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A Gestão Secretarial tem se consolidado como importante eixo temático para
as pesquisas científicas na área de Secretariado. Por ser área recente de pesquisa,
sua condição ainda incipiente suscita questionamentos e aponta lacunas a serem
preenchidas para que seu fortalecimento seja pleno. Considerando-se que o
processo de gestão nas organizações contemporâneas perpassa o desenvolvimento
de aptidões que viabilizem a atuação profissional, este trabalho teve como objetivo
investigar as atividades e competências gerenciais necessárias à atuação do gestor
secretarial, fundamentando-se nas proposições de Quinn et. al. (2003). A
metodologia utilizada foi um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo de
natureza

descritiva

de

cunho

qualitativo,

aplicando-se

um

questionário

semiestruturado a 89 (oitenta e nove) secretários, atuantes em organizações
públicas e privadas brasileiras. Dentre as atividades presentes na Gestão Secretarial
destacaram-se: gestão da rotina administrativa e informações; organização dos
processos de trabalho e das atribuições secretariais; gestão de materiais e de
processos; planejamento da área secretarial; supervisão e distribuição das
atividades dos funcionários que atuam na área e liderança. As competências
gerenciais relativas à Gestão Secretarial identificadas foram: a compreensão de si
mesmo e dos outros; comunicação eficaz; desenvolvimento dos empregados;
construção de equipes; gerenciamento de projetos; gerenciamento multifuncional;
administração de informações; estabelecimento de metas e objetivos; planejamento
e organização; fomento a um ambiente de trabalho produtivo; administração do
tempo e do estresse; negociação; gerenciamento da mudança e pensamento
criativo. Infere-se que essas competências contribuem para o alcance de objetivos
organizacionais sendo utilizadas na atuação do gestor secretarial.
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