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RESUMO 

 
Este estudo teve como objetivo identificar se a natureza internacional da empresa implica no 

desenvolvimento de diferentes competências individuais para o profissional de Secretariado. 

A abordagem foi quantitativa, o método de pesquisa foi o levantamento e a técnica de coleta 

survey. A realização da pesquisa contou com quatro principais etapas. Na primeira etapa a 

escala foi desenvolvida utilizando-se a revisão de literatura. A segunda foi a escolha de dez 

especialistas para a validação da escala. A terceira etapa foi a elaboração do questionário 

validado por profissionais experientes. Por fim, a última etapa foi à aplicação da pesquisa para 

252 profissionais de Secretariado que participaram do COINS- Congresso Internacional de 

Secretariado em Santos de 20 a 22 de agosto de 2015. Os resultados demonstram que uma 

parte do conjunto de competências estabelecido pelo MEC (BRASIL, 2005) está relacionada 

às cinco competências apuradas na pesquisa: relacionamento com o Cliente: trabalhar com 

qualidade, buscando a satisfação do cliente interno e externo. Trabalho em Equipe: trabalhar 

com outros profissionais articulando conhecimento. Gestão do Tempo: atuar com delegação e 

planejamento. Criatividade/Inovação: trabalhar algo novo ou melhorar o que já existe. 

Negociação: incluir a busca de resultados, vantagens mútuas e a construção de um maior 

relacionamento com os clientes, portanto, confirma-se em parte a hipótese 01. Com relação às 

competências comportamentais percebe-se que o profissional pesquisado aponta somente 

quatro das competências apuradas na revisão da literatura, portanto, a hipótese 02 é 

confirmada em parte. Finalizando, de acordo com os dados, não se pode concluir a hipótese 

03: diferença do conjunto de competências do profissional de secretariado, de empresas de 

natureza internacional. A pesquisa indica que os profissionais de empresas de nacionais e 

internacionais desenvolvem competências semelhantes. Acredita-se que os resultados 

contribuam com os pesquisadores interessados nesta área e com os estudos futuros em 

Secretariado no Brasil e em outros países. 

 

Palavras-Chave: Profissional de Secretariado; Competências; Internacionalização.



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to identify if the international nature of the company influences on the 

development of the different individual competencies for the secretariat professional. The 

approach was quantitative and the research methodology was the search of data as well as the 

technical collect survey. The work has three main stages. On the first we have developed the 

scale using the literature review. Following, the second stage, there was the choice of ten 

specialists to the scale validation. On the third, there was the questionnaire preparation 

according to the validation of experienced professionals. And finally, the last stage there was 

the questionnaire application for 252 secretariat professionals who attended the International 

Congress of Secretariat – COINS, August, 20 – 22th,  2015, in  the city of Santos – São Paulo 

- Brazil.  The results have shown that a part of the ensemble of competencies established by 

MEC (BRASIL, 2005) is related to the five constructs which were studied on the research: 

client relationship: quality works searching for the satisfaction of both intern and external 

clients. Team work: working with other professionals articulating knowledge. Time 

management: work with planning and delegation. Creativity/innovation: deal with something 

new or improve the existing work. Negotiation: includes search for results, mutual advantages 

and better customer relationship which confirms hypothesis 01. As for the behavioral 

competences it is observed that the professionals mention only four of the competencies 

studied in the literature review, what confirms hypothesis 02 partially. According to the data 

hypothesis 03 could not be confirmed, if there is a difference in the set of competencies of the 

secretariat professional who work in national or international companies. The research points 

out that the professionals from national and international companies develop similar 

competencies. We believe that the results presented in this work can contribute to researchers 

as well as future studies on Secretariat in Brazil and other countries.  

 

Key words:  Secretariat Professional; Competencies; Internationalization. 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Natureza da Empresa ................................................................................................... 48 

Figura 2. Idade ............................................................................................................................ 48 

Figura 3. Estado .......................................................................................................................... 49 

Figura 4. Formação ..................................................................................................................... 50 

Figura 5. Setor da Empresa ......................................................................................................... 50 

Figura 6. Tempo de Trabalho na Empresa .................................................................................. 51 

Figura 7. Porte da Empresa ......................................................................................................... 51 



 

 

 

LISTA DE QUADROS 
 

 

Quadro 1. Histórico das Competências ...................................................................................... 22 

Quadro 2. Estudos sobre Competências ..................................................................................... 31 

Quadro 3. Composição de Competências: MEC e Autores Pesquisados ................................... 32 

Quadro 4. Competências Comportamentais Identificadas nos Estudos ..................................... 36 

Quadro 5. Percurso Metodológico de Pesquisa .......................................................................... 42 

Quadro 6. Relação das Especialistas .......................................................................................... 43 

Quadro 7. Questões para Validação ........................................................................................... 43 

Quadro 8. Alpha Crombach ....................................................................................................... 46 

Quadro 9. Conjunto de Competências Analisadas ..................................................................... 53 

Quadro 10. Ranking das Competências Analisadas...................................................................64 

Quadro 11. Competências do MEC (Brasil, 2015) X Competências Ressaltadas pelos 

Profissionais de Secretariado......................................................................................................66 

Quadro 12. Competências Comportamentais X Competências Ressaltadas pelos Profissionais de 

Secretariado.................................................................................................................................68 

Quadro 13. Hipóteses...................................................................................................................77 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1. Relacionamento com o Cliente ................................................................................. 54 

Tabela 2. Criatividade/Inovação ............................................................................................... 56 

Tabela 3. Gestão do Tempo ...................................................................................................... 58 

Tabela 4. Trabalho em Equipe .................................................................................................. 60 

Tabela 5. Negociação ............................................................................................................... 62 

Tabela 6. Competências dos profissionais de Secretariado das Empresas Nacionais perante as 

demais ....................................................................................................................................... 70 

Tabela 7. Teste T para as Competências dos Profissionais de Secretariado das Empresas 

Nacionais perante as demais ..................................................................................................... 72 

Tabela 8. Competências dos Profissionais de Secretariado das Empresas Estrangeiras perante 

as demais .................................................................................................................................. 73 

Tabela 9. Teste T para as Competências dos Profissionais de Secretariado das Empresas 

Nacionais perante as demais ..................................................................................................... 74 

Tabela 10.  Competências dos Profissionais de Secretariado das Empresas Internacionalizadas 

perante as demais ...................................................................................................................... 75 

Tabela 11. Teste T para as Competências dos Profissionais de Secretariado das Empresas 

Internacionalizadas perante as demais ...................................................................................... 76 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 14 

1.1 HISTÓRICO DA PROFISSÃO DE SECRETARIADO ....................................................... 14 

1.2 PERFIL DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO……………………………………..15 

1.3 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS……………………………………………16 

1.4 PROBLEMA DE PESQUISA……………………………………………………………....16 

 

1.5. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 17 

 

1.6 JUSTIFICATIVA .................................................................................................................. 18 

 

1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ..................................................................................... 19 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................................ 20 

 

2.1 COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS ...................................................................................... 20 

 

2.2 VALORIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS ................................................ 23 

 
2.3 ESTUDO SOBRE COMPETÊNCIAS E COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS DO 

PROFISSIONAL DE SECRETARIADO ................................................................................... 26 

3 METODOLOGIA ................................................................................................................. 41 

 

3.1 ABORDAGEM QUANTITATIVA ...................................................................................... 41 

 

3.2 MÉTODOS DE PESQUISA ................................................................................................. 41 

 

3.2.1 ETAPA 1: DESENVOLVIMENTO DE ESCALA ............................................................ 42 

 

3.2.2 ETAPA 2: ESCOLHA DE DEZ  ESPECIALISTAS PARA VALIDAÇÃO DA ESCALA 

.......................................................................................................................................................42 

3.2.3 ETAPA 3: ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE ACORDO COM A VALIDAÇÃO 

DAS ESPECIALISTAS .............................................................................................................. 43 

3.2.4 ETAPA 4: PESQUISA COM 252 PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO NO COINS- 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SECRETARIADO, EM SANTOS, DE 20 A 22 DE 

AGOSTO .................................................................................................................................... 44 

3.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA .................................................................................................. 44 

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA....................................................................................................... 45 

3.4.1 SURVEY ............................................................................................................................. 45 

3.4.2 ESCALA…………………………………………………………………………………...45 

3.5. CONSTRUCTOS ................................................................................................................. 45 



 

 

 

3.6 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS……………………………….………………………..47 

 

4 RESULTADOS ...................................................................................................................... 53 

 
4.1. ANÁLISES DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DE 

SECRETARIADO ...................................................................................................................... 53 

4.1.1 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE ........................................................................ 54 

4.1.2 CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO...................................................................................... 55 

4.1.3 GESTÃO DO TEMPO ....................................................................................................... 57 

4.1.4 TRABALHO EM EQUIPE ................................................................................................ 59 

4.1.5 NEGOCIAÇÃO ................................................................................................................. 61 

4.2 ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO DE 

ACORDO COM A NATUREZA DA EMPRESA ..................................................................... 69 

5 CONCLUSÕES ..................................................................................................................... 79 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 83 

Apêndice I ................................................................................................................................... 88 

Apêndice II .................................................................................................................................. 93



14 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. HISTÓRICO DA PROFISSÃO DE SECRETARIADO  

Para estudar sobre o profissional de Secretariado faz-se necessário voltar na história a 

fim de entender qual a importância dessa profissão.  

Segundo Nonato Júnior (2009) o escriba era o personagem da antiguidade que 

dominava amplos conteúdos intelectuais, principalmente, a escrita.  Os escribas ocupavam 

funções de secretário, copista, contador, geógrafo, arquivista, historiador, linguista e escritor, 

além de guerreiro quando acompanhavam o seu líder nas batalhas. Portanto, seria o 

antepassado do secretário. Já os primeiros registros do profissional de Secretariado datam dos 

tempos dos faraós, período em que a atividade era exercida pelo sexo masculino. Em 300 A.C, 

nos tempos de Alexandre Magno, um secretário tinha como encargo entalhar uma tabuinha de 

cera com a espátula e combater nas batalhas contra os inimigos, utilizando-se de espadas. Os 

que exerciam tal função tinham uma posição de prestígio (NEVES, 2008). 

Sabe-se, ainda, que na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os homens foram para os 

campos de batalha e a procura pela profissional do sexo feminino aumentou. A função antes 

exercida exclusivamente por homens passa a incluir a presença da mulher (NEVES, 2008). Em 

resumo, ao longo da história, percebe-se que até o início do Século XX a profissão de 

Secretariado era eminentemente masculina. Mas, a partir das duas guerras mundiais, tivemos a 

entrada da mulher no mercado de trabalho e, a partir desse período, a profissão torna-se 

eminentemente feminina (NATALENSE, 1998). 

No Brasil, na década de 50, acentua-se a entrada do profissional de Secretariado no 

mercado de trabalho, em função da chegada das multinacionais, do segmento automobilístico 

(BRUNO, 2006). Já na área da educação, temos conhecimento de que o primeiro Curso de 

Secretariado Executivo foi criado em 1969, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, 

mas reconhecido somente em 1998. De acordo com informações da Fenassec - Federação 

Nacional das Secretárias e Secretários, o primeiro curso superior reconhecido no Brasil foi o da 

Universidade Federal de Pernambuco, criado em 1970, e reconhecido em 1978 (RIBEIRO, 

2002). 

Na década de 1980, ocorreram algumas conquistas para o profissional de secretariado. 

Uma delas foi a promulgação da Lei de regulamentação n.
 
7.377, de 30 de setembro de 1985. 
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Outra conquista foi a criação do Código de Ética Profissional, em 07 de julho de 1989, 

(ALMEIDA, 2013).  

Em 2002, a profissão conquistou mais uma vitória que foi a participação na atualização 

da CBO - Classificação Brasileira de Ocupações. Em março de 2004, foi aprovada as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), por meio do Parecer CNE/CES n. 102/2004, para o Curso de 

Secretariado Executivo, que tem como objetivo principal a garantia do padrão de qualidade 

para os Cursos de Secretariado (DCN, 2004).  

 

1.2 PERFIL DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 

Além da formação, esse profissional deve ter senso crítico, postura ética, capacidade de 

articulação, utilizar as competências específicas, visão generalista e sistêmica, ser 

empreendedor, gerenciar informações com eficácia, ser proativo, ser criativo, trabalhar em 

equipe fazendo uso de liderança, ter maturidade emocional, enfim, estar aberto para o 

aprendizado contínuo. O profissional de Secretariado está inserido no processo gerencial das 

empresas, trabalha ao lado do poder decisório, otimiza resultados em times, atua como agente 

facilitador fazendo a intermediação entre a empresa e o cliente interno e externo  (NEIVA e 

D´ELIA, 2009).      

Os assistentes assumiram o papel de gestores: lidam com o fluxo de informações, com 

finanças, participam de reuniões, organizam e planejam a rotina e trabalho da sua área. O bom 

profissional de Secretariado aprende assuntos de interesse do seu executivo, resolve problemas 

e assume papel de liderança (DUNCAN, 2011). O profissional de Secretariado, no decorrer da 

sua carreira, se prepara tanto na formação geral como a específica e ajusta suas atitudes de 

acordo com os gestores com quem atua. Enfim, as empresas buscam profissionais com postura 

ética e que estejam adequados com a missão, visão e valores das organizações (PIGNATARO, 

2013).  

De acordo com Isabel Cristina Baptista, presidente do SINSESP - Sindicato das 

Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo, temos aproximadamente dois milhões de 

profissionais de Secretariado no Brasil, sendo seiscentos mil somente em São Paulo 

(informação verbal)
1
.  

                                                      
1
 Informação fornecida por Isabel Cristina Baptista, presidente do Sindicato das Secretárias e Secretários do 

Estado de São Paulo - SINSESP, em 20 de fevereiro de 2016. 
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1.3 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

Em 2005, a partir da publicação da Resolução n. 3, o MEC (BRASIL, 2005) divulgou 

uma relação de competências do Secretariado, que na época estavam de acordo com as 

necessidades das empresas brasileiras e com o envolvimento e o comprometimento desse 

profissional. Após dez anos, percebe-se que ocorreram mudanças no cenário político e 

econômico, fusões, internacionalização de empresas e a chegada de executivos de diferentes 

culturas no mercado brasileiro. Com isso, o perfil desse profissional passa por um processo de 

readequação para atender as exigências dos clientes internos e externos. 

É válido observar que as competências mais utilizadas pelo profissional de 

Secretariado, segundo a pesquisa realizada em sessenta cursos da área de Secretariado, no 

período de 2010 a 2013, com 1.500 participantes (NEIVA e D’ELIA, 2009), são: capacidade 

de realização: realizar tudo que foi planejado com qualidade. Ter um começo, meio e fim em 

todas as atribuições; criatividade e inovação: trabalhar algo novo ou implementar o que já 

existe; Gestão de pessoas: trabalhar de forma qualitativa os relacionamentos dentro do local de 

trabalho. Valorizar as competências e as habilidades de cada funcionário; Compromissos com 

resultados: atitude comprometida é aquela que nos liberta da necessidade de fazer coisas por 

dever ou obrigação; Orientação para o cliente: renovar sempre a conexão com o cliente  e 

encantá-lo em todas as situações; Pensamento estratégico: trabalhar com o foco no futuro, 

mas com ações no presente. Conhecer o negócio da empresa facilita muito o processo; 

Trabalho em equipe: ter uma visão e um objetivo compartilhado; Gestão de projetos: 

envolve organização e planejamento; Liderança: capacidade de liderar pessoas e ajudá-las no 

processo de desenvolvimento. 

Segundo Dutra (2004), percebe-se que, atualmente, competência é uma palavra de 

ordem nas empresas, mas ainda existem alguns debates sobre a sua utilização e 

desenvolvimento por parte das empresas e principalmente na área de Recursos Humanos. 

Nesse sentido, esse estudo analisa se as competências designadas pelo MEC (BRASIL, 2005) 

ainda são desenvolvidas, na sua totalidade, pelos profissionais de Secretariado ou se existem 

mudanças nesse cenário. 

1.4 PROBLEMA DE PESQUISA 

Em 2005, com a publicação da Resolução n. 3, o MEC (BRASIL, 2005) estabelece as 

competências e habilidades do profissional do Secretariado e, com isso, inicia-se uma reflexão 
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maior sobre o futuro dessa profissão. Na época, ele fez um trabalho muito importante, de 

grande contribuição e relevância para área de Secretariado, porém, observa-se que o perfil 

desse profissional mudou. Hoje, o profissional atua como agente facilitador, cogestor,  

empreendedor e consultor, gerando resultados para a organização. 

A iniciativa do MEC (BRASIL, 2005) contribuiu com a profissão de Secretariado, no 

entanto, percebe-se que o conjunto de competências estabelecido em 2005 está compatível, na 

maioria, na área técnica com as competências solicitadas pelas empresas, mas existem lacunas 

na área comportamental, em inteligência emocional, motivação, (NEIVA e D´ELIA, 2009), 

global mindset (ARORA et al, 2004 e MENEGON, REIS e SARFATI, 2013), entre outras. De 

acordo com os estudos dos autores Cheetham e Chivers (1998), Becker, Huselid e Ulrich 

(2001), Zarifian (2001), Fleury (2004), Dutra (2004), Arora et al (2004), Faissal (2005), 

Antonello, Ruas e Boff (2005), Boytzis (2008), Menegon, Reis e Sarfati (2013), Martins e 

Nunes (2013) e Neiva e D´Elia, (2009) conclui-se que não existe um relacionamento equânime 

entre o conjunto de competências, estabelecido pelo MEC (BRASIL, 2005) e a natureza 

internacional da empresa (nacional, nacional internacionalizada e estrangeira no Brasil). 

Dado isso, elabora-se a seguinte questão: quais são as diferenças entre as 

competências dos profissionais de Secretariado que atuam em empresas (nacional, nacional 

internacionalizada e estrangeira no Brasil)? 

1.5 OBJETIVOS 

Ressalta-se que será utilizada a teoria visão baseada em recursos. A visão baseada  em 

recursos defende que os recursos da organização constituem-se no principal determinante de 

vantagem competitiva sustentável (NASSIF e HANASHIRO, 2008). 

Portanto, o objetivo geral dessa dissertação consiste em identificar se a natureza 

internacional da empresa implica no desenvolvimento de diferentes competências individuais 

para os profissionais de Secretariado. 

  O trabalho apresenta os seguintes objetivos específicos: 

1) Analisar se o conjunto de competências do profissional de Secretariado designado 

pelo MEC (BRASIL, 2005): 1- Capacidade de Articulação, de acordo com os níveis de 

competência fixados pelas organizações. 2- Visão generalista  das organizações. 3- Exercício 

de funções gerenciais: planejamento, organização, controle e direção. 4- Utilização de 
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raciocínio lógico, crítico e analítico. 5- Habilidade para lidar com modelos inovadores de 

gestão. 6- Domínio dos recursos de expressão e comunicação. 7- Receptividade e liderança 

para o trabalho em equipe. 8- Adoção de meios alternativos relacionados com a qualidade e 

produtividade de serviços. 9- Gerenciamento de Informações. 10- Gestão e Assessoria 

Administrativa. 11- Capacidade de maximização e otimização dos recursos tecnológicos. 12- 

Eficaz utilização das técnicas secretariais. 13- Iniciativa, criatividade, determinação, vontade 

de aprender, abertura às mudanças, consciência das implicações e responsabilidades éticas do 

seu exercício profissional, atende as exigências do mercado atualmente. 

2) Investigar se existem outras competências que não foram contempladas pelo MEC 

(BRASIL, 2005). 

3) Verificar se o conjunto de competências do profissional de Secretariado, 

designado pelo MEC (BRASIL, 2005) varia de acordo com a natureza da empresa. 

1.6 JUSTIFICATIVA 

Os estudos dos autores: Cheetham e Chivers (1998); Becker, Huselid e Ulrich (2001); 

Zarifian (2001); Fleury (2004); Dutra (2004); Arora et al (2004); Faissal (2005), Antonello, 

Ruas e Boff (2005); Boayatzis (2008) e Menegon, Reis e Sargati (2013) contemplam as 

competências técnicas e comportamentais de forma igualitária, demonstrando assim a 

importância das duas áreas no cenário organizacional. É válido observar que os autores 

estudados não abordam a profissão de Secretariado. Dessa forma, busca-se compreender se 

esse profissional utiliza competências comportamentais.  

O trabalho se estrutura sobre as hipóteses: H1: o conjunto de competências do MEC 

(BRASIL, 2005) se faz presente no trabalho do profissional de Secretariado. H2: o conjunto de 

competências comportamentais é exigido do profissional de Secretariado. H3: existe diferença 

do conjunto de competências do profissional de Secretariado de empresas de natureza 

internacional. 

A Resolução n. 3 do MEC (BRASIL, 2005) relaciona competências relevantes para o 

profissional de Secretariado, mas com o direcionamento predominantemente técnico, deixando 

de contemplar algumas competências comportamentais. Assim, a hipótese gerada desse 

trabalho é que existe diferença entre as competências estabelecidas pelo MEC (BRASIL, 2005) 

e as exigidas pelas empresas. 
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1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está organizada em cinco capítulos. A Introdução, Capítulo 1, contém 

explicações gerais, o objetivo da pesquisa, o problema que será a base, as justificativas; O 

Capítulo 2 trata da revisão teórica e compreende três itens: definições, valorização de 

competências individuais, estudos de alguns autores sobre o assunto e competências 

individuais do profissional de Secretariado. O Capítulo 3 aborda a metodologia da pesquisa, 

uma survey realizada com profissionais de Secretariado. O Capítulo 4 apresenta os resultados 

da pesquisa. E, por último, tem-se o Capítulo 5 com as considerações finais, referências e 

apêndices.
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6 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Evidencia-se que, nessa pesquisa, utilizou-se a visão baseada em recursos e os autores 

Crubellate, Pascucci e Grave (2008) afirmam que tal teoria fundamenta-se na seleção, 

aquisição, disposição de recursos e desenvolvimento de competências essenciais do negócio da 

empresa, buscando bons resultados e posição no mercado. 

Percebe-se que diante de um cenário empresarial agitado, com mudanças contínuas de 

tecnologia e negócios globais faz-se necessário ter vantagens competitivas por meio de 

competências (LEITE e PORSSE, 2003). Nesse sentido, o profissional de Secretariado pode 

contribuir por meio do desenvolvimento de competências essenciais ao negócio da empresa na 

qual atua. 

Ressalta-se que algumas abordagens sobre visão baseada em recursos (VBR) 

consideram as competências, as capacidades e as habilidades como base de conhecimento 

produtivo organizacional. Um dos objetivos da visão baseada em recursos é explicar a 

concepção, a continuidade e o aprimoramento da vantagem competitiva. (KRETZER E 

MENEZES, 2006). Ainda segundo os autores, a visão baseada em recursos sofreu uma 

influência considerável de Penrose (1959), mas o tema vem crescendo a partir dos anos 1990, 

com um incremento na literatura. 

2.1 COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS 

O capítulo aborda as definições sobre competências individuais e indica a evolução do 

conceito ao longo dos anos nos estudos acadêmicos. 

De acordo com a literatura, há estudos sobre competências, mas ainda existem 

algumas discussões e ausência de consenso quanto ao conceito. Pairam dúvidas se os 

profissionais trabalham utilizando as competências exigidas pelas organizações e se os 

Recursos Humanos têm propiciado condições necessárias ao desenvolvimento e aplicação das 

competências individuais. Analisando o debate sobre as competências percebe-se que não é 

possível verificar unanimidade quanto a sua definição, em função de o termo ser utilizado em 

diferentes contextos (DUTRA, 2004). 

Competência é uma característica que demonstra o quanto o indivíduo está se 

desenvolvendo num determinado projeto, trabalho ou tarefa. Competência está relacionada ao 
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conhecimento adquirido e a articulação a partir das habilidades desenvolvidas no dia a dia 

(FLEURY e FLEURY, 2001). 

A competência pode ser definida também como a capacidade que o indivíduo tem de 

tomar iniciativa, fazer mais do que é solicitado e assumir responsabilidades. Competência é a 

inteligência prática de situações que se apoiam sobre os conhecimentos adquiridos 

(ZARIFIAN, 2001). 

Já Dutra (2004) afirma que alguns teóricos compreendem a competência como o 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para que a pessoa desenvolva 

suas atribuições e responsabilidades. Amatucci (2000) afirma que atribuir competências a um 

indivíduo visa torná-lo pronto para a ação consciente e com conhecimento de causa. A 

competência do indivíduo não é um estado, não se reduz a um conhecimento ou know-how 

específico. A rede de conhecimento em que se insere o indivíduo é fundamental para que a 

comunicação seja eficiente como a competência (FLEURY e FLEURY, 2001). 

Os estudos mostram que competência é uma característica importante, vital e que  está 

relacionada ao conhecimento, desempenho e as atitudes de responsabilidade e 

comprometimento de um indivíduo. Segundo a visão de Dutra (2001), para essa pesquisa, 

competência é definida como uma entrega de conhecimentos adquiridos, desenvolvidos e 

aprimorados a partir das habilidades, durante a trajetória de um profissional de Secretariado. 

     Com isso, ele está apto a perceber as necessidades da empresa, dos executivos, 

clientes externos e internos, tornando-se cada vez mais imprescindível ao ambiente 

corporativo, além de competitivo e empregável. 

Perrenoud (1999) define competência como capacidade de mobilizar diversos 

recursos cognitivos para solucionar qualquer tipo de situação. Já Sacristán (2011) afirma que  o 

conceito de competência é confuso e salienta que ainda temos pouca experiência para analisar 

como realizar tudo isso na prática. O autor afirma que a educação por competência vem 

contribuir com o aprendizado real e não como pura erudição. Ele exemplifica com o 

aprendizado de um idioma: quando se aprende um novo idioma, ele deve ser colocado em 

prática numa situação concreta. 

O conceito de competências já não soa mais tão inovador como quando o termo 

começou a ser debatido pela comunidade acadêmica por volta da década de 1980, mas foi a 
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partir da década de 1990 que passou a ser incorporado nos processos de reforma política 

protagonizados por autoridades nacionais em diversos países do mundo (BORGES, 2010). 

Além disso, Iizuka e Almeida (2014) afirmam que existe escassez de pesquisas na 

área de Secretariado conduzidas por Mestres e Doutores e um número reduzido de periódicos e 

livros sobre a profissão. Dessa forma, a maioria dos autores pesquisados, para esse trabalho, é 

da área de Administração e/ou Recursos Humanos. 

No Brasil, na área de Secretariado, existem poucos docentes com formação específica 

e isso afeta diretamente o ensino e a pesquisa. O curso de Secretariado é composto de docentes 

das áreas de Letras, Administração, Psicologia, entre outros. A maioria dos docentes não 

possui Mestrado ou Doutorado na área e, com isso, as pesquisas acadêmicas são incipientes 

(MAÇANEIRO, 2011). 

Para acompanhar a evolução histórica de debates sobre competência, elaborou-se um 

quadro com citações de alguns autores, conforme apresentado a seguir: 

  Quadro 1 – HISTÓRICO DAS COMPETÊNCIAS (Continua…) 

ANO AUTOR HISTÓRICO 

 

 

 Década 

de 1970 

 

 

Fleury e Fleury (2001) 

Ao publicar o paper “Testing for competence rather than 

intelligent”, MCClelland deu início ao debate entre psicólogos e 

administradores sobre competências, nos Estados Unidos. 

Já no debate francês, as competências desenvolvidas por um 

indivíduo podem ser mudadas de acordo com o cargo que ocupa. 

 

 

 

 Década 

de 1980 

 

 

 

Michaux (2011) 

A partir dessa década, iniciam-se investigações crescentes sobre 

competências individuais nos campos da sociologia e da gestão de 

recursos humanos. 

Ainda nessa década, pairava incerteza e a crescente necessidade de 

adaptação a mudanças vai estimular a difusão de capital social. 

Começa a se expressar a necessidade de investimento em 

competências individuais. 

Souza et  al (2008) 
A partir da década de 1980, iniciam-se discussões acadêmicas e 

empresariais sobre competências. 

 Década 

de 1990 

 

Dutra (2004) 

A partir dessa década, o conceito de competência começou a ser 

empregado em trabalhos de intervenção nas empresas brasileiras e 

na adaptação em empresas multinacionais. 
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  Quadro 1 – HISTÓRICO DAS COMPETÊNCIAS (Conclusão) 

ANO AUTOR HISTÓRICO 

 

Ano 

2001 

 

Fleury e Fleury (2001) 

A competência é encontrada no cenário corporativo por meio de 

avaliação das qualificações, para que profissionais ocupem 

determinados cargos. 

Ano 

2013 
Dias et al (2013) 

A competência está ligada diretamente ao conhecimento, ao 

desenvolvimento das habilidades e as atitudes de um indivíduo. 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nas leituras realizadas. 

 

A partir da leitura do quadro histórico, apresentado anteriormente, constata-se a 

evolução das competências ao longo das décadas.  Na década de 1970, iniciam-se os debates 

sobre competências entre Psicólogos e Administradores, nos Estados Unidos. Já na França, as 

discussões giram em torno das competências individuais versus o cargo que o indivíduo ocupa. 

Na década de 1980, iniciam- se as investigações nos campos da Sociologia e Gestão de 

Recursos Humanos. Nessa mesma década, surgem incertezas sobre a necessidade de mudanças. 

Discussões acadêmicas e empresariais também fazem parte dessa década. Na década de 1990, a 

competência começa a ser empregada nas empresas brasileiras e na adaptação em empresas 

multinacionais. No ano  2001, a competência contribuiu nas avaliações de profissionais. No 

ano 2013, a competência se mantém presente no cenário empresarial e acadêmico. 

2.2 VALORIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS 

O processo de valorização dos indivíduos pelo mercado e pela empresa está vinculado 

ao nível de agregação de valor para a empresa ou negócio. No passado, agregação de valor 

podia ser medida de acordo com o cargo, mas, nos últimos vinte anos, essa realidade mudou. 

Hoje, o indivíduo é avaliado e analisado para efeitos de admissão, demissão, promoção, 

aumento salarial etc., levando-se em consideração sua capacidade de entregar-se à empresa 

(DUTRA, 2001). 

Os Recursos Humanos têm utilizado avaliação de competências como ferramenta para 

os processos seletivos e promoções (OLIVEIRA, 2006). Já Dutra (2001) afirma que a gestão de 

pessoas deve ser compreendida como um conjunto de políticas, práticas, padrões atitudinais, 

ações e instrumentos empregados por uma empresa para interferir no comportamento humano e 

direcioná-lo no ambiente de trabalho. 

Já a aprendizagem é um elemento inerente à transformação das competências 
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individuais e coletivas, gerando resultados positivos para as organizações (GUIMARÃES, 

2013). O estabelecimento das competências coletivas depende do desenvolvimento das 

individuais. Assim sendo, as competências individuais e as organizacionais devem trabalhar de 

forma integrada. Com isso, as empresas atingem os seus objetivos (SARSUR, 2007). 

Ubeda (2009) afirma que a gestão de competências individuais pode ser um pilar para 

a gestão estratégica de pessoas porque a empresa pode acompanhar o desenvolvimento dos 

seus funcionários, e, consequentemente, criar e gerir competências organizacionais que 

sustentem suas atividades de inovação. Nesse contexto, a seleção baseada em competências 

individuais é uma forma ética e segura, pela qual o entrevistador pode identificar se o 

candidato tem condições de exercer o cargo oferecido (OLIVEIRA, 2006). Por outro lado, o 

cenário empresarial vem passando por processos de transformações e  os Recursos Humanos 

trabalham para que o profissional esteja adequado às vagas disponíveis nas empresas (DUTRA, 

2001). 

Dutra (2004) explica que quando os profissionais desenvolvem competências 

individuais estão cedendo seu conhecimento a favor da empresa. As empresas, por sua vez, 

oferecem oportunidades para que esse indivíduo tenha um processo de aprendizado 

direcionado e atue em qualquer setor. As organizações investem em treinamentos específicos 

de acordo com a área do profissional. 

Portanto, gestão por competências é um modelo que tem contribuído com algumas 

empresas por meio da remuneração dos profissionais, a retenção de talentos e a agregação de 

resultados à empresa (DIAS, BRITO e BRESSANE, 2010). Mas mesmo com alguns avanços 

no assunto, ainda existem dificuldades operacionais para a implantação da gestão de 

competências em empresas nacionais em função das políticas de remuneração e os modelos 

existentes (PAIVA e MELO, 2008). 

Ressalta-se que as competências individuais adquiridas e desenvolvidas pelos 

funcionários devem agregar valor econômico para as organizações e também valor social para 

o indivíduo. Percebe-se, nos estudos lidos e avaliados, que as competências individuais 

corroboram com as organizacionais e juntas oferecem um resultado surpreendente às empresas. 

Além disso, quando a empresa incentiva o contínuo desenvolvimento de seus funcionários, eles 

ficam mais receptivos às mudanças técnica e comportamental (DAMASCENO, 2007). 

Diante do exposto, conclui-se que para as organizações obterem resultados rápidos é 
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necessário que os profissionais se envolvam e se comprometam no desenvolvimento de 

competências individuais e coletivas (BRUNES e DIAS, 2013). 

É válido observar, também, que a velocidade exigida pelo mundo dos negócios afeta 

diretamente os profissionais que precisam desenvolver competências individuais de acordo 

com as coletivas e as organizacionais. Tais competências se comunicam o tempo todo dentro 

desse cenário dinâmico (SCHOLTEN, 2011). E diante de tantas mudanças, atualmente, o 

profissional é responsável pela sua carreira e deve desenvolver competências individuais e 

permanecer competitivo para o mercado de trabalho. 

Assim, a revisão da literatura mostra que o indivíduo é responsável pelo seu 

desenvolvimento e isso implica em mudança de atitudes e comportamento. As empresas devem 

ter políticas de Recursos Humanos bem atuantes para nortear ações a favor do funcionário e 

reter talentos. Ela deve estimular comportamentos alinhados com os requisitos dos processos 

individual e coletivo de aprendizagem, fortalecendo as core competences (TERRA, 2012). 

A globalização trouxe significativas contribuições e, com isso, algumas competências 

começaram a ser mais trabalhadas. Competências interculturais se tornaram necessárias para 

negócios internacionais e garantindo, desse modo, diferenciais competitivos às empresas. 

(LUSTRI, MIURA e TAKAHASHI, 2005). 

Nesse contexto, os executivos são treinados para atuarem de forma intercultural, pois 

se relacionam com indivíduos de outros países e necessitam do desenvolvimento de 

competências específicas e interculturais (ARORA et al, 2004). Os negócios internacionais 

atraem muitas empresas, e em função disso, é necessário que os profissionais desenvolvam 

competências específicas, entre elas o Global Mindset. 

O Global Mindset é uma característica individual e uma competência passível de 

desenvolvimento, e isso faz com que as empresas busquem candidatos que tenham essa 

característica ou que desenvolvam essa competência (MENEGON, REIS, SARFATI, 2013).  

Orly et al (2006) afirmam que a mentalidade global veio para ficar em função das políticas, das 

estratégias, das habilidades e das competências internacionais.   

Percebe-se que o processo de globalização, as mudanças organizacionais, a 

competitividade acirrada e contínua exigem que os profissionais tenham autonomia,  iniciativa, 

comprometimento com os objetivos e estratégias. As empresas estão cada vez mais exigentes 
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nas contratações e promoções e, com isso, os funcionários devem desenvolver um maior 

número de competências relativas à sua área e maior senso de responsabilidade 

(DAMASCENO, 2007). Em suma, dependendo da área que o profissional atua, as 

competências requisitadas serão específicas. Exemplo: um profissional de Secretariado que 

recebe visitantes estrangeiros com frequência deve conhecer a cultura e desenvolver o Global 

Mindset. 

 
2.3 ESTUDO SOBRE COMPETÊNCIAS E COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS DO 

PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 

O objetivo desse capítulo é verificar se as competências estabelecidas pelo MEC 

(BRASIL, 2005), por meio da Resolução n. 3, de 23 de junho de 2005, estão relacionadas com 

a literatura pesquisada, a saber: 

1- Capacidade de Articulação, de acordo com os níveis de competência fixados pelas 

organizações. 2- Visão generalista das organizações. 3- Exercício de funções gerenciais: 

planejamento, organização, controle e direção. 4- Utilização de raciocínio lógico, crítico e 

analítico. 5- Habilidade para lidar com modelos inovadores de gestão. 6- Domínio dos  

recursos de expressão e comunicação. 7- Receptividade e liderança para o trabalho em equipe. 

8- Adoção de meios alternativos relacionados com a qualidade e produtividade de serviços. 9- 

Gerenciamento de Informações. 10- Gestão e Assessoria Administrativa. 11- Capacidade de 

maximização e otimização dos recursos tecnológicos. 12- Eficaz utilização das técnicas 

secretariais. 13- Iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às 

mudanças, consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu exercício 

profissional. 

Segundo Cheetham e Chivers (1996) existem quatro componentes-chave de 

competência profissional: competências funcionais: capacidade de executar uma série de 

tarefas básicas do trabalho de forma eficaz para a produção de resultados específicos, 

englobando: as ocupações específicas (funções/tarefas); processo e gestão organizacional, que 

são compostas por planejamento, acompanhamento, execução, delegação, autoavaliação e 

gestão do tempo; capacidade mental, como a habilidade de ler, trabalhar com números, dentre 

outras; e física como a coordenação manual, habilidade de digitação etc. 

Competências pessoais ou comportamentais: capacidade de adotar 

comportamentos adequados observáveis em situações relacionadas ao trabalho. Essas 
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englobam: social/profissional, como autoconfiança, persistência, controle das emoções e do 

stress, habilidades em escutar, habilidades interpessoais, empatia, foco em tarefa etc. e 

intraprofissional, que aponta a conformidade com as normas do comportamento profissional. 

Competências cognitivas intelectuais: definidas pelos autores como a posse 

adequada de conhecimentos relacionados ao trabalho e a habilidade de colocá-los em prática. 

Essas englobam: (a) conhecimento técnico/teórico/especialista, que é o conhecimento formal 

(base da profissão), e que inclui a síntese, transferência e habilidade de conceituação etc. (b) 

conhecimento tácito/prático; conhecimentos processuais, que são as rotinas básicas - como, o 

quê, quem, quando etc. (c) conhecimento contextual, ou seja, conhecimento do setor, da 

organização, da geografia e base de clientes; e (d) conhecimento processual que está associado 

aos procedimentos das tarefas mais rotineiras no exercício da função. 

Competências éticas/valores: são valores pessoais e profissionais considerados 

adequados e a capacidade de tomar decisões com base nesses valores em situações de trabalho. 

Essas competências englobam: pessoal, com a adesão à lei, à moral ou aos códigos religiosos e 

sensibilidade às necessidades e valores de outros; e profissional, como a adoção de atitudes 

adequadas, respeito aos códigos de conduta profissional, autorregulação, sensibilidade 

ambiental, centralização do cliente, julgamento ético, reconhecimento dos limites das próprias 

competências, auxílio para o desenvolvimento dos recém-chegados na profissão etc. 

Os autores Cheetham e Chivers (1996) apontam que há inter-relações entre as 

competências citadas anteriormente, formando uma série de metacompetências (comunicação, 

criatividade, solução de problemas e aprendizagem) e transcompetências 

(autodesenvolvimento, agilidade mental, análise e reflexão), que interagem entre si e produzem 

uma série de resultados suscetíveis de serem observados/percebidos por si (autopercepção) e 

pelos outros indivíduos por meio de feedback. 

Becker, Huselid e Ulrich (2001) definem algumas competências da área de Recursos 

Humanos. Credibilidade pessoal: apresenta antecedentes de sucesso, conquista confiança, 

instiga segurança nos outros, demonstra alta integridade, faz perguntas importantes, estrutura 

ideias complexas de maneira útil, assume riscos, faz observações francas e apresenta  sugestões 

sobre determinados negócios. 

Capacidade de gerenciar a mudança: promove confiança e credibilidade no 

relacionamento, tem proatividade na indução da mudança, identifica problemas prioritários e 
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compartilha conhecimentos entre as fronteiras organizacionais. Capacidade de gerenciar a 

cultura: promove processos de transformação cultural e mudanças de comportamentos 

específicos, motiva os funcionários e estimula os executivos para trabalharem de acordo com 

os objetivos da empresa. 

Fornecimento de práticas de recursos humanos: facilita o processo de 

reestruturação organizacional, apresenta projetos de desenvolvimento que contribuem com a 

mudança, trabalha com sistemas de remuneração e facilita a divulgação de informações de 

forma sistêmica sobre os clientes. Conhecimento do negócio: compreende práticas de recursos 

humanos, estrutura organizacional, finanças, marketing, vendas e sistema de informação. 

Zarifian (2001) propõe diferenciação entre algumas competências profissionais a 

serem desenvolvidas nos indivíduos que integram as organizações. Competências sobre 

processo: são os conhecimentos que o indivíduo necessita dominar sobre o processo de 

trabalho de sua empresa. Competências técnicas: são conhecimentos específicos sobre o 

trabalho que deve ser realizado pelo indivíduo: competências sobre a organização: é o 

conhecimento dos saberes referentes à organização de fluxos de trabalho de sua empresa. 

Competências de serviço: o indivíduo necessita aliar sua competência técnica com  a 

preocupação constante sobre o impacto que o seu produto ou serviço terá sobre o consumidor 

final. Competências sociais: refere-se ao “saber ser” do profissional, às atitudes que sustentam 

os comportamentos das pessoas. O autor identifica três domínios dessas competências: 

autonomia, responsabilidades e comunicação. 

Fleury e Fleury (2004) afirma que as competências individuais podem ser 

classificadas em três grandes blocos: as competências de negócio estão ligadas diretamente ao 

conhecimento do individuo ao ambiente interno e externo. As competências técnicas– 

profissionais estão relacionadas à oportunidade que o indivíduo tem em adquirir conhecimento 

para ser usado no seu trabalho diário e com isso, obter resultados satisfatórios para a 

organização. Já as competências sociais estão conectadas com o comportamento necessário 

para que o profissional se relacione com qualidade com todos da equipe. 

Dutra (2004) identifica algumas competências individuais: capacidade analítica: 

envolve possuir concentração/foco para trabalhar com assuntos de forma detalhada. 

Comunicação: compreende em saber ouvir, entender e multiplicar informações, de forma 

coesa e clara. Planejamento e organização: trabalha as prioridades de forma organizada, 
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eficiente, eficaz, com o objetivo de obtenção de resultados. 

Articulação de relacionamentos: envolve construir redes de relacionamento, 

buscando otimizar os resultados e as oportunidades para a empresa e seus stakeholders. 

Negociação: inclui a busca por resultados, vantagens mútuas e a construção de um maior 

relacionamento com os clientes. Multifuncionalidade: utiliza diversos conhecimentos e 

informações, ajustando-os para atender as mudanças no mundo corporativo. Gerenciamento 

de projetos: elabora, estrutura, sistematiza e controla projetos, de acordo com os processos 

organizacionais. 

Faissal (2005) identifica um conjunto de competências específicas para determinados 

grupos de atribuições: Intelectuais: entendimento, lógica de argumentação- síntese e  dialética, 

capacidade de correlacionar fatores e problemas multidimensionados e inteligência prática.  

Funcionais: habilidades essenciais ao domínio da função exercida, capacidade de expansão do 

conhecimento para outras áreas de problema, reconhecimento de oportunidades e atualização 

profissional. 

Organizacionais: capacidade de atender, definir e adaptar prioridades, resolver 

problemas, capacidade de implementação, confiabilidade e postura construtiva em relação a 

mudanças. Produtivas: administração de tempo, foco, follow-up sobre iniciativas anteriores, 

desempenho, resistência ao stress e capacidade de operar em situações críticas, vitalidade e 

estabilidade emocional. Gerenciais: liderança, capacidade de persuadir, integrar e formar 

equipes, além de contribuir para o desenvolvimento de outros. 

Sociais: franqueza, interesse sincero em desenvolver-se, capacidade de lidar com a 

rejeição, resposta a críticas, solidariedade e capacidade de estabelecer interesse e obter 

respostas. Relacionais: capacidade de comunicação, diplomacia e tato, capacidade de inspirar 

outros, carisma e autoridade. Julgamento: capacidade de distinguir o que é ou não relevante, 

antecipar tendências e desdobramentos, possuir um sexto sentido negocial, reconhecer 

competências e “ler entrelinhas”, bem como ajustar ações à relevância do fato gerador. 

Iniciativa: orientação à ação e aos resultados, capacidade de influenciar no processo 

de decisão, motivação, força de vontade, tenacidade e perseverança, aceitação de desafios 

(ponderada pela avaliação dos riscos) e procura permanente por novas ou melhores 

alternativas. 
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Antonello, Ruas e Boff (2005) classificam as competências como: Visão sistêmica: 

capacidade de identificar fragmentos de um problema e entender seu inter-relacionamento. 

Criatividade: habilidade em investigar soluções inovadoras para a modernização dos 

processos. Iniciativa: proatividade para buscar alternativas para atingir os objetivos da 

empresa. 

Postura empreendedora: capacidade de aceitar novos desafios para implementar 

ações inovadoras. Capacidade de decisão: atitudes coerentes com base em fatos e dados. 

Comunicação: habilidades para expressar a linguagem verbal e não verbal. Relacionamento 

interpessoal: estimular o relacionamento pessoal e profissional qualitativo e saudável. 

Negociação: habilidades em desenvolver negócios com o objetivo de obter resultados 

positivos. 

Boyatzis (2008) afirma que de acordo com pesquisas publicadas nos últimos trinta 

anos, os líderes poderosos, profissionais administrativos, profissionais avançados e pessoas 

com trabalho específico, de vendedores a banqueiros, parecem requerer três conjuntos de 

competências como um diferenciador de desempenho. Os conjuntos são: 1) competências 

cognitivas, como pensamento sistemático e reconhecimento de padrões. 2) competências de 

inteligência emocional, incluindo autoconsciência e competências de autogerenciamento. 3) 

competências de inteligência social, incluindo a consciência social e competências de 

gerenciamento de relações. 

Já o Global Mindset é uma característica individual, uma competência passível de 

desenvolvimento e que as empresas buscam nos candidatos que se relacionam com países 

estrangeiros (MENEGON, REIS e SARFATI, 2013). Arora et al (2004) afirmam que é 

necessário avaliar os requisitos importantes para o recrutamento e seleção de gestores globais, 

bem como traçar um plano para treinar e desenvolver indivíduos com perfil adequado para a 

mentalidade global. 

Sabe-se que trabalhar com executivos de países estrangeiros requer atenção aos 

costumes. Atualmente, com o mundo globalizado, existe uma preocupação com as diferenças 

culturais. Os gerentes globais atuam no ambiente multicultural, mantém contato e negociam 

com diversos países. O administrador internacional tem que ser capaz de entender a cultura, 

legislações e a política do país com o qual está negociando (MENEGON, REIS e SARFAFI, 

2013). Arora et al (2004) afirmam que as empresas estão a procura de gerentes globais para 
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atender a demanda desse mercado multicultural. Em resumo, há uma necessidade premente de 

pessoas preparadas para se relacionarem com países de diferentes culturas. 

Observa-se que o profissional de Secretariado tem necessidade de dominar uma ou 

mais línguas estrangeiras em função de atuar em empresas multinacionais e 

internacionalizadas. Esse profissional mantém contato com diferentes culturas, seja através de 

contato pessoal, telefônico, reuniões e conference call (MARTINS e NUNES, 2013).  Portanto, 

o profissional de Secretariado precisa desenvolver a competência Global Mindset  para 

assessorar com mais qualidade. 

Os estudos mostram as competências identificadas por alguns autores: 

 

Quadro 2 – ESTUDOS SOBRE COMPETÊNCIAS 

ANO AUTORES COMPETÊNCIAS 

 

 

1996 

 

 

Cheetham e Chivers 

Funcionais, pessoais / comportamentais, cognitivas intelectuais, 

éticas / valores, comunicação, criatividade, solução de problemas, 

aprendizagem, autodesenvolvimento, agilidade mental, análise e 

reflexão. 

 

2001 

 

Becker, Huselid e Ulrich 

Capacidade de gerenciar a mudança, capacidade de gerenciar a 

cultura, fornecimento de práticas de recursos humanos e 

conhecimento do negócio. 

2001 Zarifian 
Processo, técnicas, organização, serviço e sociais 

(autonomia, responsabilidade e comunicação). 

2004 Fleury e Fleury Negócios, técnicas-profissionais e sociais. 

 

    2004 

 

       Dutra 

Capacidade analítica, comunicação, planejamento e organização, 

articulação de relacionamentos, negociação, multifuncionalidade e 

gerenciamento de projetos. 

2004 Arora et al Global Mindset 

2005 Faissal 
Intelectuais, funcionais, organizacionais, produtivas, 

gerenciais, sociais, relacionais, julgamento e iniciativa. 

 

2005 

 

Antonello, Ruas e Boff 

Visão sistêmica, criatividade, iniciativa, postura, capacidade de 

decisão, comunicação, relacionamento interpessoal e negociação. 

2008 Boyatzis Cognitivas, inteligência emocional e inteligência social. 

2013 Menegon, Reis e Sarfati Global Mindset. 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nas leituras realizadas. 

 

De acordo com a revisão da literatura, conclui-se que existem alguns grupos de 

competências. O quadro a seguir relaciona as competências designadas pelo MEC (BRASIL, 
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2005) e a composição obtida através de autores pesquisados. 

Quadro 3 - COMPOSIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: MEC E AUTORES PESQUISADOS (Continua...) 

COMPETÊNCIAS DESIGNADAS PELO MEC COMPOSIÇÃO 

1. Capacidade de Articulação, de acordo com os níveis de 

competência fixados pelas organizações. Exemplos: 

 Relacionamento e assessoramento aos níveis decisórios. 

 

 Observação do clima organizacional e perfil gestores, 

clientes internos e externos. 

 Questionamento para identificar necessidades e expectativas 

de atendimento e assessoramento. 

Funcionais (Cheetham e Chivers, 1998). 

 

Capacidade de gerenciar cultura (Becker, 

Huselid e Ulrich, 2001). 

Técnicas profissionais (Fleury, 2004). 

2. Visão generalista das organizações. Exemplos: 

 Conhecimento de todos os setores e pessoas responsáveis. 

 

 Atuação no estratégico e operacional. 

 

 Integração à visão, missão, valores, cultura, política 

institucional e o jeito de ser da empresa. 

Visão sistêmica (Antonello, Ruas e Boff, 

2005). 

Negócios (Fleury, 2004). 

3. Exercício de funções gerenciais: planejamento, organização, 

controle e direção. Exemplos: 

 

 Planejamento e organização da agenda do executivo. 

 

 Organização e controle de pagamentos. 

 

 Controle de alguns projetos em parceria com o executivo. 

Funcionais (Cheetmam e Chivers, 1996). 

Planejamento e organização (Dutra, 2004). 

Gerenciamento de projetos (Dutra, 2004). 

4. Utilização de raciocínio lógico, crítico e analítico. Exemplos: 

 

 Estabelecimento de associações entre os três níveis de 

informação que recebe: triagem, encaminhamento e solução. 

 Questionamento ao fazer a análise crítica de algum assunto. 

 

 Utilização do raciocínio analítico das informações, 

processos e rotinas administrativas. 

Capacidade analítica (Dutra, 2004) 

 

Cognitivas intelectuais (Cheetham e 

Chivers, 1996) e (Boyatrzis, 2008). 

Intelectuais (Faissal, 2005). 
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Quadro 3 - COMPOSIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: MEC E AUTORES PESQUISADOS (Continua...) 

COMPETÊNCIAS DESIGNADAS PELO MEC COMPOSIÇÃO 

5. Habilidade para lidar com modelos inovadores de gestão. Exemplos: 

 Envolvimento com as mudanças organizacionais. 

 

 Adaptação a modelos gerenciais trazidos de outros países. 

 

 Atuação como agente facilitador e multiplicador nos processos de 

mudança. 

Organizacionais (Faissal, 2005). 

 

Credibilidade pessoal (Becker, 

Huselid e Ulrich, 2001). 

Autopercepção (Cheetham e 

Chivers, 1996). 

6. Domínio dos recursos de expressão e comunicação. Exemplos: 

 

 Relacionamento com executivos de alto nível. 

 

 Relacionamento com pares. 

 

 Relacionamento com equipe operacional. 

Comunicação (Dutra, 2004). 

 

Relacionais (Faissal, 2005). 

7. Receptividade e liderança para o trabalho em equipe. Exemplos: 

 Boa convivência com os clientes internos e externos. 

 

 Liderança de equipes operacionais e estratégicas. 

 

 Recepção a expatriados de forma acolhedora. 

Sociais (Fleury, Fleury, 2004). 

 

Articulação de relacionamentos 

(Dutra, 2004). 

Gerenciais (Faissal, 2005). 

8. Adoção de meios alternativos relacionados com a qualidade e 

produtividade de serviços. Exemplos: 

 Associação de padrões de qualidade, para criar as alternativas e 

observar as que funcionam na prática. 

 Experimentação, ajustes e melhoria, networking com todos os 

envolvidos no processo. 

 Assessoramento nas reuniões sobre qualidade. 

Multifuncionalidade (Dutra, 

2004). 
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Quadro 3 - COMPOSIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: MEC E AUTORES PESQUISADOS (Continua...) 

COMPETÊNCIAS DESIGNADAS PELO MEC COMPOSIÇÃO 

9. Gerenciamento de Informações. Exemplos: 

 

 Descentralização de informações, mas continua responsável pelo 

resultado. 

 Orientação aos clientes internos e externos. 

 

 Associação das informações sobre a visão global do negócio, com 

as informações da sua área e perfil do gestor. 

Funcionais (Cheetham e 

Chivers, 1996). 

Conhecimento do negócio 

(Cheetham e Chivers, 1996). 

10. Gestão e Assessoria Administrativa. Exemplos: 

 

 Assessoramento a executivos e equipe. 

 

 Pro atividade em todos os projetos. 

 

 Questionamento para levantar critérios e efetuar a assessoria 

administrativa, bem como necessidades e expectativas. 

Julgamento (Faissal, 2005). 

 

Iniciativa (Faissal, 2005). 

11. Capacidade de maximização e otimização dos recursos 

tecnológicos. Exemplos: 

 Utilização de programas específicos da empresa. 

 

 Utilização de ferramentas conhecidas e disponíveis na empresa. 

 Resolução de problemas à distância através da tecnologia. 

Técnicas (Becker, Huselid e Ulrich, 

2001). 

12. Eficaz utilização das técnicas secretariais. Exemplos: 

 

 Arquivamento de processos e documentos. 

 

 Redação de documentos (relatórios, cartas, atas). 

 

 Organização de reuniões e eventos. 

Cognitivas e Intelectuais 

(Cheetham e Chivers, 1996). 
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Quadro 3 - COMPOSIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: MEC E AUTORES PESQUISADOS (Conclusão) 

COMPETÊNCIAS DESIGNADAS PELO MEC COMPOSIÇÃO 

13. Iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, 

abertura às mudanças, consciência das implicações e responsabilidades 

éticas do seu exercício profissional.  Exemplos: 

 Aperfeiçoamento de modelos já existentes de planilhas, relatórios 

etc. 

 Processos contínuos de aprendizagem organizacional. 

 

 Desenvolvimento de comportamento profissional a favor da ética. 

Ética/valores (Cheetham e 

Chivers, 1996). 

Criatividade (Antonello, Ruas e 

Boff, 2005). 

Iniciativa (Antonello, Ruas e Boff, 

2005). 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base na Resolução n. 3, do MEC, e na literatura estudada. 

 

Percebe-se que as competências designadas pelo MEC (BRASIL, 2005) tiveram uma 

importância considerável para profissão de Secretariado. 1- Capacidade de Articulação, de 

acordo com os níveis de competência fixados pelas organizações: 2- Visão generalista das 

organizações. 3- Exercício de funções gerenciais: planejamento, organização, controle e 

direção. 4- Utilização de raciocínio lógico, crítico e analítico. 5- Habilidade para lidar com 

modelos inovadores de gestão. 6- Domínio dos recursos de expressão e comunicação. 7- 

Receptividade e liderança para o trabalho em equipe. 8- Adoção de meios alternativos 

relacionados com a qualidade e produtividade de serviços. 9- Gerenciamento de Informações. 

10- Gestão e Assessoria Administrativa. 11- Capacidade de maximização e otimização dos 

recursos tecnológicos. 12- Eficaz utilização das técnicas secretariais. 13- Iniciativa, 

criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, consciência das 

implicações e responsabilidades éticas do seu exercício profissional. 

Assim sendo, e, considerando os escritos apresentados anteriormente, constata-se a 

existência de treze conjuntos de competências. 

Ao analisar os grupos de competências e as suas composições, observa-se os mais 

adequados para os profissionais de Secretariado, visto que atuam ao lado do poder decisório, 

gerenciam o relacionamento com os clientes internos e externos e assessoram executivos 

brasileiros e expatriados. 

Diante do exposto, propõe-se que: H1: o conjunto de competências do MEC (BRASIL, 

2005) se faz presente no trabalho do profissional de Secretariado.  

As competências designadas pelo MEC datam de 2005, ou seja, há dez anos. Num 
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mercado mutável, como o que vivemos, quantas mudanças ocorreram numa década em relação 

ao perfil profissional, necessidades e expectativas de clientes e pessoas que receberam 

assessoramento, sem mencionar as demais mudanças, que são visíveis em todos os segmentos 

da sociedade. 

Quadro 4 - COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS IDENTIFICADAS NOS ESTUDOS (Continua...) 

ANO AUTORES COMPETÊNCIAS EXEMPLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

Cheetham e 

Chivers 

 

 

 

Gestão do tempo 

 Ponderação nos agendamentos. 

 

 Dedicação e concentração nos projetos. 

 

 Respeito aos horários de trabalho e descanso. 

 

 

 

Ética/valores 

 Procedimentos de acordo com o Código de 

ética da profissão de secretariado. 

 Discrição no conteúdo dos documentos sob a 

sua responsabilidade. 

 Não assinar documentos sem 

conhecimento sobre o assunto. 

 

 

1996 

 

 

 

 

Cheetham e 

Chivers 

 

 

 

Autoconfiança 

 Atuação em cada projeto com confiança nos 

bons resultados. 

 Desenvolvimento de trabalhos relevantes para 

a empresa. 

 Aperfeiçoamento da segurança em 

qualquer trabalho que lhe for confiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheetham e 

Chivers 

 

 

 

 

Persistência 

 Mesmo com dificuldades em algum projeto, 

não desanimar. 

 Levantamento de soluções para finalizar o 

trabalho com qualidade. 

 Estudar sempre cada problema. 

 

 

 

Controle emocional e 

do stress 

 Desenvolvimento de autocontrole. Não se 

irritar por qualquer motivo. 

 Antes de tomar qualquer atitude, respirar e 

pensar. 

 Em alguns momentos, procurar não responder 

à provocação. 
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Quadro 4 - COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS IDENTIFICADAS NOS ESTUDOS (Continua...) 

ANO AUTORES COMPETÊNCIAS EXEMPLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becker, Huselid e 

Ulrich 

 

 

 

 

Credibilidade 

pessoal 

 Conquista de credibilidade para 

apresentar ideias. 

 Obtenção de confiança do executivo e equipe 

para executar alguns projetos. 

 Obtenção de qualidade em todos os projetos. 

 

 

 

Gerenciamento de 

mudanças 

 Dedicação à mudança de forma natural- 

pensando nos benefícios. 

 Atuação com qualidade com executivos de 

outras culturas. 

 Levantamento de ferramentas úteis para a 

empresa. 

 

 

 

2001 

 

 

 

Zarifian 

 

 

 

Sociais 

 Autonomia para lidar com projetos 

específicos. 

 Comunicação pontual com a equipe. 

 

 Atuação com todos os departamentos da 

empresa. 

 

 

 

2004 

 

 

 

Fleury e Fleury 

 

 

Relacionamento com a 

equipe 

 Desenvolvimento de um bom 

relacionamento com todos da equipe. 

 Utilização de “feedback”. 

 

 Orientação pontual à equipe. 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

Dutra 

 

 

 

Articulação de 

relacionamentos 

 Relacionamento qualitativo com todos da 

equipe e indivíduos de outros setores. 

 Construção de redes de relacionamento com 

clientes internos e externos. 

 Sempre que possível participar reuniões 

setoriais e gerais. 
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  Quadro 4 - COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS IDENTIFICADAS NOS ESTUDOS (Continua...) 

ANO AUTORES COMPETÊNCIAS EXEMPLOS 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

Faissal 

 

 

 

 

Liderança 

 Orientação à equipe: recepção, assistente, 

telefonista, motorista etc. 

 Contribuição no desenvolvimento da 

equipe. 

 Agendamento de reuniões periódicas com a 

equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faissal 

 

 

 

Sociais 

 Capacidade em lidar com rejeição. 

 

 Interesse em desenvolver-se em todos os 

assuntos da empresa. 

 Pesquisar sobre a solução de todos os 

problemas da sua área. 

 

 

 

Relacionais 

 Comunicação qualitativa com executivos, 

pares e equipe. 

 Diplomacia para resolver problemas 

comportamentais. 

 Utilização de assertividade. 

 

 

 

Julgamento 

 Utilização do sexto sentido nos negócios. 

 

 Contribuir com sugestões de mudanças. 

 

 Triagem nos assuntos urgentes e 

importantes. 

 

 

 

Motivação 

 Perseverança nos objetivos fixados. 

 

 Aceitação de desafios constantes. 

 

 Contribuição no processo de desenvolvimento 

dos subordinados ou pares. 

 

 

 

 

Criatividade 

 Busca de soluções inovadoras para a empresa. 

 Utilização da criatividade em todos os 

processos. 

 Apresentações para reuniões com muita 

criatividade. 
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Quadro 4 - COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS IDENTIFICADAS NOS ESTUDOS (Conclusão) 

ANO AUTORES COMPETÊNCIAS EXEMPLOS 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

Faissal 

 

 

 

 

Relacionamento 

interpessoal 

 Relacionamento saudável com todos da 

empresa. 

 Inteiração de todos os projetos do setor e da 

empresa. 

 Participação de reuniões sociais, a fim de 

valorizar o relacionamento com os clientes 

internos. 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

Boyatzis 

 

 

 

Inteligência 

emocional 

 Atuação com equilíbrio nos momentos de 

conflito. 

 Administração da ansiedade e do stress 

oriundos do trabalho. 

 Solução dos problemas através de uma boa 

conversa. 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

Menegon, Reis e Sarfati 

 

 

 

Global Mindset 

 Conhecimento da cultura do expatriado. 

 

 Atuação com executivos de outras 

culturas. 

 Preparação emocional para lidar com 

executivos de outras nacionalidades. 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nas leituras realizadas. 

 

O Quadro 4 - Competências Comportamentais Identificadas nos Estudos, segundo 

Cheetham e Chivers (1998), Becker, Huselid e Ulrich (2001), Zarifian (2001), Fleury e Fleury 

(2004), Dutra (2004) Faissal (2005), Antonello, Ruas e Boff (2005), Boyatzis (2008), Neiva e 

D’Elia (2009) e Menegon, Reis e Sarfati (2013), demonstra a importância das competências 

comportamentais dentro do cenário organizacional. Hoje, quando uma empresa contrata um 

profissional de Secretariado, ela deseja um perfil que contemple os dois níveis de competência: 

técnica e comportamental. Muitas empresas priorizam as comportamentais, porque há 

necessidade de o profissional solucionar as demandas de assessoramento, com qualidade e 

agilidade, mas, principalmente, mantendo o seu equilíbrio. Esse desafio torna-se maior, 

considerando que os assessorados têm perfis heterogêneos, vivem num ambiente de pressão 

por resultados, competitividade acirrada, cabendo ao profissional de Secretariado a missão de 

exercitar a inteligência emocional, para poder dar respostas qualitativas e equilibradas. Para 
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desenvolver inteligência emocional é necessário desenvolver, prioritariamente, 

autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Os comportamentos motivacionais também 

são exigidos; como motivação é um aspecto interno, ele só pode ser demonstrado quando o 

profissional de secretariado faz uma escolha consciente da profissão, orgulhando-se de ser 

parte e fazer de fazer parte da sua história e evolução (NEIVA e D´ELIA, 2009). 

Analisando-se o quadro acima, propõe-se que: H2: o conjunto de competências 

comportamentais é exigido do profissional de Secretariado. 

De acordo com Osland (2008) existem muitas competências para executivos globais. 

Caligiuri e Di Santo (2001) entrevistaram três grupos de executivos: pré-expatriados, 

expatriados e repatriados e chegaram à conclusão sobre as competências que são desenvolvidas 

por eles. Realização de negócios em outros países; liderança intercultural, conhecimento da 

estrutura global da empresa; conhecimento de contatos internacionais;  mente aberta (atitude de 

aceitação e experimentação do diferente). 

Já Yeung e Ready (1995) realizaram um estudo com 1.200 gerentes das dez maiores 

corporações em oito países e consideraram-se as seguintes capacidades de um líder global: 

Capacidade de trabalhar e gerenciamento de mudanças; flexibilidade e adaptividade; global 

mindset, articulação de valores e estratégia; comunicação; gerenciamento de redes de 

relacionamento; pensar os negócios de modo integrado; integridade e credibilidade, orientação 

para o cliente; capacidade de gerar melhorias e capacidade de gerar resultados. 

Nesse sentido, Caligiuri e Di Santo (2001) afirmaram que ter conhecimento de 

negócios da empresa contribui para ampliar a capacidade de cada indivíduo em se comunicar, 

administrar conflitos e trabalhar a liderança em determinas situações. É válido observar que o 

profissional de Secretariado atua diretamente com executivos tanto brasileiros como 

estrangeiros. Portanto, é necessário que esse profissional desenvolva competências 

diferenciadas para lidar com culturas de outros países. 

Dado isso, propõe-se que: H3: existe diferença do conjunto de competências do 

profissional de Secretariado que atua nas empresas nacionais e internacionais.
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico adotado para essa pesquisa, cujo 

objetivo geral consiste em identificar se a natureza internacional da empresa implica no 

desenvolvimento de diferentes competências individuais para os profissionais de Secretariado. 

3.1 ABORDAGEM QUANTITATIVA 

Ressalta-se na pesquisa quantitativa o raciocínio lógico e utiliza-se quando existe um 

problema bem definido, concreto e com informações sobre ele (SILVA, LOPES e BRAGA, 

2014). Pesquisa Quantitativa pauta-se na objetividade, adota uma linguagem matemática e é 

influenciada pelo positivismo, que afirma que a realidade deve ser entendida com base na 

análise de dados brutos (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Dados Quantitativos são 

alcançados por meio de escala de medição e solicitam valores numéricos que indicam 

quantificação (ANDERSON, SWEENEY e WILLIAMS, 2007). 

 
 

3.2 MÉTODOS DE PESQUISA 

Nos estudos exploratórios e descritivos utiliza-se o levantamento, que pode ser de 

duas maneiras. Levantamento de uma amostra ou levantamento de uma população. O método 

levantamento apresenta algumas vantagens: conhecimento direto da realidade, economia e 

rapidez (FONSECA, 2002). 

Assim, esse estudo pretende investigar sobre as competências desenvolvidas pelo 

profissional de Secretariado em empresas de natureza nacional e internacional, analisar as 

competências estabelecidas pelo MEC (BRASIL, 2005) e as competências comportamentais 

utilizadas por esse profissional. 

  O percurso metodológico adotado nesse estudo está relacionado a seguir. 
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Quadro 5- PERCURSO METODOLÓGICO DE PESQUISA 

ETAPA 1 ETAPA 2 

Desenvolvimento de escala Escolha de dez especialistas para validação de escala 

ETAPA 3 ETAPA 4 

 

                    Elaboração do questionário de acordo com a validação 

das especialistas 

Pesquisa com 252 profissionais de Secretariado que 

participaram do Congresso Internacional de Secretariado 

- COINS, em Santos, de 20 a 22 de agosto de 2015 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 

3.2.1 ETAPA 1- DESENVOLVIMENTO DE ESCALA 

 

A escala foi desenvolvida utilizando-se a revisão da literatura por meio dos autores 

Barros et al (2013), Felício et al (2007), Brandão, Andrade e Guimarães (2012) e Sant’Anna, 

Moraes e Kilimnik (2005) e Neiva e D´Elia (2009). Constataram-se doze constructos que 

foram separados em grupos: Relacionamento com o Cliente: trabalhar com qualidade, 

buscando a satisfação do cliente interno e externo. Gestão de Mudanças: promover mudanças 

de processos e estratégias. Criatividade/Inovação: trabalhar algo novo ou implementar o que 

já existe. Comunicação: saber ouvir, entender e multiplicar informações, de forma coesa e 

clara. Gestão do Tempo: atuar com delegação e planejamento. Trabalho em Equipe: 

trabalhar com outros profissionais articulando conhecimento. Gestão de Pessoas: integrar, 

persuadir e formar pessoas, destacando o potencial de cada profissional. Organização e 

Planejamento: fixar prioridades de forma organizada, eficiente, eficaz, com o objetivo de 

obtenção de resultados. Tecnologia: aprender e utilizar novos conceitos de tecnologia. 

Negociação: incluir a busca de resultados, vantagens mútuas e a construção de um maior 

relacionamento com os clientes. Relacionamento interpessoal: estimular o relacionamento 

pessoal e profissional qualitativo e saudável. Gestão estratégica: trabalhar com processos de 

desenvolvimento e execução de projetos, visando resultados satisfatórios para a organização. 

3.2.2 ETAPA 2:   ESCOLHA DE  DEZ ESPECIALISTAS  PARA   VALIDAÇÃO  DA 

ESCALA 

Foram contatadas e entrevistas dez especialistas da área de Secretariado via Skype e 

pessoalmente durante uma reunião do Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São 
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Paulo: consultoras, palestrantes, coaching, secretárias e assessora executiva para a validação da 

escala: relacionamento com o cliente, gestão de mudanças, criatividade/inovação, 

comunicação, gestão do tempo, trabalho em equipe, gestão de pessoas, organização e 

planejamento, tecnologia, negociação, relacionamento interpessoal e gestão estratégica. 

 

Quadro 6- RELAÇÃO DAS ESPECIALISTAS  

ESPECIALISTA ATUAÇÃO TEMPO FORMAÇÃO 

1 Assessora Executiva 19 anos Secretariado Executivo 

2 Secretária 30 anos Serviço Social 

3 Secretária Remota 3 anos Secretariado Executivo 

4 Secretária 13 anos Secretariado Executivo 

5 Consultora/Coaching/Palestrante 20 anos Letras 

6 Consultora/Palestrante 5 anos Secretariado Executivo 

7 Secretária 24 anos Secretariado Executivo 

8 Secretária 25 anos Secretariado Executivo 

9 Secretária 7 anos Letras 

10 Secretária 4 anos Secretariado Executivo 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 
Quadro 7 - QUESTÕES PARA VALIDAÇÃO 

 

 

 

ESPECIALISTAS 

 

O que achou da 

ordem das questões 

abordadas no 

questionário? 

 

 

Mudaria ou 

acrescentaria algo 

nas questões? 

 

 

Qual foi o tempo 

gasto para 

responder as 48 

questões? 

 

 

Você acredita 

que os 

profissionais 

respondentes 

entenderão as 

questões? 

1 Adequada Não 7 minutos 

 

Sim 

2 Adequada Mudaria somente a 2ª 

questão do bloco 6 

19 minutos Sim 

3 Adequada Não 6 minutos Sim 

4 Inverteria os blocos 

11 e 12 

Mudaria a 4ª questão 

no bloco 12 

10 minutos  

5 Adequada Não 10 minutos Sim 

6 Adequada Não 9 minutos Sim 

7 Adequada Não 5 minutos Sim 

8 Adequada Não 10 minutos Sim 

9 Adequada Não 15 minutos Sim 

10 Mudaria a ordem dos 

blocos 7 e 8 

Mudaria a questão 3 

do bloco 5 

5 minutos Sim 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

3.2.3 ETAPA 3: ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE ACORDO COM A 

VALIDAÇÃO DAS  DEZ ESPECIALISTAS 



44 
 

 

 

O questionário foi elaborado de acordo com a revisão da literatura, a partir de autores 

tais como Barros et al (2013), Felício et al (2007), Brandão, Andrade e Guimarães (2012), 

Sant’Anna, Moraes e Kilimnik (2005) e Neiva e D´Elia (2009), além de consideramos a 

validação das especialistas. As especialistas avaliaram o questionário e responderam as 

questões constantes no quadro 7. Todos os itens apontados foram atendidos. A autora 

acrescentou itens como dados pessoais: idade, formação acadêmica, setor da empresa, tempo 

de trabalho, cargo na empresa, porte da empresa e natureza da empresa. Para fins de consulta, o 

questionário que foi aplicado encontra-se no Apêndice I desta Dissertação.  

3.2.4 ETAPA 4: PESQUISA COM 252 PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO NO COINS- 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SECRETARIADO, EM SANTOS, DE 20 A 22 DE 

AGOSTO. 

O questionário foi aplicado a 252 profissionais de Secretariado, durante os intervalos 

das atividades, nas salas de palestras, do Congresso Internacional de Secretariado – COINS, 

que ocorreu em Santos/SP, no período de 20 a 22 de agosto de 2015. Observa-se que a amostra 

foi escolhida de acordo com a conveniência da autora porque haveria um bom número de 

profissionais de Secretariado reunidos neste evento, no período do encaminhamento do 

questionário.  

    A relação de participantes do COINS, Edição 2015, foi formada por assistentes 

executivos, assessores, secretários português, secretários bilíngues, secretários de presidência e 

diretoria, assistentes, assistentes administrativos, estagiários e assistentes de secretário.  

Dessa forma, por meio desse instrumento, buscou-se conhecer um pouco mais dessa 

profissão, saber realmente quais as competências que esses profissionais desenvolvem e se o 

conjunto de competências designadas pelo MEC (BRASIL, 2005) atende as exigências do 

mercado atual. 

3.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

É válido descrever um pouco mais da população de Secretariado.  Esse profissional 

atua como o elo entre clientes internos e externos, parceiros, fornecedores, além de gerenciar 

informações, administrar processos de trabalho, enfim, desenvolve tanto as competências 

técnicas como comportamentais no exercício das suas funções (NEIVA e D´ELIA, 2009).  

Além disso, de acordo com informações cedidas pelo Sindicato das Secretárias e 
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Secretários do Estado de São Paulo, torna-se importante considerar que existem dois milhões 

de profissionais de Secretariado no Brasil, sendo seiscentos mil somente no Estado de São 

Paulo. 

O corpus da pesquisa perfaz um total de 252 profissionais de Secretariado, de 

empresas nacionais, estrangeiras e nacionais internacionalizadas. Essa amostra representa 

pequena parte do universo da categoria de Secretariado, cujo número é de seiscentos mil 

profissionais, no Estado de São Paulo, e cerca de dois milhões no Brasil. O questionário era 

composto por doze conjuntos de competências e foram aplicados durante o COINS, que 

ocorreu em Santos, no período de 20 a 22 de agosto de 2015. 

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA 

 

3.4.1 SURVEY 

Pesquisa que busca informação diretamente com um grupo de interesse a respeito  dos 

dados que se pretende obter. A pesquisa survey tem como objetivo principal a obtenção  de 

dados ou informações sobre as características ou opiniões de determinado grupo de  pessoas. 

Nesse tipo de pesquisa não é obrigatório a identificação, com isso, o sigilo  é mantido. Utiliza-

se a técnica de coleta survey para descobrir o que é importante no campo de conhecimento do 

individuo (FONSECA, 2002). 

Survey é um instrumento de coleta de dados, que pode ser um questionário aplicado 

numa amostra de tamanho grande, utilizando-se de técnicas de amostragem e análises 

estatísticas (BERTO e NAKANO, 2000). No caso do profissional de Secretariado, busca-se 

descortinar as competências que esse profissional desenvolve na sua rotina de trabalho e 

também investigar se as competências designadas pelo MEC (BRASIL, 2005) ainda estão 

atualizadas. 

 
3.4.2 ESCALA 

 

De acordo com a dimensionalidade usadas pelos autores Barros et al (2013), Felício et 

al (2007), Brandão, Andrade e Guimarães (2012) e Sant’anna, Moraes e Kilimnik (2005) foi 

proposto uma escala Likert de cinco pontos, sendo um para discordo totalmente e cinco para 

concordo totalmente. 

 

3.5. CONSTRUCTOS 
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  Inicialmente, parece importante conhecermos a definição do termo e sua aplicabilidade. 

Para Carvalho (2003, p. 424) construtos são “idéias e termos categoriais, princípios condutores, 

opiniões influentes ou conceitos essenciais adotados, em uma teoria ou área de estudo”. Ainda 

na visão da autora, 

os ‘construtos’ são palavras ou expressões brilhantemente inventadas no plano de uma 

investigação, de um programa de pesquisa, de uma teoria ou de um discurso de efeito 

teorizante. A função deles é mediar a distinção do objeto como percebido, além de 

facilitar a conceituação das relações dos sujeitos envolvidos na pesquisa, favorecendo 

a delimitação do espaço de alcance da verdade ou do campo de compreensão 

epistemológica dos resultados da investigação (CARVALHO, 2003, p. 424). 

Já o coeficiente Alpha é uma ferramenta estatística e foi apresentado por Lee J. 

Cronbach, em 1951. É um índice usado para medir a confiabilidade de uma escala (CORTINA, 

1993). 

De acordo com o Alpha Cronbach, os constructos gestão de mudanças, comunicação, 

gestão de pessoas, organização e planejamento, tecnologia, relacionamento interpessoal e 

gestão estratégica ficaram abaixo de 0,500, dessa forma, as variáveis estão medindo dados 

divergentes. Assim sendo, o conjunto inicial, de doze competências que seria analisado foi 

reduzido para cinco. 

Nos constructos da tabela abaixo, o valor de Alpha Cronbach foi maior que 0,500. 

Logo, esse conjunto de competências foi considerado nesta Dissertação porque as variáveis 

estão medindo dados equivalentes. 

Quadro 8- ALPHA CRONBACH 

CONSTRUCTO ALPHA CRONBACH 

Relacionamento com o cliente 0,503 

Criatividade 0,541 

Gestão do tempo 0,567 

Trabalho em equipe 0,593 

Negociação 0,548 

Fonte: Elaborado pela autora (2015), a partir dos dados coletados. 

No constructo Relacionamento com o Cliente o Alpha Cronbach é 0,503, por 

conseguinte, as variáveis estão medindo dados semelhantes.  O constructo relacionamento com 

o cliente é formado pelas variáveis: com frequência, direciono esforços para a satisfação dos 

clientes, vejo os clientes internos e externos, frequentemente, como fonte de resultados da 

empresa. Resolvo os problemas dos clientes internos e externos. Conheço o perfil e as 

expectativas dos clientes internos e externos. 
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No constructo Criatividade o Alpha Cronbach é 0,541, por consequência, as variáveis 

estão medindo dados similares. Esse constructo é formado pelas varáveis: com frequência, 

exerço atividades utilizando a criatividade. Continuamente resolvo problemas de forma 

criativa. No meu dia a dia ganho credibilidade do meu gestor quando utilizo criatividade nos 

projetos e atividades rotineiras. Exijo criatividade da minha equipe. 

No constructo Gestão do Tempo o Alpha Cronbach é 0,567, portanto, todas as 

variáveis, exceto a 30 (Eventualmente, delego atribuições para minha equipe e com isso, me 

dedico a projetos importantes da minha área) estão medindo o mesmo objeto. As variáveis que 

compõem esse constructo são: com frequência, administro o tempo por meio de planejamento 

e estabelecimento de prioridades. Trabalho administrando o tempo e realizando muitas 

atividades. Delego atribuições para minha equipe e com isso, me dedico a projetos importantes 

da minha área. Continuamente, trabalho com gestão do tempo em reuniões e eventos. 

No constructo Trabalho em Equipe o Alpha Conbrach é de 0,593, por isso, as 

variáveis estão medindo dados semelhantes. Nesse constructo estão as variáveis: 

constantemente, motivo minha equipe para participar de projetos. Compartilho informações 

com a minha equipe, com frequência. No meu dia a dia, mantenho um relacionamento mais 

próximo com a minha equipe.  Na minha rotina diária estimulo a minha equipe na tomada de 

decisões. 

No constructo Negociação o Alpha Conbrach é 0,548, assim, as variáveis estão 

medindo dados equivalentes. Nesse constructo estão as variáveis: frequentemente, negocio 

envolvendo parceiros. Sou exigida nas negociações com clientes internos e externos. 

Continuamente, apresento propostas de negociação. Negocio com agências de viagens, hotéis, 

buffets e outros segmentos. 

3.6. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

A figura 1 apresenta os resultados obtidos para a natureza da empresa. Dos 252 

respondentes, 59,5% atuam em empresas de natureza nacional, 21,8% em empresas de natureza 

nacional internacionalizada e 18,7% empresas estrangeiras no Brasil. 
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Figura 1. NATUREZA DA EMPRESA 

 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

 
A figura 2, por sua vez, apresenta os resultados obtidos para a idade. Dos 252 

respondentes, 16% correspondem à faixa etária entre 18 e 27 anos. Outros 31,2% fazem 

parte da faixa etária entre 28 a 37 anos. Já 30,4% pertencem à faixa etária entre 38 a 47 

anos. Os que estão na faixa etária de 48 a 58 anos representam 21,6%. Finalizando, 1,6% 

fazem parte da faixa etária entre 59 a 66 anos. 

Figura 2. IDADE 

 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

A figura 3 apresenta os resultados obtidos para os Estados participantes da pesquisa. 

Uma pessoa disse ser do Amapá, duas do Amazonas, duas da Bahia, cinco do Ceará, nove do 

Distrito Federal, dez do Mato Grosso, duas do Mato Grosso do Sul, oito de Minas Gerais, dez 

do Pará, nove do Paraná, três de Pernambuco, seis do Rio de Janeiro, duas do Rio Grande do 

Sul, cinco de Santa Catarina, cento e setenta e seis de São Paulo e, por fim, duas disseram ser 
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do Estado de Sergipe. 

Figura 3. ESTADO 
 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

A figura 4 apresenta os resultados obtidos para a formação dos pesquisados. A 

formação acadêmica predominante no público da amostra é graduação completa (em 

secretariado e outros cursos) com 47,6%, seguido de 27% com pós-graduação completa, 

depois 13,1% com graduação incompleta, 9,5% com pós-graduação incompleta e, 

finalmente, 2,8% com ensino médio completo. 



50 
 

 

 

Figura 4. FORMAÇÃO 
 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

    A figura 5, por sua vez, apresenta os resultados obtidos para o setor em que a 

empresa está atuando. Constata-se que o setor de serviços é o predominante no público da 

coleta, com 60,3%, em seguida aparece a Indústria, 33,3%, o Comércio com 4,0% e 2,4% 

vai para o Agronegócio. 

Figura 5. SETOR DA EMPRESA 
 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 
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   A seguir tem-se a figura 6 que apresenta os resultados obtidos para o tempo de 

trabalho na empresa. Observa-se que 38,8% trabalham de um a quatro anos na empresa, 

outros 19,5% de cinco a nove anos, 12,8% de dez a quatorze anos, 12,0% de quinze a 

dezenove anos, 5,2% de vinte a vinte e cinco anos, 8,4% de vinte e seis a trinta e um anos, e 

por fim, 3,6% de trinta e dois a quarenta e um anos. 

Figura 6. TEMPO DE TRABALHO NA EMPRESA 
 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

Mostrar o porte da empresa é o objetivo da figura 7 a seguir. Observa-se que a 

amostra é formada por 69,4% de pessoas que trabalham em grandes empresas, 19% em 

médias empresas e 11,5% em pequenas e microempresas. 

 

Figura 7.  PORTE DA EMPRESA 
 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 
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CARGO NA EMPRESA 

Pudemos observar que 50% dos respondentes dessa amostra são assistentes executivos, 

assessores, secretários bilíngues, secretários de presidência e diretoria, 34,1% são assistentes, 

secretários e secretários português, 9,9% são assistentes administrativos, estagiários e 

assistentes de secretário. Em conclusão, 6,0% são analistas da qualidade, analistas de PCP, 

analistas de planejamento, analistas de suporte, analista executivo pleno, analista secretário 

executivo, auxiliar educacional, chefe administrativo, chefe de ensino, consultor de vendas, 

coordenador, diretor de serviços acadêmicos e engenheiro. Consideraram-se todas as 

nomenclaturas, pois mesmo não tendo o registro como profissionais de Secretariado, os 

respondentes atuam na função. 
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4 RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os principais resultados obtidos na 

pesquisa de campo e serão analisadas as três hipóteses propostas nesta Dissertação. 

4.1. ANÁLISES DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS 

DE SECRETARIADO 

O cenário corporativo está cada vez mais exigente e competitivo e, dessa forma, o 

profissional de Secretariado deve desenvolver muitas competências em suas atividades diárias 

para suprir as necessidades das empresas e dos executivos. Nesse item analisamos as 

competências que são utilizadas pelos profissionais de Secretariado pesquisados. Isso quer 

dizer que foram testadas as hipóteses apresentadas no início desta pesquisa: H1: o conjunto de 

competências do MEC (BRASIL, 2005) se faz presente no trabalho do profissional de 

Secretariado. H2: o conjunto de competências comportamentais é exigido do profissional de 

Secretariado. Dessa forma, abaixo é apresentada a estatística descritiva das cinco 

competências apuradas na pesquisa e dividida em colunas: 1) competências estabelecidas pelo 

MEC, 2) competências comportamentais e a 3) competências estabelecidas pelo MEC e as 

comportamentais.  

Quadro 9- CONJUNTO DE COMPETÊNCIAS ANALISADAS 

COMPETÊNCIAS DO MEC COMPETÊNCIAS 

COMPORTAMENTAIS 

COMPETÊNCIAS DO MEC 

E COMPORTAMENTAIS 

Relacionamento com o 

cliente 

Relacionamento com o 

cliente 

Relacionamento com o 

cliente 

Negociação   

Trabalho em Equipe Trabalho em Equipe Trabalho em Equipe 

Gestão do Tempo Gestão do Tempo Gestão do Tempo 

Criatividade/Inovação Criatividade Criatividade 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

 

No quadro 9 percebe-se que as competências Relacionamento com o Cliente, 

Trabalho em Equipe, Gestão do Tempo e Criatividade/Inovação estão contempladas no MEC, 

(BRASIL, 2005) e  nas competências comportamentais estudadas nessa Dissertação. A 

competência Negociação é considerada apenas nas competências do MEC (BRASIL, 2015). 
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4.1.1 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

Quanto ao Relacionamento com o Cliente, 93% direcionam seus esforços para a 

excelência no atendimento ao cliente. Outros 90,9% enxergam os clientes como fonte de 

resultados da empresa. Já 73,8% trabalham para resolução dos problemas dos clientes e 66% 

tem bom conhecimento do perfil e das expectativas dos clientes internos externos. 

A tabela 1 mostra a estatística descritiva do constructo. Percebe-se que 74,2% dos 

respondentes apontam que tem um bom relacionamento com o cliente. 

 

Tabela 1- RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

  

Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 2,00 1 ,4 ,4 ,4 

 2,50 1 ,4 ,4 ,8 

 2,75 1 ,4 ,4 1,2 

 3,00 11 4,4 4,4 5,6 

 3,25 13 5,2 5,2 10,7 

 3,50 19 7,5 7,5 18,3 

 3,75 19 7,5 7,5 25,8 

 4,00 30 11,9 11,9 37,7 

 4,25 32 12,7 12,7 50,4 

 4,50 34 13,5 13,5 63,9 

 4,75 25 9,9 9,9 73,8 

 5,00 66 26,2 26,2 100,0 

 Total 252 100,0 100,0  

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

A análise da tabela 1 reitera a hipótese da pesquisadora de que a competência de 

relacionamento com o cliente é amplamente necessária ao profissional de Secretariado. Em 

toda a sua extensão, a variável valida demonstra que 74,2% dos 252 respondentes, ou seja, 

187 pessoas apontam que possuem bom relacionamento com o cliente, uma vez que 

apresentam 4 como valor mínimo de média das respostas. 

Em outras palavras, pode-se compreender a tabela da seguinte forma: a primeira 

coluna apresenta a média das respostas de cada colaborador da pesquisa para as perguntas do 

questionário envolvendo determinado constructo, que neste primeiro caso é relacionamento 

com o cliente, formado por quatro assertivas dispostas no questionário nas questões de 1 a 4. 
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Portanto, se determinado colaborador atribuiu as notas 3, 5, 4 e 4 para as perguntas 

do questionário referentes ao constructo Relacionamento com o Cliente, ele aparecerá na 

tabela como um dos 30 integrantes de nota média 4; que na escala Likert corresponderia a  

concordar, ao menos parcialmente, com as assertivas feitas pela pesquisadora. 

Em contrapartida, apenas três dos respondentes afirmaram que discordam da hipótese 

de que ter um bom relacionamento com o cliente é um dos pilares para a solidificação do 

profissional de Secretariado numa empresa, seja ela nacional, internacionalizada ou mesmo 

estrangeira. 

Como relatado na seção 4, em que foram feitas análises mais detalhadas sobre cada 

uma das respostas dadas às questões envolvendo o constructo aqui analisado, os participantes 

do Congresso Internacional de Secretariado em 2015, respondentes da pesquisa, atribuíram 

notas de que utilizam e enxergam o relacionamento com o cliente como um de seus atributos 

chave para o dia a dia em mais de 65% dos casos para todas as questões, envolvendo desde 

direcionar esforços para a satisfação dos clientes a até mesmo resolver com frequência os 

problemas do cliente e atuar como um dos agentes de negócio da instituição. 

4.1.2 CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 

      As competências Criatividade e Inovação foram abordadas na pesquisa aplicada no 

COINS - Congresso Internacional de Secretariado, por meio de quatro perguntas, elencadas a 

seguir: 1) Com frequência, exerço atividades utilizando a criatividade; 2) continuamente, 

resolvo problemas de forma criativa; 3) acredito que o gestor valoriza a criatividade que 

utilizo nos projetos e atividades rotineiras; 4) costumo exigir criatividade da minha equipe. 

Quanto à Criatividade e Inovação, 63,1% exercem atividades com criatividade. 

Outros 69,1% resolvem problemas utilizando a criatividade. Já 59,5% acreditam que o gestor 

valoriza a sua criatividade utilizada nos projetos e atividades rotineiras. Por fim, 56,8% 

exigem criatividade da sua equipe. 

A tabela 2 mostra a estatística descritiva do constructo. Percebe-se que 45,2% dos 

respondentes indicam que utilizam a criatividade no desempenho das suas funções.
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Tabela 2 - CRIATIVIDADE/INOVAÇÃO 
 

 Frequência Porcentagem Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 1,25 1 ,4 ,4 ,4 

 2,00 1 ,4 ,4 ,8 

 2,50 8 3,2 3,2 4,0 

 2,75 9 3,6 3,6 7,5 

 3,00 21 8,3 8,3 15,9 

 3,25 28 11,1 11,1 27,0 

 3,50 33 13,1 13,1 40,1 

 3,75 37 14,7 14,7 54,8 

 4,00 35 13,9 13,9 68,7 

 4,25 22 8,7 8,7 77,4 

 4,50 28 11,1 11,1 88,5 

 4,75 12 4,8 4,8 93,3 

 5,00 17 6,7 6,7 100,0 

 Total 252 100,0 100,0  

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

A partir da média das notas atribuídas por cada respondente às quatro questões 

utilizadas para analisar o constructo de Criatividade e Inovação foi possível obter a tabela 

apresentada anteriormente, cujos resultados apontam para a importância dessa competência no 

exercício da função do profissional de Secretariado. Dos 252 respondentes, 45,2%, isto é, 114, 

atribuíram nota média pelo menos de concordância parcial com o que estava no conteúdo das 

questões. Mais do que isso, a variabilidade nas notas dadas pelos profissionais não apresentou 

grande oscilação entre as questões. 

Enquanto 69% concordaram com a necessidade de utilizar a criatividade para 

resolver questões do dia a dia, mais de 56% apontaram que repassam essa necessidade para 

suas equipes, de tal maneira que em todas as respostas o nível médio de concordância 

caminhou dentro deste intervalo de 56% a 69%. Naturalmente, ao analisar uma variável 

formada pela media das respostas de diferentes questões, um dos problemas que poderiam 

surgir é a questão da variabilidade. 

Todavia, como demonstrado acima, este não é o caso verificado aqui. Ao contrário, 

todas as respostas caminham no mesmo sentido, apesar de em relação à variável 

relacionamento com o cliente, os níveis de concordância terem apresentado redução. 

De fato, praticamente em todas as questões, os participantes da pesquisa forneceram 
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mais importância ao relacionamento com o cliente do que ao uso da criatividade na execução 

das tarefas cotidianas, uma vez que o número de discordantes das questões, que lá eram três 

(pouco mais de 1% do total de participantes) aqui chegou a 19. No mesmo sentido, o número 

de participantes que não concordam nem discordam das assertivas, que anteriormente era de 

62, agora chegou a 119. 

Entretanto, a observação destes dados não parece desqualificar a necessidade de 

criatividade e inovação por parte dos profissionais da área, mas parece estabelecer um nível  

de prioridades nas competências fundamentais para o bom exercício da função, a saber: 

primeiramente, todas as tarefas devem ser executadas com foco nos clientes, sejam eles 

internos ou externos. 

Num segundo plano, mas não menos relevante, os participantes enfocam na busca  

por criatividade para fornecer alternativas e auxiliar a tomada de decisão, além de nos casos 

em que exista subordinação à sua função, reitera-se que o profissional de Secretariado 

fomenta essa busca entre suas equipes. Dos 252 participantes da pesquisa, apenas 7,5% 

discordam da necessidade desta competência para o exercício de suas atribuições. 

4.1.3 GESTÃO DO TEMPO 

Quanto à Gestão do Tempo, 71,1% administram o tempo por meio de planejamento e 

estabelecimento de prioridades. Outros 74,2% trabalham administrando o tempo e realizando 

muitas atividades. Finalmente, 58,7% administram o tempo em reuniões e eventos. 

A tabela 3 mostra a estatística descritiva do constructo. Percebe-se que 58,9% dos 

respondentes alegam que trabalham com gestão do tempo na sua rotina diária.
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Tabela 3 - GESTÃO DO TEMPO 
 

 Frequência Porcentagem Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 1,00 1 ,4 ,4 ,4 

 1,67 3 1,2 1,2 1,6 

 2,00 3 1,2 1,2 2,8 

 2,33 8 3,2 3,2 6,0 

 2,67 11 4,4 4,4 10,3 

 3,00 23 9,1 9,1 19,4 

 3,33 27 10,7 10,7 30,2 

 3,67 30 11,9 11,9 42,1 

 4,00 32 12,7 12,7 54,8 

 4,33 49 19,4 19,4 74,2 

 4,67 33 13,1 13,1 87,3 

 5,00 32 12,7 12,7 100,0 

 Total 252 100,0 100,0  

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

No entanto, uma das propostas desse estudo é trabalhar com a hipótese de que não só 

know-how técnico, mas também competências comportamentais são necessárias ao 

profissional do ramo de Secretariado. Nesse aspecto, a primeira mensagem passada pela 

tabela 3 é que 57,9% dos respondentes alegam que trabalham com a gestão do tempo na sua 

rotina diária, o que pode ser verificado somando o total de participantes com nota média igual 

ou superior a quatro na escala Likert. 

No entanto, para essa competência é notável a variabilidade das notas atribuídas 

pelos participantes entre as diferentes perguntas. Ao mesmo tempo em que 74,2% afirmaram 

que trabalham administrando o tempo e realizando muitas tarefas, apenas 58,7% afirmaram 

que administram o tempo em reuniões e eventos. Isso porque o profissional do Secretariado, 

em seu papel de auxílio integral à gestão, muitas vezes precisa, como colocado anteriormente, 

buscar alternativas criativas para realizar tarefas com o mínimo de tempo e, 

consequentemente, executar diferentes atividades num mesmo momento. 

Em contrapartida, o profissional muitas vezes representa a empresa num primeiro 

contato com clientes externos e a duração das reuniões ou sua permanência em eventos não é 

ditada por sua própria vontade, ou, em outros termos, não depende de sua própria gestão, mas 

fica condicionada à vontade de outrem. 

Cabe ressaltar que a outra pergunta relacionada à gestão do tempo e abordada no 
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questionário, de administrar o tempo por meio de planejamento e estabelecimento de 

prioridades apresentou 71,1% de concordância dos respondentes e caminhou, assim como a 

necessidade de conjugar tarefas num mesmo tempo, muito acima dos 50% de concordância. 

O número médio de discordantes para o constructo Gestão do Tempo ficou em 26, ou 

seja, 10,3% do total, enquanto o número de pessoas que não concordaram nem discordaram 

das assertivas ficou em 80, representando pouco menos de 32% da amostragem total. 

Portanto, de forma resumida, os dados sugerem que a gestão do tempo é uma 

competência sine qua non ao exercício das funções do profissional do Secretariado, mas os 

limites para isso são inerentes à própria área, pois questões como duração de reuniões ou 

permanência em eventos fogem ao escopo de decisão deste profissional, que muitas vezes é 

demandado para representar a empresa num primeiro contato com clientes em novas 

oportunidades de negócio, como eventos de médio e grande porte. 

4.1.4 TRABALHO EM EQUIPE 

Quanto ao Trabalho em Equipe, 48,8% motivam a equipe para participar de projetos. 

Outros 80,5% compartilham informações com a equipe. Já 80,2% direcionam esforços para 

manter um relacionamento mais próximo com a equipe e 67,4% estimulam a equipe na 

tomada de decisões. 

A tabela 4 mostra a estatística descritiva do constructo. Percebe-se que 57,9% dos 

respondentes apontam que atuam ao lado da equipe. 
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Tabela 4- TRABALHO EM EQUIPE 

 Frequência Porcentagem Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 2,25 1 ,4 ,4 ,4 

 2,50 7 2,8 2,8 3,2 

 2,75 5 2,0 2,0 5,2 

 3,00 21 8,3 8,3 13,5 

 3,25 21 8,3 8,3 21,8 

 3,50 21 8,3 8,3 30,2 

 3,75 30 11,9 11,9 42,1 

 4,00 35 13,9 13,9 56,0 

 4,25 17 6,7 6,7 62,7 

 4,50 42 16,7 16,7 79,4 

 4,75 21 8,3 8,3 87,7 

 5,00 31 12,3 12,3 100,0 

 Total 252 100,0 100,0  

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

A competência de trabalho em equipe foi avaliada por meio de quatro opções: 1) 

constantemente, motivo minha equipe a participar de projetos; 2) compartilho informações 

com a minha equipe com frequência; 3) direciono esforços para manter um relacionamento 

mais próximo com a equipe; 4) estimulam a equipe na tomada de decisões. 

Elas apresentaram os seguintes níveis de concordância: 48,8%, 80,5%, 80,2% e 

67,4%, respectivamente. Ora, se a tabela acima mostra que 57,9% apontam que atuam ao lado 

da equipe, mas, por outro lado, as questões apresentam grande variabilidade no nível de 

concordância dos participantes da pesquisa, existe nos dados uma conclusão para além da 

questão da relevância do constructo no dia a dia do profissional de Secretariado. 

Se analisadas em conjunto, apenas 5,2% dos 252 participantes discordam que o 

constructo de Trabalho em Equipe seja necessário para as funções do cotidiano do 

Secretariado. Outros 36,7%, que somam 93 respondentes em média, não concordam nem 

discordam das afirmações. 

Por fim, a maior parcela dos participantes, num total de 57,9%, afirma utilizar o 

Trabalho em Equipe em suas funções, de modo que pode parecer que as questões colocadas 

em todos os itens podem facilmente ser analisadas na sua totalidade envolvendo o constructo, 

o que levaria a análise a uma superficialidade não desejada. 

Ao contrário, assim como no constructo de Gestão do Tempo, vale ressaltar que 
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apesar de todas as questões apresentarem em sua maior parte concordância com a afirmação 

colocada pela pesquisadora, direcionar esforços para a manutenção de um bom 

relacionamento com a equipe e compartilhar informações com os demais membros da equipe 

parecem ser os papeis chave do profissional de Secretariado em seu ambiente de trabalho. 

Tal fato reforça a necessidade de parceria que o profissional de Secretariado tem com 

os demais dirigentes da empresa e membros das equipes, de buscar informações, transmitir 

conteúdos passados pelos gestores e também transmitir e receber conteúdos passados pelas 

equipes. Dessa forma, o cunho do trabalho do Secretariado, assim como colocado nas 

explicações da primeira tabela é não só voltado para o cliente externo, mas também ao cliente 

interno. 

Entretanto, a pesquisa sugere que as demais questões, inclusive de motivar a equipe 

para participar de projetos ou mesmo estimular a equipe na tomada de decisão, ainda são 

papeis mais voltados aos gestores do que ao Secretariado. 

4.1.5 NEGOCIAÇÃO 
 

Quanto à Negociação, 40,1% negociam com parceiros. Já 50,0% são exigidos nas 

negociações com clientes internos e externos. Outros 39,3% apresentam propostas de 

negociação. Por fim, 58,7% negociam com agências de viagens, buffets e outros segmentos. 

A tabela 5 mostra a estatística descritiva do constructo. Percebe-se que 25,4% dos 

respondentes apontam que utilizam negociação no dia a dia. 
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Tabela 5- NEGOCIAÇÃO 

 Frequência Porcentagem Porcentagem 

Válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 1,00 5 2,0 2,0 2,0 

 1,25 2 ,8 ,8 2,8 

 1,50 1 ,4 ,4 3,2 

 1,75 2 ,8 ,8 4,0 

 2,00 11 4,4 4,4 8,3 

 2,25 12 4,8 4,8 13,1 

 2,50 19 7,5 7,5 20,6 

 2,75 28 11,1 11,1 31,7 

 3,00 28 11,1 11,1 42,9 

 3,25 25 9,9 9,9 52,8 

 3,50 32 12,7 12,7 65,5 

 3,75 18 7,1 7,1 72,6 

 4,00 27 10,7 10,7 83,3 

 4,25 14 5,6 5,6 88,9 

 4,50 16 6,3 6,3 95,2 

 4,75 7 2,8 2,8 98,0 

 5,00 5 2,0 2,0 100,0 

 Total 252 100,0 100,0  

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

 

Dos cinco constructos analisados, a competência Negociação é aquela que apresenta 

menores níveis de concordância dos participantes em relação às proposições presentes na 

última questão, aplicada a 252 participantes do Congresso Internacional de Secretariado - 

COINS 2015. 

Os níveis de discordância foram os mais altos entre todos os analisados nas 5 tabelas 

anteriores e chegou a 31,7%, o que representa um total de 80 participantes. Se somado ao total 

daqueles que não concordaram, esse número passa para 183 integrantes do universo de 252 

profissionais. Ainda assim, isso não reflete uma plena discordância do que fora proposto no 

questionário, pois os níveis de concordância não estão abaixo de 5% ou mesmo 10%, mas 

chegam a mais de um quarto dos casos. 

Se analisados somente os casos em que a concordância dos respondentes foi total com 

as proposições feitas pela pesquisadora, aí sim o número se reduz drasticamente e não parece 

retratar parte considerável da amostra estudada. No entanto, ainda que em partes, o preparo 

para negociar com parceiros e mesmo apresentar propostas pode fazer parte do cotidiano de 
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boa parcela dos profissionais do Secretariado, cabendo a eles estarem prontos para os casos 

em que isto se fizer necessário. 

Embora as negociações muitas vezes não sejam conduzidas pelo profissional da área 

de Secretariado, mais de 50% dos participantes afirmaram estar inseridos nas conversas, 

independentemente da origem do cliente, em termos de nacionalidade. Logo, a governança 

das funções, dentro das empresas, difere com clareza o papel do gestor em relação ao 

profissional de assessoramento. 

Assim, em todos os casos, esta amostra parece retratar uma realidade em que o 

profissional passivo não tem espaço no mercado. Em vez disso, a demanda das empresas tem 

aumentado à medida que este profissional aparece apto para participar do cotidiano das 

empresas em diferentes frentes, conjugando tarefas num mesmo tempo, buscando soluções 

com criatividade para aumentar a eficiência em seu trabalho, difundindo isso nas equipes, 

buscando bom relacionamento com os demais, compartilhando informações e estando pronto 

em muitos dos casos, inclusive, para fazer propostas a clientes e representar suas empresas. 

Em que pese à relevância de tais resultados discutidos até o momento, as competências 

necessárias ao profissional de Secretariado abrangeriam não só a esfera técnica, mas também 

a esfera comportamental. Num primeiro momento, a maior parcela dos respondentes alegou 

trabalhar com foco nos clientes, conhecendo o perfil da clientela da empresa e direcionando 

esforços para satisfazer suas demandas. 

Num segundo plano, mas não menos importante, planejar o tempo das atividades, estar 

pronto para realizar múltiplas tarefas e dividir informações com a equipe para otimizar os 

resultados são requisitos imprescindíveis para profissionais de Secretariado. Inclusive, essa 

demanda de eficiência passa por buscar alternativas para atender as necessidades com 

criatividade, ganhando tempo para outras tarefas, que por vezes se fazem necessárias, como 

agir e auxiliar nas negociações e tratando de alguns assuntos com o cliente final. 

Ainda que o profissional atue em diversas frentes e seja valorizado ao apresentar este 

perfil multifacetado, a pesquisa sugere que esse colaborador tem algumas restrições, que 

ficam sob a gestão direta de outros profissionais, na maior parte das vezes os gestores do 

negócio. 

Trata-se, por exemplo, do planejamento do tempo das reuniões que foge do domínio e 



64 
 

 

 

estabelecimento por parte do profissional do Secretariado e depende do cliente, ou mesmo   

do evento, já que este profissional participa de algumas questões atuando como um cogestor e 

sendo o primeiro contato entre cliente e empresa. Evidentemente, ele tem que estar pronto 

para atuar com cordialidade e receber o principal foco da empresa, que passa também a ser o 

seu: conhecer e suprir com prontidão e qualidade as demandas de seus clientes. 

Após a analise de cada uma das cinco competências é o momento de retornar às duas 

hipóteses propostas: H1 e H2. 

Inicialmente, no quadro a seguir é apresentado um ranking dentre as cinco 

competências que foram apontadas pelos profissionais de Secretariado por meio do 

questionário. 

Quadro 10- RANKING DAS COMPETÊNCIAS ANALISADAS 
 

 

COMPETÊNCIAS 

RANKING (CONCORDÂNCIA APROXIMADA 

DE NOTIFICAÇÃO DE USO NO DIA A DIA 

DO TRABALHO) 

Relacionamento com o Cliente 1 (74%) 

Trabalho em Equipe 2(58%) 

Gestão do Tempo 2(58%) 

Criatividade e Inovação 3(42%) 

Negociação 5(26%) 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

O percentual de Relacionamento com o Cliente foi elevado (74%), uma vez que o 

profissional de Secretariado promove ações e direciona muitos esforços para que o cliente 

esteja cada vez mais próximo. Já o Trabalho em Equipe ocupa um lugar de destaque (58%) 

porque esse profissional mantém um bom contato com a equipe e atuam juntos em projetos. A 

Gestão do Tempo ocupou um lugar similar ao do Trabalho em Equipe (58%), em razão de que 

o profissional de Secretariado atua ao lado de executivos que possuem uma agenda ampla de 

compromisso, proporciona suporte para que tudo ocorra dentro dos prazos e horários. A 

Criatividade/Inovação ficou com 42%, já que este profissional, na sua rotina diária, a utiliza 

em prol de trabalhos diferenciados e que facilitem a vida dos clientes internos e externos. O 

último lugar foi p a r a  a competência Negociação, 26%, também importante, uma vez que 
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esse profissional atua em negociações com diversos segmentos: agências de viagens, na 

contratação de serviços de buffet, limpeza, serviços gerais, entre outros. 

Uma das hipóteses propostas neste estudo foi H1: o conjunto de competências do 

MEC (BRASIL, 2005) se faz presente no trabalho do profissional de Secretariado. Recordo 

aqui que as competências do MEC são as seguintes: 1- Capacidade de Articulação, de acordo 

com os níveis de competência fixados pelas organizações: 2- Visão generalista das 

organizações. 3- Exercício de funções gerenciais: planejamento, organização, controle e 

direção. 4- Utilização de raciocínio lógico, crítico e analítico. 5- Habilidade para lidar com 

modelos inovadores de gestão. 6- Domínio dos recursos de expressão e comunicação. 7- 

Receptividade e liderança para o trabalho em equipe. 8- Adoção de meios alternativos 

relacionados com a qualidade e produtividade de serviços. 9- Gerenciamento de Informações. 

10- Gestão e Assessoria Administrativa. 11- Capacidade de maximização e otimização dos 

recursos tecnológicos. 12- Eficaz utilização das técnicas secretariais. 13- Iniciativa, 

criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, consciência das 

implicações e responsabilidades éticas do seu exercício profissional. De acordo com os 

resultados desse estudo, percebe-se que nem todas essas competências foram destacadas pelos 

profissionais de Secretariado, mas o relacionamento com o cliente, trabalho em equipe, gestão 

do tempo, criatividade/inovação e negociação estão associadas com algumas competências 

estabelecidas pelo MEC. 

Quadro 11- COMPETÊNCIAS DO MEC (BRASIL, 2015) X COMPETÊNCIAS RESSALTADAS PELOS 

PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO (Continua...) 
 

COMPETÊNCIAS DESIGNADAS PELO MEC COMPETÊNCIAS RESSALTADAS PELOS 

PROFISSIONAIS 

1 - Capacidade de Articulação, de acordo com os níveis 

de competência fixados pelas organizações. 

Relacionamento com o cliente 

Trabalho em Equipe 

2 - Visão generalista das organizações.  

3 - Exercício de funções gerenciais: 

planejamento, organização, controle e direção. 

Negociação 

4 - Utilização de raciocínio lógico, crítico e 

analítico. 

 

5 - Habilidade para lidar com modelos 

inovadores de gestão. 
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Quadro 11 - COMPETÊNCIAS DO MEC (BRASIL, 2015) X COMPETÊNCIAS RESSALTADAS 

PELOS PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO (Conclusão) 
 

COMPETÊNCIAS DESIGNADAS PELO MEC COMPETÊNCIAS RESSALTADAS PELOS 

PROFISSIONAIS 

6 - Domínio dos recursos de expressão e 

comunicação. 

 

7 - Receptividade e liderança para o 

trabalho em equipe. 

Trabalho em Equipe 

8 - Adoção de meios alternativos relacionados com a 

qualidade e produtividade de serviços. 

Gestão do Tempo 

9 - Gerenciamento de Informações.  

10 - Gestão e Assessoria Administrativa. 
Negociação 

11- Capacidade de maximização e otimização dos 

recursos tecnológicos. 

 

12 - Eficaz utilização das técnicas secretariais Gestão do Tempo 

13 - Iniciativa e criatividade, determinação, vontade 

de aprender, abertura às mudanças, consciência das 

implicações e responsabilidades éticas do seu 

exercício profissional. 

Criatividade e Inovação 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

Foi comprovado, por meio da pesquisa, que os profissionais de Secretariado utilizam 

as cinco competências das treze do conjunto de competências designadas pelo MEC 

(BRASIL, 2005): relacionamento com o cliente (entende-se que o profissional de 

Secretariado investe no relacionamento com os clientes internos e externos. O cliente está 

sempre em busca de qualidade e por esse motivo, precisamos surpreendê-lo e encantá-lo. O 

profissional de Secretariado promove ações e direciona esforços para que o relacionamento 

com o cliente seja cada vez mais próximo). Trabalho em equipe (observa-se que o 

profissional de Secretariado trabalha em conjunto com a equipe e mantém um bom 

relacionamento com todos os funcionários. Para que esse profissional construa uma trajetória 

qualitativa é necessário que tenha o suporte da equipe). Gestão do tempo (entende-se que o 

profissional de Secretariado atua administrando o tempo e valorizando as urgências. 

Antecipa-se aos problemas, planeja, controla e foca nas prioridades do seu trabalho diário). 

Criatividade (o profissional de Secretariado utiliza e incentiva a criatividade de sua equipe. 

Inovação está ligada à criatividade e cabe a esse profissional investigar as tendências da sua 

área de atuação e trabalhar na sua implantação). Negociação (na sua rotina diária, o 
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profissional de Secretariado negocia com clientes, fornecedores, entre outros). Portanto, a 

hipótese H1 foi confirmada em parte. 

Outra hipótese proposta nesse estudo foi H2: o conjunto de competências 

comportamentais é exigido do profissional de Secretariado De acordo com os autores 

pesquisados identificam-se outras competências comportamentais. Cheetham e Chivers 

(1998), Becker, Huselid e Ulrich (2001), Zarifian (2001), Fleury e Fleury (2004), Dutra 

(2004) Faissal (2005), Antonello, Ruas e Boff (2005), Boyatzis (2008), Neiva e D’Elia (2009) 

e Menegon, Reis e Sarfati (2013) ética/valores (são valores pessoais e profissionais 

considerados adequados para tomar decisões com base em valores), gestão do tempo (atua 

administrando o tempo, valorizando as urgências e se antecipando aos problemas, planeja, 

controla e foca nas prioridades do seu trabalho diário), autoconfiança (demonstra segurança 

nas atitudes, utiliza bom senso na resolução de problemas), persistência (persevera em 

assuntos que julga ser necessário para o desenvolvimento profissional), controle emocional e 

do stress (controle das emoções, para evitar problemas de saúde), credibilidade pessoal 

(apresenta antecedentes de sucesso, conquista confiança, instiga segurança nos outros e 

demonstra alta integridade), gerenciamento de mudanças (promove mudanças com 

confiança e credibilidade. Identifica problemas prioritários e compartilha conhecimento), 

sociais (estimula a franqueza, interesse sincero em desenvolver-se, capacidade de lidar com 

rejeição e críticas), articulação de relacionamentos (bom relacionamento com pessoas de 

todos os níveis hierárquicos), liderança (capacidade de liderar equipes e motivar pessoas), 

julgamento (capacidade de distinguir o que é ou não relevante, antecipar tendências e ajustar 

ações), relacionamento interpessoal (estimular o relacionamento pessoal e profissional 

qualitativo e saudável), relacionamento com a equipe (mantém um bom relacionamento com 

a equipe e pares), relacionais (mantém boa comunicação com clientes internos e externos), 

motivação (aceitação de desafios constantes e perseverança nos objetivos fixados), 

criatividade (busca soluções inovadoras), inteligência emocional (gerir os próprios 

sentimentos, tomar atitudes com consciência e administrar conflitos) e global mindset 

(mentalidade global para entender e trabalhar com empresas e pessoas de outros países). 
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Quadro 12 - COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS X COMPETÊNCIAS RESSALTADAS PELOS 

PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO 
 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 
COMPETÊNCIAS RESSALTADAS PELOS 

PROFISSIONAIS 

1-  Ética/valores  

2-  Gestão do tempo Gestão do tempo 

3-  Autoconfiança  

4-  Persistência  

5- Controle emocional e do stress  

6-  Credibilidade pessoal  

7-  Gerenciamento de mudanças  

8-  Sociais  

9-  Articulação de relacionamentos Relacionamento com o cliente 

10- Liderança Trabalho em equipe 

11- Julgamento  

12- Relacionamento interpessoal Relacionamento com o cliente 

13- Relacionamento com a equipe Trabalho em equipe 

14- Relacionais Relacionamento com o cliente 

15- Motivação  

16- Criatividade Criatividade/inovação 

17- Inteligência emocional  

18- Global mindset  

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

Foi comprovado, por meio desta pesquisa, que os profissionais de Secretariado 

utilizam as quatro competências das dezoito investigadas nos estudos dos autores Cheetham e 
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Chivers (1998), Becker, Huselid e Ulrich (2001), Zarifian (2001), Fleury e Fleury (2004), 

Dutra (2004) Faissal (2005), Antonello, Ruas e Boff (2005), Boyatzis (2008), Neiva e D’Elia 

(2009) e Menegon, Reis e Sarfati (2013). Relacionamento com o cliente (o profissional de 

Secretariado investe no relacionamento com os clientes internos e externos. O cliente está 

sempre em busca de qualidade e por esse motivo, precisamos surpreendê-lo e encantá-lo), 

gestão do tempo (atua administrando o tempo, valorizando as urgências e se antecipando aos 

problemas, planeja, controla e foca nas prioridades do seu trabalho diário), trabalho em 

equipe (observa-se que o profissional de Secretariado trabalha em conjunto com a equipe e 

mantém um bom relacionamento com todos os funcionários) e criatividade/inovação (o 

profissional de Secretariado, na sua rotina diária, utiliza e incentiva a criatividade de sua 

equipe. Inovação está ligada à criatividade e cabe a esse profissional investigar as tendências 

da sua área de atuação e trabalhar na sua implantação). Portanto, a hipótese H2 foi confirmada 

em parte. 

Dessa forma, os cursos de Secretariado deveriam abranger as competências 

comportamentais, além das técnicas e, com isso, o profissional de Secretariado poderia se 

desenvolver de forma ampla e estaria preparado para o competitivo mercado de trabalho. Por 

outro lado, as empresas de treinamento deveriam agregar competências comportamentais em 

seus programas, para atender as demandas das empresas solicitantes. O setor de Recursos 

Humanos deveria incluir nos seus processos testes e dinâmicas de acordo com as 

competências comportamentais. 

A partir dos resultados coletados, o presente estudo demonstra que as competências: 

relacionamento com o cliente, gestão do tempo, trabalho em equipe e criatividade/inovação 

são utilizados pelos profissionais de Secretariado pesquisados. 

4.2 ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO DE 

ACORDO COM A NATUREZA DA EMPRESA 

No item a seguir são apresentadas as análises das competências do profissional de 

Secretariado das empresas nacionais, estrangeiras e internacionalizadas. 

A hipótese a ser testada foi H3: existe diferença do conjunto de competências do 

profissional de Secretariado, de empresas de natureza internacional. 

O teste T de student para uma amostra é aplicado quando não se conhece a variância 
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populacional e se tem como objetivo testar se uma média populacional assume ou não 

determinado valor. O teste exige que determinada variável T em estudo tenha distribuição 

normal padrão T~N (0,1) (FAVERO, BELFIORE, SILVA, CHAN, 2009). De acordo com 

Guimarães (2008), a média de uma população é uma de suas características mais importantes. 

Exemplo: quando são comparadas duas amostras ou dois tratamentos. Considere as seguintes 

hipóteses: 

H0 : μ1 = μ2 vs H1 : μ1 < μ2 ou 

H0 : μ1 = μ2 vs H1 : μ1 > μ2 ou ainda 

H0 : μ1 = μ2 vs H1 : μ1 ≠ μ2 

As duas primeiras situações definem os chamados testes unilaterais porque a região 

de rejeição está somente em uma das causas da distribuição. A última situação define os testes 

bilaterais, no qual a região de rejeição se divide igualmente em ambas as caudas da 

distribuição. 

 

Tabela 6 - COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO DAS EMPRESAS 

NACIONAIS PERANTE AS DEMAIS 

ESTATÍSTICAS DE GRUPO 

 

NACIONAL 

 

N 

 

MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

ERRO PADRÃO DA 

MÉDIA 

Relcliente 1,00 102 4,2279 ,62843 ,06222 

 1,00 150 4,3117 ,64956 ,05304 

Criatividade 1,00 102 3,7525 ,65391 ,06475 

 1,00 150 3,8333 ,68276 ,05575 

Gestempo 1,00 102 3,9641 ,79728 ,07894 

 1,00 150 3,8600 ,82853 ,06765 

Equipe 1,00 102 3,9510 ,70451 ,06976 

 1,00 150 4,0250 ,68771 ,05615 

Negociação 1,00 102 3,3922 ,83214 ,08239 

 1,00 150 3,2167 ,85563 ,06986 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

 
Nos gráficos e tabelas descritos da seção 4 até o presente ponto do trabalho foram 

feitas análises para estabelecer um panorama sobre o perfil dos respondentes da pesquisa 

aplicada no COINS 2015, no que se refere à natureza da empresa onde trabalha, porte, 

tempo de trabalho do profissional na entidade, setor, nível de escolaridade do participante 

da pesquisa, idade, entre outros. 
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Posteriormente, foram analisadas e discutidas as competências abordadas no 

conteúdo das questões presentes no questionário e, por fim, buscou-se estabelecer relações 

entre as competências e sua necessidade no cotidiano do profissional de Secretariado. Foram 

levantadas não só competências técnicas, presentes no trabalho realizado pelo MEC 

(BRASIL, 2005), mas também competências comportamentais, como gestão do tempo e 

criatividade para solucionar as diferentes demandas presentes no dia a dia da empresa. 

Feito isso, agora os esforços se voltam a comparar a opinião dos respondentes quanto 

às competências necessárias para o profissional da área de Secretariado dependendo da 

natureza da empresa, isto é, se as exigências são as mesmas ou se, por vezes, existe diferença 

entre os requisitos necessários para o funcionário da empresa nacional que não são 

necessários às demais, por exemplo. 

Este foi o objetivo da tabela 6. Todos os participantes responderam para cada uma 

das cinco competências (relacionamento com o cliente, criatividade, gestão do tempo, 

trabalho em equipe e negociação) se consideram que existe diferença entre os requisitos para 

funcionários de empresas nacionais em relação às demais. Portanto, foram colocadas as 

competências e para cada uma aparecem duas linhas. 

Na primeira linha de cada requisito, em que consta o “sim” estão os participantes que 

são funcionários de empresas classificadas como nacionais. Em contrapartida, na segunda 

linha, em que consta “não” demais respondentes, aqueles cujo cargo é ocupado em empresa 

estrangeira ou internacionalizada. 

A partir da segunda coluna, estão as principais estatísticas descritivas de cada grupo 

em relação às notas atribuídas pelos respondentes nas perguntas referentes a cada uma das 

competências analisadas. Com isso, a primeira mensagem passada pela tabela é que dos 252 

respondentes, 150 são funcionários de empresas nacionais. 

Seguindo a escala Likert, a nota média atribuída por esses respondentes para a 

competência Trabalho em Equipe foi 4,0250; enquanto a média das notas dos demais ficou 

em 3,9510, abaixo do nível de concordância parcial. Mesmo que a nota daqueles que 

trabalham em empresas não nacionais tenha sido menor a dispersão mostrada por meio do 

desvio-padrão, foi maior. 

Em outras palavras, parece que os funcionários de empresas nacionais foram mais 
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adeptos à questão de que o trabalho em equipe é uma das competências necessárias para seu 

dia a dia. Além disso, essa média não reflete casos muito distintos, ou seja, alguns que 

realmente concordam com a importância do trabalho em equipe e outros que não. 

Esse comportamento se repetiu para outras duas das demais competências, a saber: 

Criatividade e Relacionamento com o Cliente. Nelas, a nota atribuída pelos funcionários de 

empresas nacionais foi maior do que a média das notas atribuídas pelo outro grupo. 

Já as competências Gestão do Tempo e Negociação, sob um primeiro olhar, parecem 

mais relevantes para o grupo de funcionários de empresas internacionais. Ainda assim, uma 

vez que em termos absolutos as médias parecem próximas e os desvios padrões também, 

optou-se por realizar um teste de hipótese para cada competência, a fim de verificar em cada 

caso se as médias são estatisticamente distintas ou se os valores são tão próximos que não 

refletem necessidades distintas de competências, de acordo com a origem da empresa. 

Tabela 7- TESTE T PARA AS COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO DAS 

EMPRESAS NACIONAIS PERANTE AS DEMAIS 

 TESTE-T PARA IGUALDADE DE MÉDIAS 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

df 

 

 

 

Sig. (2 

extremidades) 

 

 

 

Diferença 

media 

 

 

Erro padrão 

de diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

 

Inferior 

 

Superior 

Rel. com o Cliente -1,018 250 ,310 -,08373 ,08228 -,24577 ,07832 

Criatividade -,939 250 ,349 -,08088 ,08615 -,25055 ,08878 

Ges. Tempo ,994 250 ,321 ,10405 ,10473 -,10221 ,31032 

Equipe -,830 250 ,407 -,07402 ,08914 -,24957 ,10153 

Negociação 1,616 250 ,107 ,17549 ,10860 -,03840 ,38938 

      Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

 

De acordo com a tabela 7, é possível afirmar, com 95% de confiança, que as médias 

dos grupos (integrantes de empresas nacionais e demais participantes) são estatisticamente 

iguais para todas as competências, o que pode ser compreendido do valor de prova de cada  

um dos resultados dos cinco testes realizados acima, uma vez que todos eles são superiores a 

2,5%, teste bilateral. 

Logo, não é possível rejeitar a hipótese de que, apesar dos valores absolutos serem 

distintos, a distância entre eles não é suficiente para que, dado o tamanho da amostra, seja 
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possível considerar que a competência Relacionamento ao Cliente, por exemplo, se faz mais 

necessária entre funcionários de empresas nacionais em relação as demais. 

Para tanto, seria necessário que o resultado da estatística T chegasse, em módulo, ao 

menos perto de 1,96 desvios-padrão. 

 

Tabela 8. COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO DAS EMPRESAS 

ESTRANGEIRAS PERANTE AS DEMAIS 

ESTATÍSTICAS DE GRUPO 

 

ESTRANGEIRA 

 

N 

 

MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

ERRO PADRÃO DA 

MÉDIA 

Rel. 

Cliente 

1,00 205 4,2646 ,64581 ,04510 

 1,00 47 4,3351 ,62397 ,09102 

Criativid

ade 

1,00 205 3,8146 ,67412 ,04708 

 1,00 47 3,7394 ,66135 ,09647 

Ges. 

Tempo 

1,00 205 3,8553 ,83312 ,05819 

 1,00 47 4,1064 ,70918 ,10344 

Equipe 1,00 205 4,0317 ,67761 ,04733 

 1,00 47 3,8351 ,74869 ,10921 

Negociaç

ão 

1,00 205 3,2622 ,83679 ,05844 

 1,00 47 3,3989 ,90087 ,13141 

         Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

As tabelas acima utilizam o mesmo método das duas anteriores, na tentativa de 

verificar se as competências exigidas do profissional de Secretariado variam de acordo com a 

origem e a abrangência geográfica da empresa. Desta vez, utilizando-se o mesmo corte, a 

análise é feita sobre outros funcionários, os de empresas estrangeiras, que foram um total de 

47 na pesquisa. 

Em linhas gerais, esses integrantes da amostra atribuíram maior valor em relação aos 

empregados de entidades nacionais, inclusive internacionalizadas nos constructos 

Relacionamento com o Cliente, Gestão do Tempo e Negociação e, consequentemente, menor 

valor as outras duas competências, isto é, Criatividade e Trabalho em Equipe. 

Cabe ressaltar que na competência Negociação, mesmo que no teste de hipóteses a 

conclusão possa ser que há diferença estatística entre as notas atribuídas pelos integrantes de 

empresas estrangeiras, esse resultado não terá grande materialidade, uma vez que, em média, 

os dois grupos apresentaram notas médias próximas a 3, ou seja, afirmando que não 

concordam nem discordam com as proposições assinaladas acerca desta competência na 
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pesquisa. 

Os dados das estatísticas de hipótese que testam a igualdade entre as médias dos dois 

grupos são apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 9. TESTE T PARA AS COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO DAS 

EMPRESAS ESTRANGEIRAS PERANTE AS DEMAIS 

 TESTE-T PARA IGUALDADE DE MÉDIAS 

 

 

t 

 

 

Df 

 

Sig. (2 

extremidades) 

 

Diferença 

média 

 

Erro padrão de 

diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

 

Inferior 

 

Superior 

Rel. Cliente -,679 250 ,498 -,07047 ,10380 
- 

,27491 
,13396 

Criatividade ,693 250 ,489 ,07527 ,10864 
- 

,13870 
,28925 

Ges. Tempo -1,913 250 ,038 -,25110 ,11869 
- 

,48739 
-,01481 

Equipe 1,759 250 ,080 ,19660 ,11179 
- 

,02357 
,41677 

Negociação -,996 250 ,320 -,13674 ,13729 
- 

,40714 
,13366 

    Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

Em quatro dos três casos (relacionamento com cliente, criatividade e negociação), a 

hipótese nula pode ser refutada. Em vez disso, é possível afirmar, em todas as quatro 

competências, com 95% de confiança que a importância concedida a cada uma das 

competências é a mesma, independentemente da natureza da empresa. 

Todavia, duas variáveis merecem atenção, são elas: “gestão do tempo” e “trabalho  

em equipe”. Quanto ao Trabalho em Equipe, ainda que não haja estatisticamente diferença  

entre os dois grupos, o nível de significância foi quase alcançado para o nível de 95% de 

confiança. Em outras palavras, talvez com alguma mudança na amostra ou abrangendo um 

maior número de participantes seria possível afirmar que o profissional de empresas 

estrangeiras é mais demandado pelo trabalho em equipe quando comparado aos demais. Em 

contrapartida, esse profissional confere menos importância ao trabalho em equipe dentro de 

seu trabalho do que os funcionários de empresas nacionais, mesmo que elas possuam algum 

contato com clientes externos. 

Por sua vez, quanto à gestão do tempo foi alcançado para o nível de 95% de 
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confiança isto significa que existe uma diferença significativa quanto a competência gestão do 

tempo para os profissionais que trabalham em empresas estrangeiras em comparação aos 

demais. As empresas estrangeiras demandam mais a competência de gestão do tempo nos 

profissionais de Secretariado. 

Assim, de forma resumida, os dados sugerem que a gestão do tempo é uma 

competência inerente ao exercício das funções do profissional de Secretariado que atua em 

empresas estrangeiras, visto que os gestores internacionais valorizam muito horários de 

reuniões e prazos de entrega de projetos. Além disso, constantemente, esses profissionais, 

preparam conferences call, com países de fuso horário diferenciado do Brasil. 

 
Tabela10 - COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO DAS EMPRESAS 

INTERNACIONALIZADAS PERANTE AS DEMAIS 

ESTATÍSTICAS DE GRUPO 

 

INTERNACIONALIZADA 

 

N 

 

MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

ERRO PADRÃO DA 

MÉDIA 

Rel. Cliente 1,00 197 4,3173 ,64205 ,04574 

 1,00 55 4,1364 ,62327 ,08404 

Criatividade 1,00 197 3,8109 ,67723 ,04825 

 1,00 55 3,7636 ,65337 ,08810 

Tempo 1,00 197 3,9188 ,80682 ,05748 

 1,00 55 3,8424 ,85311 ,11503 

Equipe 1,00 197 3,9797 ,70546 ,05026 

 1,00 55 4,0500 ,65511 ,08833 

Negociação 1,00 197 3,2602 ,86780 ,06183 

 1,00 55 3,3864 ,77701 ,10477 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

 

A tabela 10 mostra as estatísticas descritivas dos participantes segregados da seguinte 

forma: funcionários de empresas nacionais internacionalizadas e demais funcionários, sejam 

eles de empresas nacionais com operações limitadas ao Brasil ou estrangeiras. 

Novamente, a variável negociação, por mais que apresente média absoluta distinta 

entre os dois grupos, representados por 1 para os 55 integrantes de empresas nacionais 

internacionalizadas e 0 para os demais, não trará grandes conclusões, uma vez que seus 

resultados caminham muito próximos a uma média 3, que seria correspondente a não 

concordar nem discordar das proposições trazidas pela pesquisa. 

Nos demais constructos, uma primeira interpretação, sem o crivo estatístico, seria 
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que esses funcionários somente atribuem à competência Trabalho em Equipe mais 

importância do que os demais. Na contramão, as variáveis “relacionamento com o cliente”, 

“criatividade” e “gestão do tempo”, ainda que marginalmente, parecem mais exigidas dos 

profissionais de empresas nacionais ou estrangeiras, do que daqueles integrantes do quadro de 

entidades nacionais com relacionamento externo. 

A fim de verificar se essas diferenças matemáticas refletem diferenças estatísticas 

relevantes, foi elaborado o quadro abaixo. 

Tabela 11 - TESTE T PARA AS COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO DAS 

EMPRESAS INTERNACIONALIZADAS PERANTE AS DEMAIS 

 TESTE-T PARA IGUALDADE DE MÉDIAS 

 

 

t 

 

 

df 

 

 

Sig. (2 

extremidades) 

 

 

Diferença 

média 

 

 

Erro padrão 

de diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

 

Inferior 

 

Superior 

Rel. cliente 1,859 250 ,064 ,18090 ,09730 -,01075 ,37254 

Criatividade ,461 250 ,645 ,04728 ,10251 -,15461 ,24916 

Ges. Tempo ,613 250 ,541 ,07636 ,12460 -,16905 ,32176 

Equipe -,663 250 ,508 -,07030 ,10597 -,27902 ,13841 

Negociação -,975 250 ,331 -,12621 ,12948 -,38122 ,12880 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

 

Nos cinco casos, a hipótese nula a ser contestada foi de que as médias eram 

estatisticamente iguais, em outros termos, a média das empresas nacionais internacionalizadas 

é igual a das demais. Logo, nesse caso não haveria diferenças entre a exigência dessas 

competências por parte de empresas nacionais internacionalizadas em relação a todas as 

demais. 

E foi exatamente este o caso acima. Nenhuma das estatísticas de teste chegou perto 

de mostrar diferença significante entre as médias das notas quando feito um cross-section 

seguindo a natureza da empresa. Em outras palavras, os dados empíricos mostram que é 

possível afirmar, com 95% de confiança, que o conjunto de competências exigido do 

profissional de empresa nacional internacionalizada é o mesmo quando comparado a todos os 

demais. 

Uma análise puramente estatística talvez aconteça no constructo Relacionamento 

com o Cliente, em que o requisito de Relacionamento com o Cliente se faria menos 
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necessário, mas não deixaria de ser imprescindível, uma vez que a nota média atribuída pelos 

dois grupos analisados ficou acima de 4. 

A hipótese 3- H3: existe diferença do conjunto de competências do profissional de 

secretariado, de empresas de natureza internacional. 

Embora as análises estatísticas demostrem pequenas diferenças, os profissionais de 

secretariado de empresas nacionais, nacionais internacionalizadas e estrangeiras desenvolvem 

competências equivalentes. Conclui-se que os profissionais, independentemente da natureza 

de empresa, estão se preparando de forma ampla. 

Em função da Globalização, esses profissionais têm acesso a uma série de 

informações, além de necessitarem de qualificação contínua para atender as demandas das 

empresas e dos gestores. Com os processos de internacionalização de algumas empresas, há 

muito contato com vários países.  As empresas recebem executivos de muitas culturas e cabe 

a esse profissional recebê-los e assessorá-los, durante o período que estiverem no Brasil. 

Dessa forma, os profissionais devem expandir o seu conhecimento e evoluir sempre. 

 
Quadro 13- HIPÓTESES 

 

 

HIPÓTESE- H1 

 

 

HIPÓTESE- H2 

 

 

HIPÓTESE- H3 

O conjunto de competências       do 

MEC (BRASIL, 2005) se faz presente 

no trabalho do profissional de 

Secretariado. 

O conjunto de competências 

comportamentais é exigido do 

profissional de Secretariado. 

Existe diferença do conjunto de 

competências do profissional de 

secretariado, de empresas de natureza 

internacional. 

Fonte: Organizado pela autora (2015), com base nos dados coletados. 

 

 Em síntese, na hipótese 1 pode-se afirmar que parte do conjunto de competências do 

MEC (BRASIL, 2005) se faz presente no trabalho do profissional de Secretariado. Vale 

recordar as competências estabelecidas pelo MEC: 1- Capacidade de Articulação, de acordo 

com os níveis de competência fixados pelas organizações: 2- Visão generalista das 

organizações. 3- Exercício de funções gerenciais: planejamento, organização, controle e 

direção. 4- Utilização de raciocínio lógico, crítico e analítico. 5- Habilidade para lidar com 

modelos inovadores de gestão. 6- Domínio dos recursos de expressão e comunicação. 7- 

Receptividade e liderança para o trabalho em equipe. 8- Adoção de meios alternativos 
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relacionados com a qualidade e produtividade de serviços. 9- Gerenciamento de Informações. 

10- Gestão e Assessoria Administrativa. 11- Capacidade de maximização e otimização dos 

recursos tecnológicos. 12- Eficaz utilização das técnicas secretariais. 13- Iniciativa, 

criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, consciência das 

implicações e responsabilidades éticas do seu exercício profissional. Assim, e considerando os 

achados da pesquisa, confirmam-se somente as competências: Relacionamento com o Cliente, 

Trabalho em equipe, Gestão do Tempo, Criatividade/Inovação e Negociação e o restante das 

competências não se confirmou.  

 Já na hipótese 2: o conjunto de competências comportamentais é exigido do 

profissional de Secretariado, também foi confirmado em parte. De acordo com a revisão da 

literatura apurou-se as seguintes competências 1- Ética/valores, 2- Gestão do tempo, 3- 

Autoconfiança, 4-  Persistência, 5-  Controle emocional e do stress, 6-  Credibilidade pessoal, 

7-  Gerenciamento de mudanças, 8-  Sociais, 9-  Articulação de relacionamentos, 10- 

Liderança, 11- Julgamento, 12- Relacionamento interpessoal13- Relacionamento com a 

equipe, 14- Relacionais, 15- Motivação, 16- Criatividade, 17- Inteligência emocional e 18- 

Global Mindset. Percebe-se que o profissional se Secretariado pesquisado aponta somente 

quatro das competências apuradas na revisão da literatura, de tal forma que se confirma em 

parte a hipótese 2. Finalizando, baseado na pesquisa, não se pode concluir a hipótese 3: existe 

diferença do conjunto de competências do profissional de secretariado, de empresas de 

natureza internacional.  A pesquisa indica que os profissionais de empresas de natureza 

nacionais e internacionais desenvolvem competências iguais. 
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5 CONCLUSÕES 
 

A pesquisa teve como objetivo geral identificar se a natureza internacional da 

empresa implica no desenvolvimento de diferentes competências individuais para os 

profissionais de Secretariado. Por meio desse estudo, constata-se que o profissional de 

Secretariado de empresas nacionais, estrangeiras e internacionalizadas desenvolvem 

competências equivalentes. 

Nesse sentido, é valido retomar aos objetivos específicos que guiaram o estudo: 

a) Analisar se o conjunto de competências do profissional de Secretariado designado pelo 

MEC (BRASIL, 2005) atende as exigências do mercado atualmente. 

Percebe-se que as competências Relacionamento com o Cliente, Gestão do Tempo, 

Trabalho em Equipe, Criatividade/Inovação e Negociação foram contempladas pelos 

profissionais respondentes. Consequentemente, observa-se que uma parte do conjunto de 

competências estabelecido pelo MEC (BRASIL, 2005) está relacionada às cinco 

competências que foram apuradas. Nota-se que o MEC (BRASIL, 2005) estabeleceu treze 

conjuntos de competências há mais de dez anos e como vivemos num mercado em constante 

evolução, na qual mudanças ocorrem a cada dia, são necessárias revisões periódicas desse 

documento, para estar de acordo com as demandas das empresas. 

b) Investigar se existem outras competências que não foram contempladas pelo MEC 

(BRASIL, 2005). 

As cinco competências averiguadas na pesquisa: Relacionamento com o Cliente, 

Gestão do Tempo, Trabalho em Equipe, Criatividade/Inovação e Negociação estão 

relacionadas a uma parte das competências do MEC (BRASIL, 2005). 

c) Verificar se o conjunto de competências do profissional de Secretariado, designado pelo 

MEC (BRASIL, 2005) varia de acordo com a natureza da empresa. 

Os resultados dos estudos indicam que o conjunto de competências estabelecido pelo 

MEC (BRASIL, 2005) não varia de acordo com a natureza da empresa. O profissional que 

atua na empresa nacional, estrangeira e internacionalizada utiliza competências equivalentes. 

Percebe-se que as competências designadas pelo MEC (BRASIL, 2005) são na sua maioria 

técnicas e o profissional de Secretariado utiliza também as competências comportamentais, de 
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acordo com essa pesquisa. 

No atual estágio do nosso trabalho, acredita-se que seja necessário recordar a 

pergunta de pesquisa. Quais são as diferenças entre as competências dos profissionais de 

Secretariado que atuam em empresas (nacional, nacional internacionalizada e estrangeira no 

Brasil)? 

 Por meio dessa pesquisa apurou-se que esses profissionais desenvolvem 

competências equivalentes, por consequência, não existem diferenças.  

Os resultados dessa Dissertação podem contribuir com a área acadêmica do 

Secretariado, uma vez que a pesquisa buscou conhecer um pouco mais do universo desse 

profissional, por meio da literatura e pesquisa de campo. Esses estudos trouxeram respostas 

consideráveis para a área. 

É válido ressaltar, ainda, que a pesquisa na área de Secretariado é incipiente e tem 

um extenso caminho a ser trilhado (IIZUKA, ALMEIDA, 2014). Além disso, cabe esclarecer 

que no campo secretarial há um número ainda pouco expressivo de docentes com formação 

específica. Nos cursos de Secretariado, em disciplinas características, existem profissionais de 

diversas áreas: Administração, Letras, Direito, Psicologia, Filosofia, Sociologia, entre outras. 

(MAÇANEIRO, 2011). 

Nota-se, também, que na pesquisa científica existe uma carência de estudos 

conduzidos por Mestres e Doutores, formados em Secretariado. Outro ponto importante é o 

número reduzido de periódicos qualificados e eventos científicos (MAÇANEIRO, 2011). Esse 

estudo poderá contribuir e incentivar outros profissionais a investigarem assuntos relativos ao 

Secretariado e se dedicarem aos trabalhos acadêmicos. Com isso, teremos mais pesquisadores 

e a área terá maior visibilidade na academia. 

Tem-se, por vez, que esse estudo pode contribuir no trabalho diário do profissional 

de Secretariado. Por meio dos resultados, percebe-se que as competências designadas pelo 

MEC (BRASIL, 2005) precisam ser conhecidas e praticadas pelos profissionais de 

Secretariado em função da sua importância. Foram investigadas as competências 

comportamentais e vale ressaltar que esse profissional, no exercício das suas funções, pode 

desenvolvê-las para atender com mais qualidade as demandas das empresas. Constata-se 

também que os profissionais de Secretariado, de empresas nacionais e internacionais, 
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desenvolvem competências equivalentes, o que indica que esse profissional evoluiu nas 

últimas duas décadas, não implicando a natureza da empresa. 

O profissional de Secretariado se desenvolveu ao longo dos últimos 20 anos. O perfil 

desse profissional sofreu alterações e, hoje, observa-se que ele atua como cogestor, 

empreendedor, assessor e consultor, trabalhando no operacional, mas com foco no resultado. 

A profissão conquistou muitas vitórias: promulgação das Leis de regulamentação, Código de 

Ética, a criação da Federação Nacional das Secretárias e Secretários - Fenassec, Sindicatos de 

Classe em todo o Brasil, Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado - Abpsec, Grupos 

de Pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

– CNPq e revistas científicas, dentre as quais se destaca a Revista de Gestão e Secretariado – 

GeSec, editada pelo Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo, em 2010. 

Vale observar, ainda, que alguns Sindicatos de Profissionais de Secretariado e 

Universidades no Brasil têm promovido alguns eventos científicos, a fim de ampliar os 

estudos acadêmicos e dar maior visibilidade à profissão. Os resultados dessa pesquisa podem 

trazer contribuições para a categoria de Secretariado e, assim, incentivar os líderes sindicais a 

investirem na área científica no Brasil e em outros países.  

As empresas estão cada vez mais exigentes no processo de seleção, e buscam 

profissionais que tenham um elevado senso crítico, postura ética, capacidade de articulação, 

que desenvolvam competências específicas, visão generalista e sistêmica, que sejam 

empreendedores, gerenciem informações com eficácia, atuem proativamente, sejam criativos, 

trabalhem em equipe, sejam líderes, tenham maturidade emocional, enfim, estejam abertos 

para o aprendizado contínuo (ALMEIDA, 2010). 

Esse estudo pode contribuir com as Instituições de Ensino, nos cursos de 

Secretariado Executivo, por meio dos resultados constatados. Sugere-se às universidades que 

possuem cursos de Secretariado, incluir nos seus conteúdos disciplinares as competências do 

MEC (BRASIL, 2005) e as comportamentais investigadas nessa pesquisa, pois as técnicas já 

estão contempladas. Vale ressaltar que relacionamento com o cliente, gestão do tempo, 

trabalho em equipe, criatividade/inovação e negociação são competências relevantes, na 

rotina diária desse profissional, e deveriam ser trabalhadas com maior profundidade durante 

as aulas. 

Por outro lado, as empresas de treinamento e os recursos humanos poderiam agregar 
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em seus programas competências comportamentais e as do MEC (BRASIL, 2005), para 

atender às demandas do mercado de trabalho. 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, houve algumas limitações. 1) existem 

poucos estudos sobre competências, na área de Secretariado, desta maneira, foram 

considerados estudos de autores das áreas de Administração e Recursos Humanos. 2) 

desenvolvimento  mais adequado da escala. 3) a pesquisa foi aplicada no COINS, Congresso 

Internacional de Secretariado, em Santos, porém nem todos os participantes desse evento 

responderam às questões. 4) Algumas pessoas responderam de forma muito rápida, deixando 

algumas questões em branco e, com isso, alguns questionários foram invalidados. Mas, 

mesmo com essas limitações, acredita-se que esse estudo deu a sua contribuição para a 

profissão de Secretariado. 

Aplicar a pesquisa no COINS foi uma opção da pesquisadora face a oportunidade do 

evento que reuniria cerca de quinhentos profissionais da área e seria importante manter 

networking com pessoas de vários Estados do Brasil: Amapá, Amazonas Bahia, Ceará, 

Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 

Vale ressaltar que todos os respondentes dessa pesquisa estavam participando do 

COINS - Congresso Internacional de Secretariado e não foi direcionado para outros 

profissionais.  Tem-se que a amostra foi composta de 59,50% de profissionais de empresas 

nacionais, 21,80% nacionais internacionalizadas e 18,70% estrangeiras no Brasil. Outro dado 

importante é que o setor de serviços é predominante no público da coleta, com 60,3%, 

seguido de 33,3% na Indústria, 4,0% no Comércio e 2,4% no Agronegócio. Deste modo, os 

resultados da H3: existe diferença do conjunto de competências do profissional de 

secretariado, de empresas de natureza internacional indicam que se deve a amostra. 

A área de Secretariado tem insuficiência de estudos científicos e, dessa forma, 

acredita-se que outros estudos podem ser realizados para contribuir. Sugere-se que sejam 

feitas investigações de profissionais em outros países, a fim de conhecer um pouco mais dessa 

profissão em outras culturas. Neste norte, pode-se explorar o Global Mindset desses 

profissionais que atuam em empresas nacionais internacionalizadas e estrangeiras. Outra 

sugestão é pesquisar as expectativas dos gestores brasileiros e estrangeiros em relação a esse 

profissional. 
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Apêndice I 
 
 

Nome: 

Empresa: 

Área de atuação: 

Tempo de trabalho: 

Utilizando da escala de valores de 1 (pouco) a 5 (muito), considerar sua avaliação para as 

questões a seguir: 

 
Bloco 1 

 Com frequência, direciono esforços para a satisfação dos clientes 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Vejo os clientes internos e externos como fonte de resultados da empresa 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, resolvo problemas dos clientes internos e externos 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Conheço o perfil e as expectativas dos clientes internos e externos 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( 

 
Bloco 2 

) 5 ( ) 

 Identifico tendências e planejo mudanças 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( 

 
) 5 

 
( ) 

 Sou flexível às mudanças 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( 

 
 

) 5 

 
 

( ) 

 

 Frequentemente, sugiro mudanças no meu setor 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Com frequência, encaro mudança como algo positivo 

1 ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 
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Bloco 3 

 No meu dia a dia exerço atividades utilizando criatividade 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Com frequência, resolvo problemas de forma criativa 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, ganho credibilidade do meu gestor quando utilizo criatividade nos 

projetos e atividades rotineiras 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Com frequência, exijo criatividade da minha equipe 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
Bloco 4 

 Utilizo a comunicação em todas as atividades 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Mantenho uma boa comunicação com todos os stakeholders 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Apresento minhas ideias de forma clara e qualitativa 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Na minha rotina diária redijo documentos com clareza e objetividade 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  ( ) 

 
Bloco 5 

 Frequentemente, administro o tempo por meio de planejamento e 

estabelecimento de prioridades 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, trabalho administrando o tempo e realizando muitas atividades 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, delego atribuições para minha equipe e com isso, me dedico a projetos 

importantes da minha área 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 
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 Continuamente, trabalho com gestão do tempo em reuniões e eventos 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 

Bloco 6 

 Frequentemente, motivo minha equipe para participar de projetos 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, compartilho informações com a minha equipe 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, procuro manter um relacionamento mais próximo com a minha equipe 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Na minha rotina diária estimulo a minha equipe na tomada de decisões 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 

 
Bloco 7 

 Com frequência, tomo decisões pensando na minha equipe 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Com frequência, proporciono oportunidades de desenvolvimento da minha  equipe 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Na minha rotina diária observo o desempenho de cada integrante da minha equipe 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, evito conflitos na equipe 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 

 
Bloco 8 

 Frequentemente, trabalho com planejamento e organização 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Na minha rotina diária sou exigida na organização de tarefas 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, organizo eventos e reuniões da minha área 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 
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 Com frequência, participo de reuniões de planejamento da minha área 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
Bloco 9 

 Tenho domínio de softwares ligados à minha área 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, utilizo ferramentas tecnológicas disponíveis na empresa 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Com frequência, sou treinada na parte tecnológica 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, treino a minha equipe na implantação de novos softwares 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 

 
Bloco 10 

 Frequentemente, negocio envolvendo parceiros 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Com frequência, sou exigida nas negociações com clientes internos e externos 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Continuamente, apresento propostas de negociação 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, negocio com agências de viagens, hotéis, buffets e outros segmentos 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 

 
Bloco 11 

 Mantenho uma rede de contatos influentes 

1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Mantenho um bom relacionamento com todos da empresa e principalmente da minha área 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, evito conflitos na área por meio de um bom diálogo 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 
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 Sempre trato o outro como eu gostaria de ser tratada (o) 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
Bloco 12 

 Frequentemente, coordeno e controlo processos de trabalho 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Frequentemente, procuro me comprometer com os resultados da minha área e  da empresa 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 Tenho uma visão ampla e global do negócio da empresa 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 

 
 No meu dia a dia utilizo gestão estratégica por meio da tomada de decisões 

1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 ( ) 



93 
 

 

 

 

 

 

Apêndice II 
 

Nome do respondente: 

Idade: 

E-mail: 

Estado:   

 

Formação Acadêmica: 

 

 Ensino Médio Completo 
 Graduação Incompleta 
 Graduação Completa 
 Pós-graduação Incompleta 
 Pós-graduação Completa 

 

 

Nome da Empresa que trabalha(opcional): 

Setor da empresa 

 Indústria 
 Comércio 
 Serviços 
 Agronegócio 

 

 

Tempo de trabalho na empresa (anos):    

 

Cargo na Empresa:    

 

Porte da Empresa: 

 

 Microempresa (de 1 a 19 funcionários) 
 Pequena (de 20 a 99 funcionários) 
 Média (de 100 a 499 funcionários) 
 Grande (acima de 499 funcionários) 

 

 

Natureza da empresa: 

 

 Nacional 
 Nacional Internacionalizada 
 Estrangeira no Brasil 
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 Discordo 

Totalmente 

   Concordo 

Totalmente 

 Com frequência, direciono esforços para a 

satisfação dos clientes 
1 2 3 4 5 

 Vejo os clientes internos e externos, 

frequentemente, como fonte de resultados da 

empresa 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Raramente, resolvo problemas dos clientes 

internos e externos 
1 2 3 4 5 

 Conheço pouco o perfil e as expectativas 

dos clientes internos e externos 
1 2 3 4 5 

 No meu dia a dia, a todo o momento, 

identifico tendências e planejo mudanças 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

      

 Com regularidade, sou flexível às mudanças 1 2 3 4 5 
 Sugiro poucas mudanças no meu setor 1 2 3 4 5 

 Raramente, encaro mudança como

 algo positivo 
1 2 3 4 5 

 Com frequência, exerço atividades 

utilizando a criatividade 
1 2 3 4 5 

 Continuamente, resolvo problemas de 

forma criativa 
1 2 3 4 5 

 No meu dia a dia, ganho pouca 

credibilidade do meu gestor quando utilizo 

criatividade nos projetos e atividades rotineiras 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Raramente, exijo criatividade da minha 

equipe 
1 2 3 4 5 

 Com assiduidade, utilizo a comunicação em 

todas as atividades 
1 2 3 4 5 

 Frequentemente, mantenho uma boa 

comunicação com os stakeholders 
1 2 3 4 5 

 Ocasionalmente, apresento minhas ideias 

de forma clara e qualitativa 
1 2 3 4 5 

 Na minha rotina diária, raramente, redijo 

documentos com clareza e objetividade 
1 2 3 4 5 

 Com frequência, administro o tempo por 
meio de planejamento e estabelecimento de 
prioridades 

1 2 3 4 5 

 Raramente, trabalho administrando o tempo 

e realizando muitas atividades 
1 2 3 4 5 

 Eventualmente, delego atribuições para 

minha equipe e com isso, me dedico a projetos 

importantes da minha área 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Continuamente, trabalho com gestão do 

tempo em reuniões e eventos 
1 2 3 4 5 

 Constantemente, motivo minha equipe para 

participar de projetos 
1 2 3 4 5 
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 Compartilho informações com a minha 

equipe, com frequência 
1 2 3 4 5 

 No meu dia a dia, raramente, mantenho 
um relacionamento mais próximo com a 
minha equipe 

1 2 3 4 5 

 Na minha rotina diária estimulo pouco a 

minha equipe na tomada de decisões 
1 2 3 4 5 

 Ocasionalmente, tomo decisões pensando 

na minha equipe 
1 2 3 4 5 

 No meu dia a dia, proporciono poucas 

oportunidades de desenvolvimento da minha  

equipe 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Na minha rotina diária, a todo o momento, 

observo o desempenho de cada integrante da 

minha equipe 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Frequentemente, evito conflitos na equipe 1 2 3 4 5 

 Com regularidade, trabalho com 

planejamento  e organização 
1 2 3 4 5 

 Com frequência, sou exigida na 

organização de tarefas 
1 2 3 4 5 

 Discordo 

Totalmente 

   Concordo 

Totalmente 

 No meu dia a dia, organizo poucos eventos 

e reuniões da minha área 
1 2 3 4 5 

 Raramente, participo de reuniões

 de planejamento da minha área 
1 2 3 4 5 

 Frequentemente,  tenho  domínio  de 
softwares 

ligados à minha área 

1 2 3 4 5 

 Na minha rotina diária, utilizo poucas 
ferramentas tecnológicas disponíveis na 
empresa 

1 2 3 4 5 

 Com frequência, sou treinada na

 parte tecnológica 
1 2 3 4 5 

 No meu dia a dia, raramente, treino a 
minha equipe na implantação de novos 
softwares 

1 2 3 4 5 

 Frequentemente, negocio envolvendo 

parceiros 
1 2 3 4 5 

 Sou pouco exigida nas negociações com 

clientes internos e externos 
1 2 3 4 5 

 Continuamente, apresento propostas

 de negociação 
1 2 3 4 5 

 Raramente, negocio com agências de 

viagens, hotéis, buffets e outros segmentos 
1 2 3 4 5 

 Com regularidade, mantenho uma rede 
de contatos influentes 1 2 3 4 5 

 Constantemente, mantenho um bom 

relacionamento com todos da empresa e 

principalmente da minha área 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Raramente, evito conflitos na minha área 1 2 3 4 5 

 Ocasionalmente, trato o outro como eu 

gostaria de ser tratada (o) 
1 2 3 4 5 

 Frequentemente, coordeno e

 controlo processos de trabalho 
1 2 3 4 5 
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 Eventualmente, procuro me comprometer 

com os resultados da minha área e da empresa 
1 2 3 4 5 

 Com frequência, tenho uma visão ampla e 

global do negócio da empresa 
1 2 3 4 5 

 No meu dia a dia, raramente, utilizo gestão 

estratégica por meio da tomada de decisões 
1 2 3 4 5 

 


