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Novos tempos exigem novas 
coisas. Novas coisas exigem 
novos conhecimentos. E novos 
conhecimentos exigem pessoas 
capazes de aprender. A 
aprendizagem está na base de 
todas as mudanças. Grandes e 
pequenas (Chiavenato). 



RESUMO 

 

Com o objetivo de investigar o perfil profissional dos integrantes da turma aprovada no 
concurso vestibular 2002 da Universidade Federal do Ceará, este trabalho foi executado por 
meio de pesquisa bibliográfica, com a utilização de livros e artigos científicos sobre o assunto, 
documental com a utilização de documentos como Resoluções, Projeto Político-Pedagógico, 
Portarias, dentre outros. Foi realizada pesquisa de campo, cujo instrumento de coleta de dados 
utilizado foi um questionário com 38 (trinta e oito) questões objetivas, enviadas aos elementos 
de análise por meio de correio eletrônico.  Os resultados da investigação demonstram que os 
profissionais de Secretariado Executivo, formados pela Universidade Federal do Ceará, da 
amostra analisada, encontraram um mercado aberto tanto nos setores público, quanto no 
privado, que as capacidades demandadas no exercício de sua profissão estão de acordo com o 
Projeto Político-Pedagógico do curso, as atividades executadas condizem com a profissão e o 
mercado apresenta melhores perspectivas para aqueles que agregaram novos conhecimentos, 
como a especialização e o mestrado. 
 
Palavras-chaves: mercado de trabalho, perfil profissional, Secretariado Executivo. 



ABSTRACT 

 

 

In order to investigate the professional profile of the members of the class passed in 2002 
vestibular contest the Federal University of Ceará, this work was performed by means of 
literature search, the use of books and scientific articles on the subject, with the use of 
documentary documents such as resolutions, Political-Pedagogical Project, Administrative, 
among others. Field research was conducted, whose data collection instrument was a 
questionnaire with 38 (thirty-eight) objective questions, sent to the elements of analysis by 
means of electronic mail. Research results show that professional Executive Secretariat, 
formed the Federal University of Ceará, the sample analyzed, they found an open market both 
in the public, and in private, that the skills demanded in the exercise of their profession are in 
agreement with the Political-Pedagogical Project of the course, the activities are consistent 
with the profession and the market with the best prospects for those who have added new 
knowledge, and expertise as masters. 
 
 
Keywords: labor market, job profile, the Executive Secretary 
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1 INTRODUÇÃO 
   

No intuito de aferir o desempenho dos estudantes referente aos conteúdos 

programáticos dos cursos e verificar suas habilidades para lidar com a realidade da profissão, 

o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é um dos procedimentos de 

avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que é realizado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

autarquia vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC). Esse mecanismo de 

avaliação passou a ser utilizado a partir de 2004 e é considerado como um avanço do antigo 

Exame Nacional de Cursos – Provão, realizado de 1996 a 2003 (INEP, 2005). 

A primeira avaliação do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal 

do Ceará pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) ocorreu em 12 de 

novembro de 2006, nessa data alunos ingressantes e concluintes do curso submeteram-se a 

esse exame cujo resultado obtido foi o conceito cinco, nota máxima, colocando o curso como 

o melhor curso de Secretariado Executivo do país. Dentre os alunos concluintes, foram 

avaliados à época, alguns dos aprovados no Concurso Vestibular 2002, a mesma turma cujo 

ingresso na Universidade Federal do Ceará foi marcado pela obrigatoriedade da nota do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no vestibular. Esses mecanismos de avaliação da 

educação representam o cuidado com a qualidade e com a dinâmica da educação e vieram ao 

encontro das novas necessidades impostas pelo mercado de profissionais éticos, competentes 

e comprometidos com a sociedade em que vivem. 

Assim, a turma 2002 de Secretariado Executivo foi submetida ao Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) no seu ingresso na Universidade Federal do Ceará e, 

posteriormente, ao primeiro Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) do 

curso de Secretariado Executivo. 

Outro fato importante que diz respeito à turma 2002.1 é o fato de duas de suas 

integrantes terem seus nomes registrados como representantes do corpo discente do curso no 

Projeto Político-Pedagógico de Secretariado Executivo, datado de 2006 (UFC, 2006).  

Considerando que boa parte dessa turma concluiu o curso em 2005, estima-se que estão no 

mercado de trabalho há pelo menos cinco anos, portanto, acredita-se que já tenham uma 

carreira profissional consolidada, o que torna o grupo adequado para este estudo de perfil. 

Afinal, passado esse período de tempo após sua formatura, qual o perfil profissional dos 

formandos na turma 2005.2 de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará? 
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Dessa forma, o objetivo deste trabalho é investigar o perfil profissional dos 

formandos 2005.2, integrantes da turma aprovada no concurso vestibular 2002 do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. Como objetivos específicos estão 

investigar como eles aplicam na vida profissional os conhecimentos obtidos durante o curso, 

identificar em que tipo de organização e nível hierárquico estão atuando e quais as 

expectativas que os dados do cenário atual podem gerar para os futuros profissionais de 

Secretariado Executivo. 

Os procedimentos de pesquisa utilizados foram a pesquisa bibliográfica por meio da 

consulta de livros e artigos científicos sobre o assunto, a pesquisa documental, com a consulta 

de Resoluções, Portarias, Projeto Pedagógico do curso, dentre outros, e pesquisa de campo, 

cujo instrumento de coleta utilizado foi o questionário com 38 questões objetivas. A pesquisa 

é do tipo exploratória e, com relação a abordagem, trata-se de pesquisa qualitativa, sem a 

utilização de métodos estatísticos. 

O trabalho foi desenvolvido em seis capítulos. No capítulo introdutório apresenta-se 

o tema, o objetivo do trabalho e a composição dos capítulos. O referencial teórico é 

apresentado no segundo e no terceiro capítulo, sendo que o segundo capítulo refere-se ao 

curso de Secretariado Executivo na Universidade Federal do Ceará e o terceiro capítulo trata 

do profissional de Secretariado Executivo no contexto organizacional. No quarto capítulo 

evidenciam-se os aspectos metodológicos utilizados no desenvolvimento do trabalho, a 

tipologia da pesquisa, universo e amostra, coleta de dados e pesquisa de campo. No quinto 

capítulo são expostas a pesquisa e a análise dos dados. No sexto capítulos apresentam-se as 

considerações finais. 



2 O CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO NA UNIVERSIDADE F EDERAL 

DO CEARÁ 

 

Este capítulo discorre a respeito da temática da pesquisa abordando a origem do 

secretariado, o histórico do curso no Brasil e especificamente sobre o curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará, seus objetivos, estrutura curricular, ementas, 

projeto pedagógico e perfil atual. 

 

2.1 Histórico e objetivos do curso 
 

“A origem do Secretariado remonta à Dinastia Macedônica”, enfatizam Sabino e 

Rocha (2004, p.3) e suas atividades tiveram inicio com as civilizações antigas, pelos escribas, 

considerados os primeiros secretários da história e responsáveis pelo desenvolvimento de um 

sistema de anotação rápida, a taquigrafia. Os autores afirmam que pelo domínio da escrita e 

pela necessidade de se registrar a história “há uma proximidade dos secretários aos grandes 

líderes, sendo vistos como pessoas fiéis e de confiança, pois tem acesso a documentos de 

relevante importância” (SABINO E ROCHA, 2004, p. 3). 

Para Nonato Júnior (2009, p.80) as tarefas de assessoria atribuídas ao profissional de 

secretariado datam da criação do homem e afirma que “para organizar, selecionar, assistir e 

encaminhar fontes de saber é necessário estar assessorado por outras pessoas. Assim a origem 

da assessoria advém da origem humana”. Complementa essa afirmação dizendo que “a 

assessoria configura-se como uma das ações intelectuais mais antigas da história da 

humanidade” (NONATO JÚNIOR, 2009, p.81).  

No Brasil a profissão de Secretariado Executivo foi criada por meio de ato do poder 

legislativo, pela Lei nº 6556 de 5 de setembro de 1978 durante o governo do Presidente 

Ernesto Geisel (BRASIL, 1978). Sua regulamentação, no entanto, só ocorreu em 30 de 

setembro de 1985, através da Lei nº 7377, sancionada pelo Presidente José Sarney (BRASIL, 

1985). 

As inovações tecnológicas e a demanda do mercado por profissionais capacitados, 

flexíveis e aptos a atender às exigências para o exercício pleno da profissão de Secretariado 

conduziram a categoria a unir-se pela reformulação da estrutura curricular dos cursos de 

graduação. Assim, em 11 de março de 2004 foi aprovado o Parecer da Câmara de Educação 

Superior / Conselho Nacional de Educação (CES/CNE) nº 102/2004, que serve de referencial 
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na organização curricular dos cursos de graduação em Secretariado Executivo no sentido de 

que todos os cursos disponham de qualidade no ensino e que sejam capazes de capacitar 

adequadamente o profissional de acordo com a necessidade do mercado (BRASIL, 2004). 

Essa conquista foi concretizada em 23 de junho de 2005 com a aprovação da Resolução 

CES/CNE nº 3/2005 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Secretariado Executivo (BRASIL, 2005). 

Na Universidade Federal do Ceará o curso de Secretariado Executivo foi criado em 

1995, ano em que foi iniciada a primeira turma. A aprovação do seu projeto de implantação 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) ocorreu em 22 de fevereiro de 1995 e 

quase seis anos depois, em 12 de dezembro de 2001 foi reconhecido pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) através da Portaria de Nº 2749 (BRASIL, 2001). 

Em seu Projeto Político-Pedagógico o curso de Secretariado Executivo assim define 

sua missão: 

O curso de Secretariado Executivo tem como missão formar profissionais éticos 
capazes de atuar nos mais diversos segmentos organizacionais, prestando assessoria 
gerencial às instituições, mantendo visão holística, promovendo sinergia, 
compreendendo e disseminando informações (UFC, 2006, p.6). 
 

 

Desde a sua criação, o curso de Secretariado Executivo é oferecido pela 

Universidade Federal do Ceará, vinculado à Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade e Secretariado Executivo (FEAAC),  no período noturno com a oferta anual de 

40 vagas e duração de 4 anos (8 semestres). Soma-se a essas as vagas disponibilizadas por 

conta de mudança de curso, admissão de graduados e transferências de outras instituições.  

A credibilidade do curso diante da comunidade pode ser observada com a análise do 

índice de concorrência na primeira fase do vestibular para Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará no período de 2000 a 2010, conforme Quadro 1 abaixo: 

Ano Incritos Vagas Concorrência  
2000 358 40 9,0 
2001 370 40 9,3 
2002 470 40 11,8 
2003 649 40 16,2 
2004 646 40 16,2 
2005 443 40 11,1 
2006 567 40 14,2 
2007 396 40 9,9 
2008 260 40 6,5 
2009 278 40 7,0 
2010 440 40 11,0 

Quadro 1 – Concorrência na 1ª fase do Vestibular UFC 
Fonte: www.ccv.ufc.br 
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Para as 40 vagas disponibilizadas a cada ano no período 2000 a 2010, a procura pelo 

curso na primeira fase do vestibular teve um crescimento de 9 concorrentes por vaga no ano 

2000 até o pico de 16,2 concorrentes por vaga nos anos 2003 e 2004, sendo que em 2010, no 

ultimo concurso vestibular realizado pela Universidade Federal do Ceará, foram 11 

concorrentes por vaga. 

 A partir de 2011, por meio da Resolução nº 25 do Conselho Universitário 

(CONSUNI), de 30 de julho de 2010, o concurso vestibular foi substituído pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), bem como o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), 

sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação, como forma de seleção e 

ocupação das vagas ofertadas para os cursos de graduação da Universidade Federal do Ceará 

(UFC, 2010). 

 

2.2 Diretrizes Curriculares Nacionais 
 

As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4024/61 e da Reforma 

Universitária nº 5540/68 estabeleciam ao Conselho Federal de Educação a responsabilidade 

pela fixação dos Currículos mínimos dos cursos de graduação. Os currículos mínimos 

determinavam normas gerais válidas em todo o território nacional com o objetivo de manter 

padrões mínimos e uniformes nas ofertas curriculares. Independente da instituição, da região e 

da demanda do mercado, a formação profissional era padronizada pela oferta do mesmo 

conteúdo que ignorava as diferenças regionais bem como as profundas mudanças que 

ocorriam no mercado de trabalho (BRASIL, 1961; BRASIL, 1968). 

A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.131/95 foi concedida a 

permissão à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação para deliberar 

sobre as diretrizes curriculares dos cursos de graduação propostas pelo Ministério da 

Educação e Desporto (BRASIL, 1995). Assim, em 03/12/1997 foi aprovado o Parecer 

CES/CNE 776/97 que estabeleceu orientações gerais para a formulação das diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de graduação. “As diretrizes curriculares constituem, no 

entender do CNE/CES, orientações para a elaboração dos currículos que devem ser 

necessariamente respeitadas por todas as instituições de ensino superior” (BRASIL, 1997). 

Complementando o Parecer CES/CNE 776/97 foi aprovado em 04/04/2001 o 

Parecer CES/CNE 583/2001, esse parecer buscava também atender ao Plano Nacional da 

Educação aprovado em janeiro de 2001. O objetivo era garantir a flexibilidade, criatividade e 
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responsabilidade das instituições no sentido de elaborarem suas propostas curriculares 

adequando-as às necessidades de seu público e região (BRASIL, 2001). 

No intuito de garantir a flexibilidade e os fundamentos necessários para elaboração 

de projetos pedagógicos dos cursos de graduação e constituir-se referencial  para as Diretrizes 

Curriculares Nacionais foi aprovado em 11 de março de 2003 o Parecer 67/2003. Esse parecer 

representou um avanço com relação à aproximação entre a formação da comunidade 

acadêmica e o novo mercado de trabalho globalizado através da estruturação adequada de 

todos os cursos de graduação (BRASIL, 2003). 

Especificamente para o curso de Secretariado, o Parecer CES/CNE, de 11 de março 

de 2004, definiu os parâmetros necessários para a efetiva formação do profissional de acordo 

com a demanda do mercado de trabalho (BRASIL, 2004). Complementando esse parecer, a 

resolução CES/CNE 3/2005 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

graduação em Secretariado Executivo (BRASIL, 2005). 

O Curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará em seu 

Projeto Político-Pedagógico (2006) define que para atender as Diretrizes Curriculares o curso 

deve desenvolver atividades operacionais considerando os atributos de natureza humana e 

profissional como indispensáveis para o exercício da profissão com competência, 

responsabilidade e ética. 

Os atributos de natureza humana referem-se a formação do individuo através da 

inclusão de disciplinas de caráter humanístico que o capacitem ao desenvolvimento de senso 

de julgamento, ética, respeito ao próximo, dentre outras qualidades. Os atributos de natureza 

profissional referem-se ao conhecimento amplo das técnicas de secretariado gerando 

competências no exercício da profissão. 

O perfil do formando compreende “capacitação e aptidão para compreender as 

questões que envolvam sólidos domínios científicos, acadêmicos, tecnológicos e estratégicos, 

específicos de seu campo de atuação (BRASIL, 2005, p. 2).” 

Com relação à organização curricular do curso de Secretariado Executivo a 

Resolução CES/CNE 03/2005 em seu artigo quinto define o seguinte: 

Os cursos de graduação em Secretariado Executivo deverão contemplar, em seus 
projetos pedagógicos e em sua organização curricular, os seguintes campos 
interligados de formação: I - Conteúdos básicos: estudos relacionados com as 
ciências sociais, com as ciências jurídicas, com as ciências econômicas e com as 
ciências da comunicação e da informação; II - Conteúdos específicos: estudos das 
técnicas secretariais, da gestão secretarial, da administração e planejamento 
estratégico nas organizações públicas e privadas, de organização e métodos, de 
psicologia empresarial, de ética geral e profissional, além do domínio de, pelo 
menos, uma língua estrangeira e do aprofundamento da língua nacional; III - 
Conteúdos teórico-práticos: laboratórios informatizados, com as diversas 
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interligações em rede, estágio curricular supervisionado e atividades 
complementares, especialmente a abordagem teórico-prática dos sistemas de 
comunicação, com ênfase em softwares e aplicativos (BRASIL, 2005, p. 3). 

 

Dessa forma, os conteúdos da integralização curricular do curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará, considerando as três categorias exigidas de 

conteúdos básicos, específicos e teórico-práticos, estão organizados conforme o Quadro 2 

abaixo: 

Disciplinas Obrigatórias Disciplinas Optativas
Introdução à Filosofia Introdução à Ciência Política

Introdução à Sociologia Inteligência Competitiva nas Organizações

Introdução à Comunicação Economia do Setor Público

Instituições de Direito

Metodologia do Trabalho Cientifico

Disciplinas Obrigatórias Disciplinas Optativas

Contabilidade Geral Organização e Métodos

Introdução à Economia Espanhol I a IV

Introdução à Administração Dinâmica Gerencial

Gestão Empresarial Logística

Comportamento Organizacional Administração e Assessoria em Relações Públicas

Técnica de Secretariado I e II

Organização de Eventos

Introdução à Estatística

Matemática Financeira

Administração de Tecnologia da Informação

Sistemas de Informação e Banco de Dados

Português Instrumental I e II

Língua Inglesa I a VI

Comércio Exterior

Administração de Recursos Humanos

Direito Administrativo

Legislação Social e Trabalhista

Disciplinas Obrigatórias Disciplinas Optativas

Estágio Supervisionado Economia Brasileira

Monografia em Secretariado Didática em Secretariado

Administração Mercadológica I

Atividades Complementares

Administração e Análise Financeira e Orçamentária

Categoria I: Conhecimento de Formação Geral de Natureza Humanística e Social

Categoria II: Conhecimento de Formação Profissional e Especifica

Categoria III: Conhecimento ou Atividades de Formação Complementar

 
Quadro 2: Conteúdos interligados da integralização curricular 
Fonte: UFC, 2006, p.20  

 

Conforme o Quadro 2, as disciplinas estão classificadas em obrigatórias e optativas e 

distribuídas de forma a atender às três categorias: Categoria de conhecimento de formação 
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geral de natureza humanística e social, Categoria de conhecimento de formação profissional e 

específica e Categoria de conhecimento e atividades de formação complementar.  

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Secretariado Executivo 

da Universidade Federal do Ceará (2006) a integralização curricular está organizada conforme 

os ditames da Pró-Reitoria de Graduação que dispõe as disciplinas em regimes semestrais de 

8 períodos compostos por disciplinas obrigatórias e optativas. 

 

O que se almeja é considerar o currículo como instrumento dinâmico, cultural, 
vinculado ao contexto social, buscando novas formas de organização curricular, 
estabelecendo uma relação integradora, fundada numa proposta de ensino passível 
de transformações, conforme os avanços científico-tecnológicos (UFC, 2006, p.19). 

 

Para atender as exigências da Resolução CES/CNE 03/2005, fundamentais para a 

formulação, implantação e compromisso com o ensino no curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará foram definidas em seu Projeto Político-Pedagógico a inclusão 

e supressão de disciplinas conforme análise de estruturas curriculares de outros cursos cujas 

ementas apresentavam conceitos relevantes para a formação do profissional de secretariado.  

 

A composição das disciplinas segue uma linha direcionada à formação de 
profissionais de inserção no contexto organizacional, tendo estes a primazia de 
estabelecer relações diretas com núcleo gestor das empresas e participando direta ou 
indiretamente de suas deliberações. A partir daí, concebe-se uma formação de 
assessoria administrativa para os profissionais de secretariado. É válido ressaltar a 
importância da formação de um profissional multidisciplinar, que promova uma 
interação dentre os mais variados segmentos organizacionais, detentor de 
habilidades e competências para exercer fidedignamente suas atribuições, de acordo 
com as disposições legais inerentes ao exercício da profissão (UFC, 2006, p.25).  

 

O modelo curricular adotado a partir do Projeto Político Pedagógico do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará definiu as disciplinas obrigatórias 

conforme os critérios de natureza de conteúdo postuladas nas diretrizes aprovadas pela 

Câmara de Educação Superior (CESu) em observância ao disposto nas balizas gerais para a 

formação em nível superior dos secretários executivos. Com relação às disciplinas opcionais 

foram escolhidas como complemento à formação acadêmica. 

 

2.3 Projeto pedagógico 
 

A respeito do Projeto Pedagógico do curso de Secretariado assim define a Resolução 

CES/CNE 03/2005 em seu artigo segundo: 



 

 

21 

 
O projeto pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de graduação em 
Secretariado Executivo, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 
operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos 
estruturais: I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas 
inserções institucional, política, geográfica e social; II - condições objetivas de 
oferta e a vocação do curso; III - cargas horárias das atividades didáticas e da 
integralização do curso; IV - formas de realização da interdisciplinaridade; V - 
modos de integração entre teoria e prática; VI - formas de avaliação do ensino e da 
aprendizagem; VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando 
houver; VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade 
de ensino e como instrumento para a iniciação científica; IX - concepção e 
composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas diferentes 
formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; X - 
concepção e composição das atividades complementares (BRASIL, 2005, p.1). 

 

De acordo com UFC (2006), o projeto pedagógico do Curso de Secretariado da 

Universidade Federal do Ceará data de 2006 e foi desenvolvido a partir da equipe de 

coordenação do curso com o apoio de professores do Departamento de Administração ao qual 

o curso está vinculado, da Pró-Reitoria de Graduação e de integrantes do corpo discente. As 

transformações econômicas, sociais e tecnológicas da sociedade impulsionaram seu 

desenvolvimento cujo desafio é: 

 

[...] repensar o perfil do secretário executivo e, por conseguinte, a própria formação 
acadêmica deste profissional, de modo a assegurar um projeto formativo e um 
espaço institucional democrático e de produção e mediação de saberes que 
possibilite: romper com a visão conservadora e articuladora de um discurso 
objetivo e neutro que separa questões políticas de questões culturais e sociais; 
incorporar avanços científico-tecnológicos na prática pedagógica; e interagir com o 
setor empresarial (sociedade), assegurando a liberdade de pensamento inerente à 
natureza da UFC (UFC, 2006, p. 6). 

 

De acordo com UFC (2006), os princípios norteadores do curso definem-se em 

formar bacharéis com sólidos conhecimentos acadêmicos, científicos e tecnológicos 

específicos do campo de atuação do Secretariado Executivo, preparados para desempenhar as 

múltiplas relações de trabalho conforme a organização em que estiverem inseridos 

profissionalmente. Para isso, o estímulo à criatividade e raciocínio lógico através de 

disciplinas próprias ao longo do curso capazes de proporcionar visão crítica e consciência da 

importância do seu contínuo aprimoramento. 

Nesse sentido, de acordo com UFC (2006), os princípios norteadores do curso 

contribuem para o seu desenvolvimento, evidenciando a formação de um profissional com 

perfil proficiente, criativo, participativo, conhecedor de gestão estratégica, com diferentes 

grupos de clientela, flexíveis, críticos e sensíveis às variações do mercado empresarial. Esse 

aluno melhor preparado e mais consciente da necessidade de uma educação contínua contribui 
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com o desenvolvimento e respeito pela profissão de Secretariado Executivo a partir da 

imagem projetada para as organizações de profissionais éticos, com uma formação sólida e 

com capacidade para atuar nos mais diversos segmentos organizacionais. 

Dessa forma, o perfil do profissional de Secretariado Executivo formado pela 

Universidade Federal do Ceará está condizente com as Diretrizes Curriculares Nacionais que 

estabelecem que este profissional deve apresentar sólida formação geral e humanística, 

capacidade de análise, interpretação e articulação de conceitos e realidades inerentes á 

administração publica e privada, apto para o domínio em outros ramos do saber, de postura 

reflexiva e crítica e com capacidade para gerir processos e pessoas. 

Atualmente, o curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará já 

formou mais de 400 alunos, possui um corpo de professores e conta com 184 alunos ativos no 

semestre 2011.2. Além disso, desenvolve projetos de monitoria, de Especialização em 

Secretariado Executivo e Assessoria Gerencial, projeto Núcleo de Ensino, Pesquisa e 

Extensão em Educação Especial (NEPES) e programa de apoio a formação técnica em 

Secretariado do Instituto de Promoção da Nutrição e do Desenvolvimento Humano 

(IPREDE). 

Na edição do Guia do Estudante/Profissões – Vestibular 2012, publicação da Editora 

Abril, o curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará aparece 

classificado com 4 estrelas, com base em uma escala que vai de 1 a 5. O corpo de consultores 

do Guia do Estudante (GE) é composto por docentes, coordenadores de curso, chefes de 

departamento e avaliadores do Ministério da Educação. Têm preferência os consultores que 

possuam currículo cadastrado na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e constem do Banco de Avaliadores do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (BASis), tendo sido ouvidos 

aproximadamente três mil pareceristas para essa conceituação (UFC, 2011). 

 

 

2.4 A avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 
 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é um dos 

instrumentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) 

que foi criado com o “objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições 
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de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus 

estudantes" (BRASIL, 2004).  

Os instrumentos básicos de avaliação são a prova, o questionário de impressões dos 

estudantes sobre a prova, o questionário do estudante e o questionário do coordenador(a) do 

curso. A partir dos resultados desses instrumentos de avaliação é calculado o conceito 

ENADE (BRASIL, 2004).  

O ENADE de 2006 foi aplicado em 12 de novembro, tendo participado do Exame 

386.524 estudantes (211.837 ingressantes e 174.687 concluintes) pertencentes a 5.701 cursos 

de 1.600 instituições de educação superior. Dentre essas instituições, a Universidade Federal 

do Ceará teve avaliados os cursos de Administração, Biblioteconomia, Comunicação Social - 

Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Direito e 

Secretariado Executivo. Três desses cursos: Administração, Secretariado Executivo e Ciências 

Contábeis obtiveram duplo conceito 5 no ENADE 2006, colocando a UFC como a 

universidade com melhor avaliação em todo o País (UFC, 2007). Os resultados dos cursos da 

UFC avaliados no ENADE 2006 podem ser vistos no Quadro 3 abaixo: 

  

Área
Conceito
_Enade

Conceito
_IDD

ADMINISTRACAO 5 5

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 5 5

SECRETARIADO EXECUTIVO 5 5

BIBLIOTECONOMIA 4 3

DESIGN 4 2

PSICOLOGIA 3 4

COMUNICACAO SOCIAL / PUBLIC. E PROPAGANDA 2 4

COMUNICACAO SOCIAL /  JORNALISMO 1 4

DIREITO SC SC  
Quadro 3 – Resultado ENADE 2006 – UFC 
Fonte: INEP, 2007 

 

O conceito ENADE é calculado para cada curso, tendo como unidade de observação 

a instituição de ensino superior (IES), o município e a área de avaliação. O conceito é 

apresentado em cinco categorias (1 a 5), sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor 

resultado possível, na área (INEP, 2011). O segundo conceito empregado pelo INEP é o 

Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), que avalia o 

quanto de conhecimento os cursos agregam a seus alunos. 

No Quadro 4 a seguir apresenta-se os 4 melhores cursos de Secretariado Executivo 

do país, dentre as instituições de ensino superior avaliadas pelo ENADE 2006: 
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Nome da IES
Conceito
_Enade

Conceito
_IDD

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 5 5

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 5 4

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA 5 4

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 5 4   
Quadro 4 – Resultado ENADE 2006 – Secretariado Executivo 
Fonte: INEP, 2007 
 

Dessa forma, conforme pode ser visto no Quadro 4, dentre os cursos de Secretariado 

Executivo de todas as instituições superiores participantes do ENADE 2006, o curso da 

Universidade Federal do Ceará conseguiu conquistar conceito máximo, o duplo conceito 5 

(cinco) no ENADE e no IDD, consolidando-se como o melhor curso de Secretariado 

Executivo do país, à época. 

Esses resultados são muito importantes por terem agregado valor ao curso de 

Secretariado Executivo diante da comunidade acadêmica e dos demais cursos da Universidade 

Federal do Ceará, como também por tê-la transformado numa referência diante de todos os 

cursos de Secretariado do país, um caminho para o reconhecimento da importância da 

qualidade na formação do Secretário(a) Executivo(a) proporcionando maior valorização da 

profissão e do profissional que ingressa no mercado de trabalho . 



3 O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO NO CONTEXTO ORGANIZA CIONAL 

 

Este capítulo aborda a inserção do profissional de Secretariado Executivo no 

contexto organizacional, sua adequação aos novos padrões de competências exigidos pelo 

mercado, o aprendizado contínuo como ferramenta para melhor qualificação, desempenho e 

habilitação profissional, as características necessárias para o seu desenvolvimento profissional 

e o planejamento de carreira como possibilidade de ascensão a cargos de maior importância 

dentro das organizações. 

 

3.1 A profissão de Secretariado Executivo no Brasil 
 

A evolução da profissão de Secretariado no Brasil ocorreu a partir das décadas de 

1950 e 1960. Desse período, de acordo com Figueiredo (1987), foi fundada a primeira 

organização da categoria que se chamava Clube das Secretárias Executivas do Rio de Janeiro. 

Nessa época, por não ser uma profissão reconhecida por lei, não tinha respaldo jurídico e era 

tratada não como profissão, mas apenas como emprego. 

A demanda por profissionais de Secretariado Executivo qualificados impulsionou a 

criação do primeiro curso de Secretariado Executivo do Brasil no ano de 1969, na 

Universidade Federal da Bahia. Essa demanda de mercado ocorrida na região deveu-se a 

implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari (UFBA, 2011). A regulamentação deste 

curso, no entanto, só veio a ocorrer em 25 de abril de 1979, através do Decreto nº 83.371 

(BRASIL, 1979). 

Ao final da década de 1970 a profissão consolida-se com a definição do nível 

superior para o Secretariado Executivo e com a regulamentação de cursos de algumas 

universidades. Através do Decreto nº 82.166 de 24 de agosto de 1978, foi reconhecido o 

primeiro curso superior de Secretariado Executivo da Universidade Federal de Pernambuco 

(BRASIL, 1978).  

Na década de 1980, com o avanço da tecnologia da informação, o profissional passa 

a assumir um papel de maior autonomia dentro das organizações e a partir da década de 1990, 

com o fenômeno mundial da globalização, a profissão consolida-se e passa a ser reconhecida 

pela sociedade e pelo mercado de trabalho. Em meio à organização e a luta da categoria, a 

regulamentação da profissão ocorreu pela Lei nº 7.377 de 30 de setembro de 1985, 
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complementada pela Lei nº 9.261/96 de 10 de janeiro de 1996 (BRASIL, 1985; BRASIL, 

1996). 

De mero executor de tarefas, o profissional de Secretariado adaptou-se à evolução 

tecnológica, especializou-se ao longo do tempo e passou a assumir novas competências. De 

acordo com Alonso (2002, p.19), os desdobramentos da carreira deste profissional são:  

 
O profissional de Secretariado Executivo/ Assessor Executivo pode trabalhar como 
Gestor, Empreendedor, Consultor, entre outras funções, pois ele gerencia projetos, 
trabalha em busca do cumprimento das metas, participa do planejamento estratégico 
e, ainda, facilita a atuação dos dirigentes das organizações, auxiliando-os na busca 
de soluções para problemas complexos. Com uma ação participativa, atua de modo a 
aprimorar o processo de gestão de desenvolvimento nas instituições, é responsável 
por grande parte das intermediações entre elas e desenvolve um trabalho de parceria 
tanto com a direção da empresa, clientes internos, fornecedores como com os 
clientes externos. 

 

Dessa forma, percebe-se que a atividade do profissional de Secretariado Executivo 

acompanhou o dinamismo do mercado com flexibilidade, de forma a adaptar-se às 

necessidades das organizações, ampliando e conquistando novos espaços. Por sua 

característica de multifuncionalidade, o aperfeiçoamento e atualização em outras áreas 

apresentou-se como fator imprescindível para essa conquista e o profissional assumiu, dentre 

outras competências, o conhecimento do negócio da empresa, de administração, o 

acompanhamento das novidades tecnológicas, o domínio de outro idioma, além de participar 

do processo de tomada de decisão nas empresas. 

Para Guimarães (2006), para acompanhar as mudanças tecnológicas ocorridas no 

mercado o perfil do profissional precisa agregar além de agilidade para adaptar-se às 

mudanças, a capacidade de administrar conflitos com clientes internos e externos, a 

disposição para assumir papéis polivalentes, a exigência do domínio das técnicas secretariais 

além de apresentar boa cultura geral, conhecimentos de administração, comunicação e 

liderança para o exercício de tarefas de assessoria. 

De acordo com Guimarães (2006, p. 37), “A secretária do novo milênio está se 

envolvendo mais no negócio da empresa. O executivo está delegando mais responsabilidades, 

exigindo mais da secretária, não se satisfazendo só com seu trabalho operacional.” 

As mudanças tecnológicas que afetaram as organizações e o mercado de trabalho, 

provocaram alterações na rotina do trabalho do profissional de Secretariado Executivo, 

possibilitando a este a execução de tarefas mais nobres e exigindo para isso uma formação 

multidisciplinar. Das exigências anteriores de domínio das técnicas de datilografia e 
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taquigrafia para habilidade com planilhas eletrônicas e editores de textos, por exemplo. 

Algumas mudanças ocorridas na atividade secretarial são apresentadas no Quadro 5 a seguir: 

 

O QUE SE FAZIA ANTES O QUE SE ESTÁ FAZENDO HOJE

Datilografia

Envio e recebimento de correspondências

Provisão de material

Coordenação de viagens

Atendimento de telefones e visitas

Manutenção de arquivos

Marcar reuniões

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.

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

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.

  
Quadro 5 -  As mudanças na atividade secretarial 
Fonte: Guimarães, 2006, p.38. 

 

De acordo com a primeira coluna do quadro 5 acima, as atividades executadas pelo 

profissional de Secretariado Executivo eram, a princípio, estritamente operacionais com a 

mera execução de tarefas rotineiras de escritório. Na segunda coluna do quadro 5 através da 

lista das novas tarefas, percebe-se uma mudança radical no perfil do profissional que passa a 

ter uma visão global da organização, participando dos negócios da empresa com autonomia e 

lidando com os diversos públicos internos e externos. 

 

3.2 Era da qualificação permanente 
 

De acordo com Alcoforado (1997), o processo de globalização é conseqüência 

natural do desenvolvimento do capitalismo originado do feudalismo das cidades medievais 

que se expandiu a partir do século XV.  Esse processo de expansão continuou no século XX 

apesar da guerra, a culminância do processo de globalização porém, ocorreu no período pós-

guerra, nos anos 50. Três acontecimentos foram importantes para o avanço desse processo: a 

mundialização das atividades de empresas multinacionais dos setores manufatureiros e de 

serviços por conta da abertura das economias de China e Cuba ao capital estrangeiro; a rápida 

expansão dos mercados financeiros mundiais no final dos anos 70 provocado pela sua 

desregulamentação e pelo advento da tecnologia da informação e a exaustão do modelo de 

crescimento industrial vigente à época que era baseado na produção de bens de consumo 
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duráveis, tecnologias de consumo intensivo de capital e energia, além de altamente poluidoras 

do meio ambiente. 

 

A competição situa-se hoje em nível planetário, e o mundo – embora seja uma aldeia 
global – tornou-se incomparavelmente mais complexo e turbulento. Os atores 
econômicos que disputam os mesmos mercados estão dispersos pelo mundo inteiro e 
não mais nas vizinhanças ou cercanias. Eles não são conhecidos nem se sabem onde 
estão. Mas o fato principal é que a globalização da economia é um fenômeno 
decorrente de uma nova etapa em que a humanidade está ingressando: a era da 
informação (CHIAVENATO, 2008, p.89). 

 

Conforme Bortolotto (2011, p.9), “as empresas estão procurando trabalhar mais com 

cérebros e com menos dinheiro e recursos. Maior qualidade e menor quantidade. Menor 

número de pessoas e mais inteligência e talentos. Vive-se na era do capital intelectual”. 

A era pós-industrial é conhecida também como a era da Informação e do 

Conhecimento, cuja base é o capital humano e intelectual, sendo o conhecimento a aplicação 

produtiva da informação pelo ser humano. Para Guimarães (2006, p. 60), “Mercado e 

tecnologia deram o tom nos últimos anos. Agora é a vez do conhecimento.” 

 

Neste milênio,o principal recurso econômico será o conhecimento. O grupo social 
mais importante será aquele constituído pelos trabalhadores do conhecimento. O 
trabalhador do conhecimento não será necessariamente aquele que opera um 
computador ou algum equipamento sofisticado, mas aquele que transforma os dados 
processados em benefício para o cliente ou para a sociedade, sobretudo o trabalhador 
que conhece e sabe operar alguma tecnologia. E a tecnologia será apenas uma 
ferramenta à disposição do homem e não mais o elemento condicionador da 
atividade humana. A tecnologia como apêndice do homem e não mais o homem 
como apêndice da máquina (CHIAVENATO, 2008, p.96). 

 

Verifica-se, portanto, que a evolução dos sistemas com a tecnologia da informação, 

ao contrário de descartar o homem, valoriza o profissional como recurso mais precioso em 

uma empresa, elemento fundamental para seu sucesso.  

 

De certa forma, novos conhecimentos cientificos e tecnológicos estariam associados 
às exigências empresariais de contratação de empregados com polivalência 
multifuncional, maior capacidade motivadora e habilidades laborais adicionais no 
exercício do trabalho. 
Os novos requisitos profissionais, indispensáveis ao ingresso e à permanência no 
mercado de trabalho em transformação, seriam passíveis de atendimento somente 
por meio de um maior nível educacional dos trabalhadores (POCHMANN, 2001, 
p.41). 
 

A demanda no mercado é de profissionais com qualificação adequada, que estejam 

sempre em busca de novos conhecimentos, elementos competitivos, com sólida formação 
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sócio-cultural e abertos a outras culturas. De acordo com Kaplan e Norton (1997, p. 6), 

“Investir, gerenciar e explorar o conhecimento de cada funcionário passou a ser fator crítico 

de sucesso para as empresas da era da informação.”  

Conforme Chiavenato (2009, p.10): 

 

As organizações estão passando por mudanças e transformações a cada dia que 
passa. Seja introduzindo novas e diferentes tecnologias, seja modificando seus 
produtos ou serviços, seja alterando o comportamento das pessoas, seja mudando 
seus processos internos, as organizações estão apresentando diferentes 
características em seus processos. 

 

Modelos tradicionais já não bastam para as organizações, habilidade e competência 

são essenciais no modelo de economia atual. Os profissionais devem ter dinamismo, 

maleabilidade e capacidade para tirar proveito dessas mudanças através da absorção de novos 

conhecimentos e aplicação no exercício de suas atividades. 

Para Lastres (2004), a era do conhecimento caracteriza-se pelo novo padrão de 

acumulação, de acordo com a Figura 1 abaixo: 

 

 
Figura 1 - O novo padrão de acumulação: principais elementos e designações 
Fonte: Lastres, 2004, p.3. 
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A figura 1 apresenta os principais elementos e designações do novo padrão de 

acumulação: a era, a sociedade e a economia da informação, do conhecimento, do 

aprendizado, da inovação e das redes. 

Chiavenato (2009, p.11) confirma o novo padrão de acumulação vigente: “O recurso 

mais importante deixou de ser o capital financeiro e passou a ser o conhecimento. O dinheiro 

continua a ser importante, mas ainda mais importante é o conhecimento sobre como usá-lo e 

aplicá-lo rentavelmente.” 

Para Nascimento et al. (2011, p. 24): 

 

[...] as relações de trabalho foram transformadas radicalmente pela globalização, 
tornando mais complexo o papel destinado a cada profissional dentro das 
organizações.... É necessário mais que determinação para vencer os contínuos 
desafios, todos precisam de ousadia para enfrentar as intensas transformações e 
garantir seu lugar no mercado global. 

 

Nessa nova organização mundial, de acordo com Chiavenato (2009, p.11) “As 

pessoas – e seus conhecimentos e habilidades mentais – passaram a ser a principal base da 

nova organização.” 

Para a utilização adequada das novas ferramentas tecnológicas as organizações 

necessitam de profissionais qualificados, criativos e de espírito empreendedor. Na sociedade 

baseada no conhecimento, colocar-se na postura de aprendizado contínuo passa a ser uma 

necessidade. Conforme a afirmação de Grion (2008, p.103) “Buscar o aprendizado de forma 

constante significa crescer pessoalmente e aproveitar ao máximo as oportunidades que nos 

forem oferecidas.”  

 

3.3 Planejamento de carreira 
 

Sobre as tendências das ocupações profissionais no mercado globalizado, Pochmann 

(2001, p.51) afirma: 

 

[...] os estudos realizados sobre as novas tendências das ocupações têm procurado 
destacar a necessidade da formação de um novo trabalhador, mais condizente com as 
alterações no conteúdo e nas condições de produção, bem como com a reprodução 
do trabalho pelo capitalismo de fim de século. Para evitar a inadequação entre a 
demanda de trabalho mais exigente e a oferta de trabalho com pouca preparação, 
tornam-se crescentes os requisitos de maior qualificação profissional e a elevação 
das habilidades para o exercício laboral. 
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De acordo com White (2008), desde a última década do século XX os profissionais 

têm enfrentado competição acirrada no mercado de trabalho com mudanças contínuas nas 

organizações e maiores exigências no seu nível de habilidades. Dessa forma, planejamento e 

preparo profissional tornam-se extremamente importantes nesse novo milênio. 

 
Estipular metas, desenvolver competências, aperfeiçoar habilidades e investir em 
educação  formação e reciclagem fazem parte do planejamento profissional. Com 
esse planejamento, cada individuo pode saber se está fazendo as melhores escolhas 
para a própria carreira e se os objetivos estão sendo atingidos. O autoconhecimento 
também é fundamental pra que não se construa expectativas além da própria 
capacidade (GONÇALVES, 2011, p.8). 

 

Administrar de forma inteligente a vida e a carreira através de “decisões refletidas e 

conscientes, atenção para com seus recursos e ativos, trabalho eficiente e direcionado, essas 

coisas da boa administração não são garantia, mas seguramente ampliam sobremaneira a 

probabilidade de sucesso” (ROSA, 2011, p.10). 

Para White (2008), o processo de planejamento de carreira fornece a estrutura e a 

direção necessárias para que a pessoa foque no seu objetivo profissional e delineie um 

caminho por meio do qual possa atingi-lo.  

White (2008, p.3) distingue emprego e carreira e afirma que “uma carreira requer 

crescimento, desenvolvimento e padrões de profissionalismo. A fim de preparar-se para esses 

desafios, o planejamento de uma carreira torna-se um comprometimento que é preciso 

assumir.” A respeito dos resultados de um bom planejamento de carreira, complementa: 

 
O planejamento de carreira terá um impacto na qualidade de sua profissão. Ele 
determinará o nível de satisfação que experimentará, se conseguirá lidar bem com 
mudanças e se estará preparado para promoções e oportunidades de 
desenvolvimento que ocorrem na vida profissional (WHITE, 2008, p. 5). 

 

O planejamento de carreira permite delinear o caminho por onde se quer seguir 

profissionalmente, moldar em si um perfil profissional atraente para as empresas, de forma a 

poder definir os tipos de organizações em que se pretende trabalhar, as atividades que se 

deseja exercer e os benefícios que se quer agregar ao salário. Os reflexos positivos de uma 

carreira planejada vão além da esfera profissional, atingem a vida pessoal, familiar e 

financeira através da elevação da auto-estima, satisfação pessoal, harmonia interior e 

segurança. 

Para White (2008) os objetivos profissionais devem ser flexíveis e realistas de forma 

a se adequar às mudanças e circunstancias do ambiente. O planejamento possibilita escolhas 

que contribuirão positivamente na satisfação pessoal e afetará a qualidade da carreira. 
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Rosa (2011, p.13) afirma que “para ampliar a probabilidade de que os objetivos 

sejam atingidos, apesar da incerteza e risco, é que se torna necessária uma boa estratégia. Em 

qualquer cenário, a estratégia é pensar sobre a situação e decidir o que fazer.”  

A respeito dos elementos para a execução de um planejamento de carreira eficaz 

afirma White (2008, p. 14): 

 

Entre os elementos de desenvolvimento de um plano eficaz de carreira estão 
encontrar tempo para planejar, comprometer-se, por escrito com o plano, fazer um 
plano abrangente, firmar prazos, organizá-lo em uma sequencia lógica, identificar 
obstáculos, soluções e recursos, estabelecer métodos de avaliação e assegurar 
flexibilidade ao plano. 

 

Para Rosa (2011), da mesma forma que as organizações definem seu planejamento 

estratégico, também as pessoas podem e devem utilizar esse modelo no qual se incluem os 

grupos definidos como missão, objetivos, estratégias e planos operacionais, conforme 

demonstra a figura 2 abaixo: 

Análises

Missão Objetivos Estratégias Planos

Análise do Potencial: 
forças e fraquezas

Análise do ambiente: 
oportunidades e 

ameaças

Decisões

 
Figura 2 - Planejamento Estratégico da Carreira 
Fonte: Rosa , 2011, p.19 

 

A figura 2 apresenta modelo de planejamento estratégico de carreira. No lado 

esquerdo do quadro estão demonstradas as análises do potencial, isto é, quais as forças ou 

pontos fortes e quais as fraquezas ou elementos a serem melhorados e a análise do ambiente 

com a verificação das oportunidades de crescimento e ameaças a esse crescimento. Do lado 

direito da figura são demonstradas as decisões a respeito da missão, dos objetivos, das 

estratégias e os planos operacionais, conforme Rosa (2011): 

a) Missão: identificar o que se quer fazer; 

b) Objetivos: definir exatamente aonde se quer chegar; 
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c) Estratégias: definição de caminhos a seguir através de escolhas com vista não 

apenas a satisfação imediata, mas resultados a longo prazo; 

d)Planos Operacionais: desmembramento das estratégias em passos menores, 

fixação das atividades a serem desenvolvidas, definição de prazo e forma de execução; 

De acordo com Rosa (2011, p.23), “em qualquer estratégia de carreira a pessoa 

deverá considerar o seu potencial. Se não tiver uma visão realista e satisfatória ela tomará 

decisões equivocadas.” 

Na definição da estratégia de carreira vale a orientação de Shinyashiki (2011), 

“Especialize-se em resolver os problemas de seus clientes ou da sua empresa. Prepare-se para 

resolver problemas e goste de resolvê-los. Isso vai criar o diferencial que você precisa para 

levar sua carreira ao sucesso.”  

 

3.4 O exercício da profissão de Secretariado no âmbito das organizações 
 

Conforme Chiavenato (2009, p.423), “O indivíduo, o grupo, a organização e a 

comunidade são sistemas dinâmicos e vivos de adaptação, ajustamento e reorganização como 

condição básica de sua sobrevivência em um ambiente de mudança.” 

Para adaptar-se ao novo mercado o profissional de Secretariado agregou novas 

tarefas ao longo do tempo, descartou algumas e acompanhou a evolução tecnológica 

tornando-se elemento imprescindível dentro das organizações. “A nova tendência no mercado 

busca uma profissional com postura de assessoria em vez de executora de tarefas rotineiras 

(GUIMARÃES, 2006, p. 33). 

As características profissionais que as empresas buscam no mercado de trabalho, de 

acordo com Grion (2008, p. 99), são: 

 

- Pessoas polivalentes: o engenheiro precisa ter conhecimentos de marketing e o 
advogado deve entender alguma coisa de finanças, contabilidade, matemática e 
outros assuntos. - Pessoas bem treinadas. As boas oportunidades de trabalho são 
para as secretárias que estão em constante evolução. - Pessoas empreendedoras. As 
idéias são sempre bem-vindas. Cultura, criatividade e postura somam pontos na hora 
da contratação. 

 

Portanto, verifica-se que as características do profissional de Secretariado mais 

valorizadas no mercado de trabalho são a formação global, os conhecimentos de tecnologia da 

informação e línguas, as habilidades para trabalhar em qualquer área do conhecimento, o 

domínio de informações culturais e tecnológicas, a facilidade de adaptação a mudanças, a 
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disponibilidade para o aprendizado contínuo, a postura crítica  diante da sociedade e o auto-

controle. 

De acordo com Guimarães, (2006, p.33), “O mercado de trabalho está cada vez mais 

exigente em relação à formação das secretárias.” Dessa forma, o profissional que investir na 

sua formação indo além do curso de graduação abre um leque de oportunidades no mercado 

de trabalho.  

Para Guimarães, (2006, p.37), “[...] é necessário entender que secretariar é uma 

profissão e não apenas uma função. É imprescindível à secretária estar sempre buscando o 

aperfeiçoamento e se atualizando em outras áreas.” 

Os cursos de especialização, o Master in Business Administration (MBA), o registro 

na Delegacia Regional do Trabalho (DRT), o domínio de outros idiomas, a familiaridade com 

a informática e habilidades pessoais são fatores de valorização do profissional perante as 

organizações.  

Do profissional de Secretariado, pela versatilidade de suas atribuições e 

oportunidades de desempenhar as mais diferentes tarefas dependendo do tipo de organização 

em que trabalha, são exigidas uma grande diversidade de “competências que envolvem 

comportamentos, conhecimentos e habilidades” (BOND e OLIVEIRA, 2008, p.11). Dentre 

essas competências destacam-se a importância do relacionamento interpessoal, a habilidade 

na comunicação e o autoconhecimento como elemento propulsor de melhoria nas relações 

humanas. 

 

O secretário deve ter um domínio de si mesmo, um autocontrole aprimorado, a fim 
de que, assim, consiga manter um bom relacionamento interpessoal dentro da 
empresa em que exerce sua profissão. Esse aspecto é fundamental, pois o secretário 
está praticamente o tempo todo relacionando-se com clientes internos e externos, o 
que exige dele também conhecimento e domínio de técnicas relacionadas à 
comunicação, que é o fundamento de todas as relações humanas (BOND e 
OLIVEIRA, 2008, p. 129). 

 

Para Bond e Oliveira (2008) o diferencial do profissional de Secretariado está na 

habilidade de relacionar-se e no domínio de si mesmo. Além disso, a proatividade, a iniciativa 

e a criatividade conferem competências, versatilidade e preparo para o exigente mercado de 

trabalho que, se por um lado faz cobranças, por outro valoriza a profissão tornando-a mais 

estratégica para as organizações. Esta afirmação é confirmada por Grion (2008,  p.36): 

 

Nos tempos atuais, o recrutamento de secretárias é feito levando-se em conta a 
realização de tarefas que antigamente eram cumpridas pelo próprio executivo. Este 



 

 

35 

deve confiar em sua secretária no desempenho de suas funções, pois não há tempo 
para conferir detalhes. 

  

De acordo com Grion (2008) para acompanhar as mudanças no mundo dos negócios 

o profissional de Secretariado necessita de constante atualização de conhecimentos.  Os 

cursos de graduação, a capacidade e habilidade para trabalhar em grupo, a busca constante 

pela atualização de conhecimentos especialmente na área de tecnologia da informação, o 

estudo de outras línguas, a capacidade para adaptar-se as estruturas empresariais além da 

disposição para aprender sempre com as pessoas com as quais tem oportunidade de conviver 

ou trabalhar. 

 

A capacidade reflexiva da secretária em constante vigília distingue-a como uma 
pessoa que pensa e executa; ela não é apenas uma executante. Por isso, interrogue-se 
continuamente sobre quais são seus objetivos profissionais, que há de bom em seu 
ambiente de trabalho, nas tarefas que executa, quais são suas características 
profissionais, ou seja, o que lhe dá maior prazer; indague a si mesma quanto à 
possibilidade de desempenhar novas tarefas, se existirem oportunidades de 
crescimento profissional dentro da empresa, que tipo de conhecimento é necessário 
para ocupar novas posições (MEDEIROS; HERNANDES, 2006, p.329). 
  

 

Conhecendo suas qualidades e suas fraquezas, determinando seus valores e metas de 

vida, direcionando forças para a execução de seus planos, tornará mais acessível para o 

profissional de Secretariado a realização de seus objetivos profissionais junto às organizações. 

Conforme Shinyashiki (2011), “O sucesso profissional está sempre ligado a como a pessoa 

usa sua capacidade para solucionar problemas ou satisfazer as necessidades de alguém.”  



4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Pesquisar é procurar respostas para inquietações ou para um problema. “Pode-se 

definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos ” (GIL, 1991, p.19).  

 

4.1 Tipologias da pesquisa 
 
 De acordo com Marconi e Lakatos (2007), as tipologias aplicadas em uma 

pesquisa referem-se ao método de procedimento, de abordagem e as técnicas a serem 

utilizadas para obtenção do propósito do pesquisador. 

 

4.1.1 Dos Procedimentos 

 
Sobre os procedimentos para execução de uma pesquisa científica entende-se que: 

 

O elemento mais importante para a identificação de um delineamento é o 
procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, podem ser definidos dois 
grandes grupos de delineamento: aqueles que se valem das chamadas fontes de 
“papel” e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. No primeiro grupo estão 
a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No segundo estão a pesquisa 
experimental, a pesquisa ex-postfacto, o levantamento e o estudo de caso (GIL, 
1991, p. 48). 
 

Para Trujillo (1982 apud GIL, 1991, p. 61) há quatro caminhos para a obtenção de 

dados na pesquisa científica: a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de 

campo e pesquisa de laboratório.  

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos 
os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas 
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos 
estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas (GIL, 1991, 
p. 48).  
 

Sobre a pesquisa documental, de acordo com Gil (1991, p. 51): 

 

 A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 
essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 
bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores 
sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
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receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetos da pesquisa. 
 

Nesse contexto, esse trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, 

com a utilização de livros e artigos científicos sobre o assunto. Segundo Gil (1991), são 

considerados como fonte documental os documentos conservados em arquivos de órgãos 

públicos e instituições privadas, assim sendo trata-se também de pesquisa documental, com a 

utilização de documentos como lista de aprovados no concurso do vestibular 2002, resolução 

referente a criação do curso de Secretariado, Portaria de reconhecimento do curso, diretrizes 

curriculares, informações sobre ENADE colhidas nos sites do INEP e da UFC, dentre outras.  

De acordo com Marconi e Lakatos (1986, p.64): 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de 
uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as 
relações entre eles. 

 

Dessa forma a pesquisa delineia-se como bibliográfica, documental e pesquisa de 

campo. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados da pesquisa de campo um 

questionário estruturado, contendo 38 questões objetivas, enviado ao público da amostra por 

meio de correio eletrônico. 

 

4.1.2 Da abordagem 

 
De acordo com Beuren e Raupp (2003), a pesquisa qualitativa não emprega 

instrumentos estatísticos como base do processo de análise do problema, pode analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos. 

Em virtude da natureza do problema estudado, sem a utilização de métodos 

estatísticos, a metodologia empregada na elaboração desse trabalho é a pesquisa qualitativa 

que, segundo Trivinos (1987), permite analisar aspectos implícitos do objeto da investigação. 

 

4.1.3 Dos objetivos 

Considerando o objetivo do trabalho a pesquisa é do tipo exploratória pois segundo 

Gil (1991, p. 45), “estas pesquisas tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas 
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pesquisas tem como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições” . 

 

4.2 Universo e amostra  
 
 De acordo com Marconi e Lakatos (2007, p.112) “universo ou população é o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 

comum”. Dessa forma, o universo dessa pesquisa é composto pelos quarenta aprovados no 

Vestibular 2002 de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará.  

“O conceito de amostra é que a mesma constitui uma porção ou parcela, 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo 

(MARCONI E LAKATOS, 2007, p.112).” Para a execução dessa pesquisa a amostra foi 

escolhida pelo critério de acessibilidade aos elementos do universo, através do envio de 

questionário por meio eletrônico para todos os componentes da turma de aprovados no 

Vestibular 2002 de Secretariado Executivo localizados. 

 De acordo com Gil (1991, p. 57) “na maioria dos levantamentos, não são 

pesquisados todos os integrantes da população estudada.”  Para Beuren e Raupp (2003) a 

amostragem por acessibilidade ou por conveniência é utilizada geralmente em pesquisas 

qualitativas e de caráter exploratório. 

Portanto, no desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a amostragem por 

conveniência, levando em conta a acessibilidade aos elementos da população estudada. 

Após definido o público alvo da pesquisa, os quarenta aprovados no Vestibular 2002 

de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, foi tentado o  contato com cada 

um por meio de telefone, celular, email e sites de relacionamento. Dessa forma foi possível o 

contato com 31 elementos, para os quais foi enviado o questionário de pesquisa via email. 

Dentre esses 31 questionários enviados para o público alvo da pesquisa, foram devolvidos, 

também via email, 24 questionários respondidos, os quais forneceram dados para esta 

pesquisa. 

  

4.3 Coleta de dados 
 
 De acordo com Gil (1991, p. 90) as três técnicas mais utilizadas para coleta de 

dados são o questionário, a entrevista e o formulário. Sendo o questionário um conjunto de 

questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado, é visto como o meio mais rápido e 
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barato de obtenção de informações. Para a coleta de dados desta pesquisa foi utilizado um 

questionário estruturado, contendo 38 questões objetivas. 



5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Este capítulo apresenta a análise do público participante da pesquisa e, em seguida, 

são apresentados os resultados e a análise dos dados obtidos através das respostas ao 

questionário aplicado na pesquisa de campo.  

Em função dos objetivos deste estudo, a análise dos dados coletados através do 

questionário de pesquisa dividiu-se em perfil do respondente e questões acerca da atuação 

profissional dos mesmos. A pesquisa foi elaborada através de perguntas fechadas no intuito de 

identificar as expectativas profissionais dos Secretários(as) Executivos(as), as perspectivas de 

salário, os conhecimentos exigidos, os tipos de organização em que trabalham, o nível 

hierárquico que assessoram, as capacidades demandadas e as atividades que executam no 

exercício da profissão. 

 

5.1 Perfil do respondente 
 

O público alvo deste estudo foi a turma aprovada no concurso vestibular 2002.1 do 

curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. A amostra foi definida a 

partir da população dos quarenta ingressantes no curso em 2002.1. Para localizá-los, foram 

feitas tentativas de contato com cada um através de email, telefone, celular e sites de 

relacionamento, tendo sido possível o contato com 31 deles, uma das integrantes do grupo é 

falecida e os 8 restantes não foram localizados. 

Embora tenham sido enviados questionários apenas ao público alvo, 6 outros 

profissionais de Secretariado Executivo tiveram acesso ao mesmo e responderam a pesquisa, 

tendo sido devolvidos ao todo 30 questionários preenchidos. Desse número de 30, foram 

descartados os 6 que não fazem parte do público alvo, tendo sido considerados os resultados 

dos 24 restantes, o que representa 60% da população total, conforme pode ser visto no Quadro 

6 abaixo: 

Quant.

% 78%

Amostra utilizada  
Profissionais que 
participaram da 

pesquisa

60%

Ingressantes 
Vestibular 2002 

UFC

Público alvo da pesquisa

40 31 24

População Total 
Ingressantes 

Vestibular 2002 
UFC

100%

Questionarios 
enviados

 
Quadro 6 – Profissionais que participaram da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 



 

 

41 

Dentre as informações colhidas com os participantes da pesquisa, verificou-se que 

dos vinte e quatro respondentes, vinte estão no mercado de trabalho há mais de cinco anos, 

outro dado importante é que doze deles adquiriram novos conhecimentos por meio de 

especialização e um caso de mestrado. Todos exercem atividade profissional há mais de um 

ano, porém oito deles em funções diversas e os dezesseis restantes estão exercendo 

atualmente a profissão de Secretariado Executivo, o que representa 67% dos participantes da 

pesquisa. 

Com relação ao gênero dos profissionais de Secretariado Executivo, Figueiredo 

(1987, p.20), cita a “proporção majoritária das mulheres na classe secretarial”, porém, de 

acordo com Natalense (1998, p.6): “Nos últimos anos, nota-se um despertar do interesse 

masculino pela profissão.” Tanto essa predominância feminina, quanto o sutil interesse do 

sexo masculino foi comprovado com os respondentes desta pesquisa, como apresentam-se nas 

Tabelas 1 e Tabela 2 abaixo, a partir do número reduzido de ingressantes no curso de 

Secretariado Executivo do sexo masculino até a sua inserção no mercado profissional, cujo 

número, embora pouco representativo, demonstra que a profissão pode ser desenvolvida por 

profissionais de ambos os sexos. 

 

Tabela 1 – Público alvo e participantes da pesquisa, por gênero. 

Feminino 35 21

Masculino 5 3

Total 40 24

Sexo
Ingressantes Vestibular 

2002 UFC
Participante da 

Pesquisa

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 2 – Participantes da pesquisa e profissionais de 
Secretariado Executivo por gênero. 

Feminino 21 15

Masculino 3 1

Total 24 16

Sexo
Ingressantes 

Vestibular 2002 UFC

Profissional de 
Secretariado Executivo 

Atuante

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Com relação a faixa etária dos participantes da pesquisa, foi identificado um relativo 

equilíbrio, com a quantidade de profissionais com idade até 30 anos representando 54% da 
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amostra. Quanto ao tempo de atividade profissional, o percentual de 54% da amostra em 

análise, está inserido no mercado de trabalho num período entre 5 a 10 anos.  

Dentre os que dezesseis que exercem a profissão de Secretariado Executivo, oito 

deles também está entre 5 a 10 anos no exercício da profissão. Como a turma 2002.1 de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará provavelmente concluiu o curso em 

2005, presume-se que estão exercendo a profissão, no mínimo, desde a sua formatura. 

De acordo com os dados da amostra pesquisada, dentre os vinte e quatro 

participantes da pesquisa, onze exercem atividades de assessoria no nível operacional, sete no 

nível tático e seis no nível estratégico. Dentre esse grupo, dos dezesseis que exercem a 

profissão de Secretariado Executivo, nove exercem atividades de assessoria operacional, três 

no nível tático e quatro no nível estratégico das empresas. 

Nesta pesquisa identificou-se que, dentre os vinte e quatro respondentes, dezessete 

trabalham em empresas de serviços, corroborando com a afirmativa de Chiavenato (2008, 

p.96), “Está havendo uma forte migração da oferta de empregos da área industrial para a de 

serviços, e isso significa que os empregos estão murchando nas empresas industriais e 

engordando as posições nas empresas de serviços.” Entre esses dezessete que trabalham em 

empresas de serviços, nove trabalham em empresas de grande porte, três em empresas de 

médio porte, e cinco em empresas de pequeno porte. Segundo critério de classificação do 

porte de empresas pelo número de empregados utilizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), as empresas de comercio e serviços podem ser 

classificadas como grandes empresas quanto contam com mais de 100 empregados, de médio 

porte com 50 a 99 empregados e de pequeno porte com até 49 empregados.  

No Quadro 7, a seguir, verifica-se a forma como estão distribuídos 

profissionalmente os vinte e quatro participantes da amostra em análise, nos diferentes tipos 

de empresa. 

 

Quant. %

4 17%

3 13%

17 71%

24

Indústria

Serviços

Respondentes

Total

Tipo de empresa

Comércio

 
Quadro 7 – Participantes da pesquisa, no exercício profissional, por tipo de empresa. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Dentre os vinte e quatro profissionais do grupo de estudo, treze trabalham no setor 

privado e onze no setor público, sendo que entre os dezesseis que exercem a profissão de 

Secretariado Executivo, as oportunidades ocorreram na proporção de 50% para cada um 

desses dois setores, com oito profissionais no setor privado e oito no setor público. 

Sobre a busca por novos conhecimentos como a Especialização e o Mestrado, 

verificou-se que 50%, isto é, doze dos vinte e quatro pesquisados parou na Graduação em 

Secretariado Executivo, dentre os 50% restantes, onze pessoas fizeram Especialização, e uma 

pessoa fez Mestrado. Verificou-se também que a procura por novos conhecimentos ocorreu 

predominantemente entre os que trabalham no setor Público. Dentre os dezesseis profissionais 

que exercem a profissão de Secretariado Executivo que tem apenas o curso de Graduação, 

75% estão no setor Privado e 25% no setor Público. Interessante que este percentual 

praticamente é invertido com relação aos profissionais com Especialização. Desse grupo, 71% 

estão no setor Público e 29% no setor Privado. 

A respeito da perspectiva salarial nos setores Público e Privado, verificou-se que os 

salários dos profissionais pesquisados que trabalham no setor Público são superiores aos do 

setor Privado. Dentre os onze pesquisados que trabalham no setor público, oito percebem 

mais de cinco salários mínimos, enquanto que dos treze que trabalham no setor privado 

apenas quatro estão nessa faixa salarial. Em contrapartida, verificou-se entre os pesquisados 

uma relação entre a elevação da faixa salarial e o preparo profissional através de 

conhecimentos complementares como Especialização e Mestrado, o que vai ao encontro da 

afirmativa de Grion (2008, p.106), “o mercado de trabalho, como todos sabem, tem 

oportunidades para as pessoas mais bem preparadas.”   

Na tabela 3, a seguir, verifica-se a relação entre a formação dos profissionais 

pesquisados e a faixa salarial em que estão enquadrados. 

 
Tabela 3 – Faixa salarial e formação dos profissionais 

pesquisados. 

Graduação Especialização Mestrado

1 a 2 4

3 a 4 6 2

5 a 6 2 5 1

Mais de 6 4

Total 12 11 1

FormaçãoFaixa salarial 
(salário mínimo)

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 



 

 

44 

Dentre os vinte e quatro pesquisados, observou-se que entre os dezesseis que 

exercem a profissão de Secretariado Executivo, foi mais intensa a procura por conhecimentos 

complementares, sendo que sete deles tem Especialização e um tem Mestrado, o que 

representa 50% desse grupo, denotando tratarem-se de profissionais antenados com o 

mercado de trabalho que exige a busca pelo aprendizado contínuo, pois, de acordo com 

Chiavenato (2008, p.96), “neste milênio, o principal recurso econômico será o conhecimento. 

O grupo social mais importante será aquele constituído pelos trabalhadores do 

conhecimento.” 

 

5.2 Capacidades demandadas no exercício da profissão 
 

As capacidades demandadas no exercício da profissão dos elementos de pesquisa, 

foram obtidas por meio da pesquisa de campo, a partir das respostas de doze das trinta  e oito 

questões de múltipla escolha, do questionário ao qual os vinte e quatro pesquisados foram 

submetidos. As referidas questões citavam algumas capacidades características do perfil do 

profissional de Secretariado Executivo, de acordo com o Projeto Político-Pedagógico do curso 

da Universidade Federal do Ceará. Para cada capacidade, o questionário apontava as opções 

“nunca”, “raramente”, “freqüentemente” e “sempre”, quanto à utilização de cada uma delas 

no exercício profissional dos pesquisados, conforme pode ser visto na tabela 4 a seguir: 
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Tabela 4 – Demanda das capacidades no exercício profissional dos pesquisados. 

Nunca Raramente Frequentemente Sempre

Iniciativa, criatividade, bom senso, discrição, maturidade 
emocional, conhecimentos gerais

11 13

Capacidade de articulação com diferentes níveis de empresa e 
clientes

4 10 10

Visão generalista da organização e das relações hierárquicas 6 7 11

Administração do tempo 1 9 14

Planejamento, organização, controle e direção 5 14 5

Utilização de raciocínio lógico, crítico e analítico 2 4 12 6

Habilidade para lidar com modelos inovadores de gestão 11 9 4

Domínio de sistema de comunicação eficaz 4 12 8

Liderança para trabalho em equipe 7 13 4

Envolvimento com a melhoria da qualidade e produtividade 1 8 7 8

Controle e gerenciamento do fluxo de informações 2 9 13

Utilização de tecnologia da informação com suas permanentes 
inovações

4 6 14

Capacidades
Frequencia de utilização

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As respostas ao questionário de pesquisa expostas na Tabela 4, forneceram dados 

para a verificação da freqüência de utilização das capacidades no exercício profissional dos 

pesquisados, conforme análise a seguir: 

 

a) Iniciativa, criatividade, bom senso, discrição, maturidade emocional, conhecimentos 

gerais: 

De acordo com Grion (2008, p.29), “as empresas preferem pessoas que possuem 

sólida cultura geral, sabem agir com discrição e desenvoltura e são capazes de tomar decisões 

adequadas”. Foi verificado que apesar das capacidades de iniciativa, criatividade, bom senso, 

discrição, maturidade emocional e conhecimentos gerais sejam características do perfil de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, listadas em seu Projeto Político-
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Pedagógico (UFC, 2006), todos os participantes da pesquisa em análise afirmaram utilizá-las 

no exercício de sua profissão, o que denota tratar-se de características exigidas nas diversas 

áreas de atuação profissional. 

 

b) Capacidade de articulação com diferentes níveis de empresa e clientes 

Dentre os vinte e quatro pesquisados, dez afirmaram utilizar sempre a capacidade de 

articulação com o cliente interno e externo, em qualquer nível, para outros dez pesquisados, 

sua utilização é freqüente.  A respeito dessa capacidade discorre Natalense (1998, p.27), “O 

perfil da secretária exige adaptabilidade para a linguagem do cliente”. Percebe-se, no entanto,  

através dos vinte e quatro elementos de pesquisa, tratar-se de mais uma capacidade exigida no 

exercício de outras profissões. 

 

c) Visão generalista da organização e das relações hierárquicas  

A visão generalista da organização e das relações hierárquicas é mais uma das 

capacidades exigidas no exercício de outras profissões, de acordo com a amostra em estudo, 

onde onze dos vinte e quatro profissionais pesquisados afirmam utilizá-la sempre. 

Esse resultado vem ao encontro da afirmação de Bond e Oliveira (2008, p.34), 

“conheça a sua empresa, seu objetivo, sua “razão de ser”. Conheça também sua gerência”. 

Complementa afirmando que “é importante que se estabeleça uma ótima relação e 

comunicação entre ocupantes de cargos de nível tático, como, por exemplo, executivos, 

supervisores e seus subordinados, principalmente os que mantêm relacionamento direto com 

clientes externos” (BOND; OLIVEIRA, 2008, p.46). 

  

d) Administração do tempo 

A administração eficaz do tempo, característica do perfil de Secretariado Executivo, 

sobre a qual discorre Bond e Oliveira (2008, p.68): "Um secretário talentoso é aquele que 

consegue administrar bem o seu tempo, mesmo em períodos sobrecarregados, e consegue ter 

uma visão constante de melhorias e aprimoramentos”, é capacidade utilizada de alguma forma 

no exercício profissional de vinte e três dos vinte e quatro elementos de pesquisa, o que 

significa tratar-se de capacidade inerente à prática profissional em geral, seja qual for a área 

de atuação. 

 

e) Planejamento, organização, controle e direção  
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A capacidade para “exercer funções gerenciais, com sólido domínio sobre 

planejamento, organização, direção e controle.” (UFC, 2006), é um dos objetivos específicos 

do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. Para Natalense (1998, 

p.46), “[...] a razão de ser da secretária é planejar, organizar e controlar a infra-estrutura 

gerencial, através do fornecimento de serviços de assessoria.” Nesta pesquisa verificou-se que 

todos os vinte e quatro pesquisados utilizam de alguma forma essa capacidade no seu 

exercício profissional, e dentre os dezesseis que exercem a profissão de Secretariado 

Executivo, sete a utilizam frequentemente, enquanto cinco a utilizam sempre. 

 

f) Utilização de raciocínio lógico, crítico e analítico 

Apenas um dos vinte e quatro pesquisados afirmou nunca utilizar essa capacidade 

característica do perfil profissional de Secretariado Executivo, que trata da “utilização do 

raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e estabelecendo relações formais e 

causais entre fenômenos e situações organizacionais;” (UFC, 2006), dessa forma percebe-se 

tratar-se de capacidade exigida nas diversas áreas profissionais, não apenas da área de 

Secretariado. 

 

g) Habilidade para lidar com modelos inovadores de gestão 

A capacidade para interagir nas diversas situações do mercado de trabalho, e o 

raciocínio crítico-reflexivo dos fenômenos organizacionais que são objetivos específicos do 

curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, dão embasamento para a 

habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão. Todos os vinte e quatro pesquisados 

afirmam utilizar essa habilidade de alguma forma no exercício de sua profissão, sendo que 

entre os dezesseis que exercem a profissão de Secretariado Executivo, quatro a utilizam 

sempre e nove a utilizam frequentemente, o que vem ao encontro da afirmação de Bond e 

Oliveira (2008, p.46), “a missão de um secretário é dar condições às pessoas e às 

organizações para aumentar significativamente sua capacidade de desempenho, de modo a 

atingir objetivos valiosos.”  

 

h) Domínio de sistema de comunicação eficaz 

Uma das principais capacidades exigidas ao profissional de Secretariado Executivo, 

a “valorização e domínio dos princípios que informam eficaz sistema de comunicação;” 

(UFC, 2006), é habilidade utilizada de alguma forma no exercício profissional de todos os 

vinte e quatro pesquisados da amostra utilizada, percebe-se, portanto, ser essa habilidade uma 
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exigência comum ás mais diversas práticas profissionais. Dentre os dezesseis que exercem o 

Secretariado Executivo profissionalmente, oito utilizam frequentemente essa habilidade, e 

sete a utilizam sempre. 

 

i) Liderança para trabalho em equipe 

De acordo com Chiavenato (2008, p.318), “As equipes constituem um poderoso 

mecanismo informal de integração dentro do esquema tradicional de organização.” Um dos 

objetivos específicos do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, 

“Promover a capacidade de reflexão e análise para o trabalho em equipe;” (UFC, 2006), é 

capacidade utilizada de alguma forma por todos os participantes da amostra. Verifica-se, 

portanto, tratar-se de habilidade importante, exigida pelas organizações de todos os seus 

profissionais, seja qual for a área em que atuem. A respeito do trabalho em equipe, citando 

ainda Chiavenato (2008, p.318), “Trata-se de uma maneira de tornar as organizações mais 

flexíveis e ágeis para funcionar em um ambiente globalizado, dinâmico, mutável e 

competitivo.” 

 

j) Envolvimento com a melhoria da qualidade e produtividade  

A “sensibilidade para a adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria 

da qualidade e da produtividade dos serviços;” (UFC, 2006), embora sendo característica do 

perfil de Secretariado Executivo, é habilidade utilizada por vinte e três dos vinte e quatro 

pesquisados, sendo que oito deles a utiliza sempre.  

 

k) Controle e gerenciamento do fluxo de informações 

Uma das características do perfil de Secretariado Executivo, o “controle e 

gerenciamento do fluxo de informações, assegurando uniformidade e referencial para 

diferentes usuários;” (UFC, 2006), é capacidade utilizada por 100% do total da amostra 

pesquisada, sendo que treze deles a utiliza sempre. 

 

l) Utilização de tecnologia da informação com suas permanentes inovações 

Por tratar-se de uma realidade no cotidiano das organizações em geral, as inovações 

tecnológicas exigem em todos os níveis de atuação profissional uma postura de adaptação 

para sua utilização, o que foi verificado ocorrer de alguma forma com todos os elementos de 

análise. Esse resultado corrobora com a afirmação de Grion (2008, p.19) de que “estamos 

vivendo um momento de grandes alterações tecnológicas. Nunca o ser humano passou por um 
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período de tantas inovações. A secretária precisa conhecer todos os equipamentos que fazem 

parte do escritório moderno.” 

  

Neste estudo de capacidades demandadas no exercício da profissão dos vinte e 

quatro pesquisados, verificou-se que embora 33% da amostra utilizada não esteja atuando 

como profissional de Secretariado Executivo, praticamente todas as capacidades listadas 

também estão sendo utilizadas no exercício de sua profissão, já que praticamente inexistem 

atividades que nunca são demandadas. Isso vem ao encontro do perfil do profissional de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará que enseja “[...] a formação de um 

profissional proficiente, criativo, participativo, conhecedor de gestão estratégica, articulador 

em negociações[...] com diferentes grupos de clientela e de demanda (UFC, 2006, p.12).”  

A respeito da variedade de habilidades no exercício profissional discorre Chiavenato 

(2008, p.253), “A variedade envolve o uso de diversas habilidades e conhecimentos da 

pessoa, a utilização de diversos equipamentos e procedimentos e a execução de diversas 

tarefas diferentes.” Portanto, deve-se essa utilização representativa das capacidades inerentes 

ao Secretariado Executivo nas demais profissões a variedade de habilidades que são exigidas 

deste profissional.  

 

5.3 Atividades executadas no exercício da profissão 
 

A tabela 5, a seguir, mostra as principais atividades executadas pelos profissionais 

de Secretariado Executivo da amostra utilizada. Os dados foram obtidos a partir das respostas 

de quinze das trinta e oito questões de múltipla escolha a que foram submetidos os vinte e 

quatro elementos de pesquisa. As questões foram elaboradas a partir do relatório Tabela de 

Atividades das Secretárias (os) Executivas(os) e afins, do Código Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE), que estabelece as principais áreas de atuação da profissão e suas 

atividades correlatas. 
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Tabela 5 - Atividades executadas na profissão dos elementos de pesquisa: 

Nunca Raramente Frequentemente Sempre

Administrar agenda do executivo 7 8 3 6

Dar suporte / secretariar reuniões 5 7 8 4

Fornecer informações, atender solicitações 10 14

Orientar / encaminhar pessoas 8 9 7

Elaborar bases de dados 2 7 8 7

Cobrar ações, respostas, relatórios 2 4 12 6

Controlar prazos e cronogramas 2 2 13 7

Elaborar planilhas e gráficos 3 10 8 3

Levantar necessidades de material 1 6 9 8

Organizar eventos e viagens 7 6 8 3

Supervisionar equipes de trabalho 3 6 8 7

Arquivar documentos físicos / eletrônicos 2 2 13 7

Administrar conflitos e estresse 11 9 4

Demonstrar espírito de liderança 6 13 5

Trabalhar em equipe 1 4 19

Atividades executadas
Frequencia de utilização

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Os dados colhidos nas respostas ao questionário de pesquisa forneceram elementos 

para a Tabela acima onde cada item refere-se à freqüência de execução das atividades no 

exercício profissional dos pesquisados e serão analisadas a seguir: 

 
a) Administrar agenda do executivo 

De acordo com o Art. 4º. da Lei 7.377, que regulamenta a profissão de Secretário 

Executivo, uma das suas atribuições é a assistência e o assessoramento direto a executivos, a 

partir da qual se supõe estar incluída a administração da agenda do executivo (BRASIL, 

1985). Nesta pesquisa, no entanto, observou-se que dentre os dezessete pesquisados que 

afirmam executar a atividade de administração da agenda do executivo, três não exercem a 
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profissão de Secretariado Executivo e embora seja essa uma atividade típica secretarial, dentre 

os dezesseis que exercem a profissão de Secretariado Executivo, dois nunca executam essa 

atividade e seis raramente a executam. 

 

b) Dar suporte / secretariar reuniões 

Na mesma área de assistência e assessoria ao executivo, a atividade de secretariar e 

dar suporte em reuniões é executada, dentro da amostra em análise, basicamente pelos 

dezesseis que exercem a profissão de Secretariado Executivo. Dentre os demais profissionais, 

apenas três realizam essa atividade com freqüência. Percebe-se, portanto, ser essa uma das 

atividades típicas do profissional de Secretariado, sobre o qual refere-se Bond e Oliveira 

(2008, p.68): “ O papel do secretário é essencial para que as reuniões sejam eficazes e seus 

resultados sejam devidamente registrados. Ele atua antes, durante e depois da reunião, 

fechando assim todo o ciclo de planejamento.” 

 

c) Fornecer informações, atender solicitações 

Dentre as atividades atribuídas ao profissional de Secretariado na área de 

atendimento ao cliente externo e interno, verificou-se nesta pesquisa que fornecer 

informações e atender a solicitações são atividades executadas no exercício profissional de 

todos os vinte e quatro pesquisados. Dentre os dezesseis que exercem a profissão, onze a 

executam sempre e cinco, com freqüência.  

Verificou-se, portanto, a realização por todos os pesquisados de atividades de 

atendimento ao cliente. De acordo com Bond e Oliveira (2008, p.40) “a designação cliente 

inclui desde o consumidor final, ou seja, aquele que consome ou compra seu produto ou 

serviço, também denominado de cliente externo, até os chamados clientes internos, ou seja, as 

pessoas de dentro da empresa que prestam serviços umas às outras.”  

 

d) Orientar / encaminhar pessoas 

Orientar e encaminhar pessoas é mais uma das atividades atribuídas ao profissional 

de Secretariado na área de atendimento ao cliente externo e interno. Para Bond e Oliveira 

(2008, p.40) “o relacionamento com os clientes internos é tão importante quanto com os 

clientes externos”, tratando-se de atividade importante para a construção de um ambiente de 

sinergia no âmbito das organizações. Foi verificado que essas atividades são executadas pelos 

vinte e quatro pesquisados, o que demonstra ser atividade comum a outras profissões. 
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e) Elaborar bases de dados 

A atividade de elaboração de bases de dados pertence a área de gerenciamento de 

informações que, de acordo com UFC (2006) faz parte do perfil do profissional de 

Secretariado Executivo e deve assegurar uniformidade e referencial para diferentes usuários. 

Verificou-se que é atividade realizada com freqüência e sempre por doze dos dezesseis 

pesquisados que exercem a profissão de Secretariado Executivo. 

 

f) Cobrar ações, respostas, relatórios 

As atividades de cobrança de ações, de respostas e de relatórios também são 

realizadas pelos pesquisados que trabalham em outras áreas, sendo que dos dezesseis 

pesquisados que exercem a profissão de Secretariado Executivo, onze a executam 

freqüentemente e sempre, corroborando com Grion (2008, p.36) que enumera como atribuição 

da secretária “cobrar relatórios, estatísticas ou boletins do pessoal da própria empresa (usando 

energia na medida certa para obtê-los)”. 

 

g) Controlar prazos e cronogramas 

Mais uma atividade listada no perfil do profissional de Secretariado Executivo da 

área de “controle e gerenciamento do fluxo de informações (UFC, 2006, p.13)”, controlar 

prazos e cronogramas é atividade realizada por doze dos dezesseis respondentes que exercem 

a profissão de Secretariado Executivo. Embora seja atribuição desse profissional, verificou-se 

que quatro deles raramente ou nunca a executam, enquanto que na amostra total de vinte e 

quatro respondentes, 83% a executam sempre ou freqüentemente. 

 

h) Elaborar planilhas e gráficos 

Atividade atribuída ao profissional de Secretariado Executivo na área de elaboração 

de documentos verificou-se através dos vinte e quatro pesquisados que é executada por quase 

todos os pesquisados, sendo que os três que afirmaram executar sempre essa tarefa exercem a 

profissão de Secretariado o que vem ao encontro da afirmativa de Grion (2008, p.100): 

“Conhecer processadores de texto e planilhas eletrônicas é requisito básico para exercer a 

função”. 

 

i) Levantar necessidades de material 

Atividade da área de gerência de suprimentos que condiz com a competência de 

“atendimento das necessidades dos usuários internos e externos (UFC, 2006, p.15)” para os 
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quais o profissional da Universidade Federal do Ceará é preparado. É uma tarefa executada 

por todos os dezesseis pesquisados que exercem a atividade de Secretariado Executivo. 

Percebeu-se também ser essa uma atividade comum a outras atividades já que apenas um do 

grupo total de vinte e quatro pesquisados não a executa. 

 

j) Organizar eventos e viagens 

Verificou-se, através de informações colhidas entre os vinte e quatro pesquisados, 

que a organização de eventos e viagens, é realmente atividade típica do Secretariado. Embora 

seja realizada de alguma forma por quatro dos profissionais de outras áreas, treze dos 

dezesseis profissionais que exercem o Secretariado Executivo da amostra afirmam executar 

essa tarefa, sendo que três deles a executa sempre. Esse resultado vem ao encontro da 

afirmação de Bond e Oliveira (2008, p.97): “Dominar a técnica de organização de viagens é 

uma das habilidades exigidas pelo mercado atual na contratação do profissional de 

secretariado.” 

  

k) Supervisionar equipes de trabalho 

Dentre os dezesseis profissionais que exercem a profissão de Secretariado Executivo 

na amostra em análise de vinte e quatro respondentes, quatro executam sempre essa atividade, 

enquanto que cinco a executam frequentemente e quatro a executam raramente. Verifica-se, 

portanto, ser a supervisão de equipes de trabalho, atividade inerente à profissão de 

Secretariado Executivo o que vem ao encontro do perfil de Secretariado Executivo definido 

no Projeto Político-Pedagógico do curso da Universidade Federal do Ceará da capacidade de 

“exercício de funções gerenciais, com domínios sobre planejamento, organização, controle e 

direção (UFC, 2006, p.12)”. 

  

l) Arquivar documentos físicos / eletrônicos 

Identificou-se na amostra total de vinte e quatro respondentes, que a atividade de 

arquivo dos documentos físicos e eletrônicos é executada por 92% do grupo, isso se deve 

provavelmente a utilização da informática, que exige certo grau de organização de arquivos 

eletrônicos. Entre os dezesseis que exercem a profissão de Secretariado, no entanto, verificou-

se ser atividade executada por todos, no que confirma a afirmação de Bond e Oliveira (2008, 

p.109): “Entre as técnicas secretariais, a técnica de documentação e arquivo está entre as de 

maior importância para o suporte técnico que um secretário pode oferecer para uma área 

específica ou no atendimento a executivos.” 
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m) Administrar conflitos e estresse 

“Saber lidar com pessoas, situações e responsabilidades diferentes é tarefa delicada. 

Mas é exatamente essa habilidade que o executivo espera de uma boa secretária (GRION, 

2008, p.19). Atividade muito importante da área das competências pessoais, a administração 

de conflitos e estresse é executada de alguma forma por todos os vinte e quatro participantes 

da pesquisa, sendo que entre os dezesseis que exercem a profissão de Secretariado Executivo, 

três a executam sempre. 

 

n) Demonstrar espírito de liderança 

“A nova secretária chega a exercer papel de diplomata. É uma agente que auxilia em 

negociações importantes, dentro ou fora da empresa (GRION, 2008, p.19).Verificou-se que 

todos os profissionais pesquisados executam essa atividade no exercício de sua profissão, 

sendo que dentre os dezesseis profissionais que atuam em Secretariado Executivo, oito a 

utilizam freqüentemente, enquanto quatro a utilizam sempre. 

 

o) Trabalhar em equipe 

Mais uma atividade da área das competências pessoais, sobre o trabalho em equipe, 

verificou-se que todos os profissionais a executam de alguma forma, sendo que dentre os 

dezesseis que exercem o Secretariado Executivo, treze afirmaram executar sempre essa 

atividade.  Para Bond e Oliveira (2008, p.47): “A missão de um secretário é dar condições às 

pessoas e às organizações para aumentar significativamente sua capacidade de desempenho, 

de modo a atingir objetivos valiosos.” 

 

Com base nos dados colhidos na pesquisa exposta, verificou-se que os profissionais 

oriundos da turma 2002.1 de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará 

encontraram seu espaço no mercado de trabalho, tendo aproveitado as oportunidades de 

acesso nos setores público e privado e seu perfil aponta para uma perspectiva de evolução 

profissional no que diz respeito a melhores salários, à medida que adquiriram novos 

conhecimentos além da graduação, como a especialização e o mestrado. 

As capacidades demandadas no exercício da profissão, de acordo com a pesquisa, 

são condizentes com o Projeto Político Pedagógico do curso (UFC, 2006), portanto o curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará está contribuindo para formar os 

profissionais de que o mercado necessita. 
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Com relação as principais atividades executadas pelos profissionais discorre Bond e 

Oliveira (2008, p.49): “Percebemos atualmente que o relacionamento com o cliente é uma das 

ferramentas mais essenciais para manter o diferencial da empresa no mercado, e o secretário 

deve acompanhar essa tendência, contribuindo com um excelente atendimento.” Dessa forma, 

verificou-se que de acordo com os dados colhidos na pesquisa, as atividades executadas pelos 

pesquisados estão de acordo com as atividades previstas para a profissão de Secretariado 

Executivo no Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 



6 CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

Para execução deste trabalho constatou-se a necessidade da utilização de pesquisa 

bibliográfica relacionada a profissão de Secretariado Executivo, à vivência organizacional, à 

globalização e ao planejamento de carreira. Complementando o referencial teórico também 

fez-se necessária a pesquisa documental, através de consulta a Lei de Regulamentação da 

profissão, Portarias do Ministério da Educação e Cultura (MEC), dentre outras. Finalizando, 

para que fosse elaborado o perfil profissional do grupo de estudo, fez-se necessária a pesquisa 

de campo, tendo sido utilizado como instrumento de pesquisa um questionário cujas respostas 

forneceram elementos para a solução do problema proposto. 

A partir da pesquisa teórica verificou-se o histórico e os objetivos do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, sua credibilidade diante da 

comunidade de vestibulandos, a partir da análise do seu índice de concorrência no período de 

2000 a 2010, ano do último concurso vestibular antes da adoção do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) como forma de seleção e ocupação das vagas, as Diretrizes 

Curriculares e o Projeto Político-Pedagógico do curso. No âmbito das organizações, verificou-

se a evolução da profissão de Secretariado no Brasil, o planejamento de carreira na era da 

qualificação permanente, as características profissionais exigidas pelo mercado de trabalho. 

Com a pesquisa de campo verificou-se que, dentro da amostra utilizada, todos 

utilizam de forma representativa o conteúdo de aprendizados oferecidos aos discentes do 

curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. Embora alguns  

participantes da pesquisa admitam trabalhar em outras áreas que não a de Secretariado, 

percebeu-se que pela variedade de capacidades e de atribuições desse profissional, elas são 

também utilizadas em outras áreas de atuação.  

O objetivo deste estudo foi investigar o perfil profissional dos formandos 2005.2, 

integrantes da turma aprovada no concurso vestibular 2002 do curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará e constatou-se que o objetivo foi alcançado visto 

que foram obtidas as respostas para os três objetivos específicos definidos para a pesquisa.  

Com relação ao primeiro objetivo, verificou-se dentro da amostra analisada, que os 

egressos do curso de Secretariado Executivo, quer estejam exercendo ou não a profissão, 

utilizam de alguma forma os conhecimentos obtidos no curso. Constatou-se a utilização por 

parte dos elementos de análise, das habilidades como administração do tempo, controle e 

gerenciamento de informações, capacidade de articulação com diferentes níveis de empresa e 

clientes, características profissionais essas apontadas no Projeto Político-Pedagogico do curso 
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relacionadas ao perfil profissional do Secretário Executivo. Além disso, constatou-se a 

execução de tarefas atribuídas ao profissional de Secretariado pelos demais profissionais da 

amostra analisada, como administrar a agenda do executivo, fornecer informações e atender 

solicitações, supervisionar equipes de trabalho, controlar prazos e cronogramas, trabalhar em 

equipe, dentre outras. 

Verificou-se, através das questões da pesquisa vinculadas ao segundo objetivo, que o 

profissional de Secretariado Executivo formado pela Universidade Federal do Ceará, tem 

encontrado um mercado de trabalho aberto, tanto nas organizações do setor público, quanto 

nas do setor privado, essencialmente nas empresas de serviços. Com relação ao nível 

hierárquico que esses profissionais assessoram, verificou-se que embora também ocorra nos 

níveis estratégico e tático, a maior demanda acontece no nível operacional. 

Sobre o terceiro objetivo, demonstrar quais as expectativas que os dados do cenário 

atual podem gerar para os futuros profissionais de Secretariado Executivo, verificou-se que 

dentre os pesquisados que agregaram novos conhecimentos à Graduação, como 

Especialização e Mestrado, houve uma elevação na sua faixa salarial. Entre os graduados, a 

faixa salarial apontou para três a quatro salários mínimos em sua maioria, e para os que 

agregaram uma Especialização ou Mestrado, a faixa salarial aponta para acima de 5 salários 

mínimos. Verificou-se também que o mercado de trabalho, no que se refere à demanda do 

perfil profissional do Secretariado Executivo, mostra um panorama favorável já que todos os 

pesquisados trabalham no mercado formal, não tendo sido encontrados desempregados na 

amostra analisada. 

Conclui-se, portanto, que o mercado de trabalho apresenta aspecto favorável aos 

futuros profissionais de Secretariado Executivo. Oportunidades de trabalho nos setores 

público e privado, na área da indústria, do comércio e, principalmente, na área de serviços. 

Atividades condizentes com o aprendizado do curso, possibilidade do exercício de assessoria 

nos níveis estratégico, tático e operacional, perspectiva de evolução salarial compatível com 

novos conhecimentos agregados (especialização e mestrado). 

Constituem limitações para este estudo o fato da amostra utilizada revelar apenas 

dados parciais, as conclusões, portanto, não podem estender-se a todos os profissionais 

formados no curso. 
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APÊNDICE A 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONT ABILIDADE 

E SECRETARIADO EXECUTIVO 
 

CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 
 
 

O PERFIL DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO 
 

O presente questionário faz parte de uma pesquisa da Monografia de Raimunda de 
Jesus Alves tendo como orientadora a Profa. Joelma Soares da Silva, do curso de Secretariado 
Executivo - UFC e tem como objetivo estudar o perfil do profissional de Secretariado 
Executivo formado pela Universidade Federal do Ceará.  

Para tanto, solicitamos sua colaboração no sentido de responder o questionário 
abaixo, que será tratado de forma confidencial, apenas para coleta de dados, sendo mantido o 
anonimato dos profissionais pesquisados. 

Agradece, 
Raimunda de Jesus Alves 

 
....................................................................................................................................................... 
   
A - Caracterização do respondente 
Assinale a alternativa adequada: 
 
 
1. Gênero 
a. Feminino     b. Masculino 

2. Faixa etária 
a. 20 até 30 anos  b. acima de 30 até 40 anos 

3. Nível de Formação 
a. Graduação     b. Especialização    c. Mestrado 

4. Tempo de atividade profissional 
a. 1 ano     b. 1 a 4 anos     c. 5 a 10 anos    
d. Mais de 10 anos 

5. Setor a que pertence a empresa onde trabalha 
a. Público     b. Privado 

6. Tipo de empresa onde trabalha 
a. Comércio     b. Indústria     c. Serviços 

7. Quantidade de funcionários na empresa 
a. Até 49     b. 50 a 99     c. 100 a 499    
d. Mais de 500 

8. Atua como Secretário(a) Executivo(a)? 
a. Sim     b. Não 

9. Tempo de atuação como Secretário(a) 
Executivo(a) 
a. 1 ano     b. 1 a 4 anos     c. 5 a 10 anos    
d. Mais de 10 anos 

10. Nível de assessoria 
a. Operacional     b. Tático 
c. Estratégico 

11. Faixa salarial (salário mínimo) 
a. 1 a 2     b. 3 a 4     c. 5 a 6     d. Mais de 6 
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B – Capacidades demandadas no exercício da profissão: 
 
Assinale com um X, conforme a freqüência de utilização: 
 
 Nunca Raramente Frequentemente Sempre 
12. Iniciativa, criatividade, bom senso, 
discrição, maturidade emocional, 
conhecimentos gerais. 

    

13. Capacidade de articulação com 
diferentes níveis de empresa e clientes 

    

14. Visão generalista da organização e das 
relações hierárquicas 

    

15. Administração do tempo     
16. Planejamento, organização, controle e 
direção 

    

17. Utilização de raciocínio lógico, crítico e 
analítico 

    

18. Habilidade para lidar com modelos 
inovadores de gestão 

    

19. Domínio de sistema de comunicação 
eficaz 

    

20. Liderança para trabalho em equipe     
21. Envolvimento com a melhoria da 
qualidade e produtividade 

    

22. Controle e gerenciamento do fluxo de 
informações 

    

23. Utilização de tecnologia da informação 
com suas permanentes inovações 

    

 
C – Atividades executadas no exercício da profissão: 
 
Assinale com um X, conforme a freqüência de utilização: 
 
 Nunca Raramente Frequentemente Sempre 
24. Administrar agenda do executivo     
25. Dar suporte / secretariar reuniões     
26. Fornecer informações, atender 
solicitações 

    

27. Orientar / encaminhar pessoas     
28. Elaborar bases de dados     
29. Cobrar ações, respostas, relatórios     
30. Controlar prazos e cronogramas     
31. Elaborar planilhas e gráficos     
32. Levantar necessidades de material     
33. Organizar eventos e viagens     
34. Supervisionar equipes de trabalho     
35. Arquivar documentos físicos / eletrônicos     
36. Administrar conflitos e estresse     
37. Demonstrar espírito de liderança     
38. Trabalhar em equipe     
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ANEXO A 
 
 

Universidade Federal do Ceara 
 Pro-Reitoria de Graduacao 
 Comissao Coordenadora do Vestibular 
 Relacao de aprovados por curso - Vestibular 2002 

 Curso 058 SECRETARIADO (NOTURNO) 
 Nome Identidade Classificaca Pontos 
 ADNA TEIXEIRA BASTOS 99010340644  SSP  CE 17 221184 
 AMONAYKA ARAUJO E SILVA  5895292  SSP  PE 25 210783 
 ANA MARIA DE LIMA SIMOES 98002373921  SSP  CE 3 243927 
 ANTONIA ADELIA BATISTA MARINHO  93002153610  SSP  CE 21 214287 
 ANTONIA NADJA ALVES MENDONCA 8901002000686  SSP  CE 27 210380 
 APARECIDA TORRES DE MOURA 91008001743  SSP  CE 37 203914 
 CARMEM CAROLINE MARQUES ARAGAO ALVES 98028030355  SSP  CE 4 243466 
 DAYANNA SCARCELA DA SILVEIRA LEMOS 99010345042  SSP  CE 8 228827 
 DIANA VALESKA RIBEIRO PERES 94008006847  SSP  CE 31 207226 
 ELTHON COSTA ABREU 98010372033  SSP  CE 23 210899 
 ERIJANNE ANGELO DE BARROS 98010211382  SSP  CE 36 204293 
 EVELINE PEDRO DA SILVA 93002098156  SSP  CE 20 215375 
 FLAVIO DE ANDRADE OLIVEIRA 1686705  SSP  PB 35 204503 
 FRANCISCA KEILA GADELHA DE LIMA 96027001835  SSP  CE 14 226471 
 FRANCISCA SIDMA FERREIRA DE SOUZA 99002345586  SSP  CE 16 223035 
 IRLENE DOS SANTOS FACANHA 92002008612  SSP  CE 12 227564 
 JOSIAS CAVALCANTE DE SOUSA FILHO 319032797  SSP  CE 9 228770 
 JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 97002288101  SSP  CE 24 210810 
 KILDARE FERREIRA DE ALMEIDA 91002350860  SSP  CE 38 203717 
 LIA MARIA SILVA VIEIRA  96002304974  SSP  CE 30 208173 
 LUCIA HELENA DA COSTA DE SOUSA 91008029044  SSP  CE 11 228181 
 MAGNA MEDEIROS MAIA 242633392  SSP  CE 33 205898 
 MARIA DANIELE COELHO LIMA  96002539483  SSP  CE 10 228305 
 MARIA DO CARMO DE SOUSA SILVA 190262389  SSP  CE 32 206385 
 MARIA DO NASCIMENTO ARRUDA 94009008223  SSP  CE 1 253769 
 MARIA ELIZIANE DE FREITAS MOURA 98010240390  SSP  CE 7 232923 
 MARIA GRACIANE ARAUJO DE PAULA 98002489687  SSP  CE 28 209674 
 MARIFRANCE PEREIRA DINIZ 131798287  SSP  CE 39 203362 
 PEDRO PAULO LIMA VASCONCELOS 96002381669  SSP  CE 40 202026 
 RACHEL SAMPAIO ROCHA 2001002122072  SSP  CE 22 211397 
 RAIMUNDA DE JESUS ALVES 731220972  CNT  CE 2 250211 
 ROBERTA STEFANIE VILLAR DE QUEIROZ 2001002122862  SSP  CE 15 224746 
 ROCHANA FIDELIS GUIMARAES RABELO 93002103877  SSP  CE 29 209561 
 ROSANGELA PEREIRA CALIXTO 97023031380  SSP  CE 34 205265 
 SIMONE SOARES DE LIMA 2000002124182  SSP  CE 19 217058 
 SIRLEY FREIRE NOGUEIRA 99002270926  SSP  CE 13 226549 
 SUELEN DA SILVA CHAVES 2001010158706  SSP  CE 26 210782 
 SUELI NASCIMENTO DOS SANTOS 2000010336720  SSP  CE 5 240887 
 VERONICA BATISTA QUEIROZ DE CASTRO 342231099  SSP  CE 6 234923 
 ZULEIDE LOPES DA SILVA 92004001780  SSP  CE 18 217248 
 
 


