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“A gestão sustentável é uma responsabilidade 

para com toda a sociedade e um compromisso 

com o planeta.”  Shirley Couto 

 



 

RESUMO 

 

Recentemente, a sustentabilidade se destaca de maneira crescente no cenário econômico 

mundial, existindo em todo o mundo uma concordância quanto à importância de se minimizar 

a poluição ambiental e os desperdícios, reduzindo o índice de pobreza e desigualdade social. 

As preocupações com esse tema chegam ao setor empresarial, que passam a buscar, de forma 

paralela, ser eficiente em termos econômicos e optar por práticas mais responsáveis de 

negócios, inserindo-se nesse contexto o profissional secretário executivo. Este trabalho tem 

como objetivo geral analisar o papel exercido pelo profissional de Secretariado Executivo na 

evolução do processo de desenvolvimento sustentável contemporâneo das organizações nas 

quais está inserido. Para o alcance dos objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa e descritiva por meio de um levantamento bibliográfico e uma busca de campo. Foi 

utilizada a técnica de entrevista compreensiva, desenvolvida com quatro profissionais que 

atuam na em empresas do município de Fortaleza, Ceará que declaram possuir gestão 

sustentável. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista. Para a 

interpretação dos dados recorreu-se à análise do discurso. Após a análise dos dados inferiu-se 

que os investigados influenciam diretamente nos processos decisórios das organizações, 

promovendo e auxiliando para que as mudanças necessárias sejam estabelecidas. Concluiu-se 

que a sua função se relaciona com a capacidade de gerir, fiscalizar, incentivar, inovar, 

disseminar o conhecimento e a conscientização necessários para a implementação e a 

propagação da sustentabilidade contribuindo para o alcance dos objetivos da empresa, bem 

como para a oferta de respostas à sociedade colaborando para a melhora da qualidade de vida 

em geral. 
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ABSTRACT 

 

Recently, sustainability has become increasingly prominent in the world economic scenario, 

with worldwide agreement on the importance of minimizing environmental pollution and 

waste, reducing poverty and social inequality. Concerns about this issue come to the business 

sector, which seek, in parallel, to be economically efficient and to opt for more responsible 

business practices, inserting in this context the professional executive secretary. The main 

objective of this work is to analyze the role played by the Executive Secretariat professional 

in the evolution of the contemporary sustainable development process of the organizations in 

which it is inserted. To reach the proposed objectives, a qualitative and descriptive research 

was carried out through a bibliographical survey and a field search. The Comprehensive 

Interviewing technique was developed, developed with four professionals who work in 

companies in the city of Fortaleza, Ceará, which state that they have sustainable management. 

An interview script was used as an instrument of data collection. For the interpretation of the 

data we used the Discourse Analysis. After analyzing the data, it was inferred that those 

investigated directly influence the decision-making processes of the organizations, promoting 

and assisting in the necessary changes being established. It was concluded that its function is 

related to the capacity to manage, control, encourage, innovate, disseminate the knowledge 

and awareness necessary for the implementation and propagation of sustainability 

contributing to the achievement of the company's objectives, as well as to the supply Of 

answers to the society collaborating for the improvement of the quality of life in general.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, a sustentabilidade se destaca de maneira crescente no cenário 

econômico mundial, existindo em todo o mundo uma concordância quanto à importância de 

se minimizar a poluição ambiental e os desperdícios, reduzindo o índice de pobreza e 

desigualdade social. As preocupações com ela chegam ao setor empresarial, que passam a 

buscar, de forma paralela, ser eficiente em termos econômicos e optar por práticas mais 

responsáveis de negócios.  

Segundo Barbiere (2010), a evolução do tema sustentabilidade, em relação à sua 

necessidade para a sociedade, se torna importante para as empresas, apresentando de maneira 

integrada, os três pilares da estratégia, que contemplam as dimensões econômica, social e 

ambiental, tendo como desafio para as organizações determinar a gestão adequada a cada um 

desses pilares, devendo corresponder às expectativas organizacionais e considerar ainda 

importantes aspectos mercadológicos e socioambientais. 

Entende-se a importância e a necessidade dessa questão pelo fato da sustentabilidade 

ambiental estar sendo inserida nas empresas, com mais força a partir do século XXI, as quais 

enxergaram a importância de atender a demanda atual mercadológica e dos clientes com 

consciência ambiental. A partir disso, algumas empresas inseriram em seus processos e 

cultura organizacional, a preocupação e o cuidado com o meio ambiente. Nesse aspecto, 

constata-se a necessidade do secretário executivo repensar seus valores, atitudes e rotinas 

laborais diárias sob a ótica da sustentabilidade, revisando suas atividades e comportamentos 

no assessoramento aos gestores, como um profissional sustentável e líder pela 

sustentabilidade. 

 Nessa perspectiva, este trabalho busca responder ao seguinte questionamento: qual o 

papel exercido pelo profissional de Secretariado Executivo na evolução do processo de gestão 

sustentável contemporâneo das organizações nas quais está inserido?  

Tem como objetivo geral analisar o papel exercido pelo profissional de Secretariado 

Executivo na evolução do processo de gestão sustentável contemporâneo das organizações 

nas quais está inserido e como objetivos específicos:  

a) Averiguar a inserção do Profissional de Secretariado Executivo no processo de 

gestão sustentável organizacional. 

b) Conhecer a relação entre a formação do Profissional de Secretariado Executivo e as 

demandas organizacionais na gestão sustentável. 

c) Analisar a contribuição do secretário executivo para a gestão sustentável 
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favorecendo a gestão ambiental nas organizações. 

 

Ressalta-se o crescimento do desenvolvimento sustentável nas organizações e a 

evolução da profissão de Secretário Executivo na incorporação adaptativa deste profissional 

no âmbito do exercício desse processo. 

Observa-se as limitações da implementação da gestão sustentável, principalmente no 

que diz respeito as dificuldades de: recursos econômicos, com relação a falta de recursos para 

adequação de processos minimizando impactos ambientais (CARVALHO, 2011); adequações 

na legislação ambiental aplicável (SILVA, 2006); internalização pelos colaboradores do 

significado de sustentabilidade, bem como de aceitação a novos paradigmas e novas práticas 

(LIMA; LIRA, 2007); mesurar os resultados da implementação da gestão sustentável 

(SANTOS, 2001) e encontrar pessoas com a qualificação e experiência necessária para 

implementar esse tipo de gestão de maneira correta e eficaz (HRDLICKA, 2009). 

Nesse contexto, emerge a importância da implementação da atuação direta do 

secretário executivo, para a implementação da gestão sustentável. Devido a sua formação 

profissional e o desempenho de suas habilidades, esse profissional pode atuar diretamente na 

minimização dos limites acima mencionados, além de contribuir para a melhoria da imagem 

organizacional, do gerenciamento, da padronização dos processos, e do adequado trato de 

informações técnicas, gerando benefícios significativos para organização, o mercado geral e a 

sociedade como um todo. Destaca-se, dessa forma, a relevância desta pesquisa por apresentar 

subsídios que contribuam para a percepção desse profissional como facilitador do processo de 

gestão sustentável nas organizações, bem como para o aprofundamento das discussões acerca 

da temática proposta. 

Este trabalho está organizado em 5 capítulos além desta introdução. No capítulo 2 

trata-se da sustentabilidade nas organizações, seus conceitos e paradigmas. No capitulo 3 

aborda a gestão sustentável e sua relação com o profissional de Secretariado Executivo. No 

capítulo 4 apresenta a metodologia de pesquisa. No capítulo 5 é feita a apresentação e 

discussões dos resultados e por fim, o capitulo 6, expõe as considerações finais. 
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2 SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 Sustentabilidade assumiu um lugar de destaque nos debates nacionais e 

internacionais ao longo dos últimos anos. Isso ocorre, pois segundo Gobbi (2005), as questões 

ambientais são consideradas preocupações essenciais no processo de gestão, conduzindo as 

organizações a buscarem novas formas para melhor se relacionar com elas. 

Com a degradação dos recursos naturais, o aquecimento global diante da emissão de 

gases poluentes, a extinção de espécies da fauna e flora, entre outras, vêm se agravando essas 

questões a uma velocidade preocupante (CALADO, 2007). Isso acontece, muitas vezes, em 

face ao desenvolvimento econômico, pois as organizações necessitam retirar do meio 

ambiente, recursos capazes de tornar possível a produção de seus bens e serviços para atender 

às necessidades dos consumidores. (DIAS, 2008) 

Segundo Kraemer (2003), o crescimento demográfico, adicionado ao consumismo 

excessivo e essa degradação do meio ambiente, exigem da sociedade ações corretivas ao seu 

desenvolvimento e crescimento. Diante disso, surge a sustentabilidade buscando conciliar o 

desenvolvimento econômico e social à preservação ambiental. Para Carvalho (2011), as 

mudanças para atender as necessidades de desenvolvimento sustentável estão sendo 

verificadas nas organizações, ligadas à criação e desenvolvimento de políticas econômicas 

visando propiciar ações sustentáveis.        

 Verifica-se que a gestão ambiental assume também o caráter estratégico para aumentar 

a competitividade da organização e atender as pressões políticas e sociais. Para que a 

implementação da mesma seja possível, é necessário a preparação dos colaboradores para que 

estes mudem suas atitudes e visão frente às questões ambientais; promovam a aprendizagem 

organizacional; e estabeleçam uma forma de desenvolvimento da organização, primando pelo 

desenvolvimento sustentável (DIAS, 2008).  

É reconhecida a importância da implementação desse tipo de gestão, com a atuação 

direta do profissional de Secretariado Executivo, que devido a sua formação profissional e a 

aplicação direta de suas habilidades e conhecimentos, se torna apto para contribuir, gerenciar, 

disseminar e executar as ações relacionadas a mesma, trazendo maior otimização e gerando 

eficácia e eficiência no trabalho desenvolvido. 
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Do latim Sustentare, o termo “sustentável” significa sustentar, defender, favorecer, 

apoiar, conservar, cuidar (FNQ, 2015). Já o conceito de sustentabilidade está relacionado ao 

termo “desenvolvimento sustentável” e foi primeiramente usado em 1987 pela presidente da 

Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, a norueguesa 

Gro Brundtland, no Relatório Brundtland, que definiu o conceito como: “Desenvolvimento 

Sustentável significa suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de atender as suas necessidades” (WCED,1987). Para Bermejo (2005), esta 

interpretação é muito genérica, já que indica somente uma direção e não o caminho, mas não 

estabelece metas concretas. Mesmo com esta interpretação, a ideia resume a distribuição 

igualitária dos recursos entre a população do planeta, ou seja, equidade entre as gerações. 

Segundo a Agência Europeia para o Meio Ambiente, já foram propostas mais de 300 

definições explicativas, que são produtos de visões contrárias, ideologias diversas, diferentes 

disciplinas, sistemas de valores e interesses opostos. Na explicação do Relatório Brundtland 

sobre desenvolvimento sustentável, são definidos dois conceitos que contém ideia geral: “o 

conceito de necessidades, em particular, as necessidades essenciais dos pobres; e a ideia de 

limitações impostas pelo estado da tecnologia (crescimento não é ilimitado) ” (WCED, 1987, 

p. 67).  

Organizações nacionais e internacionais adotaram o conceito de desenvolvimento 

sustentável para marcar uma nova ideologia de desenvolvimento: o que combina eficiência 

econômica com justiça social e equilíbrio ecológico, e que respeita a dinâmica dos limites e 

conflitos impostos pelo sistema. Bifani (1999), diz que os limites estão tanto em carências 

sociais, econômicas e tecnológicas, como nas próprias dificuldades do sistema natural; mas 

podem ser superados pela criativa capacidade humana. Os conflitos são inerentes a todo 

processo de mudança e podem ser geridos de forma racional.  

Para Constanza, (1999), o desenvolvimento sustentável é uma relação entre o sistema 

econômico humano e os sistemas ecológicos, com sentido amplo e dinâmico, mas que 

normalmente mudam mais lentamente. Neste contexto, a vida humana pode continuar 

continuamente; os indivíduos podem crescer e as culturas podem se desenvolver dentro de uns 

limites que não se destrua a diversidade, a complexidade e a função do sistema ecológico de 

suporte à vida. Já para Bifani (1999), é uma constante dinâmica de mudanças, onde a 

exploração dos recursos naturais, o direcionamento dos investimentos e do processo 

científico-tecnológico, aliado às mudanças institucionais, permite aliar a satisfação das 

necessidades atuais e futuras. 

 O conceito de sustentabilidade, associado ao desenvolvimento, inclui não somente 
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legado às futuras gerações de um mundo material (biótico e abiótico) igual ou melhor que o 

atual, mas também um equilíbrio nas relações entre as gerações (FOLADORI, 1999). Neste 

contexto, sustentabilidade é:  

A habilidade para criar, testar e manter a capacidade adaptativa, ou seja, a 

capacidade dos sistemas para manter suas funções frente às mudanças externas. Ela 

vem determinada por três elementos: a capacidade disponível para a mudança; o 

grau de conectividade entre as variáveis e processos; e a resiliência do sistema. Estas 

variáveis determinam se um sistema impactado é capaz de renovar-se ao longo do 

ciclo adaptativo ou não, transformando-se em outro mais pobre (HOLLING, 2002 
apud BERMEJO, 2005, p. 335).  

 

Para se compreender melhor a questão da sustentabilidade, toma-se como ponto de 

partida a insustentabilidade. Uma atividade, um processo, é insustentável quando sua 

dinâmica não pode se manter em longo prazo, por causa dos efeitos negativos que produzem 

sobre o seu entorno, ou sobre seu próprio funcionamento, como o incremento das diversas 

formas de poluição atmosférica (BROWN, 2002). O que se entende aqui é que por exemplo, o 

sistema econômico atual, responsável pela degradação ambiental, é insustentável. Manter a 

sustentabilidade deste sistema, significa manter a continuidade de tudo o que representa as 

causas de uma economia insustentável: como a globalização, elevado padrão de consumo, 

crescimento ilimitado, entre outras.  

Segundo Sachs (1986, 2002), a dimensão da sustentabilidade social compreende o 

estabelecimento de uma dinâmica de desenvolvimento que conduz a um padrão estável de 

crescimento, com distribuição mais equilibrada da renda e que assegura uma melhoria 

importante dos direitos das grandes massas da população e uma redução das diferenças entre 

ricos e pobres. Já o processo da sustentabilidade ambiental compreende a utilização dos 

recursos existentes nos diversos ecossistemas, compatível com o mínimo de deterioração 

deste potencial. 

Pensando em sua aplicação em termos econômicos, sustentabilidade significa viver da 

“renda” proporcionada pela natureza e não de seu “capital”, o chamado capital natural, de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). O capital natural são os 

benefícios obtidos pela natureza, como oxigênio, água, madeira, entre outros e é responsável 

pela provisão dos serviços ambientais. Já o capital social está relacionado ao grau de 

estabilidade social e prosperidade é fundamental nesse processo. Ainda em relação ao aspecto 

econômico, segundo Buenafuerte e Santos (2010, p.4) “Falar em sustentabilidade no marco do 

conceito de desenvolvimento sustentável significa que o atual sistema tenha que adaptar-se e 

utilizar racionalmente os recursos naturais para satisfazer as necessidades essenciais dos mais 

pobres”. 
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Na Conferência do Rio em 1992, ficou destacado o crescimento da consciência sobre 

os perigos que o modelo atual de desenvolvimento econômico significava. O resultado 

concreto desse discurso foi a Agenda 21, que representou um avanço no sentido de reforçar a 

ideia que desenvolvimento e meio ambiente constituem um binômio central e inseparável e, 

como tal, deve ser incorporado às políticas públicas e às práticas sociais de todos os países do 

planeta (NAÇÕES UNIDAS, 1992). 

Além disso, a sustentabilidade, assim como outros modelos de gestão, é um conceito 

sistêmico, que correlaciona e integra aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da 

sociedade. Em outras palavras, trabalhar o tema sustentabilidade requer um olhar mais 

holístico, que atue conjuntamente em diversas vertentes e variáveis. 

Essa reflexão determinou a necessidade de se aplicar políticas ambientais, no sentido 

de conter a degradação do sistema natural e potencializar práticas sustentáveis no mercado. 

As empresas, os governos, as organizações não governamentais foram se adaptando às 

mudanças impostas pelo sistema de mercado, a partir do desequilíbrio do sistema natural. 

Inovações tecnológicas em todos os níveis evidenciaram a necessidade de incorporação de 

novos processos. Contudo, havia a necessidade iminente de que o capital humano se 

adequasse a essa nova situação.  

Novas formações profissionais foram estimuladas a partir da expansão do processo de 

globalização e da relação meio ambiente e desenvolvimento. Para atender a essa condição, as 

organizações intensificaram a adoção de processos adaptativos às práticas sustentáveis. 

Necessitava-se de profissionais com grandes possibilidades de se adaptarem a inovação 

tecnológica, a comunicação, ao gerenciamento moderno, e principalmente que tivessem 

condições de ter um domínio transversal das relações humanas e suas implicações com o 

mercado e com a sociedade. 

Transferência de tecnologia, capital, bens e serviços é resultado da expansão da 

atividade econômica, além do movimento crescente de bens, serviços e fatores. Esta dinâmica 

acontece essencialmente como fenômeno de mercado, a partir da capacidade deste, para 

reduzir o custo básico de mover bens, serviços, dinheiro, pessoas e informação. Feenstra 

(1998), caracteriza o processo de globalização na etapa mais recente, por um resultado de um 

notável incremento da capacidade das empresas para fragmentar geograficamente os 

processos produtivos, o que vem contribuindo para o crescimento sustentável do comércio e 

dos investimentos internacionais.  

Contudo, este cenário de crescimento adaptativo requer a incorporação de práticas que 

vão sendo moldadas por uma demanda mais exigente, que envolve processos de produção de 
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bens e serviços baseados em práticas sustentáveis e princípios de produção limpa. Para Brown 

(2002, p. 77), “se uma economia pretende manter o progresso, deve satisfazer os princípios 

básicos da ecologia. Se não, declinará e eventualmente colapsará”. A capacidade humana para 

analisar a situação de um sistema e sua dinâmica, e definir políticas para resolver os 

problemas detectados em função destas análises, é fundamental. 

Práticas sustentáveis adotadas pelas organizações são norteadas por algumas metas de 

gestão dos recursos, pelas quais se pode atuar dentro de uma economia sustentável. São elas:  

a) reduzir a zero as intervenções acumulativas e os danos irreversíveis; b) as taxas de retiradas 

dos recursos renováveis devem ser iguais às taxas de regeneração desses recursos; c) a 

extração de recursos não renováveis deve estar compensada pela geração de substitutos 

renováveis; d) as taxas de emissões dos resíduos devem ser iguais à capacidade natural de 

assimilação dos ecossistemas aos que se emitem estes resíduos; e) favorecer as tecnologias 

que aumentam a produtividade dos recursos frente às que incrementam a quantidade de 

recursos extraída; e f) aplicar o princípio de precaução, ou seja, tomar uma atitude de 

antecipação vigilante (FUSSLER, 1999).  

No âmbito organizacional, desde a década de 1980, muitas empresas engajaram-se na 

criação de modelos de gestão ambiental. Entretanto, a regulamentação das diretrizes e 

especificações dos Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) ocorre pela International 

Organization for Standardization, ou Organização Internacional para Padronização em 

português (ISO)14.001, que envolve as normas que estabelecem diretrizes para a gestão 

ambiental dentro das empresas em que opera, é sujeita às influências das variáveis ambientais 

e a interação com seus públicos estratégicos. Entre os instrumentos que são utilizados para 

desenvolver algum modelo de SGA está a auditoria ambiental, a avaliação do ciclo de vida, os 

relatórios ambientais e estudos de impactos ambientais.  

A principal discussão que envolve o tema sustentabilidade, gira em torno das 

estratégias a serem utilizadas que são denominadas de gestão ambiental. Neste sentido, as 

empresas precisam de mecanismos que as auxiliem na análise estratégica e no planejamento 

de seu desenvolvimento sustentável, de forma a ligar a variável econômica com o meio 

ambiente natural e com o papel social das organizações. Estas variáveis estão presente no 

sistema de gestão ambiental.  

Barbieri (2004) ressalta que as empresas terão de se adequar ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, pois sofrerão fortes pressões do mercado, governo e sociedade. 

Neste sentido, Tachizawa (2010) afirma que a pressão está centrada, principalmente, na 

mudança de comportamento do consumidor, que representa um forte instrumento para 
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estimular as empresas a encontrarem alternativas para os problemas socioambientais. Sobre 

este aspecto, o citado autor comenta que:  

Um dos maiores desafios que o mundo enfrenta neste novo milênio é fazer com que 

as forças de mercado protejam e melhorem a qualidade do ambiente, com a ajuda de 

padrões baseados no desempenho e uso criterioso de instrumentos econômicos, num 

quadro harmonioso de regulamentação. O novo contexto econômico caracteriza-se 
por uma rígida postura dos clientes, voltada à expectativa de interagir com 

organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no mercado, e que 

atuem de forma ecologicamente responsável” (TACHIZAWA, 2010, p.23).  

 

Ainda de acordo com este autor, a organização deve ser visualizada como um conjunto 

de partes que interagem, constituindo-se em um todo orientado para determinados fins em 

permanente relação de interdependência com o ambiente externo. Por isso, a empresa deve 

tratar das questões sustentáveis a partir de uma abordagem sistêmica, na qual o foco da 

atenção estará voltado para a análise da interação das partes para o todo. Este enfoque é 

completo, abrangente e integrado, sendo capaz de ver as relações de causa e efeito, nas inter-

relações entre recursos captados e valores obtidos pela organização.  

De acordo com Ponchirolli (2007), o novo modelo de gestão exige das organizações 

uma postura mais ética, transparente e proativa em relação aos seus entes públicos. Dessa 

forma, suas atividades, seus valores, suas normas, seus produtos e serviços, sua relação com o 

meio ambiente, os investimentos, dizem respeito à relação que estabelece entre a organização 

e os stakeholders, seus públicos específicos. 

Entretanto o processo de gestão sustentável da organização envolve o ambiente 

competitivo a qual está inserida. O nível de competitividade de uma empresa depende de um 

conjunto de fatores, variados e complexos, que se relacionam e são mutuamente dependentes, 

tais como: custos, qualidade dos produtos e serviços, nível de controle de qualidade, capital 

humano, tecnologia e capacidade de inovação. Nos últimos anos, esse tipo de gestão tem 

adquirido cada vez mais uma posição destacada, em termos de competitividade, devido aos 

benefícios que traz ao processo produtivo como um todo e a alguns fatores que são 

potencializados (DIAS, 2009).  

Para a organização adotar uma postura adequada frente às práticas sustentáveis, é 

necessário haver estímulos de ordem econômica, e ambiente interno e externo favorável. No 

âmbito interno, os estímulos que motivam a se envolver mais concretamente com a 

implementação de técnicas de gestão ambiental, estão relacionados com o processo de 

desenvolvimento de inovação de produtos. Estes incentivos são: a necessidade de redução de 

custos; incremento na qualidade do produto; melhoria da imagem do produto e da empresa; 

necessidade de inovação; aumento da responsabilidade social; e sensibilização do pessoal 
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interno. Já os estímulos externos são definidos por: demanda de mercado; concorrência; poder 

público e legislação ambiental; meio sociocultural; certificações ambientais; e fornecedores 

(CODDINGTON, 1993; DIAS, 2009). 

Um negócio sustentável e responsável é, portanto, uma atividade econômica orientada 

para a geração de valor econômico-financeiro, ética, social e ambiental cujos resultados são 

compartilhados com os públicos afetados. Sua produção e comercialização são organizadas de 

modo a reduzir continuamente o consumo de bens naturais e de serviços ecossistêmicos, 

conferindo competitividade e continuidade a própria atividade, promovendo e mantendo o 

desenvolvimento sustentável da sociedade. Ainda anos 1990, o sociólogo britânico John 

Elkington foi o responsável pela definição do que atualmente é considerado o norte desse tipo 

de gestão: o triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade, que prega que as organizações 

precisam dar o mesmo valor para os termos econômicos, sociais e ambientais de seus 

negócios. 

A gestão sustentável precisa ser incorporada a todas as áreas de uma organização para 

funcionar. É necessário adotar princípios e práticas de gestão que estejam alinhadas às 

premissas de sustentabilidade e responsabilidade organizacional. Por isso, é vital uma visão 

global de seu produto ou serviço, exigindo que seus fornecedores tenham o mesmo 

compromisso com a sustentabilidade. 

Segundo os especialistas (CODDINGTON, 1993; DIAS, 2009), é necessário entender 

que uma gestão sustentável está diretamente ligada à competitividade. A visão de que a 

preocupação com o meio ambiente e com as questões sociais sob a ótica corporativa tem um 

alto custo ficou para trás. O fruto que se colhe sendo sustentável justifica o risco, deixando de 

ser um diferencial competitivo tornando-se uma condição para competir. 

No conceito de gestão sustentável, prega-se que a questão ambiental e social seja tão 

protagonista quanto a econômica dentro das organizações. Mais do que isso: se as duas 

primeiras receberem a atenção devida, os lucros tendem a aumentar.  

A prática sustentável na organização é determinada por um comportamento 

empresarial que integra elementos sociais e ambientais que não necessariamente estão 

contidos na legislação, mas que atendem às expectativas da sociedade em relação à empresa. 

Esta abordagem implica que não se deve apenas ficar limitado ao marco jurídico, mas também 

abranger, a valorização do capital humano e do entorno correspondente aos processos que se 

adota (DIAS, 2009).  

Fatores que influenciam no cumprimento das normas ambientais melhoram o 

desempenho sustentável da organização, já que abre possibilidade de maior inserção em um 
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mercado cada vez mais exigente, com melhoria da imagem junto aos clientes e à comunidade. 

Contudo, o grau de envolvimento da empresa com a questão sustentável variará em função da 

importância que a organização dá para a variável ambiental. Todavia, essa decisão dependerá 

do ambiente externo e próximo à unidade produtiva, dos recursos naturais de que necessita e 

do grau de contaminação ambiental que seu processo produtivo gera.  

Ações integradoras no âmbito da gestão ambiental envolvem o desenvolvimento de 

processos que fortaleçam as exigências do mercado. Neste sentido, o elemento fundamental 

na difusão e aplicabilidade das condições de sustentabilidade nas corporações está relacionado 

com a qualidade do pessoal que executa e conduz o processo de mudança. O novo contexto 

exige mais ênfase no gerenciamento do conhecimento que representa o principal ativo: o 

capital humano. No ambiente organizacional, em que se primem por práticas sustentáveis, o 

perfil desejado do profissional deve apresentar-se como um agente de mudança, com 

habilidades para trabalhar com modelos inovadores de gestão. 

 Estas condições exigem um profissional com domínio dos recursos de expressão e de 

comunicação, inclusive nos processos de negociação. Este deve possuir ainda receptividade e 

liderança voltados para o trabalho em equipe, necessários na busca de sinergia e utilizar 

técnicas eficazes no desenvolvimento de suas funções, com o uso de tecnologias para garantir 

o nível de segurança e credibilidade do fluxo de informações. Além destas condições, o perfil 

do profissional para atuar no processo de gestão sustentável das corporações define-se por 

uma ampla condição de assessorar e ser assessorado, já que pode compreender a dinâmica do 

exercício de funções gerenciais, com sólido domínio de planejamento e controle. O secretário 

executivo está inserido nesse contexto. No capítulo a seguir discute-se a importância das 

pessoas na gestão sustentável.  
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3 A IMPORTÂNCIA DAS PESSOAS NA GESTÃO SUSTENTÁVEL 

 

3.1 As pessoas na gestão sustentável 

Conforme Munk, Souza e Zagui (2012, p.378), “Percebe-se que o comportamento 

que integra elementos sociais e ambientais não precisa estar na legislação das organizações, 

mas sim, atender as expectativas sociais das mesmas. Isso significa que se deve valorizar o 

capital humano e os arredores que correspondem aos processos adotados e não se restringir ao 

aspecto legal. 

Assim influencia o incremento do desempenho sustentável atuando diretamente 

no cumprimento de suas normas, possibilitando uma maior abertura de mercado, melhorando 

a imagem da organização na sociedade.  Mesmo assim, observa-se a variação no grau de 

envolvimento das organizações com essa questão, em função da importância que as mesmas 

darão para essa variável, o que sofre influência direta dos aspectos já mencionados e 

impactam suas ações relacionadas ao tema. Porém as decisões finais dependerão mais 

diretamente dos ambientes externos que circundam a sua unidade produtiva, a necessidade de 

extração dos recursos naturais e o nível de contaminação que o processo produtivo causa. 

Sistemas políticos, instituições, tratados ou acordos internacionais e modelos de 

gestão que vislumbrem o tratamento de questões ambientais e sociais pela abordagem 

sustentável, devem ser capazes de transpor barreiras físicas no intuito de obter uma maior 

eficácia na resolução dos problemas. Torna-se cada vez mais necessária uma resposta que 

aponte, em seu agir, uma racionalidade que contemple a responsabilidade socioambiental e 

econômica como fenômenos de interesses aliados à continuidade do desenvolvimento do 

capitalismo. 

Esta resposta tem de ocorrer por uma visão capaz de abranger as diferenças e 

especificidades entre as nações, organizações e sociedades, de maneira que sua intervenção 

em favor da humanidade e do meio ambiente seja aceita e, em consequência, como um apoio 

ao acontecimento do desenvolvimento sustentável. As tendências ambientais não são de 

responsabilidade exclusiva das nações, das empresas e da humanidade, mas de todos os que 

habitam e agem intensivamente sobre o planeta”. 

Portanto, de acordo com Zioni (2005), para a solução dos problemas e 

desequilíbrios evidenciados propõe-se um novo paradigma de sustentabilidade, que parta da 

crítica do conhecimento existente, e evolua do monoculturalismo ao multiculturalismo de tal 

forma que o domínio global da ciência moderna não possa silenciar os outros saberes, e assim, 

emancipe-se um conhecimento que consiga diferenciar a objetividade da neutralidade. 
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Entende-se que ações organizacionais sustentáveis são aquelas responsáveis por 

gerar o menor impacto ambiental possível através de suas atividades operacionais, 

preocupadas em promover um desenvolvimento socioeconômico que propicie a sobrevivência 

pacífica de gerações presentes e futuras, e totalmente dependentes das pessoas inseridas em 

ambientes sociais e organizacionais, uma vez que por elas são estabelecidas as decisões finais 

e validadoras de todas estas orientações. Pela importância da figura do ser humano em todos 

estes processos trata-se em sequência de uma discussão sobre os conceitos e abordagens das 

competências e a relação destas com o desenvolvimento de ações empresariais sustentáveis 

(MUNK; SOUZA; ZAGUI, 2012). 

As ações na esfera da gestão sustentável envolvem o desenvolvimento de 

processos que fortaleçam as exigências mercadológicas. Assim, o principal elemento na 

difusão e aplicabilidade das condições de sustentabilidade nas corporações está relacionado 

com a qualidade do pessoal que executa e conduz o processo de mudança. O novo contexto 

exige mais ênfase na gestão do conhecimento que representa o principal ativo: as pessoas. 

É clara a importância das pessoas na condução de processos sustentáveis nas 

corporações, já que se trata de absorção e expansão de novos paradigmas. Não se trata 

somente de um profissional técnico com perfil adequado para conduzir e elaborar reformas 

pragmáticas, e sim de um profissional que esteja aberto às mudanças, com capacidade de 

articulação, de acordo com as especificidades e exigências estabelecidas pela organização. 

Estes profissionais, com visão generalista das organizações, poderão, dentro do marco da 

sustentabilidade organizacional, compreender as especificidades das relações humanas, de 

acordo com as conexões hierárquicas e setoriais.  

A valorização da relação entre a organização e o indivíduo ressalta a importância 

de pessoas competentes na efetividade dos inúmeros processos inseridos em uma rotina 

empresarial. Ela também solicita a concordância dos propósitos coletivos e individuais dos 

funcionários aos propósitos organizacionais. Ao se observar o mais difundido conceito sobre 

sustentabilidade, percebe-se que ele mostra que a sustentabilidade envolve as relações sociais, 

econômicas e ambientais e pauta-se por objetivos que almejam o bem-estar das populações 

presentes e futuras por meio da utilização responsável dos recursos naturais existentes. Como 

as organizações desempenham papel fundamental para o alcance desse cenário, o 

engajamento da gestão não só na parte econômica, mas também na social e ambiental, 

convergem para práticas de desenvolvimento produtivo e competitivo interessadas em gerar o 

menor impacto ambiental possível. Portanto, pode-se inferir que a gestão da sustentabilidade 

passa pela identificação e gestão de novas competências, ao mesmo tempo em que estas 
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devem estar vinculadas à estratégia organizacional em pauta.  Aqui os funcionários têm 

papel central, uma vez que eles, de acordo com os autores estudados, apresentam mais 

contribuições quando são avaliados e valorizados por critérios inseridos nos modelos de 

gestão praticados pelas organizações.  

De forma geral, é possível concluir que colaboradores que tenham seus 

respectivos comportamentos avaliados e valorizados por processos transparentes inseridos e 

disseminados pela aplicabilidade de um modelo de gestão de competências, quando 

solicitados a participar de realidades amparadas por premissas sustentáveis, estarão 

conscientes e mais bem preparados para exercer seu papel. Observa-se, assim, que a 

afirmação da aliança entre as práticas de gestão sustentáveis e os modelos de competências 

adotados pelas organizações resulta em procedimentos que beneficiam a sociedade, a 

economia e o meio ambiente. Isso porque uma maior consciência da relação entre interesses 

sociais, estratégias empresariais e anseios pessoais permite maior participação dos 

stakeholders (públicos específicos) em circunstâncias envoltas por condicionantes tidos como 

sustentáveis (MUNK; SOUZA; ZAGUI, 2012).  

Considera-se ainda que, as competências interligam homens e organizações, 

através de uma compreensão sistemática e contributiva retroalimentada, em que cada uma 

destas personagens estabelece um compromisso social conjunto, através do qual todos 

precisam desempenhar seus papéis em processos de desenvolvimento amparados por 

premissas responsáveis. Há uma valorização do ser humano enquanto agente de mudanças e 

da organização como um ambiente para recepção, tratamento e transferência destas 

revoluções. E tudo isto pode ser validado por um eficiente e aplicável modelo de 

competências. 

Segundo Munck (2013), o conceito de desenvolvimento sustentável, pode ser 

dividido em dois grupos de informação e análise. O grupo dos cientistas, técnicos de governo 

e políticos e o grupo dos organismos e das entidades internacionais de fomento na área de 

meio ambiente.  

Dentro desse cenário, a nova ideia de desenvolvimento econômico teria de 

integrar os elementos econômico, social e ambiental. Claro, Claro e Amâncio (2008) 

constataram que as práticas gerenciais econômicas atrasam o entendimento da 

sustentabilidade pelos colaboradores, prejudicando a efetivação de ações sustentáveis, 

levando em conta as três dimensões (econômica, ambiental e social), já que o desafio para ter 

organizações sustentáveis é ter pessoas com pensamentos e atitudes sustentáveis. Jabbour, 

Santos e Jabbour (2009) comprovam quando colocam que para desenvolver produtos 
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sustentáveis precisam selecionar pessoas preparadas e articular equipes engajadas no 

desenvolvimento sustentável e que possuam consciência ambiental. 

Em pesquisa realizada por Tódero, Macke, e Biasuz (2011), as pessoas ainda não 

praticam a sustentabilidade de maneira habitual. Os comportamentos de consumo sustentável 

que obtiveram os melhores desempenhos na pesquisa foram pequenas atitudes como “evito 

deixar lâmpadas acesas em ambiente desocupados” e “desligo aparelhos eletrônicos quando 

não estou usando".  

A fase da sustentabilidade e das organizações sustentáveis tem um modelo 

orgânico, holístico e sistêmico, onde não se pode levar em conta apenas o sucesso econômico, 

mas também as dimensões sociais e ambientais. A sustentabilidade busca ainda, uma postura 

preventiva, de modo a aumentar os aspectos positivos e diminuir os impactos e os efeitos 

negativos de qualquer empreendimento (LEAL, 2009).  

Segundo Oliveira (2011) para aumentar a competitividade, as empresas têm que 

mudar a forma de desenvolver seus produtos e serviços e identificar competências voltadas ao 

desenvolvimento, minimizando a agressão ao meio ambiente. Em relação as conclusões do 

Relatório Brundtland (1988), em busca do desenvolvimento sustentável, está a de que todas as 

profissões precisam se ajustar a um tratamento holístico e integrado, pois as organizações 

mudam, quando as pessoas mudam.  

Desse modo, os desafios que acompanham a sustentabilidade nas organizações 

demandam pessoas preparadas e sensíveis ao tema, que busquem em seus projetos a 

sustentabilidade econômica visando vantagem competitiva, qualidade e custo, foco, mercado, 

resultado e estratégia de negócio; a sustentabilidade ambiental por meio de tecnologias limpas, 

reciclagem, utilização sustentável dos recursos, atendimento a legislação, tratamento de 

efluentes e resíduos, utilização de produtos ecologicamente corretos e preocupados com os 

impactos ambientais e a sustentabilidade social, assumindo a responsabilidade social, dando 

suporte no crescimento a comunidade, compromisso com o desenvolvimento dos Recursos 

Humanos (PEREIRA, 2011).  

Para Munck (2013) há três principais componentes da sustentabilidade 

organizacional que devem ser gerenciados: a ecoeficiência – fornecimento de bens e serviços 

a preços competitivos, reduzindo progressivamente os impactos ambientais = 

desenvolvimento econômico x desenvolvimento ambiental, a inserção socioeconômica – 

capacidade da organização de promover mais justiça e igualdade, com crescimento dos 

funcionários, eliminando gradativamente as carências sociais = desenvolvimento social x 

desenvolvimento econômico e a justiça socioambiental – capacidade organizacional de 
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equilibrar a distribuição dos benefícios = desenvolvimento ambiental x desenvolvimento 

social. 

São muitos os conceitos de competências definidos por autores como Fleury, e Fleury 

(2001); que são embasados pelo chamado Conhecimento, Habilidade e Atitudes (CHA).  

Esses mesmos autores articulam um conceito de competência que a aproxima dos 

preceitos da sustentabilidade: um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 

integrar e transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo. As exigências de responsabilidade no exercício da 

competência e de agregação de valor social ao indivíduo implicam torná-lo autônomo em 

relação às consequências de suas decisões e escolhas. Vive-se atualmente uma crise da 

qualificação. Diversos relatórios de órgãos governamentais e não governamentais 

internacionais indicam que vários desafios organizacionais e sociais mundiais não são 

superados, em grande parte, por falta de competência. Portanto, indivíduos, equipes e 

organizações competentes são capazes de gerar alto valor para a sociedade (FLEURY; 

FLEURY, 2001). As competências são propriedades instáveis continuamente submetidas à 

objetivação e validação dentro e fora do exercício do trabalho. Em síntese, essas técnicas e 

práticas compõem elementos que representam a busca coletiva por uma ordem social mais 

justa, em que cada assalariado pode desenvolver uma carreira profissional conforme o 

desenvolvimento de suas competências.  

Segundo Soares e França (2013) as competências para a sustentabilidade são: atenção 

a todos os stakeholders, empreendedorismo e inovação, foco em melhoria contínua, foco nas 

pessoas, liderança sustentável, prontidão para mudança, respeito a biodiversidade, valorização 

do diálogo, visão cooperativa, de longo prazo, sistêmica, social e comunitária.  

Percebe-se um contexto que ressalta a figura do ser humano como central nos 

processos organizacionais. A organização precisa observar os indivíduos que nela exercem 

suas funções não como um recurso ou um ativo, mas sim como uma extensão estratégica de 

todos os objetivos mercadológicos. Assim, as competências individuais revelam a proficiência 

dos indivíduos em tomar decisões acertadas em situações que envolvem dificuldades 

complexas. Para tanto, o desenvolvimento dos funcionários deve ocorrer, principalmente, por 

instinto próprio e, também, por investimentos organizacionais. Ao observar as competências 

individuais como uma ferramenta de desenvolvimento, a organização se preocupará em 

realizar um planejamento que vislumbre esse quesito como um promissor dispositivo de 

emancipação das competências organizacionais. Esse cenário se estabelecerá por meio de 

atuações estratégicas do departamento de recursos humanos, o qual tomará para si a 
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responsabilidade de aliar os anseios organizacionais às pretensões individuais. Uma gestão 

orientada por competências deve se concentrar primeiramente nas pessoas e, posteriormente, 

em seus resultados. As competências são simultaneamente legítimas e confiáveis para 

diferenciar os trabalhadores exemplares dos demais. É de fundamental importância a 

consistência da estratégia organizacional para a efetividade de todos esses processos. 

As competências organizacionais constituem características valorosas que as 
qualificam como uma alternativa consolidada para o alcance da sustentabilidade nas 

organizações e de um desenvolvimento sustentável [...] pautado por um domínio 

organizacional ético e aplicado por orientações interessadas em um bem-estar 

coletivo, a competência auxiliará a organização a comprovar sua sustentabilidade 

(MUNCK, 2013, p. 66).  

 

Diante das advertências destes autores, nota-se a ênfase deles ao afirmar que não 

existe uma estrutura organizacional precisamente capaz de abrigar condições de integração 

entre atos de gestão e o acontecimento de um desenvolvimento sustentável.  Admitem ainda 

que traduzir uma estratégia organizacional orientada para a sustentabilidade em atos efetivos 

em um contexto complexo, como o das organizações, é um desafio substancial e difícil de ser 

alcançado e superado. Observa-se assim, que qualificar uma organização como sustentável 

não é algo muito simples. Existe ainda o fato de que existem organizações que mesmo se 

cumpridoras de todas as regulamentações existentes e inseridas nos modelos de 

sustentabilidade mais rígidos ainda assim não poderiam ser consideradas como sustentáveis, 

simplesmente por comporem um ramo de negócio que, por natureza, já degrada 

irreversivelmente o meio ambiente. 

Como resposta a este problema, assume-se as proposições de Maggi (2006) para 

respondê-la. Em sua teoria denominada teoria do agir organizacional, ele defende que o 

desenvolvimento de competências organizacionais possibilita que a organização alcance um 

patamar propício para mudanças e adaptações e, o desenvolvimento sustentável enquanto 

fenômeno de interesse as organizações requer, acima de tudo, mudanças internas e externas. 

 

3.2 O secretário executivo e a gestão sustentável 

Nesse ambiente, em que se ressaltam as práticas sustentáveis, o perfil desejado do 

profissional deve ser de um agente de mudança, com habilidades para trabalhar com modelos 

inovadores de gestão. Estes requisitos apresentam um profissional com domínio dos recursos 

de expressão e de comunicação, inclusive nos processos de negociação.  Possui ainda 

receptividade e liderança voltados para o trabalho em equipe, necessários na busca de sinergia. 

Utiliza técnicas eficazes no desenvolvimento de suas funções, com o uso de tecnologias para 

garantir o nível de segurança e credibilidade do fluxo de informações. Além de tudo isso, o 
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perfil do profissional para atuar no processo de gestão sustentável das organizações define-se 

por uma ampla possibilidade de assessorar e ser assessorado, já que pode compreender a 

dinâmica do exercício de funções gerenciais, com sólido domínio de planejamento e controle. 

Esta formação é o que se apresenta como referência das competências do profissional de 

Secretariado Executivo.  

Torquato (1991) anteviu que o secretário executivo assumiria mais 

responsabilidades na administração dos seus respectivos departamentos. Segundo Reich (2004) 

o secretário executivo faz parte do grupo de profissionais que desempenham tarefas analítico-

simbólica, que têm condições de abstração, raciocínio sistêmico, identificam problemas e 

promovem soluções, bem como acompanham e controlam o processo com o objetivo de 

reestruturar quando necessário. Para Bruno (2006) esse profissional tem poder para 

influenciar nos níveis operacionais e táticos, dependendo mais de sua competência do que do 

nível hierárquico de seu superior.  

A organização e seus executivos, já sabem da importância do secretario executivo, 

para se destacarem em seus mercados de atuação, pois sabem que este profissional “dará 

apoio para a empresa em todos os seus campos, auxiliando os executivos de maneira 

planejada e organizada, atuando em conjunto, nos assuntos estratégicos e de gestão da 

organização” (MARTINS; TERRA; MACCARI; VICENTE, 2010, p. 74).  

Para análise das competências do secretário executivo na implantação de projetos 

sustentáveis é importante considerar a consolidação do gerenciamento em projetos nas 

organizações, as três dimensões da sustentabilidade e o apoio que este profissional oferece as 

organizações. 

Esse profissional deve ser o agente facilitador e viabilizador ideal para a transição 

das organizações para uma gestão sustentável, pois segundo Aguero (2012, p. 68), o 

Secretário enquanto profissional “é um agente de mudança sistêmica em comportamento e 

visão de sua liderança, desconstrói preconceitos, traz mudanças permanentes, considerando 

cada atividade de trabalho como uma possibilidade, aprendizagem, crescimento e é 

direcionado para objetivos projetados e ainda não concebidos”. 

O secretário executivo deve voltar sua atenção para o que ocorre nas organizações. 

Pensar de forma sustentável e contribuir para a diminuição dos impactos socioambientais, 

pois apesar da crescente preocupação com as questões sustentáveis, na maioria das 

organizações isso ainda não se transformou em práticas administrativas constantes e 

operações efetivas incorporadas a cultura organizacional. 
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O capítulo a seguir apresenta a metodologia utilizada para a realização desta 

pesquisa com foco na atuação do Profissional de Secretariado Executivo na gestão sustentável.  

 

4 METODOLOGIA 

Com a atual velocidade do surgimento de informações e o consequente aumento do 

conhecimento é necessário aceitar o desafio de aprender de uma maneira mais aprofundada, 

tendo um olhar especial sobre as pesquisas. Muito mais do que dominar o conhecimento 

como antigamente, hoje é necessário buscar o desconhecido, ir atrás do conhecimento, da 

solução, saber encontrar, procurar, pesquisar. 

Com isso é necessário entender que, para Gressler (2004, p. 41) a pesquisa é como 

“um inquérito ou exame cuidadoso para descobrir novas informações ou relações, ampliar e 

verificar o conhecimento existente”. Para Gil (2002, p. 17). “A pesquisa é requerida quando 

não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a 

informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser 

adequadamente relacionada ao problema”. Este capítulo descreve os procedimentos 

metodológicos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. 

Para Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 26), a pesquisa qualitativa é basicamente, 

“a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados”. Este estudo classifica-se como 

qualitativo por interpretar esses fenômenos e analisá-los. A ênfase aqui é o caráter subjetivo 

do objeto em análise, verificando suas particularidades e experiências individuais. Numa 

pesquisa qualitativa, as respostas não são objetivas, pois o foco é compreender o 

comportamento de determinado grupo. É utilizada quando se busca percepções e 

entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação. 

Esta pesquisa é classificada como descritiva, onde se visa a identificação, registro e 

análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou 

processo. Após a coleta dos dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis, 

para uma posterior determinação dos efeitos resultantes em uma empresa, sistema de 

produção ou produto (PEROVANO,2014). A finalidade é a observação, o registro e leva em 

consideração dois aspectos principais: a naturalidade (os fatos são observados onde ocorrem) 

e o amplo grau de generalização (levando em conta o conjunto de variáveis que podem estar 

relacionadas com o objeto de investigação). Esse tipo de pesquisa estabelece relação entre 

essas variáveis no objeto de estudo analisado. Elas estão relacionadas à classificação, medida 

e/ou quantidade que podem se alterar mediante o processo realizado. 
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4.1 Sujeitos da Pesquisa 

O universo da pesquisa foi composto por Profissionais de Secretariado Executivo que 

atuam em empresas do município de Fortaleza, Ceará e declaram desenvolver gestão 

sustentável. Para a seleção dos participantes foram considerados os seguintes critérios:  

a) Ser bacharel em Secretariado Executivo; 

b) Atuar em organização que declara desenvolver gestão sustentável; 

c) Aceitar participar da pesquisa. 

A partir desses critérios foram convidados quatro profissionais secretários para 

participarem desta pesquisa. Esse número foi definido de acordo com a disponibilidade das 

participantes. Com o intuito de manter em sigilo a identidade dos participantes, os sujeitos 

foram identificados como: Entrevistada 1, Entrevistada 2, Entrevistada 3 e Entrevistada 4. O 

Quadro 1 apresenta as principais informações acerca dos participantes da pesquisa.  

Quadro 1 – Sujeitos/secretários da pesquisa 

SUJEITO IDADE SEXO TEMPO DE 

GRADUAÇÃO 

SITUAÇÃO DA 

ENTREVISTA 

Entrevistada 1 21 a 30 anos F 2 anos Pouco tempo 

disponível, entre 

atividades/ 20 

minutos gravação 

Entrevistada 2 21 a 30 anos F Menos de 1 ano Ambiente tranquilo/ 

18 minutos de 

gravação 

Entrevistada 3 21 a 30 anos F Menos de 1 ano Pouco tempo 

disponível, entre 

atividades/ 22 

minutos de 

gravação 

Entrevistada 4 31 a 40 anos F Mais de 2 anos Ambiente tranquilo/ 

19 minutos de 

gravação  

Fonte: Elaborado pela autora. 

Segundo Kaufman (20 13, p.73), ”na pesquisa qualitativa o caráter significativo dos 

critérios usuais (idade, profissão, residência) se torna menos operante, eles fixam o quadro, 

mas não o explicam, enquanto que a história do indivíduo explica”. Diante desta proposta de 

atuação para o pesquisador, este autor dispensa a necessidade da elaboração de dezenas de 

perguntas a serem feitas ao informante. Neste caso, cabe ao entrevistador, ciente do método 
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compreensivo, que consiste em entender o sentido que as ações de um indivíduo contêm e não 

apenas o aspecto exterior dessas ações, conduzir a “conversa” a partir dos pontos que deseja 

alcançar, sabendo que dessa conversa poderá sair a melhor pergunta a ser feita, haja vista 

partir daquilo que acabou de ser dito pelo informante (KAUFMANN,2013).  

 Todas as profissionais entrevistadas atuam como secretárias executivas nas organizações 

onde estão inseridas e trabalham a pelo menos 2 anos em média. A entrevistada 1 atua numa 

empresa de advocacia, a entrevistada 2 numa empresa que atua no ramo da engenharia, a 

entrevistada 3 faz parte de uma organização de treinamentos, assessoria e consultoria e a 

entrevistada 4 atua em uma editora especializada em livros didáticos. 

 

4.2. Técnica de pesquisa: a entrevista compreensiva 

 

Pode- se afirmar, de acordo com Vergara (2002), que o método é a maneira de 

conduzir pensamento ou ações para alcançar um objetivo. É também, a disciplina do 

pensamento e das ações para obter maior eficiência no que se deseja realizar. Método e mais 

amplo do que a técnica. A técnica é mais ligada a formas de apresentação imediata do tema. 

Método indica aspectos gerais de ação especifica, e técnica indica o modo de agir, 

objetivamente, para alcançar um objetivo. A técnica utilizada nesta pesquisa foi a entrevista 

compreensiva.  

 Segundo seu idealizador, Kaufmann (1996), a entrevista compreensiva se constitui 

numa metodologia específica em que o pesquisador se torna um construtor que busca 

compreender o todo sem seguir uma norma inflexível. É autoconstruída a partir do processo 

de bricolagem, ou seja, ao mesmo tempo em que se define os caminhos da pesquisa é 

estruturado o caminhar, permitindo construir-se no processo de produção, que é ao mesmo 

tempo artesanal sem deixar de ser científico. 

 Entende-se que a entrevista compreensiva “situada em um plano epistemológico de 

base claramente etnográfica” (SILVA, 2012), nos oportuniza a construção do objeto de estudo, 

ao mesmo tempo em que as possibilidades são levantadas junto ao campo de pesquisa, 

apresentando-se como uma nova forma de percorrer o caminho investigativo, que aproxima a 

ação do poeta ao construir sua poesia ao mesmo tempo em que a vive. Assim, a pesquisa sob 

essa abordagem adquire dinâmica própria ao enfatizar os valores explicitados pelos sujeitos 

sobre o real, através de suas vozes, compreendendo-os como mediadores que contribuem para 

a compreensão das práticas sociais. Assim, apresenta-se a tarefa desafiadora de interpretar as 

vozes dos sujeitos, considerando que suas palavras são tomadas como guia do real. 
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  Essa abordagem propõe desconstruir relações hierárquicas durante o processo de 

pesquisa, priorizando relações de diálogo entre os sujeitos, promovendo uma aproximação 

que pretende ir além da relação superficial, estabelecendo relações de confiança que permitam 

o desvelamento reflexivo da realidade investigada. 

 Kaufmann(2013, p.14), incentiva a criação de um modo próprio de envolvimento entre 

pesquisador e sujeitos, assegurando que a entrevista vá além da relação pergunta/resposta, 

considerando todo o ambiente que envolve a pesquisa, tornando relevante para a produção 

cientifica, as condições que permeiam o momento da coleta de dados. 

 A Entrevista Compreensiva toma emprestada uma orientação técnica de pesquisa 

advinda da abordagem qualitativa, com orientação etnográfica, tendo a entrevista semidiretiva 

como suporte, pois é centrado no gravador o registro do dado, tendo como princípio 

assinalado por Kaufmann (2013, p. 18), a “formalização de um conhecimento pessoal advindo 

do trabalho de campo”. Esta não é uma simples entrevista, que segue um roteiro de questões 

padronizadas, que pode ser aplicada por qualquer sujeito, qualquer pesquisador. Ela tem 

características de originalidade pois se propõe ser uma “escuta atenta” em que as questões que 

envolvem o pesquisador são cuidadosamente lançadas, com o intuito de envolver o 

pesquisado, não sendo necessário ser aplicada da mesma forma a cada sujeito entrevistado, 

considerando que um mesmo sujeito não possui opinião homogênea. Desta forma, a cada 

entrevista o pesquisador tem um olhar particular sobre o objeto. (KAUFMANN,2013 p.39). 

 Os instrumentos de coleta de dados são importantes, mas a centralidade da produção 

cientifica está na análise e interpretação dos dados, ou seja, no processo de construção do 

objeto de estudo. Kaufmann (2013, p. 42), destaca que “o objeto é aquilo que consegue se 

separar do conhecimento comum e da percepção subjetiva do sujeito, graças a procedimentos 

científicos de objetivação”; essa separação que origina o conhecimento cientifico, passa pelo 

distanciamento do conhecimento espontâneo e depende da forma como os problemas são 

explorados. 

 Essa metodologia inverte a forma como se constroem normalmente os objetos de 

estudo, pois toma por base a interpretação da fala dos sujeitos. O primeiro passo é a 

construção de um roteiro de questões, que se expandem ao longo da pesquisa. O segundo 

passo, a categorização das falas. O terceiro passo, a interpretação através da construção de 

sentido. Ao adotar essa abordagem metodológica, busca-se suporte para interpretar a 

explicação dos sentidos atribuídos pelos sujeitos ao seu processo de atuação, contribuição e 

desenvolvimento na gestão sustentável, ou seja, são considerados os seus princípios, os seus 

saberes cotidianos que, segundo Kaufmann (2013), despertam sensibilidade para “perceber o 
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mundo do ponto de vista do outro”. 

  A abordagem da Entrevista Compreensiva assume a implicação existente entre o 

pesquisador e o objeto de pesquisa, reconhecendo-a como ingrediente fundamental que 

valoriza a interlocução entre os envolvidos e aproxima os sujeitos da temática proposta, 

potencializando uma conversa reflexiva, que contribui para a solução de desafios. Segundo 

Silva (2012, p.9), é importante que o pesquisador tenha conhecimento prévio sobre a 

realidade pesquisada evitando a necessidade de situar-se no contexto em meio as conversas, 

facilitando a compreensão do espaço da pesquisa. A escolha dessa metodologia se justifica por 

possibilitar ao pesquisador um ponto de partida para a análise das informações oriundas da 

fala evocada pelas interlocutoras, visto que permite que o objeto de estudo seja descoberto aos 

poucos por meio de uma elaboração teórica que aumenta a cada dia diante do campo de 

pesquisa, conforme Silva (2002). 

  

 

4.3 Instrumento de pesquisa 

 

Para a realização da Entrevista Compreensiva foram necessários alguns passos: as 

conversas foram realizadas, a partir da organização em blocos temáticos, e questões foram 

eliminadas ou incluídas sempre que se fez necessário. Para tanto instrumento de coleta de 

dados utilizado foi um roteiro (grade) de questões semiestruturado para orientar as entrevistas.  

Seguiu-se orientações de Silva (2012, p.10), ao recomendar que o roteiro guie a entrevista 

sobre questões centrais ao objeto de pesquisa sendo evitadas questões periféricas. A vantagem 

desse instrumento é a sua flexibilidade e a possibilidade de rápida adaptação. Ela permite 

ainda obter informações descritivas nas linguagens dos próprios sujeitos. Nesse sentido, cabe 

destacar a importância de que o pesquisador informe os objetivos e garanta a 

confidencialidade, para que os sujeitos possam expor seus pontos de vista de maneira aberta. 

Os materiais básicos para a coleta e análise dos dados foram: instrumento para gravar 

a fala dos sujeitos, o roteiro ou grade (APÊNDICE A) para orientar as gravações contendo 

questões abertas que direcionaram ao tema numa perspectiva não diretiva; as entrevistas e 

suas transcrições. 
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4.4 A análise dos dados 

 

Conforme Gill (2008), existem diferentes abordagens de análise dos discursos, porém, 

sugere que se pense em termos que contenham tradições teóricas mais amplas, como: 1) a 

linguística crítica, semiótica social ou crítica, estudos de linguagem; 2) teoria do ato da fala, 

etnometodologia e analise da conversação, 3) pós-estruturalismo.  

 A análise do discurso segundo Vergara (2010) mostra uma pesquisa que não descarta 

o conteúdo, ou seja, o que está sendo argumentado sobre um determinado tema vai além do 

que aquilo o que é dito ou escrito. Investiga como o conteúdo é utilizado para um alcance de 

algum determinado efeito. A análise de discurso compreende diferentes abordagens e exige do 

pesquisador sensibilidade para a captação e interpretação de subjetividades implícitas em um 

discurso do que ou quem é pesquisado. Dentre de suas principais características segundo 

Vergara (2012) cinco se apresentam numa metodologia de análise de discurso: a) permitir 

reconhecer o significado tanto do que está explicito em uma mensagem quanto do que está 

implícito, então, não somente o que se fala, mas a maneira que se fala; b) permitir ao 

pesquisador tomador dessa metodologia a identificação de como acontece à interação entre 

diferentes membros de uma organização: sua participação, o processo de negociação, as 

manifestações de poder existentes entres os envolvidos; c) identificar a quem se destina a 

mensagem, o receptor, sendo esse um ponto importante de analise; d) o nível de subjetividade 

do pesquisador, haja visto que a análise do discursos trata-se de uma interpretação do discurso 

produzido por outros indivíduos; e) faz exigir do pesquisador uma habilidade de registro dos 

recursos utilizados pelos participantes para intensificar ou mitigar o que está sendo dito, para 

observar aspectos comportamentais emergentes durante o discurso bem como para registrar 

fatos relacionados à situação pesquisada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os dados e desenvolve uma discussão acerca dos resultados da 

pesquisa. Para melhor compreensão, a análise dos discursos das participantes, com base nas 

principais falas, é desenvolvida a seguir em quatro seções, a saber: a inserção do profissional 

no processo de Gestão Sustentável, relação entre a formação profissional e as demandas da 

gestão sustentável, contribuição do Profissional para a gestão sustentável e o papel exercido 

pelo profissional na gestão sustentável.  

 

5.1 A inserção do Profissional no processo de Gestão Sustentável 

Primeiramente, tratou-se da questão da inserção do secretário executivo no processo 

da gestão sustentável e fatos relacionados a isso. As falas da maioria das entrevistadas 

convergiram ao afirmar que as organizações onde atuavam não tinham um direcionamento 

relevante em relação ao tema, conforme destaca uma participante: “É algo feito sem 

planejamento específico, que pode e deve ser melhorado” (Entrevistada 1). Entretanto a 

minoria afirmou que o processo se deu de maneira tida como natural, já que em suas 

organizações a sustentabilidade não é mais incipiente, sendo inclusive um fator de 

diferenciação no mercado onde atuam. Nesse sentido, destaca-se a seguinte fala: “Não há 

dificuldade quanto ao processo, apenas algumas adequações são necessárias” (Entrevistada 4). 

Organizar, gerir e monitorar, envolver e capacitar são fatores críticos de sucesso para trabalhar 

a implementação da sustentabilidade nas organizações. Contudo, é na concretização que se 

consegue efetivar a reflexão estratégica e demonstrar o retorno deste investimento para as 

empresas. Todas as entrevistadas reconhecem e ressaltam a importância da gestão sustentável 

e de suas participações diretas na execução, fiscalização e gerenciamento afirmando que suas 

principais motivações são a consciência sustentável e a constatação da necessidade de 

adequação das organizações a esse tipo de gestão. 

Bernardino e Nunes (2014) mostram alguns fatores que têm impulsionado as empresas 

a aderirem à sustentabilidade como propósito: a melhoria da imagem institucional, a 

motivação da equipe de trabalho, ou ainda, o incentivo ao desenvolvimento social e 

econômico da sociedade. Percebe-se que é crescente a conscientização das organizações 

frente a problemas relacionados ao tema mesmo que muitas delas voltem sua preocupação 

somente para o âmbito econômico. Os citados autores ressaltam ainda que o secretário 

executivo tem desempenhado atividades mais complexas e assertivas para o cumprimento dos 
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objetivos da organização, dentre eles a sustentabilidade. Sendo assim, mostra-se qualificado 

para garantir que todos os membros da organização trabalhem em prol dos objetivos da 

empresa visando, assim, a qualidade das ações desenvolvidas. 

 

5.2 Relação entre a formação profissional e as demandas da gestão sustentável 

Posteriormente, no que diz respeito à formação profissional do Secretário Executivo e 

o desenvolvimento de suas habilidades e competências, o Art. 4º da Lei n° 7.377, de 30 de 

setembro de 1985, traz suas principais atribuições: 

I - planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; II - assistência e 

assessoramento direto a executivos; III - coleta de informações para a consecução de 

objetivos e metas de empresas; IV - redação de textos profissionais especializados, 
inclusive em idioma estrangeiro; V - interpretação e sintetização de textos e 

documentos; VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de 

explanações, inclusive em idioma estrangeiro; VII - versão e tradução em idioma 

estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação da empresa; VIII - registro 

e distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas; IX - orientação da avaliação 

e seleção da correspondência para fins de encaminhamento à chefia; X - 

conhecimentos protocolares (BRASIL, 1985). 

 

Observa-se que a legislação não faz nenhuma referência ao tema, apenas trata do fazer 

cotidiano e pratico das atribuições do profissional analisado, sem ao menos fazer menção a 

sua necessidade de utilizar seus conhecimentos e visão holística necessários para o 

desenvolvimento de atitudes relacionadas a sustentabilidade, assim como a outras 

necessidades organizacionais específicas que podem vir a ser constatadas. 

Apesar da formação multidisciplinar e holística deste profissional, observa-se nos 

relatos apresentados um ponto de destaque no que diz respeito à necessidade de maior 

aprofundamento e desenvolvimento empírico do tema no âmbito acadêmico, incentivando e 

intensificando a qualificação do profissional da área pois, essa formação se apresenta como 

generalista, divergindo da necessidade e da operacionalidade da gestão sustentável, exigidas 

atualmente. Notou-se ainda que, as profissionais que participaram da pesquisa acreditam que 

a maioria dos profissionais da área que atuam no âmbito local não têm o conhecimento 

necessário para exercer a gestão sustentável, ou ainda têm uma visão equivocada sobre isso, o 

que é uma das dificuldades apresentadas para o desenvolvimento e a disseminação desse tipo 

de gestão nas organizações, segundo as mesmas.  

Para Tachizawa (2010), a sustentabilidade nas organizações exige uma nova estrutura 

na administração das empresas e profissionais com formação técnica específica para essa 

integração articulada entre objetivos estratégicos e a proteção do meio ambiente. Como se 

pode observar, na afirmativa a seguir: 



 

39 

Esse novo pensamento precisa ser acompanhado por uma mudança de valores, 

passando da expansão para a conservação, da quantidade para a qualidade, da 

dominação para a parceria. O novo pensamento e o novo sistema de valores, 

juntamente com as correspondentes percepções e novas práticas, constituem o que se 

denomina de “novo paradigma”, com reflexos imediatos nas escolas de formação e 

preparação de administradores (TACHIZAWA, 2010, p. 9). 

 

Quando cita a formação e preparação de administradores, embora não o faça de forma 

clara, Tachizawa (2010) também não exclui outros profissionais que participam de forma 

significativa da gestão de uma organização. Os conceitos aplicados na formação de 

profissionais das Escolas de Negócios das instituições de ensino superior devem considerar 

todos os seus alunos, não somente os administradores de empresas.  

Essa formação deixa um modelo mecanicista e adota uma visão sistêmica das relações 

entre a sustentabilidade e os interesses estratégicos das empresas. Isto resulta em uma 

formação que dependerá da reestruturação dos cursos de Secretariado Executivo, e 

principalmente de investimentos na formação de professores para a condução deste processo 

em sala de aula. Independente do meio que será utilizado, da oferta de disciplinas específicas 

para este fim, ou da formação sustentável dentro dos conteúdos das diferentes disciplinas dos 

cursos. 

De qualquer forma, as ações necessárias para a formação destes profissionais devem 

caminhar em direção a uma formação generalista, mas ao mesmo tempo capaz de formar um 

gestor apto a dialogar com distintas áreas de conhecimento, como destaca Tachizawa (2010, 

p.13): 

A gestão ambiental e da responsabilidade social, para um desenvolvimento que seja 
sustentável econômica, social e ecologicamente, precisa contar com executivos e 

profissionais nas organizações, públicas e privadas, que incorporem tecnologia de 

produção inovadora, regras de decisão estruturadas e demais conhecimentos 

sistêmicos exigidos no contexto em que se inserem. 

 

De acordo com Oliveira, Oliveira e Paula (2014, p. 100):  

Adequar a estrutura curricular dos cursos oferecidos não significa apenas atualizar as 

abordagens das áreas inseridas nas estruturas já existentes, mas sim cabe uma 
análise crítica do cenário no qual os futuros profissionais estarão inseridos, que além 

de egressos melhores preparados para o desempenho de suas atividades, também 

evidencia o caráter multidisciplinar que se espera de um curso de qualidade.  

 

Com base no desenvolvimento sustentável e nas exigências impostas pela 

problemática ambiental, a necessidade de uma nova proposta de ensino aprendizagem nos 

cursos de graduação em Secretariado Executivo fica cada vez mais evidente. As mudanças são 

indicadas não somente para atender a uma necessidade de mercado, mas também para atender 

uma demanda de toda a sociedade. 



 

40 

5.3 Contribuição do Profissional para a gestão sustentável 

 

Ao serem questionadas sobre qual seria a sua contribuição direta como profissionais 

para o desenvolvimento da gestão sustentável, as entrevistadas afirmaram que é 

principalmente a questão da fiscalização, da execução das ações sustentáveis e na sugestão de 

modelos e ações voltadas para o tema, enfatizando que todo o processo está diretamente 

ligado à sua atuação profissional cotidiana, consolidando a importância delas como 

profissionais para a execução e consolidação da gestão sustentável. O principal desafio 

relatado foi a conscientização da necessidade de colaboração de todos os funcionários, nos 

mais diferentes níveis hierárquicos da organização, para a execução desse tipo de gestão. 

Observa-se que as profissionais possuem um perfil de comprometimento com os objetivos da 

organização porque possuem capacidade de visualizar e resolver imprevistos de forma ampla, 

consciente e responsável. Isso permite que elas atuem como facilitadoras de processos, 

assessorando de forma direta os gestores, conquistando resultados significativos e satisfação 

dos clientes (MASCARENHAS; SEPULVEDA; D’ASSUMPÇÃO, 2011). 

Segundo Todorov, Kniess e Chaves (2013, p. 205):  

[...] destaca-se adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da 

qualidade e da produtividade dos serviços; domínio dos recursos de expressão e de 

comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de 

negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; gerenciamento de 

informações, assegurando uniformidade e referencial para diferentes usuários; 

habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão; iniciativa, criatividade, 

determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças consciência das 

implicações e responsabilidades éticas e utilização do raciocínio lógico, crítico e 
analítico. 

 

O secretário executivo possui responsabilidade de desenvolver e aprimorar 

características que compõem seu perfil, como flexibilidade, criatividade, liderança, 

dinamismo, iniciativa, eficiência, descrição, cooperativismo, ética, paciência, 

comprometimento e tomada de decisão (BORTOLOTTO; WILLERS, 2005). Dessa forma, 

torna-se elemento fundamental, como suporte às organizações, no processo decisório, pois, 

além de estar sempre próximo do centro das mudanças, em todas as organizações, a assessoria 

aos níveis decisórios exige do secretário aliar-se à organização. E, nesse aspecto das 

mudanças, é essencial que seja o primeiro profissional a entendê-las e aceitá-las e, 

principalmente, atuar com um agente multiplicador (NEIVA; D’ELIA, 2009). 
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5.4 O papel exercido pelo profissional na gestão sustentável 

 

Ao serem interrogadas sobre o papel especifico do profissional de Secretariado 

Executivo na gestão sustentável, as participantes salientaram a conscientização, a fiscalização, 

a execução, o incentivo a propagação da sustentabilidade através da influência nos 

relacionamentos profissionais e a possibilidade de sugerir inovações e desenvolvê-las, com o 

objetivo de viabilizar a gestão sustentável e contribuir para a difusão da necessidade de 

utilização da mesma nas organizações, melhorando a qualidade de vida em sociedade como 

um todo. 

Ao fazer a relação entre as respostas, percebe-se que, o secretário executivo, possuidor 

de uma formação multidisciplinar, possui características profissionais que podem colaborar 

em vários assuntos da organização, fazendo com que ele seja fundamental nos assuntos mais 

importantes das empresas por meio da sua atuação. Conforme corroboram os autores já 

citados anteriormente, na afirmativa a seguir: 

Percebe-se que os principais atributos, seja em nível de talentos, habilidades e 

competências, ética, ou em nível da estrutura organizacional e dos processos 

gerenciais, o profissional de secretariado executivo está apto para realizar estes tipos 

de estratégias dentro das organizações. Em outras palavras, estes profissionais 

possuem qualidades como: a multifuncionalidade, a conduta ética, a transparência, 
entre outras competências, que fazem deles uma ferramenta útil para a coleta de 

informações a fim de alcançar os objetivos e as metas das organizações, bem como a 

idealização e a aplicação de ações (BERNARDINO; NUNES, P. 10, 2014). 

Verifica-se nas falas das entrevistadas, a constatação do que já foi afirmado 

anteriormente em relação as limitações da implementação da gestão sustentável, 

principalmente no que diz respeito as dificuldades econômicas e à falta de recursos para 

adequação de processos minimizando impactos ambientais (CARVALHO, 2011); 

internalização feita por todos os colaboradores do significado de sustentabilidade, bem como 

de aceitação a novos paradigmas e novas práticas (LIMA; LIRA, 2007) e encontrar 

profissionais com a qualificação e experiência necessárias para implementar esse tipo de 

gestão de maneira correta e eficaz (HRDLICKA, 2009). 

Em suma, verifica-se que o secretário executivo, em estudo, evidencia competências e 

habilidades necessárias para participar das atividades relacionadas à sustentabilidade na 

organização que está inserido, por meio da assessoria executiva, ao desempenhar suas 

atividades na empresa com o intuito de facilitar e cooperar com mudanças. Poderia fazê-lo de 

maneira mais eficiente, categórica, segura e apropriada ao fazer parte de organizações que 

possuem uma consciência da necessidade da gestão sustentável para toda a sociedade e a 

desenvolvesse, investindo no seu capital humano, através de cursos específicos para a 
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qualificação de seus profissionais, contribuindo para o alcance dos seus objetivos 

mercadológicos de maneira mais inteligente e objetiva, prejudicando o mínimo possível ou 

nem sequer prejudicando o meio ambiente, garantindo assim que os recursos naturais 

continuem disponíveis também para as futuras gerações. 

 

Quadro 2 – Falas dos Sujeitos 

 

SUJEITOS BLOCO 

TEMÁTICO 1: 

INSERÇÃO NO 

PROCESSO DE 

GESTÃO 

SUSTENTÁVEL 

BLOCO 

TEMÁTICO 2: 

RELAÇÃO 

ENTRE 

FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

E ATUAÇÃO 

BLOCO 

TEMÁTICO 3: 

CONTRIBUIÇÃO 

DIRETA PARA A 

GESTÃO 

SUSTENTÁVEL 

BLOCO 

TEMÁTICO 4: 

PAPEL 

ESPECÍFICO DO 

PROFISSIONAL 

NA ATUAÇÃO 

DA GESTÃO 

SUSTENTÁVEL 

Entrevistada 1 Através de 

pequenas atitudes 

gerenciais, mas 

nada desenvolvido 

por planejamento 

estratégico, sem 

dificuldades 

Desenvolvimento 

de visão crítica e 

holística, 

necessárias para 

atuação mas nada 

especifico 

Fiscalização, 

conscientização e 

execução 

Fiscalização e 

implementação de 

novas tecnologias 

que contribuam 

para a execução da 

gestão sustentável 

Entrevistada 2 Atitudes gerenciais 
simples, sem 

dificuldades, sem 

planejamento 

Nada específico, 
apenas uma 

formação 

generalizada 

Execução. 
Gerenciamento e 

fiscalização 

Conscientização 
principalmente e 

execução das 

atitudes 

relacionadas ao 

tema 

Entrevistada 3 Através da área de 

atuação da empresa 

e do incentivo a 

pesquisa, 

compreensão do 

tema como 

dificuldade 

Poucas 

contribuições 

devido a uma 

formação 

generalista e a falta 

da prática 

Flexibilidade, 

resolução de 

problemas e 

conscientização 

Incentivo através 

dos 

relacionamentos, 

propagação do 

conhecimento  

Entrevistada 4 Através de 

adaptação, feita 
com planejamento 

pré-estabelecido 

Pouca contribuição 

na formação 
acadêmica, cursos 

de aperfeiçoamento 

na empresa 

Fiscalização e 

gerenciamento 

Busca de 

inovações, 
execução e 

fiscalização 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Verifica-se nas falas acima mencionadas uma disposição de expor a situação 

vivenciada de maneira clara, analisando aspectos importantes para a temática desenvolvida na 

pesquisa, disponibilizando as atenções, conhecimentos e vontades para melhorar, aprender, 

contribuir e disseminar experiências cotidianas com o objetivo de consolidar a gestão 

sustentável nas organizações onde as entrevistadas atuam. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desse estudo possibilitou a análise do papel exercido pelo 

secretário executivo na gestão sustentável contemporânea das organizações nas quais está 

inserido. 

Incialmente, buscou-se averiguar a inserção do secretario executivo no processo 

de desenvolvimento sustentável organizacional. Sobre esse aspecto percebeu-se, com base nos 

discursos, uma atuação direta, comprometida e participante do profissional de Secretariado 

Executivo na sustentabilidade das organizações, uma consciência ambiental evidente por parte 

dos mesmos e um conhecimento claro da necessidade de implementação e pratica da gestão 

sustentável nas organizações e na sociedade como um todo. Entretanto verifica-se também 

algumas dificuldades como a maneira ainda incipiente de inserir na cultura organizacional os 

valores e atitudes que desenvolvem a sustentabilidade por parte dos próprios gestores, a falta 

de conscientização por parte dos colaboradores em todos os níveis hierárquicos da 

necessidade da gestão sustentável e a ausência de comprometimento dos mesmos com a causa 

ambiental. Dentre estes, o principal desafio é o esclarecimento sobre o tema não apenas nas 

organizações como também no âmbito acadêmico, a fim de contribuir para estimular o 

crescimento e o desenvolvimento da sustentabilidade que se faz necessária e é exigida no 

atual contexto social e econômico. 

Essa inserção ocorre, ainda, por meio da execução, fiscalização, gerenciamento e 

influência do secretário executivo nas suas atividades desenvolvidas e atitudes relacionadas a 

esse processo. As principais motivações para o envolvimento desse profissional, na opinião 

dos sujeitos, são a importância do tema para a sociedade de maneira geral e a conscientização 

de ser de sua responsabilidade como profissional a contribuição direta para a consolidação 

desse tipo de gestão. 

Em seguida, a pesquisa objetivou conhecer a relação entre a formação do secretário 

executivo e as demandas organizacionais na gestão sustentável. Verificou-se as principais 

atribuições e competências necessárias para o desenvolvimento desta temática, tais como a 

multifuncionalidade, a conduta ética, a transparência dentre outras, além das atitudes como a 

proatividade, a auto regulação, a busca de novos conhecimentos e conhecimentos 

desenvolvidos no âmbito acadêmico e na prática (visão holística e crítica, gestão de pessoas, 

influenciar relacionamentos) que visam corroborar com a mesma e suas dificuldades 

relacionadas a essa formação que influenciam diretamente na sua atuação profissional na 

gestão sustentável. Nota-se que a relação entre a formação e as demandas da gestão 
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sustentável é o desenvolvimento dos conhecimentos e atitudes exigidos pela mesma e seu 

incentivo por parte das organizações e pela academia. 

 No que se refere a contribuição do secretário executivo para o desenvolvimento 

sustentável as falas revelaram que eles influenciam diretamente nos processos decisórios das 

organizações, promovendo e contribuindo para que as mudanças necessárias sejam 

estabelecidas, alcançando assim os objetivos propostos neste trabalho. 

Conclui-se, portanto, que o papel exercido pelo secretário executivo na gestão 

sustentável contemporânea nas organizações onde está inserido está em atuar, gerir, fiscalizar, 

incentivar, inovar, disseminar o conhecimento e a conscientização necessários para a 

implementação e a propagação da sustentabilidade não apenas onde atua, mas também na 

sociedade que participa, contribuindo para a melhora da qualidade de vida em geral. 

As principais limitações apresentadas pela pesquisa estão no número limitado da 

amostra e no desenvolvimento ainda crescente do tema nas empresas onde atuam as 

profissionais entrevistadas. Considerando-se a importância do tema, torna-se necessário o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas que visem incentivar, disseminar e promover o 

conhecimento e as práticas relacionadas à sustentabilidade em todas as esferas, especialmente 

na acadêmica. Sugere-se que tais pesquisas podem ser desenvolvidas com ênfase na prática e 

na gestão desse conhecimento, bem como a conscientização dos atuais profissionais da área.  
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ANEXO 01 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

GRADE 

 

BLOCO 01 

TEMA: A inserção do profissional no processo de gestão sustentável 

- Como se deu na prática 

- Quais as dificuldades 

- Qual a importância 

- Qual a motivação 

 

BLOCO 02 

TEMA: Relação entre a formação profissional e as demandas da gestão sustentável 

- Que conhecimentos obtidos na formação profissional contribuem para a atuação na gestão 

sustentável 

- Quais os mais importantes 

- Que competências são desenvolvidas na gestão sustentável 

- Quais atitudes são exigidas na execução da gestão sustentável 

 

BLOCO 03 

TEMA: Contribuição do profissional para a gestão sustentável 

- Como acontece na pratica 

- Quais são os desafios 

- Existe conscientização da necessidade e quais os motivos 

 

BLOCO 04 

TEMA: O papel exercido pelo profissional na gestão sustentável 

- Atividades especificas 

- Disseminação do conhecimento 

- Gerenciamento 
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ANEXO 02 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Faculdade de Economia, Administração, Contábeis, Secretariado e Finanças – 
FEAAC 

Departamento de Administração 
Curso de Secretariado Executivo 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu _______________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada  “O papel do Profissional de Secretariado Executivo na 

Gestão Sustentável”  poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados 

para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha 

entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, o pesquisador 

_____________________________________ a realizar a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima 

citados em garantir-me os seguintes direitos: 

 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

coordenador(a) da pesquisa _______________________________________, e após esse 

período, serão destruídos e, 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

 

Fortaleza, Ceará ___/___/______. 

 

                ______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

              ________________________________________________   

Assinatura do pesquisador responsável 
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