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RESUMO 

 

 
O secretário deixou de ser um mero profissional que agendava compromissos, recepcionava 
clientes e atendia telefone e passou a ser um profissional polivalente, criativo e inovador. O 
Secretário Executivo tem uma atuação importante ocupando um papel altamente estratégico 
na atual estrutura organizacional. Para tanto, o presente trabalho tem como objetivo identificar 
as práticas intraempreendedoras na atuação do profissional de secretariado executivo e 
averiguar a importância dessas práticas para a profissão.  Foi realizada uma pesquisa com 
profissionais graduados em Secretariado Executivo com experiência na função, em empresas 
de diferentes segmentos. Realizou-se uma pesquisa qualitativa, a partir de um levantamento 
bibliográfico seguido de uma pesquisa de campo. Utilizou-se como instrumento de pesquisa a 
aplicação de um questionário. Após análise da pesquisa dos dados, concluiu-se que o 
secretário executivo vem se destacando cada vez mais nas organizações, adquirindo poder de 
decisão, sabendo lidar com situações complexas e inovando na sua área. Hoje, o secretário 
desempenha funções inerentes de um profissional empreendedor. 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Empreendedorismo. Intraempreendedorismo. Secretário Executivo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The secretary is no longer only a person responsible for scheduling appointments, welcoming 
clients and answering telephone, instead she becomes a versatile, creative and innovative 
worker. The Executive Secretary is an important activity occupying a highly strategic role in 
the current organizational structure. This study aimsto identify the 
practices in action intrapreneurial professional executive secretarial and to ascertain 
the importance of these practices for the profession. We conducted a survey with graduates 
who have experience and who work in companies from different segments. A qualitative 
research was conducted from a literature review followed by a survey. A questionnaire was 
used as a research tool. After examining the survey, we conclude that the executive secretary 
has been standing out into the organizations, increasingly acquiring decision power, knowing 
to deal with complex situations, and innovating in your area. Nowadays, the secretary 
performs functions worthy of a professional entrepreneur. 
 

 

 

Keywords: Entrepreneurship. Intrapreneurship. Executive Secretary. 
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1 INDRODUÇÃO  

 

 Estima-se que a profissão de secretariado data dos tempos dos faraós, exercida por 

homens e com referências nos escribas – profissionais da idade antiga que desenvolveram a 

escrita. O surgimento da mulher no mercado de trabalho foi somente após as duas guerras 

pela necessidade de mão de obra, defasada pela ausência dos homens. Desde então, o papel da 

secretária cresceu consideravelmente. Ao longo do tempo o profissional de Secretariado 

Executivo tem acumulado muitas conquistas e quebras de preconceitos, e conseqüentemente, 

a mudança do perfil desse profissional que vai além das atividades inerentes à profissão, 

passando a ter um perfil empresarial (CASIMIRO, 2010). 

O mercado globalizado exige mudanças rápidas e as organizações já perceberam a 

necessidade de profissionais que fazem a diferença. Características como: iniciativa, 

criatividade, visão holística da empresa e atuação empreendedora, são qualidades 

indispensáveis aos profissionais de secretariado, assim como para outros profissionais, para o 

continuo crescimento da carreira e adequação à nova visão das empresas. Nessa perspectiva, o 

empreendedorismo vem se destacando notoriamente e sendo cada vez mais exigido no mundo 

corporativo. Profissionais com características empreendedoras são mais valorizados, pois são 

preparados para situações adversas, sem medo de arriscar. Assim, conceitua-se como intra-

empreendedor aquele que empreende dentro da empresa, estimulando o crescimento, 

apaixonado pelo que faz e pela empresa onde trabalha, é persistente, pró-ativo e se antecipa ao 

futuro, ele tem a capacidade de ver na crise uma oportunidade de crescimento e aprendizado 

(PINCHOT, 2004).  
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1.1 Justificativa 

 

Em um competitivo mercado de trabalho, as empresas exigem profissionais 

inovadores, visionários, criativos e com características empreendedoras. Nesse cenário, 

destaca-se o Profissional de Secretariado que ao longo do tempo obteve muitas conquistas e 

evoluções, dentre elas a Lei nº. 7.377, de 30/09/1985, complementada pela Lei Nº 9.261/95 

que regulamentou a profissão e a publicação do Código de Ética Profissional, no Diário 

Oficial da União, do dia 7 de julho de 1989. Com a evolução da profissão, as demandas 

profissionais exigem uma nova postura do Secretário Executivo, para atender as exigências 

das organizações, buscando um comportamento intraempreendedor. 

Apesar de todas as conquistas, o profissional de secretariado, assim como outros, 

enfrenta grandes desafios na sua atuação nas organizações que podem dificultar a realização 

do seu trabalho como assessor. Dentre os obstáculos existentes no âmbito organizacional 

destacam-se: clima organizacional desfavorável e pouco estimulante, autoritarismo, pouca 

abertura para inovações, ausência de liderança, comunicação ineficaz, dentre outras.  Nesse 

contexto, considera-se que atitudes intraempreendedoras por parte do secretário executivo 

podem mudar o quadro dessas situações, mesmo encontrando barreiras de difícil superação.  

Sob esse aspecto, Pinchot III (1989, p. 14) afirma que as pessoas são intraempreendedoras 

“quando as circunstâncias as levam a um ato de vontade: a decisão de transformar um 

conceito de negócio em realidade dentro da empresa em que trabalham, a despeito das 

barreiras e dos riscos.” 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar se as atividades do profissional de Secretariado Executivo apresentam 

ações intraempreendedoras na contemporaneidade.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

a) Identificar as práticas intraempreendedoras na atuação do profissional de secretariado 

executivo.  
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b) Averiguar a importância das práticas empreendedoras para a profissão de secretariado 

executivo. 

 

1.3 Questão de Pesquisa 

 

O profissional de Secretário Executivo atua como intraempreendedor? Qual é a 

importância das práticas empreendedoras para o profissional de secretariado executivo?  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

 

Este trabalho está divido em 5 (cinco) seções: 

 

 A primeira seção é composta pela introdução do trabalho, apresentando o tema, 

justificativa, objetivos e a metodologia utilizada. 

A segunda seção dá ênfase ao empreendedorismo nas organizações, conceituando 

empreendedorismo assim como intraempreendedorismo e a importância de empreender dentro 

das organizações nos tempos atuais. 

A seção seguinte, aborda o Secretário Executivo como intraempreendedor, 

destacando o atual perfil necessário para este profissional. Traz a atuação do Secretário 

Executivo no contexto contemporâneo e as transformações da profissão ao longo do tempo e a 

atuação do profissional dentro da organização. 

A quarta seção demonstra os resultados obtidos com a aplicação do questionário, o 

tipo de pesquisa, a população, amostra, e verificação através dos gráficos dos resultados dos 

dados. 

E por último as considerações finais, que faz uma comparação nos aspectos 

teóricos com os resultados da pesquisa. 
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2 EMPREENDEDORISMO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Busca-se discorrer neste capítulo, sobre os aspectos conceituais e fazendo uma 

abordagem histórica da origem do empreendedorismo até a chegar ao surgimento do 

intraempreendedorismo, bem como as principais características e, por fim, aborda-se a 

importância da cultura intraempreendedora nas organizações contemporâneas. 

   

2.1 Aspectos Conceituais 

 

 

 A origem da palavra empreendedorismo (entrepreneurship) é francesa e 

utilizada pra designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu 

sistema de atividades, seu universo de atuação (DOLABELA, 2008b, p.59). Para Chiavenato 

(2007) o empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, pois é dotado de 

sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de identificar oportunidades. Com 

esse arsenal, transforma idéias em realidade, para benefício próprio e para benefício da 

comunidade. Por ter criatividade e um alto nível de energia, o empreendedor demonstra 

imaginação e perseverança, aspectos que, combinados adequadamente, o habilitam a 

transformar uma idéia simples e mal-estruturada em algo concreto e bem-sucedido no 

mercado. 

Pinchot III (1989), definiu intraempreendedorismo como “empregados” que 

atuavam como agentes de mudanças em suas organizações, melhorando processos e criando 

novas oportunidades de negócio, o autor também os denominou de empreendedores 

intracorporativos, definindo-os como “todos os sonhadores que realizam, aqueles que 

assumem a responsabilidade pela criação de inovações de qualquer espécie dentro de uma 

organização (Pinchot III, 1989). 

Os perfis empreendedores e intraempreendedores são demonstrados como uma das 

grandes características do mundo contemporâneo, o fascínio pelo novo faz com que mudanças 

surjam de forma intensa e acelerada (NORONHA, 2009, p.21). A criatividade e idéias 

inovadoras são ponto chave do perfil destes profissionais, fazendo a diferença e mudando a 

cara da nova geração de profissionais. 
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2.1.1 Empreendedorismo  

  

 De acordo com Dolabela (2008), o significado da palavra empreendedor muda 

de acordo com o país e a época, e o economista austríaco Schumpeter (1934), que relançou as 

idéias sobre o empreendedor e seu papel na sociedade, associam o empreendedor ao 

desenvolvimento econômico, à inovação e ao aproveitamento de oportunidades de negócios. 

 Segundo Dornelas (2008), o empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processos que em conjunto, levam à transformação de idéias em oportunidades. E a perfeita 

implementação destas oportunidades leva à de negócios de sucesso. Para o termo 

“empreendedor” existem muitas definições, mas uma das mais antigas e que talvez melhor 

reflita o espírito empreendedor seja a de Schumpeter (1949 apud DORNELAS, 2008, p. 22): 
 

O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica pela introdução de novos 
produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela 
exploração de novos recursos e materiais.  

  

Empreendedorismo significa inovação, criatividade, mudança, foco e atitude. Peter 

Drucker (1987) apresenta o ‘espírito empreendedor’ como uma prática e uma disciplina, e 

como tal pode ser aprendido e sistematizado. “O empreendedor vê a mudança como norma e 

como sendo sadia. Geralmente, ele não provoca a mudança por si mesmo. Mas, e isto define o 

empreendedor e o empreendimento, o empreendedor sempre está buscando a mudança, reage 

a ela, e a explora como sendo uma oportunidade” (DRUCKER, 1987, p. 36). 

Hisrich e Peters (2004, apud OLIVEIRA, 2006) relatam que as definições de 

empreendedorismo referem-se a uma espécie de comportamento que inclui basicamente: 

tomar iniciativa, organizar e reorganizar mecanismos sociais e econômicos a fim de 

transformar recursos  e situações para proveito prático; e aceitar o risco ou o fracasso. Os 

autores apresentam o seguinte conceito para empreendedorismo:  
O empreendedorismo é o processo dinâmico de criar mais riqueza. A riqueza criada 
por indivíduos que assumem os principais riscos em termos de patrimônio, tempo 
e/ou comprometimento com a carreira ou que provêem valor para algum produto ou 
serviço. 

 

O Quadro abaixo apresenta sete perspectivas para a natureza do termo 

empreendedorismo, que segundo Dornelas (2008, p. 37) continua ligado, de forma 

equivocada, ao processo de iniciação de um negócio próprio.  
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Sete perspectivas para a natureza do empreendedorismo 

Criação de riqueza 

 

Empreendedorismo envolve assumir riscos calculados associados com as 

facilidades de produzir algo em troca de lucros.  

 

Criação de empresa 

Empreendedorismo está ligado à criação de novos negócios, que não 

existiam anteriormente. 

 

Criação da inovação 

Empreendedorismo está relacionado à combinação única de recursos que 

fazem os métodos e produtos atuais ficarem obsoletos. 

 

Criação da mudança 

Empreendedorismo envolve a criação da mudança, através do ajuste, 

adaptação e modificação da forma de agir das pessoas, abordagens, 

habilidades, que levarão à identificação de diferentes oportunidades. 

 

Criação de emprego 

Empreendedorismo não prioriza, mas está ligado à criação de empregos, já 

que as empresas crescem e precisarão de mais funcionários para desenvolver 

suas atividades. 

 

Criação de valor 

Empreendedorismo é o processo de criar valor para os clientes e 

consumidores através de oportunidades ainda não exploradas. 

 

Criação de crescimento 

Empreendedorismo pode ter um forte e positivo relacionamento com o 

crescimento das vendas da empresa, trazendo lucros e resultados positivos. 

 

Quadro 1 - Sete perspectivas para a natureza do empreendedorismo. 
Fonte: Dornelas (2008, p. 37). 
 

 

Como se pode notar, o termo pode ser aplicado a qualquer organização em que 

uma ou mais dessas perspectivas possam estar presentes, independentemente de essa 

organização já existir ou estar em fase de criação, e não importa seu porte, forma que está 

estruturada e mercados onde atua. O empreendedorismo pode, então, estar ligado a diferentes 

perspectivas, como é o caso do empreendedorismo praticado em organizações já 

estabelecidas, ou seja, do empreendedorismo corporativo.  

 Dolabela (2008) afirma que o termo empreendedorismo tem conotação prática, 

mas também envolve atitudes e idéias. Significa fazer coisas novas, ou desenvolver maneiras 

novas de fazer as coisas. A iniciação para a prática empreendedora envolve tanto o 
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desenvolvimento da autoconsciência quanto do Know-how, ou seja, um auto-aprendizado 

adquirido pela vivência e pela prática. 

 Para Schein (1985, apud FERNANDES; SANTOS, 2008, p.4) o 

empreendedorismo está relacionado envolvendo a criatividade e à propensão de criar “algo 

novo, envolvendo a motivação para superar obstáculos, propensão por aceitar riscos e desejo 

de elevação pessoal em qualquer objetivo a ser alcançado”. Buscando uma definição mais 

atual e abrangente sobre empreendedorismo, Bom Angelo (2003, p. 25) encontrou no relatório 

da Accenture, pesquisa internacional realizada no período de janeiro de 2000 a junho de 2001, 

no qual aponta que o empreendedorismo é criação de valor por pessoas e organizações 

trabalhando juntas para implementar uma idéia através da aplicação da criatividade, 

capacidade de transformação e desejo de tomar aquilo que comumente se chamaria de risco. 

 Segundo Hashimoto (2006 apud NORONHA, 2009, p.22), “Longenecker e 

Schoen, pesquisadores americanos, constataram a existência de elementos no coração da 

atividade empreendedora, compondo assim a essência do empreendedorismo”. São estes:  

a) Inovação: O empreendedor não se limita apenas a criação de negócios, compreende 

também a criação de métodos de produção, abertura se novos mercados, a procura 

alternativas de materiais e a promoção de mudanças estruturais a organização. 

b) Risco: Empreendimentos não estão livres de riscos. Os fatores que compõem o risco se 

dividem em três fatores: anomalias ou variações as quais estão sujeitos produtos, 

processos e serviços; a probabilidade de elas acontecerem e a gravidade das 

conseqüências dos acontecimentos. As estimativas de tais riscos são feitas a partir desses 

elementos. 

c) Autonomia: O empreendedor possui autonomia para definir objetivos, decidir quais 

recursos utilizar, a escolha das estratégias de ação e inclusive nas buscas de oportunidades 

relevantes. É imprescindível não confundir autonomia com independência, que significa 

trabalhar sozinho. Pois as principais características do empreendedor é a conquista do 

apoio e confiança dos que ajudarão a conduzir o seu empreendimento. 

 

Stevenson e Gumpert (1985 apud FERNANDES; SANTOS, 2008) descreveram 

empreendedores como indivíduos orientados para a ação, enérgicos, tolerantes a 

ambigüidades e autoconfiantes, com um forte controle pessoal e forte necessidade por auto-

realização. Jeffry Timmons (1994 apud FERNANDES; SANTOS, 2008) e seus colaboradores 

pesquisaram também os atributos de personalidade dos empreendedores. Seu estudo 
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representa uma síntese de mais de cinqüenta pesquisas compiladas da literatura acerca de 

atributos e comportamentos dos empreendedores bem sucedidos, os quais são citados a 

seguir:  

a) Total comprometimento, determinação e perseverança – O empreendedor deve estar 

preparado para abrir mão de muitas coisas, pois construir um empreendimento é altamente 

exigente e estressante. Poderá ter muitas vantagens  a seu favor que, eventualmente, 

compensam algumas desvantagens que possa vir a ter. 

b) Guiados pela auto-realização e crescimento – Os empreendedores têm um forte desejo de 

competir, de exceder os próprios limites e alcançar metas desafiadoras; 

c) Senso de oportunidade e orientação por metas – as metas desafiantes estabelecidas pelos 

empreendedores permitem que eles focalizem suas energias e sejam seletivos na escolha de 

oportunidades. Ter metas e direção também lhes ajuda a definir prioridades e medidas de seu 

desempenho; 

d) Iniciativas por responsabilidades pessoais – Os empreendedores assumem 

responsabilidades pessoal pelo desempenho necessário para atingir metas e objetivos. Gostam 

de tomar iniciativa na resolução de problemas; 

e) Persistência na resolução de problemas – Os empreendedores são altamente determinados 

em superar obstáculos para resolver problemas, no entanto, são realistas em reconhecerem o 

que podem e o que não podem fazer, e onde podem conseguir ajuda para resolver uma tarefa 

difícil, mas necessária; 

f) Conscientização e senso de humor – Em geral, os empreendedores têm uma grande 

consciência de suas forças e fraquezas, e da competitividade. Têm a habilidade de conservar 

um senso de perspectiva, otimismo e humor até mesmo nas situações mais adversas; 

g) Busca de feedback – Os empreendedores usam ativamente o recurso de feedback para saber 

quão bom está seu desempenho. O feedback permite ao empreendedor aprender com os erros 

e lidar com o inesperado. Os empreendedores são tidos como excelentes ouvintes e de rápida 

aprendizagem; 

h) Controle racional dos impulsos – Os empreendedores acreditam que os resultados de sua 

atuação dependem de seu próprio controle e influência. São autoconfiantes e não pensam que 

o sucesso ou fracasso de seu negócio será governado pelos fatos, sorte ou alguma influência 

externa; 

i) Tolerância ao stress, ambiguidade e incerteza –  Os empreendedores vislumbram as 

adversidades com naturalidade, como apenas um obstáculo a mais a ser transposto. A 



20 

 

incerteza é um componente inerente a todo empreendimento. Neste ambiente, os 

empreendedores defrontam-se com atividades indefinidas, incertas, que mudam 

continuamente e o tempo nunca parece ser  o suficiente; 

j) Riscos moderados – Os empreendedores bem sucedidos não são apostadores, pois está em 

jogo a sua reputação. Conseqüentemente, quando decidem tomar uma decisão o fazem de uma 

maneira calculada, bem refletida e avaliada, fazendo todo o possível para adquirir vantagens a 

seu favor e evita riscos desnecessários; 

k) Pouca necessidade de status e poder –  Os empreendedores são guiados pela sede de 

realização e criação. Status e poder são o resultado de suas atividades e não as necessidades 

que os impulsionam e motivam; 

l) Integridade e Confiabilidade –  A integridade e confiabilidade unem o sucesso pessoal e as 

relações de trabalho, fazendo-as perdurar; 

m) Decisão, Urgência e Paciência – Um dos paradoxos com os quis os empreendedores se 

defrontam é a necessidade simultânea de obter soluções imediatas e alcançar resultados de 

longo prazo. Necessitam, portanto, ter paciência para gerenciar estas ações. O empreendedor 

é, ao mesmo tempo, um realizado e um visionário; 

n) Lidar bem com o fracasso – Os empreendedores bem sucedidos têm habilidade para utilizar 

suas experiências de fracasso como um modo de aprendizagem, de maneira a evitar 

problemas similares. Em conseqüência, não se desapontam ou se desencorajam ao deparar 

com um obstáculo ou fracasso. Geralmente, transformam as adversidades e dificuldades em 

oportunidades; 

o) Formador de equipes – Os empreendedores criam e constroem um empreendimento não 

são lutadores solitários. Eles não precisam concentrar os esforços de todas as realizações em 

si mesmo. Reconhecem que raramente é possível construir um empreendimento substancial 

trabalhando sozinho, portanto, constroem equipes de trabalho eficazes.  

Segundo Gerber (2004) o empreendedor é o visionário em nós: o sonhador, a 

energia por trás de toda atividade humana, a imaginação que alimenta o fogo do futuro, o 

catalisador da mudança. Sua característica básica é o espírito criativo e pesquisador. Ele está 

constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em vista a 

necessidade das pessoas. Enquanto a maior parte das pessoas tende a enxergar apenas 

dificuldades e insucessos, o empreendedor é otimista e busca o sucesso, e, apesar das 

dificuldades, não se abate, mas vibra com desafios.  
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Conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2010) as principais características dos empreendedores são: iniciativa, 

autoconfiança, independência, cidadania, ética, coragem, comprometimento, paixão pelo que 

faz, criatividade, qualidade, eficiência, eficácia, persistência, inovação, liderança, otimismo, 

paciência e talento. Dornelas (2008) destaca alguns mitos sobre empreendedores, dentre os 

quais, se destacam essencialmente três, são eles:  

a) Mito 1 – Os Empreendedores são natos, nascem para o sucesso  

      1. Realidade:  

I. Enquanto a maioria dos empreendedores nasce com um certo nível de inteligência, 

empreendedores de sucesso acumulam habilidades relevantes, experiências e contatos 

com o passar dos anos;  

II. A capacidade de ter visão e perseguir oportunidades aprimora-se com o tempo.  

    b) Mito 2 – Empreendedores são “jogadores” que assumem riscos altíssimos 

   1. Realidade:  

I. Tomam riscos calculados;  

II. Evitam riscos desnecessários;  

III. Compartilham o risco com outros;  

IV. Dividem o risco em “partes menores”.  

    c) Mito 3 – Os empreendedores são “lobos solitários” e não conseguem trabalhar em equipe 

    1. Realidade:  

I. São ótimos líderes;  

II. Criam times/equipes;  

III. Desenvolvem excelente relacionamento no trabalho com colegas, parceiros, clientes, 

fornecedores e muitos outros.  

 

 

2.1.2 Intraempreendedorismo 

 

O Termo intraempreendedorismo foi introduzido pelo Consultor Canadense 

Gifford Pinchot III, para designar os executivos que, nas empresas, assumem o papel de 

agentes de mudanças. Para Pinchot III (2004, p.6): 
As pessoas têm um enorme potencial para a bondade, a percepção, a criatividade, a 
intimidade e para o trabalho. A maioria deste potencial é aprisionada dentro das 
restrições das enormes hierarquias organizacionais. O desenvolvimento do 
empreendedorismo é um passo em direção à liberdade individual, de nossas 
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organizações e de nossa sociedade para usar nosso potencial para construir 
satisfeitas, significativas, ricas e mais produtivas vidas para todos nós. Sinal da 
iminente mudança nos ronda. Intraempreendedorismo é uma idéia de que esse 
tempo chegou.  
 

  

De uma maneira simplificada, intraempreendedorismo é o empreendedorismo 

praticado em organizações já estabelecidas. Ele se dá quando ocorre a aplicação dos conceitos 

chave  relacionados ao empreendedorismo (busca de oportunidade, inovação, fazer diferença 

e criação de valor), dentro de uma organização DORNELAS (2003, apud OLIVEIRA 2006). 

A idéia de se aplicar os conceitos-chave relacionados ao empreendedorismo  a 

organizações já estabelecidas não é recente. Conforme já mencionado, a primeira referência 

de que se tem notícia sobre o tema data do início da década de oitenta do século passado, 

quando Gifford Pinchot (PINCHOT, 1989) cunhou o termo intrapreneurship (Intra-

empreendedorismo), ao publicar o livro Intrapreneuring, no qual mostrava como o 

empreendedorismo poderia ser aplicado e praticado em organizações existentes. Destacava, 

também, o papel do empreendedor dentro dessas organizações e como a inovação poderia ser 

buscada e desenvolvida pela aplicação do empreendedorismo interno para tal objetivo. A 

partir dos estudos de Pinchot, muitos outros estudos e pesquisas relacionados ao tema têm 

sido feitos, nos quais se analisam empresas com foco na inovação para se entender melhor 

como o empreendedorismo corporativo se desenvolve.  

Ainda conforme Pinchot III (2004, p.6): 
Intraempreendedores são os sonhadores que fazem acontecer. Aqueles que assumem 
a responsabilidade de criar e inovar dentro de qualquer tipo de organização. Eles 
podem ser os criadores ou inventores, mas são sempre os sonhadores que entendem 
como transformar uma idéia em algo real e lucrativo. 
 

Assim como Pinchot III, vários outros pesquisadores se voltaram para o tema, 

estudando empresas que focaliza a inovação para melhor entender o funcionamento do 

empreendedorismo corporativo. Frente aos desafios proporcionados pela abertura mundial dos 

mercados e à crescente velocidade das mudanças e inovações tecnológicas, há a necessidade 

de as organizações modernas identificarem e aproveitarem o potencial empreendedor de seus 

funcionários. A implantação de uma cultura empreendedora tem uma razão de ser: “é o pano 

de fundo para o fomento da inovação, da busca e identificação de oportunidades, do trabalho 

criativo, para a organização do trabalho e dos processos empresariais de forma mais integrada, 

para a eliminação de barreiras internas de comunicação, etc.” (DORNELAS, 2008, p. 16). 

 Para Dornelas (2008), o tema empreendedorismo corporativo, 

empreendedorismo interno ou intraempreendedorismo não se refere a uma versão adaptada do 
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empreendedorismo tradicional, mas a uma ampliação da definição e sua aplicação a outras 

áreas, sem perda conceitual. Neste trabalho serão utilizados como sinônimos os termos 

intraempreendedorismo e empreendedorismo corporativo. Analisando como se constituía as 

inovações dentro das organizações, Pinchot III (2004) verificou que a estagnação era o 

resultado quase inevitável dos sistemas de análise e controle. Analisando inovações bem 

sucedidas em grandes empresas, foram identificados comportamentos empreendedores em 

alguns empregados. Estes “empregados” atuavam como agentes de mudanças em suas 

organizações, melhorando processos e criando novas oportunidades de negócio, sendo que 

Pinchot os denominou de empreendedores intracorporativos, definindo-os como “todos os 

sonhadores que realizam. Aqueles que assumem a responsabilidade pela criação de inovações 

de qualquer espécie dentro de uma organização” PINCHOT III (1989, apud NORONHA, 

2009 p. 43). 

 

Ainda de acordo com Pinchot III (1989), a maior parte das peculiaridades da 

personalidade do intraempreendedor podem ser entendidas considerando-se as pressões de se 

combinar, em uma pessoa, um forte visionário e um executor insaciável, que não pode 

descansar até que sua visão esteja manifestada na terra assim como está em sua mente. 

Através do Quadro 2 o autor compara e contrasta as características do intraempreendedor com 

empreendedores e gerentes tradicionais das organizações. 

 

 Gerentes 
Tradicionais 

Empreendedores 
Tradicionais Intraempreendedores 

Motivos 
Principais Quer promoções e 

outras  recompensas 
corporativas 

tradicionais. Motivado 
pelo poder. 

 
 

Quer liberdade. 
Orientado para metas,  
auto-confiante e auto-

motivado. 
 

Quer liberdade e 
acesso aos recursos da 
corporação. Orientado 

para metas e auto-
motivado, mas também 
reage às recompensas e 
ao reconhecimento da 

corporação. 
 

Ação 

 
Delega a ação. 

Supervisão e relatórios 
consomem a maior 

parte da energia 

 
Põe a “mão na massa”. 

Pode aborrecer os 
empregados fazendo de 

repente o trabalho 
deles. 

 

 
Põe a “mão na massa”. 

Pode saber como 
delegar, 

mas quando necessário 
faz 

o que deve ser feito. 
Quadro 2 – O que é o Intraempreendedor? 
Fonte: Pinchot III (1989 apud DAVID, 2004, p. 44). 
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 Gerentes 
Tradicionais 

Empreendedores 
Tradicionais 

Intraempreendedores 

Coragem e 
Destino 

Vê outros como 
responsáveis por seu 

destino. Pode ser 
vigoroso e ambicioso, 

mas pode temer a 
capacidade dos outros 

em prejudicá-lo. 
 

Autoconfiante, 
otimista e 
corajoso. 

Autoconfiante e corajoso. 
Muitos intraempreendedores 

são cínicos a respeito do 
sistema, mas otimistas quanto 
à sua capacidade de superá-lo. 

Risco Cuidadoso 

Gosta de riscos 
moderados. Investe 
pesado,  mas espera 

ter sucesso. 

 
Gosta de riscos moderados. 

Em geral não teme ser 
demitido, portanto, vê pouco 

risco pessoal. 
 

Status 

Importa-se com 
símbolos de status 

(escritório no canto, 
etc.). 

Fica feliz de sentar 
em um caixote, se 
o trabalho estiver 

sendo feito. 

Considera os símbolos de 
status tradicionais uma piada – 
prefere símbolos de liberdade. 

 

Decisões 

Concorda com 
aqueles no poder. 
Adia decisões até 

sentir o que o chefe 
quer. 

Segue sua visão 
particular. 

Decisivo, orientado 
para a ação. 

 
Gosta de fazer os outros 

concordarem com sua visão. 
Algo mais paciente e 

disposto a compromissos 
que o empreendedor, mas 

ainda um executor. 
 

A Quem 
Serve 

 
Agrada aos outros. 

Agrada a si mesmo 
e aos clientes. 

 
Agrada a si mesmo, aos 

clientes e patrocinadores. 
 

Atitude em 
Relação ao 
Sistema 

 
Vê o sistema como 
nutriente e protetor, 
busca proteção nele. 

Pode avançar 
rapidamente 

em um sistema; 
então, quando 

frustrado, rejeita o 
sistema e forma o 

seu próprio. 

 
Não gosta do sistema, mas 

aprende a manipulá-lo. 

 
Estilo de 
Solução de 
Problemas 

 
Resolve os problemas 

dentro do sistema. 

Escapa de 
problemas em 

estruturas grandes e 
formais, deixando-
as e começando por 

conta própria. 
 

Resolve problemas dentro do 
sistema ou passa por cima 

dele, sem deixá-lo. 

Relacionamento 
Com os outros 

Hierarquia como 
relacionamento 

básico. 

Transações e 
acordos como 

relacionamento 
básico 

Transações dentro da 
hierarquia. 

Quadro 2 – O que é o Intraempreendedor? 
Fonte: Pinchot III (1989 apud DAVID, 2004, p. 44). 
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É percebido no quadro acima, que o conjunto de capacidades e talentos que 

definem o intraempreendedor difere daquele do indivíduo tradicional que escala a hierarquia 

corporativa. É que o (intra) empreendedor vai além das tarefas normalmente relacionadas aos 

administradores, tem uma visão 45 mais abrangente e não se contenta em apenas fazer o que 

deve ser feito. Ele quer mais e busca fazer mais (DORNELAS, 2008). 

Hashimoto, (2006, p. 13) afirma que intraempreendedorismo “foca o funcionário 

individualmente e sua propensão a agir sozinho de forma empreendedora. Ele parte do 

pressuposto que a empresa cria propositalmente estruturas e processos que inibem a ação 

empreendedora e assume essa condição como desafio pessoal a ser superado”. Ainda segundo 

o autor, duas outras variações devem ser consideradas: o empreendedorismo organizacional, 

“que ocorre quando a empresa se adapta a um ambiente de constante mutação, estimulando o 

funcionário a se comportar como dono do negócio” Hashimoto, (2006, p. 13); e alianças 

corporativas, “que é o desenvolvimento da capacidade inovadora a partir do relacionamento 

estreito com pequenos negócios em setores afins” Hashimoto, (2006, p. 13).  

 

Para Hashimoto (2006, p. 22) o intraempreendedorismo é definido como: 
A criação de um ambiente no qual a inovação pode florescer de forma a transformar 
pessoas comuns, que nunca viram um cliente, em empreendedores de sucesso que 
assumem responsabilidades e papéis dentro da empresa. 
 

 Dornelas (2003) lista algumas definições de empreendedorismo corporativo, 

conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

Corporate entrepreneurship 
Autor: Burgelman (1983)  
“Empreendedorismo corporativo refere-se ao processo pelo qual as empresas se envolvem na diversificação 
através de desenvolvimentos internos. Tal diversificação requer combinações de novos recursos para ampliar a 
ação da empresa a outras áreas, ou mesmo às suas atuais áreas, de atuação, correspondendo ao conjunto de 
oportunidades que a empresa está buscando.”
Autores: Chung & Gibbons (1997)  
“Empreendedorismo corporativo é um processo de organização que visa à transformação de idéias individuais 
em ações coletivas através do gerenciamento das incertezas.”
Autores: Covin & Slevin (1991)  
“Empreendedorismo corporativo envolve a extensão do domínio de competência da empresa e corresponde a 
um conjunto de oportunidades através da combinação de novos recursos gerados internamente na organização.” 
(Citando Burgelman, 1984). 
Quadro 3 – Definições de corporate entrepreneurship 
Fonte: Dornelas (2003, p. 127-129) 
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Corporate entrepreneurship 

Autores: Guth & Ginsberg (1990)  
“Empreendedorismo corporativo envolve dois tipos de fenômenos e de processos que os cercam: 1) o 
nascimento de novos negócios dentro de organizações existentes, isto é, inovações internas; e 2) a 
transformação das organizações através da renovação das áreas-chave sobre as quais a empresa é 
sustentada, ou seja, renovação estratégica.” 
Autores: Jennings & Lumpkin (1989)  
“Empreendedorismo corporativo é definido como a extensão do desenvolvimento de novos produtos e/ou 
novos mercados. Uma organização é empreendedora se ela desenvolve um número maior que a média de 
novos produtos ou mercados.” 
Autor: Schendel (1990)  
“Empreendedorismo corporativo envolve a noção de nascimento de um novo negócio dentro de um 
negócio em atividade e, ainda, a transformação de um negócio estagnado, que necessita ser reformulado e 
renascer.” 
Autores: Spann, Adams, & Wortman (1988)  
“Empreendedorismo corporativo é o estabelecimento de uma organização separada (geralmente na forma 
de uma nova área, unidade de negócios estratégica, divisão, subsidiária) para a introdução de um novo 
produto ou serviço, ou criando um novo mercado ou, ainda, utilizando uma nova tecnologia.” 
Autor: Vesper (1984)  
“Empreendedorismo corporativo envolve o emprego da iniciativa dos níveis mais inferiores da 
organização para se desenvolver algo novo. Uma inovação que é criada por subordinados sem que tenha 
sido requisitada, ou seja, inesperada, mesmo que dada a permissão pela alta gerência para fazê-la.” 
Autor: Zahra (1993)  
“Empreendedorismo corporativo é um processo de renovação organizacional de duas diferentes, mas 
relacionadas dimensões: inovação e novos negócios, e renovação estratégica.” 
Autor: Zahra (1995, 1996)  
“Empreendedorismo corporativo é a soma da inovação, renovação e esforços relacionados a novos 
negócios de uma empresa. Inovação envolve a criação de novos produtos, processos e sistemas 
organizacionais. Renovação significa a revitalização das operações da empresa através da mudança do 
escopo de seu negócio, suas abordagens competitivas ou ambas. Significa ainda a construção ou aquisição 
de novas competências e, então, criativamente, usá-las para criar valor aos acionistas. Novos negócios 
significam que a empresa desenvolverá novas atividades através da expansão de suas operações em 
mercados existentes ou novos mercados.” 
Quadro 3 – Definições de corporate entrepreneurship 
Fonte: Dornelas (2003, p. 127-129) 
 

 Segundo Pinchot e Pellman (2004, p.40-42) existem vários fatores importantes que 

atribui o sucesso de intraempreendedores nas organizações: 

a) O trabalho minucioso de pessoas que sonham acordadas. Intraempreendedores bem-

sucedidos costumam pensar em seus empreendimentos e sonhar com eles a maior parte do 

tempo. Simulam possíveis erros usando a imaginação, e assim descobrem oportunidades 

ocultas. 

b) Faça tudo para transformar sua idéia em realidade. Com freqüência fazem idéias de outros 

departamentos para que sua idéia avance. 

c) Vá trabalhar todo dia com o espírito de quem será demitido. Os intraempreendedores são 

corajosos. O sistema corporativo tende a produzir “pessoas domesticadas”, com medo 
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excessivo da autoridade. É necessário adquirir um certo grau de independência para se tornar 

um inovador bem-sucedido. 

d) Equilíbrio entre realidade e sonho. O intraempreendedor tem um desafio que é descobrir o 

meio termo; agarrar um sonho que valha a pena com uma das mãos e com a outra a realidade. 

Embora, difícil é uma tarefa gratificante. 

e) Peça desculpa e não permissão. O inovador precisa ter coragem para fazer o que precisa ser 

feito, mesmo que isso signifique quebrar regras de menor importância. 

f) Respeitando limites. O truque é saber identificar quando pode prosseguir sem permissão e 

quando à aprovação prévia é necessária. 

As empresas precisam tirar as barreiras que impedem os intraempreendedores de 

agir. Sabendo utilizar as competências dos talentos que tem terá mais diferencial competitivo. 

Conforme Quadro 4, Pinchot III (1989, p. 17) sugere como deve se comportar o 

intraeempreendedor em busca de sucesso nas organizações: 

Os dez mandamentos do intrapreneur 

1. Vá para o trabalho a cada dia disposto a ser demitido. 

2. Evite quaisquer ordens que visem interromper seu sonho. 

3. Execute qualquer tarefa necessária a fazer seu projeto funcionar, a despeito de sua descrição de 
cargo. 

4. Encontre pessoas para ajudá-lo. 

5. Siga sua intuição a respeito das pessoas que escolher e trabalhe somente com as melhores. 

6. Trabalhe de forma clandestina o máximo que puder; a publicidade aciona o mecanismo de 
imunidade da corporação. 

7. Nunca aposte numa corrida, a menos que esteja correndo nela. 

8. Lembre-se de que é mais fácil pedir perdão do que pedir permissão. 

9. Seja leal às suas metas, mas realista quanto às maneiras de atingi-las. 

10. Honre seus patrocinadores. 

Quadro 4 – Os dez mandamentos do intrepreneur 
Fonte: Pinchot III (1989, p. 17). 
 

 Pinchot e Pellman (2004) sugerem a criação dentro da empresa de equipes 

intraempreendedoras, ou até o que eles chamam de 'intraempresa', para incentivar o 

empreendedorismo corporativo. Hashimoto (2006), por sua vez, denomina a empresa de 

qualquer porte que incentiva e promove os processos internos de melhoria de 'empresa 

intraempreendedora. Apesar de essencial para as organizações que estão focando a inovação, 

o Intraempreendedorismo ainda se constitui em um termo novo para a maior parte dos 

profissionais brasileiros. Com a alta competitividade, informações em tempo real e outros 

desafios empresariais modernos, o intraempreendedorismo oferece uma maneira para acelerar 
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as inovações de qualquer espécie dentro das organizações através do melhor emprego dos 

seus talentos humanos.  

O responsável pelas inovações dentro das organizações é um funcionário todo 

especial que apresenta características pessoais marcantes, como responsabilidade, iniciativa 

própria, vontade para fazer negócios, vocação para assumir riscos, capacidade de motivar, 

entre outras, isto é: o intraempreendedor (CHIAVENATO, 1997 apud DAVID, 2004, p. 47). 

O intraempreendedor se distingue por identificar novas idéias e transformá-las em negócios 

rentáveis.  

 

2.2 A importância do intraempreendedorismo para as organizações contemporâneas 

 

Segundo Bom Ângelo (2003 apud NORONHA, 2009), é necessário um novo 

modelo de vida corporativa capaz de filtrar e absolver as contribuições de espírito criativo. 

Organizações que estimulam o intraempreendedorismo são geridas e tocadas por pessoas 

inteligentes, que pensam com liberdade, planejam com responsabilidade e executam com 

disposição transformadora (BOM ÂNGELO, 2003 apud NORONHA, 2009). 

De acordo com Pessoa e Gonçalves (2004, apud OLIVEIRA, 2006) a velocidade 

com que as mudanças estão sendo processadas, o avanço tecnológico, o desaparecimento de 

algumas profissões e o surgimento de novas ocupações exigem, cada vez mais, medidas 

eficazes para que o homem acompanhe o ritmo desse mundo globalizado. Tais pessoas 

denominadas empreendedoras, estão eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando 

distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando relações de trabalho e 

novos empregos, quebrando paradigmas e gerando riquezas para a sociedade. Quando agem 

no interior de uma organização, então denominadas intraempreendedores, são capazes de 

reinventá-la  e garantir sua sobrevivência (PESSOA; GONÇALVES, 2004, apud OLIVEIRA, 

2006). 

É dentro dessa conjuntura que pessoas com perfil intrempreendedor ganham 

destaque por fazerem a diferença. As organizações estão se dando conta da importância de ter 

em seu quadro funcional profissionais com características intraempreendedoras em seu perfil 

comportamental. É por esse motivo que, atualmente, elas estão mais concentradas em reunir 

os esforços necessários para criar um ambiente propício ao desenvolvimento de 

intraempreendedores, visando sua manutenção no mercado. URIARTE (2000, apud 

OLIVEIRA 2006). 
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Na visão de Dornelas (2003) também se nota a suma importância de uma cultura 

intraempreendedora nas organizações atuais, evidenciando que as organizações estabelecidas 

começam a entender que precisam ser mais empreendedoras. Estas organizações precisam 

implementar uma filosofia baseada no empreendedorismo através de toda a organização e 

seus funcionários precisam pensar e agir como empreendedores. Empresas que praticam o 

intraempreendedorismo implantam práticas que visam acelerar as inovações por meio do uso 

dos seus talentos empreendedores (funcionários), não se resumindo, apenas, à criação de 

novos negócios ou produtos, mas, também, propondo mudanças e melhorias dentro das 

próprias organizações (PINCHOT III, 1989, p. 78). Para Hashimoto (2006, p. 52-53), a 

organização é, por assim dizer, uma organização que recupera o espírito empreendedor que 

dominava a empresa em seus tempos áureos de infância, é poça em que era mais criativa, 

ousada, ágil, flexível, proativa e realizadora. Sem perder os benefícios que a burocracia trouxe 

para torná-la mais organizada e administrável, aproveita, ao mesmo tempo, o seu aprendizado 

em outras iniciativas, como descentralização, terceirização, fusão e downsizing. A 

organização intraempreendedora aproveita o melhor dos dois mundos, mantendo sempre vivo 

o desafio de se reinventar e de se adaptar continuamente para não entrar no estágio da velhice. 

Ainda para Hashimoto (2006), o estímulo do espírito empreendedor na 

organização promove a sua revitalização e um salto no seu desenvolvimento, pois, ao mesmo 

tempo em que aumenta o poder de inovação e melhoria contínua  de seus processos, permite 

a manifestação de funcionários empreendedores e forja novos empreendedores, a partir de seu 

envolvimento nos projetos que surgem espontaneamente com a consolidação da nova cultura. 

Segundo Dornelas (2003, p.117) “o empreendedorismo corporativo só será efetivo 

em uma organização caso o ambiente corporativo seja  propício para que isso ocorra”. De 

nada adiantará a organização definir metas, estabelecer programas de treinamento e passar aos 

seus colaboradores que o empreendedorismo é a chave para o sucesso da empresa, caso ela 

não faça parte da cultura organizacional. André Neto (2005, apud OLIVEIRA, 2006) sugere 

dez medidas eficazes para que uma organização crie um ambiente propício para o 

desenvolvimento de intraempreendedores. São elas:  

a) Apresentação desafios: No ambiente propício, os intraempreendedores se autonomeiam 

para assumir tarefas. O empresário apresenta aos potenciais "campeões" o desafio e deixa que 

o candidato que assumirá a responsabilidade surja espontaneamente. Aquele que mais se 

identificar com a "causa" vai assumi-la como sendo sua e “tocará” o projeto com mais razões 
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para a ação do que alguém a quem fosse simplesmente designada a tarefa sem que houvesse 

motivação. 

b) Liberdade de decisão aos funcionários:  O intraempreendedor deve ser o responsável pelo 

andamento do projeto. Ao receber a incumbência, ele deve receber também os recursos e a 

liberdade para decidir, sem depender de aprovações de níveis hierárquicos mais altos, que 

quase sempre atrasam ou emperram de vez os projetos. 

c) Tempo para que novas ideias sejam desenvolvidas: As empresas inovadoras costumam 

permitir que seus intraempreendedores utilizem recursos da empresa, principalmente seu 

tempo e o de sua equipe, para explorar e desenvolver novas ideias. Naquelas que controlam 

seus recursos de forma tão rígida que nada está disponível para criar e aproveitar o 

inesperado, o resultado é sempre previsível: nada de novo. 

d) Não focar apenas em megaprojetos: O sucesso da empresa no longo prazo nem sempre é 

resultado de um megaprojeto bem estudado e planejado nos mínimos detalhes. Muitas vezes é 

um somatório de pequenos acertos, de várias oportunidades sendo exploradas ao mesmo 

tempo. O comandante Rolim, fundador da companhia aérea TAM, dizia que "o ótimo é 

inimigo do bom". Ache intraempreendedores, dê a eles os recursos e deixe-os trabalhar. 

e) Orientação: O intraempreendedor precisa de suporte. O patrocinador, muitas vezes o chefe, 

deve dedicar tempo para orientar e para eliminar obstáculos que dificultam ou impedem a 

ação de seu patrocinado. 

f) Reconhecimento: O chefe deve dar crédito ao intraempreendedor comprometido, ainda que 

o sucesso de um projeto não surja nas primeiras tentativas. Só se deve tirar um negócio ou 

produto em desenvolvimento de um intraempreendedor para passá-lo ao próximo da fila em 

caso de extrema necessidade. 

g) Oportunidades de longo prazo: Inovações bem-sucedidas começam geralmente com 

enganos e falsos começos. Elas levam tempo, às vezes meses ou mesmo anos. O ritmo das 

corporações exige sucessos de curto prazo e isso mata muitas oportunidades de novos 

negócios, que depois acabam sendo colocados no mercado pela concorrência. 
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h) Contato entre departamentos: A ação dos intraempreendedores desenvolvendo novas 

soluções freqüentemente é interdepartamental e interdisciplinar. Por isso, é preciso haver 

trânsito livre para negociar recursos de outros departamentos da organização ou mesmo fora 

dela. A defesa territorial "ciumenta" bloqueia inovações. 

i) Surgimento de pequenas equipes: Com responsabilidades claras e "carta branca" para tocar 

intraempreendimentos 

j) Opções aos intraempreendedores: Ao contrário dos empreendedores, que em geral têm 

múltiplas opções, podem buscar diferentes patrocinadores, fornecedores ou mesmo diferentes 

clientes, o intraempreendedor enfrenta a situação de uma só opção. São os chamados 

monopólios internos. Muitas vezes os intraempreendedores devem ter seus produtos 

fabricados por determinada empresa ou vendidos por uma força específica. Com muita 

freqüência, esses grupos carecem de motivação ou são simplesmente inadequados para aquele 

trabalho, e uma boa idéia morre desnecessariamente. 

Os estudos de diversos autores sobre o desenvolvimento das teorias 

organizacionais, diferem a organização intraempreendedora e a organização tradicional, como 

se pode observar o quadro abaixo:  

 
 

Fundamento Organização tradicional Organização Intraempreendedora 

Comunicação De cima para baixo, apenas o 
necessário. 

Em todas as direções, sem 
restrições. 

Ambiente externo A interação ocorre apenas por 
meios de canais preestabelecidos. 

Interação ampla e irrestrita como 
forma de geração de 
relacionamentos relevantes. 

Erros e falhas São evitados e penalizados. São vistos como parte do 
aprendizado. 

Burocracia Minimiza riscos e desvios. Impede a criatividade e 
espontaneidade. 

Poder Centralizado, organizado em 
hierarquia. Descentralizado, empowerment. 

Estrutura 
Organizacional Hierárquica. Em rede. 

Controles Evitam desvios do padrão 
esperado. São mínimos sobre as pessoas. 

Quadro 5 – Diferenças entre a organização tradicional e a organização intraempreendedora.  
Fonte: Hashimoto (2006, p. 82). 
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Fundamento Organização tradicional Organização Intraempreendedora 

Relacionamentos Diferenças departamentais. Interdepartamentalização forte. 
Formação das pessoas Especialistas por áreas. Estímulo à diversidade. 
Instrumentos 
motivacionais 

Extrínsecos (recompensas 
financeiras, prêmios). 

Intrínsecos (reconhecimento, estímulo, 
auto-realização). 

Novos 
Produtos/Serviços 

Gerados pela área de 
produtos, laboratório, 
engenharia, P&D. 

Gerados em qualquer lugar da 
organização. 

Responsabilidade pelo 
cliente  

Do “front-end” que tem 
contato direto com o cliente. De todos os funcionários. 

Quem faz parte da 
organização  Funcionários apenas. 

Funcionários, terceiros, parceiros, 
freelancers, fornecedores, clientes,  
distribuidores, cooperativas, etc. 

Estrutura de cargos  
Prescreve as 
responsabilidades de cada 
funcionário. 

Limita o potencial de agregação de valor 
de cada funcionário. 

Orçamento  
Definidos anualmente por 
departamento, conforme 
planejamento prévio. 

Parcela aplicada como capital de risco, 
sem garantia de retorno, para projetos 
empreendedores. 

Planejamento Altamente valorizado, 
ensinado e seguido à risca. 

Dá margens à flexibilização, para 
acomodar circunstâncias ambientais, 
mutáveis e dinâmicas. 

Cultura interna Resistente às mudanças, 
tradicional, paternalista. 

Receptiva às experimentações, trocas 
mútuas, e é baseada em colaboração e 
confiança recíprocas. 

Treinamento 
Determinado pelo RH, de 
acordo com as necessidades 
organizacionais. 

Determinado por cada um, segundo 
necessidades do projeto, e é incorporado 
ao capital investido. 

Perfil do Funcionário 
Seguidor de ordens, 
especialista, eficiente, focado 
em tarefas, pequeno escopo. 

Questionador, polivalente, eficaz, focado 
em realizações, escopo amplo. 
 

Quadro 5 – Diferenças entre a organização tradicional e a organização intraempreendedora.  
Fonte: Hashimoto (2006, p. 82). 

 

 

Em organizações inovadoras, as pessoas intraempreendedoras transformam idéias 

em realidade e recebem o suporte necessário para desenvolvê-las. Na opinião de Bom Ângelo 

(2003, p. 83) as organizações devem induzir um comportamento pró-ativo, semente para a 

geração de: 

 

a) idéias capazes de gerar processos auto-sustentáveis como economia de recursos financeiros 

e matérias-primas, o que permite preços competitivos; 

b) projetos para aumentar a produtividade e elevar a qualidade; 

c) novos produtos e serviços diferenciados; 

d) células de negócios complementares à atividade original; 
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e) células de negócio absolutamente novas, com aproveitamento inovador de recursos 

humanos existentes e capacidade instalada para atendimento de demandas nascentes ou 

futuras. 

Conforme Bom Ângelo (2003) pode-se destacar pelo menos três características 

fundamentais que revelam a vocação empreendedora: 

 

a) Vontade e habilidade para criar algo absolutamente inédito e que possa melhorar as 

condições de vida da família, da empresa, da comunidade local ou da raça humana; 

b) Capacidade de encontrar novas utilidades para velhas idéias. O objeto dessa ação de 

reciclagem deve resultar em benefício coletivo; 

c) Talento para melhorar a eficiência de um sistema, processo ou produto, tornando-o mais 

econômico, acessível e tecnicamente superior. 

 

A prática do intraempreendedorismo ocorre em organizações que estimulam e 

incentivam as idéias e iniciativas empreendedoras de seus funcionários. Entretanto, requer 

uma mudança comportamental e da cultura organizacional, estabelecendo um novo padrão de 

trabalho que permita o surgimento de novos modelos de negócio e agilidade para a 

implantação dos projetos. Espera-se assim, como resultado, que funcionários e setores se 

tornem parceiros da empresa, adquirindo autonomia e independência para iniciar e conduzir 

projetos de determinado valor agregado, capacitando seus colaboradores a também se 

tornarem gestores nas empresas, dando-lhes condições para estruturar uma idéia e negociá-la, 

habilidades para tecer relações e obter apoio, tanto político como financeiro, dando o suporte 

mínimo necessário para que as idéias e inovações sejam sucesso garantido. 

Para Drucker (1989, p. 25) a inovação é “o instrumento específico dos 

empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um 

negócio diferente ou um serviço”. A eles cabe buscar as fontes de inovação, as mudanças e 

seus sintomas que indicam oportunidades para que uma inovação tenha êxito. A inovação, 

segundo Pinchot (2004) é necessária como fator diferencial na oferta como meio de localizar 

e preencher nichos ainda não ocupados no mercado e como forma de manter-se atualizado em 

relação à produtividade da concorrência. 

Ao se tratar do mundo organizacional, podemos perceber as notáveis mudanças do 

profissional de secretariado. Com as constantes transformações, o perfil deste profissional  

sofreu diversas modificações e no transcorrer da sua história, teve que adaptar-se às condições 
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impostas pelas organizações, visto que o papel “servil” do início do século XX cedeu lugar ao 

secretário inovador, e passou a reunir novas competências e habilidades, se fazendo um 

profissional agregador de valores dentro das organizações, assumindo um papel 

intraempreendedor. 
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3 A ATUAÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO NO CONTEXTO 

CONTEMPORÂNEO. 

 

No mundo globalizado são exigidos profissionais cada vez mais preparados para 

um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Para Medeiros (1999, p. 32) o 

profissional de secretariado é importante e representa o executivo com eficácia e eficiência, 

por isso, exigem destes profissionais espírito cooperativo para trabalhar em equipe, cuidado 

com a aparência, hábitos de higiene e saúde. Ainda segundo o autor, outros aspectos não 

menos importantes devem ser levados em consideração: atualização profissional constante, 

cuidado e esmero com aquilo que faz, bom-senso nos julgamentos, visão do trabalho como 

um todo, metodologia de trabalho, flexibilidade, espírito de iniciativa, criatividade, elaboração 

de um plano de trabalho, capacidade de adaptação, discrição e respeito. 

 

3.1. A profissão de secretariado e suas transformações 

 

3.1.1. Aspectos históricos da profissão 

 

 Os primeiros registros da profissão de secretário datam dos tempos dos faraós, 

sendo exercida pelo sexo masculino, na figura dos escribas (AZEVEDO, 2006 p.17). Segundo 

Nonato Júnior (2009, p.81) várias profissões têm no escriba alguns indícios de seu princípio 

histórico. Entretanto, em nenhuma delas isto acontece tão intensamente quanto no 

Secretariado, pois em qualquer das atividades realizadas pelo escriba, seu marco principal era 

o ato de assessorar. E, sobretudo, assessorar na perspectiva de um profissional de confiança, 

cujo sigilo das informações era crucial para o sucesso do trabalho de seus líderes.  

 

Segundo Sabino (2004), com a diversidade de conhecimentos que possuíam os 

escribas eles poderiam ser de muitas outras profissões da atualidade, mas pela sua atividade e 

assessoria direta ao seu superior, principalmente na escrita, faz que esta antiga profissão seja 

particularmente ligada ao secretariado. Com a Revolução Industrial, volta a aparecer a função 

de secretário e após as duas guerras mundiais, por falta de mão-de-obra masculina, 

observamos o surgimento da figura feminina bastante atuante na área, na Europa e nos 

Estados Unidos.  
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No Brasil, a mulher surge como secretária nas décadas de 50 e 60 é quando a 

atuação dos profissionais de secretariado começa a se destacar dentro das estruturas 

organizacionais. Neste período o foco do trabalho dos assessores estava no desempenho das 

técnicas secretariais. A partir da complexificação das informações geridas dentro das 

organizações o assessor passou, processualmente, de uma posição operacional para gerencial 

(NONATO JÚNIOR, 2009). 

Nas décadas de 60 e 70 acontece a expansão da profissão, mas somente nos anos 

80 a classe conseguiu, com muita luta, a regulamentação da profissão com a assinatura da Lei 

nº 7.377, de 30/09/1985, e em 29 de abril de 1987, através da portaria n º 3.103, do Ministério 

do Trabalho, foi criada a Categoria Profissional Diferenciada – Secretárias. A categoria ganha 

muita força com o surgimento dos sindicatos (SABINO, 2004). 

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

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

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

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

(NONATO JUNIOR, 2009, p. 90). Ainda segundo o autor, o impacto tecnológico 

impulsionou a profissão de Secretariado a um grande avanço profissional e acadêmico, nas 

três últimas décadas do século XX. 

A história da profissão de secretariado no Brasil é feita de muitas conquistas: são 

anos de organização de profissionais conscientes, aficionados e comprometidos com o 

crescimento, qualificação, organização e valorização da profissão. 

 

3.1.2. Legislação e Ética 

 

O exercício de uma profissão somente será pleno e realizador dentro da sociedade 

se for pautado sobre uma conduta ética. A reflexão sobre as ações realizadas no exercício de 

uma profissão deve iniciar bem antes da prática profissional (MATA, 2009, p.273). Segundo 

Natalense (1998 apud NORONHA, 2009) Apesar de fundamental para a regulamentação da 

profissão, a Lei nº 7.377/85 tem lacunas que não enquadram grande parte da categoria. Por 

isso, a Federação Nacional das Secretárias e dos Secretários (FENASSEC) desenvolveu 

intenso trabalho junto aos órgãos públicos a fim de alterá-la, o que foi conseguido em 11 de 

janeiro de 1996 através da Lei nº 9.261/96. 
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 Em 7 de julho de 1989 é publicado o Código de Ética Profissional, criado pelo 

União dos Sindicatos. Entende-se por princípios éticos aquelas idéias básicas que devem 

nortear o comportamento das pessoas na sociedade (MEDEIROS, 1999) 

Segundo Azevedo (2006, p. 24) a necessidade de reflexão volta a ser muito 

importante nos dias atuais, pois estamos observando a valorização e o resgate da ética. 

Dificilmente alguém sobrevirá num mundo cada vez mais competitivo se não trabalhar 

embasado em uma ética voltada para o bem coletivo. Encontra-se no Código de Ética da 

profissão de Secretário Executivo direitos e deveres que não devem ser apenas observados, 

mas sim analisados de forma a levar o profissional a uma reflexão da sua atuação profissional. 

Segundo Nonato Junior (2009) contemplando o Código de Ética do Profissional de 

Secretariado, é possível compreender melhor porque este documento causou um impacto tão 

importante para o fortalecimento do conhecimento em Secretariado. A regulamentação da 

profissão garante que só pessoas especializadas exerçam, evitando, assim, que profissionais 

de outras áreas tornem-se secretárias (os) sem uma preparação adequada. A formação 

acadêmica é obrigatória para o profissional de Secretariado Executivo não só por exigência da 

lei, mas por ser a única forma de garantir o exercício soberano da profissão no atendimento, 

cumprimento e superação das demandas organizacionais e mercadológicas (NORONHA, 

2009, p.44).  

Paradoxalmente, cada vez mais o mercado tem aberto suas portas para 

profissionais atualizados e com um rol de conhecimentos diversificados. Dessa forma, 

profissões que em virtude do avanço da tecnologia corriam o risco de serem extintas, como os 

casos de Secretários Executivos, passaram a agrupar novos conhecimentos e ganharam uma 

imagem moderna. Dentre estes novos atributos o conhecimento em gestão talvez tenha sido o 

maior ganho para a profissão. Passou-se de técnico para executivo e os domínios de gestão de 

pessoas foram incorporados passando em seqüência ao desenvolvimento de capacidades 

estratégicas gerenciais. Entretanto, o mercado tem exigido profissionais com capacidade de 

analisar e interagir em múltiplos cenários organizacionais, gerenciar processos, resolver 

problemas com nível cada vez maior de complexidade e participar ativamente na busca por 

maior produtividade com menores custos. 
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3.2. A atuação do Secretário Executivo nas organizações 

 

Com o avanço do mercado de trabalho, o profissional de secretariado passa a 

assumir uma nova postura no contexto empresarial, servindo de ponte de informações dentro 

das organizações. É, pois, notório as mudanças ocorridas no conceito, pois atualmente o 

profissional de secretariado assume várias responsabilidades dentro da empresa. Para 

Guimarães (2001, p. 37) o novo perfil do secretário é apenas uma tendência e não uma 

realidade de todas as empresas. É um processo lento que, em contrapartida, possibilita novos 

desafios que motivam a profissional a acompanhar as novas exigências das empresas. Além 

disso, acompanhar as tendências do mercado e da globalização adquirindo uma postura 

empreendedora, é de suma importância. Sabino (2004, p. 94) classificam o secretário do novo 

milênio com novo perfil: 

 
a) Assessor, através da atuação adjunta aos órgãos deliberativos. b) Gestor, através 
da aplicação de técnicas secretariais que auxiliam no desenvolvimento e 
implementação de trabalhos (organização, planejamentos, controle e avaliação). c) 
Empreendedor, através da promoção e implementação de soluções que otimizem o 
trabalho da análise, tanto no aspecto individual, quanto no coletivo. ) Consultor, 
através da análise e entendimento da cultura organizacional, identificar pontos 
críticos e propondo estratégias de melhorias. 

 

Nesse processo de globalização em que tudo e todos se conectam, sem fronteiras, 

com enorme velocidade e muito intercâmbio pessoal e profissional, o atual Secretário 

Executivo personifica um agente de conexão, atuando como a interface entre clientes internos 

e externos, parceiros, fornecedores, gerenciando informações, administrando procedimentos 

de trabalho, preparando e organizando processos, para que soluções e decisões sejam tomadas 

com qualidade e foco em resultados (MATA, 2009).  

Segundo Azevedo (2006) é exigido do Profissional de Secretariado conhecimentos 

e habilidades em áreas diversificadas, como administração, economia, contabilidade, finanças, 

marketing, matemática financeira, legislação, recursos humanos, domínio de línguas 

estrangeiras, informática, cultura geral, além de todas as técnicas profissionais necessárias 

para a execução do trabalho. 
Apenas algumas pessoas que são classificadas como ‘secretárias’, por exemplo, 
executam estritamente tarefas rotineiras, como introduzir e recuperar dados no 
computador. Outras ‘secretárias’ executam serviços pessoais, como marcar 
compromissos e servir café. Um terceiro grupo de ‘secretárias’ executa tarefas 
simbólico-analíticas estritamente ligadas ao que fazem seus chefes. Classificá-las 
todas como ‘secretárias’ encobre as diversas funções que têm dentro da economia 
(REICH apud AZEVEDO, 2006, p. 146). 
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O mercado de trabalho busca profissionais que sejam renovados, criativos, 

empreendedores, entre outras habilidades e competências. Hoje o perfil do secretário não é 

mais aquela pessoa que só serve café e atende telefone, suas atividades são mais complexas. O 

Profissional de Secretariado atua hoje com novo perfil, se responsabilizando por diversas 

atividades, servindo como um agente facilitador dentro da empresa, se aprimorando 

constantemente, contribuindo com idéias novas para facilitar o trabalho do gestor. Apesar de 

toda a expansão da profissão, da percebida polivalência, da quebras de paradigmas e 

preconceitos, ainda há profissionais de secretariado enfrentando grandes desafios na sua 

atuação nas organizações, que podem dificultar a realização do seu trabalho. Dentre os 

obstáculos existentes no âmbito organizacional destacam-se: falta de plano de carreira, clima 

organizacional desfavorável e pouco estimulante, autoritarismo, pouca abertura para 

inovações, ausência de liderança, comunicação ineficaz, dentre outras. 

Para a valorização e reconhecimento do trabalho do profissional de secretariado, a 

iniciativa tem que partir dos próprios profissionais que atuam na área. A formação acadêmica 

não é garantia de sucesso e prestígio, é necessário investir em cursos, participação em 

seminários e palestras, dominar outras línguas, marketing pessoal, desenvolver o perfil 

empreendedor, ou seja, agregar valor cada vez mais à profissão. 

 
Buscar incessantemente novas fontes de conhecimentos, estar sempre bem 
informado do que acontece no mundo, enriquecer sua linguagem para fazer 
melhores comunicações, melhorar suas relações interpessoais, adaptar-se ao meio 
profissional, vigiar suas emoções, ampliar seus horizontes de interesses, eis uma 
forma de preparar-se para o mercado de trabalho (MEDEIROS, 1999, p. 41). 

 

Guimarães (2001, p. 38) classifica as mudanças na atividade Secretarial, conforme 

apresentado no Quadro 6: 

 

MUDANÇAS NA ATIVIDADE SECRETARIAL 

O que se fazia antes O que se está fazendo hoje O perfil necessário 

• Datilografia 
• Envio e recebimento de 

correspondências 
• Provisão de material 
• Coordenação de viagens 
•  

• Coordenação de compras, 
cotação de materiais com 
fornecedores alternativos e 
administração dos custos do 
departamento. 

 

• Agilidade de adaptação às 
mudanças organizacionais. 

• Capacidade para administrar 
relacionamentos e conflitos 
com e entre clientes externos 
e internos. 

 

Quadro 6 - Mudanças na atividade secretarial. 
Fonte: Guimarães (2001, p. 38). 
 



40 

 

 

MUDANÇAS NA ATIVIDADE SECRETARIAL 
O que se fazia antes O que se está fazendo hoje O perfil necessário 

• Atendimento de telefones e 
visitas 

• Manutenção de arquivos 
• Marcar reuniões 

• Gerenciamento de sistemas de 
informação por meio do 
controle de rotinas 
automatizadas multimídia 
(editores de texto, agendas e 
planilhas eletrônicas, bancos de 
dados, etc). 

• Coordenação de fluxo de 
informações e de papéis no 
departamento, muitas vezes 
encaminhando-os para uma 
equipe de apoio. 

• Apoio a reuniões, já que os 
próprios executivos marcam 
seus compromissos utilizando 
sistemas informatizados de 
comunicação interna. 

• Atendimento com enfoque de 
qualidade total a clientes 
internos e externos. 

• Organização de sistemas de 
dados e informações em 
arquivos físicos e eletrônicos. 

 

• Disposição para assumir 
papéis polivalentes para 
atuar como assistente (o que 
exige domínio das técnicas 
secretariais) e como assessor 
( o que exige boa cultura 
geral, conhecimentos de 
administração, comunicação 
e liderança). 

Quadro 6 - Mudanças na atividade secretarial. 
Fonte: Guimarães (2001, p. 38). 
 

3.3 O Secretário Executivo como Intraempreendedor 

 

O retrospecto evolutivo das profissões, no que tange às funções organizacionais e 

cargos de carreira, apresenta um cenário de marcantes transformações, principalmente nos 

últimos tempos, caracterizada por verdadeira reengenharia estrutural nos organogramas e nas 

descrições de função nas empresas. A profissão de secretariado vem sobrevivendo aos 

tempos, e sem dúvida, as razões mais prováveis são um conjunto de fatores, como a adaptação 

à modernidade, a profissionalização e a regulamentação da profissão. A formação intelectual 

do profissional de secretariado contempla as áreas do conhecimento científico, técnico e 

social, permitindo uma preparação de um profissional eclético (REICH, apud AZEVEDO, 

2006).  

Para D’elia (2009), o cenário corporativo convive, atualmente, com o caos e a 

diversidade como elementos naturais. Os dois devem ser aproveitados para serem 

desenvolvidos. Ao constar a evolução permanente do profissional secretário, pode-se, 



41 

 

naturalmente, associar esse crescimento com as características empreendedoras. O campo 

fértil para implementação das idéias empreendedoras está cada vez mais visível nas empresas 

e organizações. Por atuar ao lado dos níveis decisórios, gerenciando informações, o 

profissional de secretariado tem acesso a uma gama rica e diversa de idéias, fatos, situações, 

aliada à convivência da diversidade humana. O seu potencial empreendedor é diariamente 

estimulado. Para torná-lo um diferencial é preciso agregar a visão global, ampliar 

constantemente a percepção, e agir com uma dose de ousadia (D’ELIA, 2009, 107).  

Pinchot III (1989) afirma que o intraempreendedor é a pessoa que promove um 

comportamento empreendedor dentro de uma organização, através da inovação e criatividade, 

promovendo uma transformação dentro do contexto da empresa. Para o autor os 

intraempreendedores possuem características diferenciadas do colaborador comum, pois os 

consideram visionários, comprometidos e automotivados, buscam por liberdade dentro da 

organização, estão direcionados a cumprir metas. Mas como qualquer outro colaborador 

reagem de forma positiva às recompensas e ao reconhecimento do seu trabalho. 

O conceito apresentado reforça a tese e validam que o profissional de secretariado, 

no transcorrer da sua história, teve que adaptar-se às mudanças impostas às organizações com 

o objetivo de assessorar com maior eficácia o administrador, visto que com o enxugamento 

das estruturas organizacionais, o papel “servil” do início do século XX cedeu lugar ao gestor 

em secretariado (BRUNO, 2006). 

Portanto, a formação acadêmica do profissional de secretariado proporciona os 

conhecimentos básicos necessários e o prepara para buscar continuamente soluções 

inovadoras por meio dos conceitos gerenciais, métodos, instrumentos e práticas relacionadas 

ao modelo da “organização em rede” (CASTELLS, 2001). O profissional de secretariado tem 

visão sistêmica da organização e acesso às informações o que possibilitam ao mesmo analisar 

e realizar suas atribuições e/ou orientar o seu administrador, inclusive influenciando o 

processo decisório das organizações, desde que a cultura organizacional tenha um ambiente 

propício para sua atuação efetiva. 

Segundo Natalense (1998), corre-se o risco de criar uma visão errada sobre a 

profissão, passando de um subdimensionamento para um superdimensionamento. Para evitá-

la é fundamental que a secretária conheça muito bem a realidade de sua empresa, o que dela 

se espera e a visão do seu cliente sobre qualidade.  

Ainda segundo Natalense (1998), o intraempreendedor é um profissional: 

a) Oportunista: percebe as oportunidades e as aproveita. 
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b) Polivalente: executa diversas etapas de uma mesma tarefa. É capaz de assessorar as mais 

diferentes áreas com a mesma competência. 

c) Entusiasta: vibra com aquilo que realiza, tem orgulho do seu trabalho, ama a profissão, 

comemora as pequenas vitórias. 

d) Informado: domina as informações com relação à empresa, ao mercado em que atua, a sua 

categoria profissional; é integrada aos acontecimentos da sociedade em geral. 

e) Experimenta variar, arrisca novas formas de fazer as coisas, reinventa o que faz. 

I. Dá ênfase ao positivo. 

II. Trabalha com bom humor, usa de gentilezas no dia-a-dia.  

f) Eficaz: trabalha com eficiência e eficácia, preocupada com o tempo, custo e qualidade. 

g) Capacidade: para educar, desenvolver pessoas e gerar aprendizagem coletiva.  

Energizar as pessoas e os ambientes.  

Comunicar, sensibilizar e disseminar idéias.  

Motivar, estimular e desafiar aos outros e a si mesma, transmitir novos valores. 

 

No quadro 7 abaixo são apresentadas características dos profissionais de 

secretariado: 

 

CARACTERÍSTICAS DAS SECRETÁRIAS 
CONSERVADORAS INTRAEMPREENDEDORAS  

Trabalha para as pessoas Trabalha para a empresa. 
Interage com chefes Interage com clientes, fornecedores e parceiros. 
Trabalha isolada Trabalha em equipe 
Evita Riscos Não tem medo de ser demitida. 
Direciona a sua atuação para garantir o seu 
emprego 

Assume riscos moderados, investe. 

Motivada por símbolos de poder  Motivada por metas. 
Centralizadora Cria alternativas para o trabalho em equipe, 

desenvolvendo pessoas. 
Desculpa-se pelos erros Faz dos seus erros uma forma de aprendizado  e 

segue em frente. 
Faz as coisas bem feitas Faz as coisas certas nos momentos certos. 
Economiza os recursos Maximiza a utilização dos recursos. 
Cumpre o seu dever Obtém resultados. 
Trabalha em função da sua pessoa e 
personalidade 

Trabalha para alcança objetivos, produzindo 
resultados e auto realização. 

Quadro 7 – Características das secretárias. 
Fonte: Natalense (1998, p. 50). 
 

Hoje, com as modificações administrativas decorrentes da globalização o papel do 

secretário foi repensado e atualmente o secretário tem como principal papel trabalhar na 
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organização como um todo, assessorando diretamente um ou mais executivos, 

desempenhando habilidades em diversos campos administrativos, desenvolvendo uma 

capacidade crítica, reflexiva e criativa, onde se descobre a capacidade de empreender 

causando transformações organizacionais, adquirindo uma bagagem cultural e profissional e 

com isso alcançando objetivos e interesses da empresa. Portanto, transparece que este 

profissional com passar do tempo vem adquirindo um comportamento diferenciado nas 

organizações e cada vez mais comportando-se como um  intraempreendedor e resultando em 

um profissional com um perfil extremamente responsável e inovador.  
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4. METODOLOGIA  

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

A metodologia utilizada foi do tipo bibliográfica e exploratória, por meio de 

estudos fundamentados em material já elaborado, utilizando-se, principalmente, de artigos 

científicos e livros.  A pesquisa é classificada como quantitativa, por meio do levantamento de 

dados e informações com profissionais de secretariado executivo.  

  

4.2 Técnicas e Instrumento de pesquisa 

 

A pesquisa de campo foi realizada através de um questionário estruturado com 

questões objetivas, com 8 (oito) perguntas, direcionado a profissionais graduados em 

Secretariado Executivo e que exercem a profissão. O instrumento de coleta de dados visou 

investigar se as atividades do profissional de Secretariado Executivo apresentam ações 

intraempreendedoras no aspecto contemporâneo. 

Segundo Silva (2001, p. 33), questionário é uma série ordenada de perguntas que 

devem ser respondidas por escrito pelo informante. O questionário deve ser objetivo, limitado 

em extensão e estar acompanhado de instruções As instruções devem esclarecer o propósito 

de sua aplicação, ressaltar a importância da colaboração do informante e facilitar o 

preenchimento. 

O questionário foi constituído por uma série ordenada de perguntas, que foram 

respondidas por escrito, sendo enviado ao informante por correio eletrônico no período de 

maio e junho de 2010. Foi acompanhado de carta ou nota explicando resumidamente o 

objetivo da pesquisa, sua importância, instrução para o preenchimento e agradecimento.  

 

4.3 Universo e Amostra 

   

Universo é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características 

definidas para um determinado estudo. Amostra é parte do universo, selecionada de acordo 

com uma regra ou plano. A amostra pode ser probabilística e não-probabilística (SILVA. 

2001). Foram entrevistados 24 (vinte e quatro) profissionais graduados em secretariado com 
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experiência na função, em empresas de diferentes segmentos através de correio eletrônico (e-

mail) e também, de forma pessoal. 

 

4.4 Análise e Interpretação dos Dados 

 

Para uma melhor compreensão das respostas e do resultado final, foi aplicada a 

tabulação, com apresentações gráficas e interpretação das informações coletadas, buscando-se 

uma correlação com o levantamento teórico sobre o tema.  

 

A presente pesquisa foi realizada com profissionais graduados em secretariado 

com experiência na função, onde esta pretende investigar a importância das práticas 

empreendedoras para a profissão de secretariado executivo e se este profissional atua como 

intraempreendedor nas organizações contemporâneas. 

 

4.4.1 Perfil do Investigado 

 

A maioria dos entrevistados tem acima de 30 anos, o que representa 62% de toda 

a população pesquisada, podendo assim dizer que a profissão está mais experiente. 79% dos 

investigados atuam em empresa privada. A maior parte da população entrevistada possui 

acima de 10 anos de carreira, e 29% dos têm entre 6 a 10 anos de tempo de profissão. 

Observou-se que dentro da população entrevistada 96% dos indivíduos são do sexo feminino, 

demonstrando a dominância no setor de secretariado. Apesar da significativa presença de 

profissionais do sexo masculino na área de secretariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

0%

62%

38%

0%

a) Fica reclamando, pois acha
que essa tarefa seria para
outra pessoa.

b) Começa a trabalhar               
automaticamente na tarefa e
dar o melhor de si.

c) Pensa em fazer o melhor
possível com autoconfiança. 

d) Outros

4.4.2 Intraempreendedorismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 1 – Realização de tarefa de difícil conclusão   
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Observou-se que 62% dos entrevistados começam a trabalhar automaticamente e 

dá o melhor de si para a resolução de tarefas de difícil conclusão. E ainda, 38% da população 

pensa em fazer o melhor possível com autoconfiança. Nenhum dos entrevistados afirmou que 

reclamam e nem acham que a tarefa seria para outra pessoa.  

A partir das considerações de Pinchot III (1989) ao afirmar que o 

intraempreendedor é a pessoa que promove um comportamento empreendedor dentro de uma 

organização, através da inovação e criatividade, promovendo uma transformação dentro do 

contexto da empresa e que possui características diferenciadas do colaborador comum e estão 

direcionados a cumprir metas, pode-se inferir que os profissionais investigados possuem 

características e práticas empreendedoras. 
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0%

54%42%

4% a) Prefere discutir com o seu
superior antes de qualquer
coisa.
b) Estuda a situação e decide o
que fazer.

c) Gosta de fazer os outros
concordarem com sua visão 

d) Outros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Situação de tomada de decisão 
Fonte: Elaborado pela autora 
  

Observou-se que a maioria prefere discutir com o seu superior antes de qualquer 

decisão, totalizando 54%. Porém, não pode se desprezar que 42 % dos entrevistados estudam 

a situação e decide o que fazer. E apenas 4% gostam de fazer com que os outros concordem 

com sua visão.  

Segundo Hashimoto (2006) o intraempreendedor é líder, atrai talentos, comunica sua 

visão de forma clara e realista. É autogerenciado.O intraempreendedor quer liberdade e acesso 

aos recursos da corporação. Orientado para metas e automotivado. Portanto, apesar de a 

maioria dos entrevistados ainda se dirigirem aos seus superiores, há uma boa parte que pensa 

e age como um colaborador mais independente. 
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87%

13%
0%0%

a) Pode praticar suas capacidades criativas com
liberdade, transformando um planejamento em
realidade.
b) Conclui suas obrigações a tempo.

c) Se aproxima o horário de ir para casa.

d) Outros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 - Satisfação no trabalho 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

O gráfico 3 demonstra que 87% da população afirma que fica satisfeito  no trabalho 

quando pode praticar suas capacidades criativas com liberdade, transformando um 

planejamento em realidade.  Atitude típica de profissionais com atitudes empreendedoras, que 

gostam de criar e de transformar sem que haja controles e regras como empecilhos.  

Para Dornelas (2003), o intraempreendedor é conduzido pela a obstinação de crescer e 

alcançar melhores resultados, não se preocupando com status ou poder, conhece suas 

fraquezas e forças, por isso fazem questão de ter liberdade e suporte para o sucesso de seus 

projetos. Para Hashimoto (2006) os intraempreendedores, são orientados a projetos e não a 

tarefas. Procuram se afastar da burocracia e se irritam facilmente com a necessidade de seguir 

regras e normas corporativas em que não vêem qualquer valor agregado. Assim, percebe-se 

que o profissional de secretariado nesse aspecto age e pensa como um intraempreendedor. 
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55%

29%

8%

8%

a) Fica calmo para
estabelecer um plano de
ação.
b) Normalmente encontra
soluções criativas.

c) Se chateia de imediato
quando é pressionado

d) Outros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Situações de alta pressão 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Verificou-se no gráfico acima que 55% dos investigados ficam calmos para 

estabelecer um plano de ação para situações de alta pressão. Outra verificação considerável, 

foi da população que totalizou 29% dos entrevistados que afirmaram que normalmente 

encontram soluções criativas.  

Para Bom Ângelo (2003) as características fundamentais do intraempreendedor 

são: comprometimento, resistência à pressão, humildade, paciência, energia, disposição, 

autoconfiança e criatividade. Sob esse aspecto, pode-se inferir que a maioria dos profissionais 

investigados são adaptáveis a situações novas e que possuem habilidade para definir grandes 

idéias, mesmo em momentos de alta pressão. Gostam de riscos moderados, não temem serem 

demitidos e usam com intensidade da criatividade nessas situações. 
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67%0%

25%

8%
a) Prefere situações que em que
pode controlar ao máximo os
resultados.

b) Foge desses tipos de situações.

c)Vibra, pois adora desafios.

d) Outros:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Situações de riscos 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

O gráfico acima revela que 67% dos entrevistados preferem situações em que podem 

controlar ao máximo os resultados.  

Logo, percebe-se que há ainda uma grande insegurança em situações de risco no 

ambiente profissional, porém outro resultado bem significativo de 25% da população que 

afirma vibrar com os desafios. Perfil de profissional tolerante a incertezas e que geralmente 

são excelentes solucionadores de problemas. 

Para Hashimoto (2006), toda iniciativa empreendedora envolve algum grau de risco. 

Quanto maior o fator de inovação, maior é a incerteza, componente fundamental do risco, 

junto com o fator probabilidade. Esses dados denotam os profissionais investigados não 

temem assumir riscos, deixando a desejar com relação a essa característica do empreendedor. 

É importante lembrar, a importância da cultura empreendedora nas empresas para incentivo às 

pessoas a assumirem riscos, e aprenderem a tolerar os erros. 
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29%

21%

50%

0%

a) Sim

b) Não 

c) Às Vezes

d) Outros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Autonomia para definição objetivos e escolha das estratégias de ação 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Neste gráfico, percebe-se que 50%  do investigados às vezes possuem autonomia 

para definir, decidir e escolher objetivos e estratégias de ação no âmbito profissional. Porém, 

um resultado bem considerável é que 29% da população afirmam ter total autonomia e poder 

de decisão.  

Pinchot III (1989) afirma que o intraempreendedor sugere independência na forma 

de atuação decorrente do preparo e capacidade de tomar iniciativa. Independente da influência 

do superior, o intraempreendedor procura trabalhar com autonomia, ele se auto dirige. Com 

esses dados observa-se que os profissionais estão com mais liberdade de escolha e definições 

dentro das organizações, profissionais que transmitem confiabilidade as empresas e são 

ótimos líderes, o que caracteriza o intraempreendedorismo.  
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83%

17%

Sim

Não

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Trabalho em Equipe 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Observou-se que 83% da população gosta de trabalhar em equipe. Perfil de 

profissionais que agradam a si mesmo e aos outros e que sabem aproveitar as habilidades de 

seus colegas de trabalho para soluções e o sucesso de projetos. 

Para Pinchot (2004) o intraempreendedor tem a capacidade de liderar equipes, 

convencer as pessoas da importância de suas idéias e de se relacionar com as pessoas da 

melhor forma possível. Sob esse aspecto, percebe-se um resultado positivo, visto que a 

maioria dos investigados consideram a interação em equipe é muito importante para que o 

desenvolvimento do intraempreendedorismo, afinal as idéias precisam de pessoas que se 

aliciem em torno delas em busca de sua concretização.  
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Gráfico 8 - Grau de relevância das práticas que envolvam inovação, risco e autonomia 
para o profissional de secretariado executivo 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

O gráfico demonstra que 45% da população considera um grau de relevância alto 

para as práticas que envolvam inovação, risco e autonomia para o profissional de secretariado 

executivo. E que 42% considera médio o grau de relevância. Conclui-se que a importância de 

ações intraempreendedoras como estas, faz parte das idéias e atitudes do profissional de 

secretariado.  

Pinchot (2004) apresenta que para a inovação acontecer, deve-se levar em 

consideração as idéias das pessoas, porém deve-se ter na organização um ambiente que 

estimule a criatividade e a geração de idéias. Pois é de suma importância existir um clima 

organizacional que estimule e aceite inovações. Observa-se que a reunião de novas 

competências e habilidades permitiu que os profissionais de secretariado executivo tenham 

uma visão muito mais ampla sobre seu papel nas organizações e conseqüentemente 

adquirindo um perfil intraempreendedor.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar o perfil e as práticas 

intraempreendedoras do profissional de Secretariado Executivo. Para tanto, foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica e de campo com profissionais de Secretariado. 

O levantamento bibliográfico apresentou subsídios necessários às análises da 

pesquisa, apontando teorias sobre o tema proposto e destacando o profissional de secretariado 

executivo mais independente e consciente para as mudanças que ainda precisam ser 

conquistadas. 

Quanto à importância do intraempreendedorismo para a profissão de secretariado 

executivo percebeu-se que a grande maioria dos profissionais reconhece a importância das 

atitudes intraempreendedoras e que os profissionais de secretariado moderno possuem tais 

atitudes. Estes resultados demonstram que a profissão amadureceu ao enfrentar vários 

desafios e mudanças em seu perfil.  A capacidade de lidar com situações de alto risco e de 

pressões, agindo de maneira segura e comprometida agregando valores à organização. 

Com relação às práticas empreendedoras na atuação do profissional de 

secretariado executivo, percebe-se que este assume um papel inovador e de liderança, acredita 

que o trabalho em equipe agrega valor aos resultados, possui autonomia para tomadas de 

decisões e mesmo que não sendo a maioria, apostam em situações de risco e aprendem a lidar 

com elas. E o melhor, concordam com o poder de liberdade para criar e definir projetos com 

liberdade, para transformar seus projetos em realidade. A importância destas atitudes 

empreendedoras tem um alto grau de aceitação por estes profissionais, ou seja, o pensamento 

empreendedor na profissão começa a acontecer de maneira mais frequente. 

Diante do exposto, considera-se que o profissional de secretariado ao longo dos 

anos alcançou a valorização e que sua atuação nesse cenário lhe confere poder e decisão 

dentro das organizações, seguido de várias características como criatividade, habilidade para 

lidar com o complexo, inovação, discernimento e liderança. Portanto, respondendo ao 

questionamento do problema deste trabalho monográfico, conclui-se que os profissionais de 

secretariado no que tange o perfil intraempreendedor, é um profissional atuante em práticas 

inovadoras, criativas, de liderança o que é de suma importância para a profissão que apesar de 

tantas conquistas ainda há muito o que acrescentar. 
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5.1. Sugestões para outras pesquisas 
 

A partir da presente pesquisa, futuros trabalhos poderão realizar a aplicação da 

metodologia aqui desenvolvida, para avaliar o perfil e atuação do profissional de Secretariado 

Executivo como intraempreendedor. A metodologia desenvolvida nesta pesquisa, é um novo 

produto que passa a ser disponibilizado a partir daqui para trabalhos acadêmicos, trabalhos de 

consultoria, estudos e pesquisas que possam vir a ser desenvolvidos, trazendo melhorias 

significativas para o profissional de secretariado em busca do sucesso no atual mundo 

globalizado e competitivo. 
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APÊNDICE A 

 

Universidade Federal do Ceará 

Questionário aplicado aos profissionais bacharéis e Secretariado Executivo 

Este questionário é parte da monografia intitulada Intraempreendedorismo: um estudo 

sobre o perfil e a atuação de Secretariado Executivo no contexto contemporâneo e tem 

por objetivo investigar a importância das práticas empreendedoras para a profissão de 

Secretariado Executivo e se este profissional atua como intraempreendedor nas organizações 

contemporâneas. Os dados que forem obtidos com este trabalho, permanecerão em sigilo. 

Com sua colaboração, concluirei minha pesquisa. Desde já agradeço a atenção. 

Márcia Maria Lima da Fonseca 

 

PARTE I – PERFIL DO INVESTIGADO 

1. Idade:  

a) (     ) 18 a 24 anos       b) (       )  25 a 29  anos         c)   Acima de 30 anos 

2. Empresa:  

a) (     ) Privada         b) (      ) Pública              c) (      ) Sem fins Lucrativos 

 

3. Tempo de Profissão 

 

a) (     ) 1-5 anos  b) (     ) 6-10 anos c) Acima de 10 anos 

 

4. Sexo 
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a) (      ) Masculino                            b) (      ) Feminino 

 

 

PARTE II - INTRAEMPREENDEDORISMO 

 

1. Quando lhe é dado uma tarefa de difícil conclusão, você:  

a) Fica reclamando, pois acha que essa tarefa seria para outra pessoa. 

b) Começa a trabalhar automaticamente na tarefa e dar o melhor de si. 

c) Pensa em fazer o melhor possível com autoconfiança.  

d) Outros. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.  Em uma situação de tomada de decisão na sua empresa, você:  

a) Prefere discutir com o seu superior antes de qualquer coisa. 

b) Estuda a situação e decide o que fazer. 

c) Gosta de fazer os outros concordarem com sua visão  

d) Outros. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Fica satisfeito no trabalho, quando:  

a) Pode praticar suas capacidades criativas com liberdade, transformando um planejamento 

em realidade. 

b) Conclui suas obrigações a tempo. 

c) Se aproxima o horário de ir para casa. 

d) Outros. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.  Em situações de alta pressão, você:  
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a) Fica calmo para estabelecer um plano de ação. 

b) Normalmente encontra soluções criativas. 

c) Se chateia de imediato quando é pressionado. 

d) Outros. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

5. No âmbito profissional, sobre situações de riscos, você:  

a) Prefere situações que em que pode controlar ao máximo os resultados. 

b) Foge desses tipos de situações. 

c) Vibra, pois adora desafios. 

d) Outros. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Na sua atuação profissional você possui autonomia para definir objetivos, decidir 

quais recursos utilizar, a escolha das estratégias de ação?  

a) Sim 

b) Não 

c) Ás vezes 

d) Outros.  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Você gosta de realizar trabalhos em equipe? Por que? 

a) Sim                                  b) Não 

Por que?  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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8 Para você qual o grau de relevância das práticas que envolvam inovação, risco e 

autonomia para o profissional de secretariado executivo? Justifique sua resposta.  

 

a) Alto 

b) Médio 

c) Baixo 

 

Justifique: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO A 

LEI DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO 

 

Lei 9.261 de 10/01/96 (Lei 7.377 de 30/09/85) 

Art.1º - A Lei nº 7.377, de 30 de setembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação 

para os incisos I e II do Art. 3º, para o inciso VI do Art. 4º e para o parágrafo único do Art. 

6º.  

  

Art.2º - Para os efeitos desta Lei, é considerado: 

I - Secretário Executivo  

 

a) o profissional diplomado no Brasil por curso superior de Secretariado, reconhecido na 

forma de Lei, ou diplomado no exterior por curso de Secretariado, cujo diploma seja 

revalidado no Brasil, na forma de Lei. 

 

b) o portador de qualquer diploma de nível superior que, na data de vigência desta Lei, houver 

comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos 

trinta e seis meses, das atribuições mencionados no Art.4º. desta Lei. 

 

II - Técnico em Secretariado 

 

a) o profissional portador de certificado de conclusão de curso de Secretariado em nível de 2º. 

grau; 

b) portador de certificado de conclusão do 2º. grau que, na data de início da vigência desta 

Lei, houver comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante 

pelo menos trinta e seis meses, das atribuições mencionados no Art.5º. desta Lei. 

  

Art. 3º - É assegurado o direito ao exercício da profissão aos que, embora não habilitados nos 

termos do artigo anterior, contém pelo menos cinco anos ininterruptos ou dez anos 

intercalados de exercício de atividades próprias de secretaria na data de vigência desta Lei. 

  

Art.4º - São atribuições do Secretário Executivo: 
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I - planejamento, organização e direção de serviços de secretaria;  

II - assistência e assessoramento direto a executivos; 

III - coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresas; 

IV - redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro; 

V - interpretação e sintetização de textos e documentos; 

VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de explanações, inclusive em 

idioma estrangeiro; 

VII - versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação 

da empresa; 

VIII - registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas; 

IX - orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento a 

chefia; 

X - conhecimentos protocolares. 

  

Art.5º - São atribuições do Técnico em Secretariado: 

 

I - organização e manutenção dos arquivos da secretaria; 

II - classificação, registro e distribuição de correspondência; 

III - redação e datilografia de correspondência ou documentos de rotina, inclusive em idioma 

estrangeiro; 

IV - execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de compromissos, 

informações e atendimento telefônico. 

  

Art. 6º - O exercício da profissão de Secretário requer prévio registro na Delegacia Regional 

do Trabalho do Ministério do Trabalho e far-se-á mediante a apresentação de documento 

comprobatório de conclusão dos cursos previstos nos incisos I e II do Art.2º. desta Lei e da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS. 

 

Parágrafo único: No caso de profissionais incluídos no art. 3º a prova da atuação será feita 

por meio de anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social e através de declarações 

das empresas nas quais os profissionais tenham desenvolvido suas respectivas atividades, 
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discriminando as atribuições a serem confrontadas com os elencos especificados nos Arts. 4º 

e 5º. 

  

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.  

  

Brasília, 10 de janeiro de 1996 

Fernando Henrique Cardoso  

Paulo Paiva  
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ANEXO B 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Publicado no Diário Oficial da União de 7 de julho de 1989. 

 

Capítulo I  

Dos Princípios Fundamentais 

   

Art.1º. - Considera-se Secretário ou Secretária, com direito ao exercício da profissão, a pessoa 

legalmente credenciada nos termos da lei em vigor. 

Art.2º. - O presente Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar normas de 

procedimentos dos Profissionais quando no exercício de sua profissão, regulando-lhes as 

relações com a própria categoria, com os poderes públicos e com a sociedade. 

Art.3º. - Cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua profissão, 

tratando-a sempre como um dos bens mais nobres, contribuindo, através do exemplo de seus 

atos, para elevar a categoria, obedecendo aos preceitos morais e legais. 

 

Capítulo II 

Dos Direitos    

 

Art.4º. - Constituem-se direitos dos Secretários e Secretárias: a) garantir e defender as 

atribuições estabelecidas na Lei de Regulamentação; b) participar de entidades representativas 

da categoria; c) participar de atividades públicas ou não, que visem defender os direitos da 

categoria; d) defender a integridade moral e social da profissão, denunciando às entidades da 

categoria qualquer tipo de alusão desmoralizadora; e) receber remuneração equiparada à dos 

profissionais de seu nível de escolaridade; f) ter acesso a cursos de treinamento e a outros 

eventos cuja finalidade seja o aprimoramento profissional; g) jornada de trabalho compatível 

com a legislação trabalhista em vigor.      

 

Capítulo III 

Dos Deveres Fundamentais    

Art.5º. - Constituem-se deveres fundamentais das Secretárias e Secretários: 

a) considerar a profissão como um fim para a realização profissional;  
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b) direcionar seu comportamento profissional, sempre a bem da verdade, da moral e da ética;  

c) respeitar sua profissão e exercer suas atividades, sempre procurando aperfeiçoamento; 

 

d) operacionalizar e canalizar adequadamente o processo de comunicação com o público;  

e) ser positivo em seus pronunciamentos e tomadas de decisões, sabendo colocar e expressar 

suas atividades;  

f) procurar informar-se de todos os assuntos a respeito de sua profissão e dos avanços 

tecnológicos, que poderão facilitar o desempenho de suas atividades;  

g) lutar pelo progresso da profissão; 

h) combater o exercício ilegal da profissão; 

i) colaborar com as instituições que ministram cursos específicos, oferecendo-lhes subsídios e 

orientações. 

 

Capítulo IV 

Do Sigilo Profissional    

 

Art.6º. - A Secretária e o Secretário, no exercício de sua profissão, deve guardar absoluto 

sigilo sobre assuntos e documentos que lhe são confiados. 

Art.7º. - É vedado ao Profissional assinar documentos que possam resultar no 

comprometimento da dignidade profissional da categoria.  

 

Capítulo V 

Das Relações entre Profissionais Secretários 

Art.8º. - Compete às Secretárias e Secretários: 

a) manter entre si a solidariedade e o intercâmbio, como forma de fortalecimento da categoria;  

b) estabelecer e manter um clima profissional cortês, no ambiente de trabalho, não 

alimentando discórdia e desentendimento profissionais;  

c) respeitar a capacidade e as limitações individuais, sem preconceito de cor, religião, cunho 

político ou posição social;  

d) estabelecer um clima de respeito à hierarquia com liderança e competência. 

 

Art.9º. - É vedado aos profissionais:  
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a) usar de amizades, posição e influências obtidas no exercício de sua função, para 

conseguir qualquer tipo de favoritismo pessoal ou facilidades, em detrimento de outros 

profissionais;  

b) prejudicar deliberadamente a reputação profissional de outro secretário;  

c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro, contravenção 

penal ou infração a este Código de Ética.  

 

Capítulo VI 

Das Relações com a Empresa 

 

   Art.10º. - Compete ao Profissional, no pleno exercício de suas atividades:  

a) identificar-se com a filosofia empresarial, sendo um agente facilitador e colaborador na 

implantação de mudanças administrativas e políticas;  

b) agir como elemento facilitador das relações interpessoais na sua área de atuação;  

c) atuar como figura-chave no fluxo de informações desenvolvendo e mantendo de forma 

dinâmica e contínua os sistemas de comunicação. 

 

 Art.11º. - É vedado aos Profissionais:  

a) utilizar-se da proximidade com o superior imediato para obter favores pessoais ou 

estabelecer uma rotina de trabalho diferenciada em relação aos demais;  

b) prejudicar deliberadamente outros profissionais, no ambiente de trabalho. 

 

Capítulo VII  

Das Relações com as Entidades da Categoria 

 

Art.12º. - A Secretária e o Secretário devem participar ativamente de suas entidades 

representativas, colaborando e apoiando os movimentos que tenham por finalidade defender 

os direitos profissionais. 

 

Art.13º. - Acatar as resoluções aprovadas pelas entidades de classe. 

 

Art.14º. - Quando no desempenho de qualquer cargo diretivo, em entidades da categoria, não 

se utilizar dessa posição em proveito próprio. 
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Art.15º. - Participar dos movimentos sociais e/ou estudos que se relacionem com o seu campo 

de atividade profissional. 

 

Art.16º. - As Secretárias e Secretários deverão cumprir suas obrigações, tais como 

mensalidades e taxas, legalmente estabelecidas, junto às entidades de classes a que pertencem.  

 

Capítulo VIII  

Da Obediência, Aplicação e Vigência do Código de Ética 

 

Art.17º. - Cumprir e fazer cumprir este Código é dever de todo Secretário. 

Art.18º. - Cabe aos Secretários docentes informar, esclarecer e orientar os estudantes, quanto 

aos princípios e normas contidas neste Código. 

Art.19º. - As infrações deste Código de Ética Profissional acarretarão penalidades, desde a 

advertência à cassação do Registro Profissional na forma dos dispositivos legais e/ou 

regimentais, através da Federação Nacional das Secretárias e Secretários. 

Art.20º. - Constituem infrações:  

a) transgredir preceitos deste Código;  

b) exercer a profissão sem que esteja devidamente habilitado nos termos da legislação 

específica;  

c) utilizar o nome da Categoria Profissional das Secretárias e/ou Secretários para 

quaisquer fins, sem o endosso dos Sindicatos de Classe, em nível Estadual e da 

Federação Nacional nas localidades inorganizadas em Sindicatos e/ou em nível 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


