” é a graduação. Fator positivo, pois mostra que o profissional está 

se capacitando a cada dia.  A busca pelo conhecimento diário é fundamental  para o 

crescimento destes nas organizações.

 Observa-se também que está em desenvolvimento a procura por especializações 

na área, visto que as organizações estão procurando por profissionais com qualificações 

elevadas,  fazendo  necessário  que  os  profissionais  ao  saírem da  faculdade  busquem 

agregar mais conhecimento através dos cursos de especialização, que no futuro tornar-

se-ão uma constante para os profissionais que desejarem manterem-se competitivos no 

mercado  de  trabalho  e  principalmente  na  área  de  secretariado  executivo  que  está 

expandindo-se mais e mais.  
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1.A -  Perfil  do entrevistado quanto ao fator  Tempo de atividade profissional e 

setor a qual pertence. 

Os entrevistados  mostram  possuir  experiência  significativa  na  atuação  como 

Secretário,  pois  a  maioria  está  trabalhando  de  1  a  4  anos.  Isso  mostra  o  quanto  a 

profissão firma-se no mercado. No entanto, a atuação predominante é no setor privado. 

Percebe-se que não há uma preocupação na contratação destes profissionais no setor 

público. É importante ser ressaltado a ausência de concursos públicos direcionados para 

os profissionais de secretariado Isso se justifica pela ausência de cargos semelhantes ou 

até mesmo pelo atual perfil deste profissional que sofre constantes mudanças. 

De acordo com Ritossa (2009, p.76): As empresas exigem muitas habilidades de 

seus colaboradores,  pois esperam que exerçam muitas  funções dentro de um mesmo 

cargo.  Percebe-se  que  este  profissional  precisa  galgar  seu  espaço  na  administração 

pública.
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1.A  -  Perfil  do  entrevistado  quanto  ao  fator  Quantidade  de  funcionários  na 

empresa na qual trabalha e Faixa Salarial

Percebe-se que o profissional de Secretariado Executivo tem maior atuação em 

empresas  com  até  49  funcionários.  Mostra  que  as  empresas  de  pequeno  porte 

necessitam mais deste profissional, por ele, na maioria das vezes, controlar todo o fluxo 

organizacional além de manter o controle de todas as informações inerentes a própria 

empresa. Porém, com toda responsabilidade que este exerce podendo assumir em alguns 

casos,  o  cargo  de chefia,  possui  uma  faixa  salarial  muito  baixa  em relação  ao  que 

deveria  ser  pago,  mostrando  a  necessidade  da  atualização  do  piso  salarial  dos 

profissionais desse setor.
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2.B  -  Caracterização  do  Marketing  pessoal  para  o  profissional  quanto  ao  fator 
Conhecimento sobre Marketing Pessoal

 

Quanto  ao  fator  “Possui  conhecimento  sobre  marketing  pessoal”  89,2% 

afirmaram possuir conhecimento sobre este determinado assunto. Isso ocorre devido o 

tema ter se popularizado ao longo do tempo. Hoje fala-se muito sobre marketing pessoal 

e suas vantagens para alavancar a carreira, visto que as organizações ao selecionarem os 

profissionais avaliam inúmeros fatores, dentre os quais o marketing pessoal está incluso.

No  entanto,  constata-se  ainda  que  existam profissionais  que  desconhecem  o 

termo marketing pessoal, o que é muito ruim para a profissão que busca a cada dia 

adaptar se às novas mudanças para não ser extinta.
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2.B - Caracterização do Marketing pessoal para o profissional quanto: No 
ambiente profissional é fundamental possuir uma excelente aparência

Os 

entrevistados quando pergunta dos sobre a importância  da aparência no ambiente de 
trabalho 

Os  participantes  afirmaram  que  a  aparência  é  fundamental  no  ambiente  de 

trabalho. Essa percepção é notória devido o profissional de Secretariado ser a porta de 

entrada  nas  organizações  com  o  ambiente  externo  representado  pelos  clientes, 

fornecedores dentre outros. Portela e Schumacher (2006, p. 29) ressaltam:” O Secretário 

é a primeira imagem que se apresenta da empresa e do seu superior. A impressão que 
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recebam num primeiro contato dependerá muitas vezes, da eficácia com que o secretário 

se exprima” 

Para Doin (2006 apud TASCIN 2005,p.05):
Na dose  certa  e  de  forma  planejada,  é  possível  criar  e  desenvolver  uma 
imagem coerente e consistente, envolta em associações psicológicas positivas 
que dêem visibilidade necessária para que uma pessoa se transforme em uma 
referência no seu ambiente vivencial e possa fazer parte dos projetos de vida 
das outras pessoas

Por isso, cabe a estes profissionais sempre cuidarem da sua imagem já que eles 

representam o ambiente organizacional no qual estão inseridos.

2.B  -  Caracterização  do  Marketing  pessoal  para  o  profissional  quanto:  O 
reconhecimento  no  ambiente  profissional  está  ligado  ao  conhecimento 
adquirido na universidade.

O  profissional  de  Secretariado  está  cada  vez  mais  consciente  de  que  a 

universidade traz inúmeras contribuições para o seu crescimento acadêmico e pessoal. E 
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isto reflete dentro das organizações. Estas por sua vez influenciam seus colaboradores a 

freqüentar a universidade. Existem vários empresas que têm como parceiras instituições 

de ensino, nas quais investem na qualificação de seus profissionais, tanto na graduação 

como  em  cursos  de  especialização  e  até  mesmo  cursos  de  aperfeiçoamento  e 

reciclagem. Tal iniciativa por parte das organizações motiva os funcionários e melhora a 

qualidade de vida no trabalho, pois os funcionários sentem-se valorizados e motivados 

para realizarem suas atividades.

2.B - Caracterização do Marketing pessoal para o profissional quanto:  Postura e 
etiqueta são necessários a formação do profissional de Secretariado.
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Os profissionais  entrevistados  acreditam que o conhecimento sobre postura e 

etiqueta  são  fundamentais  para  a  formação  do  Secretário.  Segundo  Portela  e 

Schumacher (2006, p.160): 

Para  que  se  possa  viver  em  sociedade,  torna-se  fundamental  obedecer  a 
determinadas  regras.  Elas  vem  do  próprio  lar,  formação  familiar.  Todo 
mundo  deve  conhecer  no  mínimo  as  regras  elementares  de  convivência 
social.  Tendo  em  vista  que  este  profissional  tem  como  uma  das  suas 
principais  atribuições  organizar  eventos,  reuniões  e  cerimônias  em geral. 
Eventos estes que representam a empresa tanto no ambiente interno quanto 
externo. 

A postura desse profissional é essencial, pois ele é o cartão de visitas da empresa 

que atua junto ao ambiente externo e interno.

 2.B -  Caracterização do Marketing pessoal  para o profissional quanto:  Procura 
capacitar-se investindo em curso de capacitação.
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Percebe-se que o profissional procura a qualificação diariamente, tendo em vista 

que é de suma importância manter-se atualizado dentro do mercado de trabalho, pois 

diariamente  surge  novas  informações  quanto  à  área  no  qual  este  profissional  está 

inserido. Aliado a este fator, as organizações em geral procuram profissionais antenados 

com os acontecimentos que ocorrem tanto em sua carreira como no mundo, visto que 

buscam profissionais dinâmicos, questionadores, tomadores de decisão e solucionadores 

de  problemas.  Desse  modo,  a  constante  qualificação  e  busca  por  capacitações  ou 

reciclagem são fundamentais para que estes profissionais mantenham-se competitivos 

em um mercado de grande concorrência.

2.B - Caracterização do Marketing  Pessoal para o profissional quanto: Ler 
diariamente, revistas, jornais ou afins.
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Os entrevistados afirmaram ler diariamente revistas ou jornais com o objetivo de 

atualizar-se  quanto  às  informações  inerentes  meio  no  qual  estão  inseridos.  Ressalta 

Portela e Shumacher (2006), que o profissional deve Conhecer os problemas do seu país 

e do mundo, para moldar as expectativas das empresas aos objetivos a serem atingidos 

por toda a organização.  O profissional na medida em que atualiza-se  contribui para 

atualizar também a organização no qual faz parte, introduzindo melhorias contínuas.  

2.B - Caracterização do Marketing pessoal para o profissional quanto: 
Administração correta do tempo.
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Os entrevistados afirmaram que costumam administrar  corretamente o tempo. 

Esta informação é de fundamental importância para o profissional tendo em vista que a 

sua imagem está ligada diretamente a organização.  Esta por sua vez, para conseguir 

posicionar-se frente aos seus concorrentes deve sempre cumprir aos prazos estabelecido 

por seus clientes. Assim, fazendo uma analogia da organização para o profissional de 

Secretariado,  se  este  não  cumprir  com os  prazos  estabelecidos  pela  organização  na 

execução de uma determinada atividade sua credibilidade será abalada. Nesse momento 

eficácia e eficiência andam juntas.

2.B - Caracterização do Marketing pessoal para o profissional quanto: Procura ser 
assíduo no ambiente empresarial.
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Quanto aos profissionais  entrevistados 92,59% afirmam ser pontuais  em seus 

compromissos.  O que aperfeiçoa mais  ainda a imagem deste profissional dentro das 

organizações. Aliado a isto, é importante ser ressaltado que para estes profissionais a 

pontualidade é primordial, visto que no trabalho de assessoria aos gestores dentro das 

organizações,  os  profissionais  de  secretariado  estarão  direcionando  os  gestores  em 

relação aos compromissos, sendo assim, a pontualidade para a otimização do tempo é 

essencial.   Tendo em vista que a assiduidade reflete  compromisso e respeito  com o 

próximo. 

2.B - Caracterização do Marketing pessoal para o profissional quanto: Utiliza ou já 
utilizou Networking.
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Os 

entrevistados afirmaram que utilizam ou já utilizaram networking em sua carreira. A 

construção de uma rede de relacionamento é muito importante aqueles profissionais que 

estão  atuando  ou  estão  fora  do  mercado  de  trabalho.  É  fundamental  criar  alianças, 

parcerias  com  diversas  pessoas  em  seus  mais  variados  segmentos.  É  necessário 

dedicação  e  persistência  para  a  construção  de  relacionamentos  sólidos  que  possam 

ajudar no fortalecimento da profissão. 
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2.B - Caracterização do Marketing pessoal para o profissional quanto: comunica-se 
com várias pessoas durante o dia.

Os  participantes  da  referida  entrevista  responderam  que  comunicam-se  com 

várias pessoas durante o dia. Isso mostra que o profissional de Secretariado Executivo é 

a parte central das organizações, já que este atende e encaminha pessoas, assim como 

transmite informações de setor para o outro. Percebe-se que o mercado está exigindo 

que o profissional utilize de técnicas de comunicação de maneira eficaz entre todos os 

setores da empresa.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo conhecer se o profissional de Secretariado Executivo 

possui  algum  tipo  de  conhecimento  sobre  o  marketing  pessoal  além  de  identificar  os 

benefícios que a utilização desta ferramenta pode trazer para estes profissionais;

A partir do referido estudo percebeu-se que o cliente é o foco para as organizações nos 

dias  atuais.  As  decisões  tomadas  pelas  grandes  empresas  são  baseadas  nas  necessidades 

daqueles.  Esta  satisfação  de  necessidades  gera  um  fator  muito  importante  denominado 

diferencial.  Muitas  organizações  estão  consolidadas  no  mercado  devido  à  atenção  que 

desprendem aos seus clientes. 

Baseando-se no que foi exposto percebeu-se que o marketing pessoal vem galgando 

seu espaço a nível mundial. Com tantos produtos (pessoas) parecidos, há necessidade de ser 

destacar, de ser o diferencial.

Vale  ressaltar  ao  longo  desta  pesquisa  que  os  conceitos  de  marketing  podem ser 

perfeitamente  adaptados  ao  marketing  pessoal  e  utilizados  de  maneira  coerentes  para 

posicionar a imagem do indivíduo tanto no ambiente pessoal como no ambiente profissional.

Notou-se  que  o  profissional  de  Secretariado  vem  crescendo  e  abrangendo  novos 

horizontes introduzindo um novo perfil ao mercado. Mostrando que o profissional evolui ao 

longo dos anos.

De acordo com a pesquisa de campo no qual teve como instrumento o questionário, 

percebeu-se que o profissional atua com ênfase em empresas de pequeno porte. Isto ocorre 

devido a flexibilidade que os gestores dão a este profissional para exercer a sua função dentro 

da organização. O que demonstra a credibilidade que esta profissão vem construindo ao longo 

dos anos. 

Porém verificou-se que o profissional está atento às novas exigências organizacionais, 

no qual,  busca agregar valores  a sua formação acadêmica tais  como:  cursos de postura e 

etiqueta,  apresentação pessoal entre outros.  Esses cursos de aprimoramento são úteis  para 

valorizar e destacar o profissional dentro do âmbito organizacional para desmistificar algumas 

opiniões sobre os profissionais que atuam nessa área.  

Ressalta-se  que  os  entrevistados  utilizam  diariamente  ferramentas  como: 

Gerenciamento do tempo, networking e relacionamento interpessoal para exercer de maneira 

coesa  as  atividades  dentro  da  organização.  Mostrando  que  sabem  a  importância  dessas 

ferramentas para o seu aperfeiçoamento contínuo. 



Dessa  forma,  foi  possível  verificar  que  os  entrevistados  conhecem  o  conceito  de 

Marketing Pessoal bem como seus benefícios e confirmam que se trata de uma ferramenta 

essencial para quem quer alcançar destaque no mercado de trabalho. 

Ressalta-se que o profissional  ainda possui  algumas barreiras a serem vencidas.  O 

salário  compatível  com o mercado é uma delas.  Tendo em vista que este exerce funções 

inerente à gestão e, no entanto não  é recompensado de forma satisfatória.

Outra barreira a ser vencida é a inserção deste profissional no setor público.  Cabe 

enfatizar  a  necessidade  da  promoção  de  mais  concursos  nessa  área.  Acredita-se  que  a 

profissão precisa ser mais difundida no setor público.

A partir de tudo o que foi exposto, fica claro que o Marketing Pessoal não se trata de 

superficialidades e muito menos se resume em aparência física. O profissional precisa estar 

disposto  a  planejar  sua  carreira  focando  sempre  em  suas  potencialidades  e  procurando 

minimizar  suas  deficiências,  isso  de  maneira  contínua  e  realista,  administrar  a  vida 

profissional ou pessoal não é fácil. No entanto com a ajuda do marketing pessoal  o desafio 

torna-se algo realizável.
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