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CONTRIBUIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS SECRETARIAIS À GESTÃO 

ECLESÍASTICA: UM ESTUDO DE CASO 
 

AUTORA: Sheila Pereira Da Mota 

ORIENTADORA: Nathalia Carvalho Moreira 
 

 

O presente trabalho se constitui  em um estudo de caso e tendo como objetivo analisar as 

competências secretariais e a multifuncionalidade do profissional de secretariado em suas 

atividades desenvolvidas em uma instituições eclesiásticas, a saber: da Igreja Assembleia de 

Deus – Missões, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS). Para tanto, realizou-se breve 

pesquisa bibliográfica e uma pesquisa empírica. Nessa última, utilizou-se como instrumento 

de coleta dos dados, a aplicação de um questionário a cinco secretários eclesiásticos. Como 

referencial teórico utilizou-se as ideias de Santos (2011) sobre o estudo de caso e como base 

teórica os conceitos de Moreira Olivo (2012) sobre as competências secretariais que são 

aplicadas nas atividades para que a gestão alcance mais eficiência e haja maior habilidade 

para melhor assessorar o gestor, como também, alcançar melhores resultados na gestão. As 

análises mostraram que nas organizações eclesiásticas pesquisadas o profissional de 

secretariado é valorizado pelo gestor, ainda que não possua formação em secretariado, pois o 

gestor reconhece a necessidade do desenvolvimento das competências que esse profissional 

deve possuir nesse contexto. Concluiu-se que o desenvolvimento dessas competências, por 

meio da formação, de fato pode contribuir ainda mais para uma gestão eclesiástica eficiente. 

 

 

Palavras-chave: Competências Secretariais. Gestão Eclesiástica. Secretariado. 



 
 
 

 

CONTRIBUTIONS OF SECRETARY COMPETENCES TO ECCLESIASTICAL 

MANAGEMENT: A CASE STUDY 

 

AUTHOR: Sheila Pereira Da Mota  

GUIDING: Nathalia Carvalho Moreira 
 

 

The present work constitutes a case study and aims to analyze the secretarial skills and the 

multifunctionality of the secretarial professional in his activities developed in an ecclesiastical 

institutions, namely: of the Church Assemblies of God - Missões, Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul (MS). For that, a brief bibliographical research and an empirical research were 

carried out. In the latter, the use of a questionnaire to five ecclesiastical secretaries was used 

as an instrument of data collection. As a theoretical reference, the ideas of Santos (2011) on 

the case study and on the theoretical basis of the concepts of Moreira Olivo (2012) on the 

secretarial skills that are applied in the activities are used so that the management reaches 

more efficiency and there is greater ability to better advise the manager, but also to achieve 

better management results. The analyzes showed that in the ecclesiastical organizations 

researched the professional of secretariat is valued by the manager, although he does not have 

training in secretariat, because the manager recognizes the necessity of the development of the 

skills that this professional must have in that context. It was concluded that the development 

of these competences, through training, can indeed contribute even more to efficient 

ecclesiastical management. 

 

Keywords: Secretarial Skills. Ecclesiastical Management. Secretariat. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As entidades religiosas têm se expandido cada dia mais e os gestores buscam estratégias 

para melhorar o desenvolvimento organizacional. Para isso são necessárias mudanças dentro 

das organizações, a fim de implementar novas medidas que contribuam para o seu 

crescimento e alcance dos seus objetivos. 

Sendo assim, os dirigentes das organizações buscam aprender a definir e implementar 

mudanças que sejam viáveis e tornem a organização capaz de oferecer um eficiente atendimento 

ao seu público, tanto o interno quanto externo. 

Quando o que se pretende mudar ou melhorar envolve a estrutura e processos já 

existentes, podem surgir resistências por parte da equipe que auxilia na gestão, devido à cultura 

organizacional. Portanto, exige-se dos dirigentes conhecimentos específicos do assunto, tempo 

e capacidade de gestão de áreas específicas dentro das organizações, dentre as quais se destacam 

as competências secretariais, que fornecem suporte ao gestor nas atividades administrativas. 

O presente trabalho pretendeu investigar as competências secretariais, aplicadas nas 

atividades realizadas na gestão eclesiástica, tendo por finalidade verificar a sua contribuição 

para a melhoria da gestão dessas organizações. 

É nesta perspectiva, que as competências secretariais abarcam na sua essência diversas 

áreas de conhecimentos, de técnicas e de habilidades, entre elas a gestão de eventos, 

organização de reuniões, organização de viagens, organização de arquivos, entre outras, que 

irão contribuir para uma gestão eficiente, oferecendo praticidade aos gestores. 

Este trabalho teve por finalidade também contribuir para a área científica do 

secretariado, cuja lacuna pode ser preenchida com pesquisas similares a esta, pois se percebe 

haver uma escassa produção científica na área do secretariado eclesiástico. 

O presente estudo teve por objetivo geral analisar como as competências secretariais 

contribuem na gestão eclesiástica e, entre outros objetivos específicos, observar como se 

procedem as atividades administrativas nessas instituições, verificar qual a relação entre estas 

técnicas e competências e identificar o conhecimento ou saberes deste profissional de 

secretariado a respeito das atividades da gestão eclesiástica. 

Assim, para uma melhor abordagem, o texto foi divido em cinco seções. A primeiro 

capítula seção fornece uma visão geral da apresentação do trabalho, da justificativa, do 

problema de pesquisa, do objetivo geral e dos objetivos específicos. A segunda seção trata do 

referencial teórico, no qual foram apresentados conceitos sobre a multifuncionalidade do 

profissional de secretariado, a partir dos autores como Pereira e Silva (2014) Moreira e Olivo 
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(2012) e, em seguida, foram discutidas as competências secretariais de acordo com as ideias 

de Barros, Silva e Ferreira (2014) e de Barros et al. (2013). e Moreira e Olivo (2012). 

 Foram apresentados, também, os conceitos sobre gestão, segundo o pensamento de 

Silva e Casagranda (2015) de Araújo e Melo (2015) e de Soares e Silva (2013) e, 

particularmente, os conceitos de gestão eclesiástica de acordo com Câmara e Kesler (2012) e 

Brizola (2013) e Resende (2011). 

Com o intuito de explorar a situação problema que deu origem a esta pesquisa, na 

sequência é explicitada a importância das competências secretariais e sua relação com a gestão 

eclesiástica. 

A terceira seção aborda a metodologia do trabalho, a qual engloba o método que foi 

utilizado e a pesquisa bibliográfica realizada que contribuiu para o desenvolvimento do 

trabalho. 

A quarta seção refere-se aos resultados e discussões, e finalmente a quinta seção 

registra a conclusão da pesquisa, trazendo reflexões acerca da temática abordada, cujas 

considerações finais remetem à futuras discussões e pesquisas tendo em vista que a presente 

pesquisa não esgota as questões levantadas durante os estudos dessa temática. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

O problema é uma questão a ser investigada e estudada, conforme Vergara (2006, p. 

21). Nesse sentido, estabeleceu-se o seguinte questionamento: Como as competências do 

profissional de Secretariado contribuem na gestão eclesiástica? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Segundo Mendonça (2013, p. 14), “[...] os objetivos devem traduzir ações que serão 

realizadas pelo pesquisador para determinar seus fins. Geralmente são divididos em dois níveis: 

Objetivo geral e objetivos específicos”. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2011, p. 202): 

 
Objetivo geral está ligado a uma visão global e abrangente do tema. Relaciona- se 

com conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos e eventos, quer das ideias estudadas. 

Vincula-se diretamente à própria significação da tese proposta pelo projeto. [Já] os 

objetivos específicos apresentam caráter mais concreto. Têm função intermediária e 

instrumental, permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicá-lo a 

situações particulares. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi verificar como as competências secretariais 

contribuem na gestão eclesiástica Para atendimento ao questão central do estudo, foi 

necessário delimitar os objetivos específicos que contribuíssem para maior compreensão sobre 

o tema investigado que são:  

 

a) Mostrar o perfil dos secretários executivos das igrejas pesquisadas através da 

estratificação de gênero e idade; 

b) Verificar qual o nível profissional dos secretários da igreja investigada. 

c) Averiguar a relação das competências secretariais com as atividades na gestão 

eclesiástica. 

d) Identificar a existência de secretaria na instituição e profissionais com formação em 

secretariado executivo; 

e) Observar o grau de relevância da presença do secretário executivo nas igrejas 

pesquisadas de Campo Grande, (MS). 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Para a abordagem do tema existe uma justificativa que “[...] consiste de uma exposição 

sobre as razões que motivaram a realização da pesquisa como: interesse pessoal ou 

institucional na investigação do tema; importância teórica e prática do tema da pesquisa; 

relevância social; oportunidade econômica” (MENDONÇA, 2013, p. 15). 

A assessoria ao gestor é uma das competências do secretariado, que busca utilizar suas 

habilidades gerenciais, técnicas e conhecimentos para realizar diversas tarefas, que irão 

contribuirão para a aplicação dos planejamentos, com uma análise apurada das informações, 

tendo como meta solucionar e melhorar os procedimentos administrativos e os serviços, para 

o alcance dos objetivos da organização. 

Desta forma, justifica-se a relevância, deste estudo, pois o mesmo pode ser útil à 

sociedade que recebe atendimento e serviços sociais prestados por estas organizações 

eclesiástica, como também para os gestores destas entidades, pois necessitam desenvolver 

estas competências, a fim de executarem as atividades que darão suporte para o 

desenvolvimento das organizações. 
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Nesse contexto verifica-se a relevância deste trabalho para as organizações eclesiásticas. 

Assim, os estudos sobre este tema podem contribuir nas análises dos métodos da gestão e na 

compreensão sobre as competências do secretariado, neste campo. Podendo também auxiliar 

na aplicação de técnicas para este tipo de gestão. 

Pesquisas deste tipo são importantes para a área secretarial tanto para os estudiosos que 

terão mais referências bibliográficas para desenvolver pesquisas sobre este tema, como 

também para a área profissional e para conhecer mais sobre esta área de atuação. 

Contribuindo para uma concepção de como este profissional de Secretariado, é dotado 

dessas competências, o presente trabalho poderá contribuir para a gestão específica, e o 

mesmo apresentará conhecimento desta realidade. A visão limitadora de muitos gestores 

dessas organizações sobre as atribuições e competências do profissional de secretariado pode 

ser devido ao pouco conhecimento administrativo que possuem. 

Sobre os conceitos das competências secretariais ao se estudar e analisá-las em seu 

aspecto administrativo e como são realizadas nas organizações eclesiásticas, se nota a 

necessidade de verificar a sua contribuição para a realização das atividades administrativas 

espera que sua aplicação, pode dar aos gestores maior praticidade e agilidade nas prestações 

dos serviços oferecidos ao seu público. 

Por fim, pode-se afirmar que a área eclesiástica é um ambiente propício para o 

profissional de Secretariado Executivo atuar, pois neste contexto, ele terá contato com o gestor 

e toda a equipe administrativa, podendo contribuir com suas competências auxiliando a equipe, 

porque alguns não possuem experiência na área de administração. 

Em ambos os casos, faz se necessária a existência de um secretário executivo, para 

prestar assessoria e facilitar a comunicação entre o gestor e toda a equipe administrativa, bem 

como para o público ao qual esta organização presta serviço e atendimento, o que justifica a 

presente pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A MULTIFUNCIONALIDADE DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 

 

A multifuncionalidade é de relevância para o secretariado, pois este profissional possui 

várias atribuições e tarefas para cumprir, que vão dar suporte para o gestor, na sua 

administração. 

De acordo com Barros, Silva e Ferreira (2015, p. 160); 

 

O secretário executivo tem um perfil multifuncional, desenvolvendo uma visão 

abrangente do cotidiano secretarial e organizacional e um conjunto de atividades 

diversificadas e que exigem conhecimentos de várias áreas, atividades estas 

repletas de imprevistos e que necessitam de soluções urgentes. No que se refere à 

gestão secretarial, percebe-se o crescente interesse de estudiosos da área em realizar 

pesquisa sobre essa temática. 

 

Conforme Pereira e Silva (2014) em uma gestão é necessária a execução de atividades 

administrativas que são realizadas em vários setores e que dão integração à equipe, e tratamento 

adequado à informação dentro da empresa, além de atender às necessidades do gestor para que 

este tenha maior desempenho na sua liderança. 

Tendo consciência da sua responsabilidade dentro de uma organização, o profissional 

de secretariado busca se capacitar com diversas competências, obtendo as habilidades para 

oferecer esses serviços, buscando executá-los com excelência. 

O próprio mercado incentiva essa busca, pois é ele cada vez mais  rigoroso na seleção 

dos profissionais. Para se destacar, os secretários precisam oferecer serviço qualificado e com 

a responsabilidade de executar todas as atividades que o gestor espera deste profissional, a fim 

de alcançar os objetivos das empresas. Assim, segundo Sucesso (2005, p. 4): 

 

As organizações passam, portanto, a valorizar soluções inovadoras, tornando-se 

fundamental investir na atualização das estratégias de seleção, desenvolvimento e 

retenção de talentos, além de buscar novos modelos de gestão, de modo a se obter 

vantagem estratégica que garantam um diferencial competitivo no mercado. 

 

Os gestores vivenciam um universo em que o objetivo é oferecer aos seus clientes, um 

produto ou serviço, de qualidade, eficiente em um curto período de tempo, e Para isso, eles 

gerenciam uma equipe de colaboradores que devem trabalhar em unidade e com meta de 

alcançar os propósitos da empresa, necessitando-se que o profissional de secretariado, além de 

realizar atividades para integrar a equipe com o gestor, também esteja apto à assessorá-lo em 

diversas situações, das quais  muitas necessitam de uma resposta de pronto emprego devido  
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ao seu caráter emergencial. 

Esses assessores devem estar aptos diante de com amplos e diversos conhecimentos 

saciando e atendendo vários níveis hierárquicos, sociabilizando e contribuindo nas tomadas de 

decisão estratégicas da empresa. Além desses aspectos, os secretários devem ser 

comunicativos com os clientes internos e externos da organização. Para um bom e ágil 

atendimento é necessário tratamento das informações escritas e orais. De acordo com Moreira 

e Olivo (2012, p. 50): 

 

A transversalidade de conhecimento, a resolutividade, a polivalência, a 

inovatividade e a multifuncionalidade são exemplos de novas competências 

agregadas ao contemporâneo perfil do profissional de Secretariado Executivo, as 

quais, a partir de suas definições, habilitam, previamente, o secretário executivo a 

exercer a mediação de conflitos. 

 

A esses profissionais, atribui-se um perfil de multifuncionalidades, sendo - lhes 

requerida uma e buscam ampla variedade de técnicas, habilidades, competências e 

conhecimentos, atualizando-se e acompanhando o que há de inovador e eficiente para aplicar 

em suas organizações, otimizando o tempo, buscando a eficiência e eficácia em todos os 

processos e atividades. 

Com essas características, os secretários visam proporcionar ao gestor um ambiente de 

trabalho com menor pressão e mais ágil, possibilitando a ele maior aproveitamento do seu 

tempo para se dedicar às ações e decisões estratégicas. 

Estando este profissional preparado, ele pode dar assistência com qualidade e 

habilidade, o que será de suma importância em diversas situações que a organização enfrentar, 

sempre buscando solução para os problemas que venha a existir dentro do ambiente 

organizacional. 

Devido a diversas competências que são agregadas ao profissional de Secretariado, de 

acordo com Moreira e Olivo (2012, p. 38); 

 

Percebe-se que as tendências de mercado para o profissional de secretariado são 

bastante promissoras e que cabe a este a busca por novas possibilidades dentro de 

sua carreira. Uma delas é a proposta deste trabalho, ou seja, o profissional de 

secretariado como mediador de conflitos. 

 

Corroborando com esse perfil, de acordo com Mazulo e Liendo (2010, p. 161); “A 

abrangência e a polivalência desse profissional possibilitam que, ainda que se decida pela  
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mudança de carreira, haja sólidos subsídios para atuação competente em outras incontáveis 

áreas”. 

Assim sendo, esse diferencial faz com que esteja apto para assumir esta 

responsabilidade de assessorar o gestor em qualquer segmento no mercado de trabalho. tendo 

os conhecimentos técnicos e a essência que sua área exige em âmbito global. 

Do secretário, é esperado ainda que ele desenvolva habilidades e competências para 

atender a diversas exigências dentro da organização, que vão além de atividades rotineiras. É 

aguardado, também que esse profissional saiba liderar equipes e realizar diversas atividades 

com agilidade e praticidade, de forma a trazer resultados esperados. Isso requer estudo e 

dedicação, buscando-se o que há de mais moderno para a sua contribuição na gestão.  

Segundo Moreira e Olivo (2012, p. 37); 

 

A comparação entre os perfis do profissional de secretariado de ontem e de hoje 

evidencia que as competências do secretário executivo mudaram; as atividades 

meramente mecânicas dos anos sessenta e setenta estão em processo de extinção. 

Atualmente, o mercado busca um profissional de atitude, com uma postura pró-

ativa e não um simples executor de tarefas. 

 

No ambiente de trabalho o profissional de secretariado se torna o elo entre o gestor e a 

equipe, formando uma conexão importante de processos em virtude das necessidades tanto do 

administrador, quanto da empresa, assim como, dos liderados ouvindo as reclamações de seu 

público, por exemplo; sobre controle de material, controle de membros voluntários, tempo de 

contribuição, assiduidade, departamentos de atuação, reuniões, viagens, entre outros. 

Oferece-se a ele, então, um feedback em áreas específicas, e para tanto, é necessário, 

também, que o profissional se dedique na empresa, criando conhecimento e entendendo a 

rotina da empresa para melhor adequar soluções e implementações, ampliando seu 

conhecimento em outros estudos que forem necessários, oferecendo “saídas” para o gestor 

desenvolver um trabalho de excelência. 

Utilizar essas ferramentas conduz naturalmente à comunicação e ao bom 

relacionamento entre todos da equipe. Em outras palavras, tornando-a unida, coesa, 

esclarecida das metas a serem atingidas, trabalhando de forma ágil e com qualidade, mudando 

a conduta de seus liderados, de meras mãos-de-obra para profissionais com expectativas de 

desenvolvimento e ascensão, surgindo, dessa forma, união para alcance dos objetivos 

organizacionais. 
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Concordando com essa ideia sobre o secretariado Moreira e Olívo (2012, p. 45) 

argumentam que: 

 

Ao alcançar a atuação nos níveis mais elevados de uma organização, o profissional 

de Secretariado Executivo comprovará a amplitude de suas habilidades e atitudes. 

É na área estratégica que todas as decisões são tomadas e os problemas resolvidos, 

e é nesse nível que o secretário executivo atuará como mediador de conflitos. 

Acredita- se que o profissional de secretariado, por toda sua história, na qual os 

conflitos foram protagonistas; pelo  conhecimento que  tem em diversas áreas, 

proporcionado pela característica de multidisciplinaridade do curso de graduação 

em que se formou; pela vasta abrangência de suas habilidades e pelas atitudes 

corretas, embasadas na ética e no profissionalismo, está apto para a atuação na 

mediação de conflitos. 

 

Sendo assim, o gestor poderá contar com um profissional, cujas habilidades e 

competências será de relevância para o resultado positivo da empresa, pois ele é um 

pacificador e integrador dentro da organização, diminuindo a pressão e os problemas que são 

gerados constantemente no meio administrativo, por diversas tarefas e atividades que 

acontecem diariamente neste universo, onde acontecem  vários conflitos, e diante disso ele se 

tornando o solucionador. 

 

2.2 AS COMPETÊNCIAS SECRETARIAIS 

 

Nos últimos anos, tanto no âmbito acadêmico quanto no empresarial tem sido debatido 

e estudado o conceito de competência, tendo sempre os mesmos interesses, isso é, devido ao 

novo modelo de gestão que as organizações estão executando, elas estão buscando contratar 

profissionais que sejam mais qualificados e tenham autonomia, para assumir e exercerem suas 

atribuições com maior responsabilidade e organização. 

As organizações compreenderam a necessidade de contratação de profissionais 

capacitados para executar as atividades. Nesse contexto, as competências secretariais ganham 

relevância para o bom funcionamento da gestão, pois elas dão as assessorias necessárias para 

um eficiente desenvolvimento tanto interno quanto externo de uma organização. 

O gestor enfrenta dentro das organizações um grande conflito: de um lado há um cliente 

exigindo qualidade e agilidade, do outro há uma equipe de funcionários requerendo valorização 

e reconhecimento do seu trabalho, como também meios que lhe permita colocar em prática suas 

habilidades. Assim, o gestor conta com a colaboração competente do profissional de 

secretariado para assumir esta responsabilidade que é a de ter a função de ser mediador entre 

eles, satisfazendo as suas exigências, promovendo acordos, tendo assim, um bom resultado 
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para a empresa. 

 Conforme Pereira e da Silva (2014, p. 121): 

 

Quanto às atividades relacionadas à gestão, identificou-se a sua execução com 
maior e menor frequência pelos secretários que atuam no nível operacional e no 

estratégico. Tendo em vista a função básica do secretário, a assessoria, ela permite a 

realização de tais atribuições independentemente do nível hierárquico, pois, ao 

assistir o gestor, o secretário passa a ter uma visão generalista da organização, o que 

implica sua participação direta ou indireta na gestão da empresa. 

 

No mundo dos negócios além de estar cada vez mais competitivo, o gestor busca atender 

os seus clientes, que exigem uma abordagem diferenciada e qualidade nos produtos e serviços, 

e para isso, o mesmo busca exercer uma excelente e eficiente administração, com foco na 

satisfação do seu cliente, almeja assim, contratar profissionais que possuam competências 

para executar as diversas atribuições com responsabilidade, sendo proativos, inovadores, e que 

interajam com as mudanças mundiais. O Quadro 1 a seguir mostra as características, 

habilidades, e competências que deve ter um gestor secretarial, bem como suas atribuições. 

Quadro 1– Competências do gestor secretarial – Papéis de mentor e  facilitador 

 

 
PAPEL 

COMPETÊNCIAS 

GERENCIAIS 

CARACTERÍSTICAS DAS COMPETÊNCIAS 

IDENTIFICADAS NA GESTÃO SECRETARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

MENTOR 

 

Compreensão de si mesmo 

e dos outros 

- Identificar as habilidades e a contribuição que cada 

colaborador pode oferecer para a organização ao desenvolver 

atividades com outras pessoas. 

- Perceber como as emoções afetam a si mesmo e aos outros. 

- Perceber e compreender as reações específicas dos outros. 

 

Comunicação eficaz 

- Transmitir o que sentem e pensam no ambiente de trabalho. 

- Ser um bom ouvinte. 

-Colocar-se no lugar do outro no processo de comunicação. 

 

 

Desenvolvimento dos 

Empregados 

-Delegar tarefas e responsabilidades aos outros funcionários. 

- Trocar informações, fatos, ideias e significados, usando os 

para informar, coordenar e motivar as pessoas. 

- Reconhecer as realizações daqueles que desenvolvem 

atividade, oferecendo feedback acerca das atividades delegadas. 

 

 

 

 

 
FACILITADOR 

Construção de 

Equipes 

- Contribuir para a organização das atividades ao desenvolver 

trabalho em equipe. 

- Compartilhar informações. 

 

Processo decisório 

Participativo 

- Participar do processo de tomada de decisões da organização e 

da sua área de atuação. 

- Participar da tomada de decisão em reuniões com pares e 

subordinados. 

 

Gerenciamento de 

Conflitos 

-Administrar situações de conflitos no cotidiano do ambiente de 

trabalho. 

-Conhecer a existência do conflito e encarar a outra parte para 

discutirem os sentimentos. 

  Fonte: Elaborado pela autora com  base em Barros,  Silva e Ferreira (2015). 
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O Quadro 1 menciona como é importante a função do profissional de secretariado 

dentro de uma empresa, sendo ele uma combinação de gestor, mentor e facilitador. Além de se 

preocupar com processos, organização, documentos e auxílios diversos, tem sob sua 

responsabilidade também o material humano, sendo nítido identificar que o êxito de sua 

função se dá pelo foco maior nas pessoas. 

Evidencia-se, assim, a preocupação em atender e entender as dificuldades que as 

pessoas têm na área profissional, levando em consideração que não são máquinas, mas, sim, 

pessoas que por sua vez necessitam de um ambiente de trabalho agradável, precisam se sentir 

satisfeitas, realizadas, vislumbrando crescimento, oportunidades, tendo alegria e entusiasmo 

de fazerem parte do conjunto. 

Os interesses pelos assuntos da empresa surgem, mudando a mentalidade de: tenho que 

ir trabalhar; para: eu gosto, eu quero, eu vou trabalhar. Nessa conduta o emprego deixa de ser 

algo ruim e torna-se algo bom, onde a pessoa tem prazer e até orgulho de fazer parte. 

Consequentemente, surgirá uma gestão e trabalho excelentes com poucas faltas, menos erros, 

menor ocorrências de extravios e muito mais eficiência, dedicação, companheirismo, qualidade, 

assiduidade e trabalho em equipe e tantos outros benefícios. 

Em decorrência se faz jus o que Barros, Silva e Ferreira (2015, p 153) afirma: 

 

O profissional de Secretariado pode ter conhecimento de diferentes teorias para 

tomar decisões adequadas para o desenvolvimento do seu trabalho. O valor que ele 

tem para a organização relaciona-se de forma direta à utilização dos conhecimentos 

teóricos no exercício da profissão. Sua atuação pode ser realizada por meio de 

consultoria, empreendedorismo, assessoria e gestão. Diante das diversas 

possibilidades do exercício dessa profissão, considera-se que nenhuma teoria 

responde sozinha a todos os questionamentos existentes em Secretariado Executivo. 

É importante um olhar para as teorias presentes no desenvolvimento das 

responsabilidades secretariais agrupando-as em suas diversas formas de atuação, 

segundo as suas possibilidades de utilização. 

 

Realmente é notável a importância de ter este profissional em qualquer empresa. E 

levando em conta tudo isso na gestão eclesiástica, são muitos os ganhos para os dois lados, já 

que é uma área que ganha proporção a cada dia auxiliando vários setores 

Em relação às competências secretarias Neiva e D’elia (2009, p. 19) afirmam: 

 

Mudou o perfil. Ampliaram-se as competências. Cresceram a dimensão e o nível de 

responsabilidade. Aliada a todas essas mudanças, há também a constatação da 

nossa importância no cenário mundial. A profissão secretarial situa-se entre as três 

profissões que crescem na atualidade 
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Este profissional, além de ser assistente do gestor também possui habilidade para 

assumir grandes desafios dentro da organização, podendo liderar grandes equipes que serão 

agregadoras de valores para o crescimento da empresa. 

Segundo Barros, Silva e Ferreira (2015, p. 157): 

 

As organizações possuem metas e objetivos a serem alcançados. O secretário 

executivo, por ser um facilitador da obtenção de resultados, deve desenvolver o 

processo administrativo em sua atuação visando contribuir para o alcance de 

objetivos e metas. Para que esses objetivos sejam desenvolvidos com êxito, faz-se 

necessário o bom desempenho das funções gerenciais. 

 

O profissional de Secretariado é quem sempre busca atualizar seus conhecimentos, 

agregando e aplicando as suas competências com inovações, estando apto para trazer ao 

ambiente de trabalho maior praticidade nos trâmites dos processos, e maior tratamento das 

informações como mídias, orais, escritas, facilitando a comunicação e integrando os setores 

com a gestão central. 

De acordo com Barros, Silva e Ferreira (2015, p 152): 

 

O secretário executivo tem um perfil multifuncional, desenvolvendo uma visão 

abrangente do cotidiano secretarial e organizacional e um conjunto de atividades 

diversificadas e que exigem conhecimentos de várias áreas, atividades estas 

repletas de imprevistos e que necessitam de soluções urgentes. 

 

Nessa ideia, o secretário para executar as várias atividades que serão de sua 

responsabilidade, necessitará ser multifuncional possuindo muitos conhecimentos em diversas 

áreas onde será necessário para as resoluções de problemas que terão que ser resolvidos no 

âmbito organizacional. 

Monteiro e Cecatto e Gardin (2015, p. 154) corroboram sobre o perfil deste 

profissional, este que é um possuidor de múltipla competência afirmando que: 

 

O profissional de secretariado é de suma importância no que diz respeito a esse 

assunto nas organizações devido ao seu perfil multidisciplinar que faz com que ele 

contribua, eficazmente, de maneiras diferentes e ao mesmo tempo em todas elas. 

 

A aplicação dessas competências na organização provocará um resultado positivo e 

agregador, não apenas nas atividades secretariais da empresa, mas, também, em diversos 

setores, pois ele é capacitado com um “leque” de conhecimento múltiplo e diverso, que 

contribuirá para o sucesso dos negócios que o gestor da empresa realizará. 
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Monteiro, Cecatto e Gardin (2015, p. 155) ressaltam que ”o profissional de secretariado 

executivo, possui aptidões e competências em organizar as informações com qualidade e 

credibilidade no ambiente corporativo” 

Este fator positivo repercute em todas as áreas da organização, tornando as equipes 

mais ágeis e organizadas, proporcionando aos gestores mais tempo para investirem no 

crescimento da empresa, contribuindo também na tramitação das informações e documentos da 

empresa e, ainda, no atendimento interno e externo, na integração dos setores, tendo 

responsabilidade no cumprimento das tarefas, com caráter e ética nas atitudes, sendo líder e 

influenciador para as pessoas, a fim de que essas tenham bons relacionamentos e compromissos 

corporativos. 

Segundo Barros et al. (2013, p. 26): 
 

O profissional de Secretariado Executivo está diretamente envolvido nos processos 

de gestão da empresa, pois sua atuação se dá em cargos de assessoria a diretores, 

gerentes, supervisores, assim como em cargos específicos de gestão, como 

assistente administrativo, responsável pelo departamento, coordenador do setor, 

consultor secretarial entre tantas outras nomenclaturas existentes. 

 

Conforme a afirmativa de Monteiro, Cecatto e Gardin (2015, p. 154): 

 

O profissional de secretariado é de suma importância no que diz respeito a esse 

assunto nas organizações devido ao seu perfil multidisciplinar que faz com que ele 

contribua, eficazmente, de maneiras diferentes e ao mesmo tempo em todas elas. 

 

Este profissional de múltiplas competências possui além de habilidades e técnicas, que 

solucionam vários problemas nas organizações, pode trazer praticidade aos processos, 

também se tornando um despertador de consciência para toda a equipe, Ele visa trabalhar de 

forma a contribuir para o equilíbrio dos interesses, objetivando satisfazer a todos, sem agredir a 

ética da empresa. buscando trazer para as decisões organizacionais, um bom senso 

favorecendo o crescimento, e consequentemente trazendo bons resultados a todos e à empresa. 

 

De acordo com Moreira e Olívo (2012, p. 45): 

 
[...] faz parte do novo perfil da profissional de Secretariado Executivo: 

desenvolver mecanismos que facilitem o desenvolvimento das tarefas diárias, 

aprimoramento de suas funções e atualização constante. À medida que o secretário 

executivo for colocando em prática uma personalidade mais “agressiva”, mostrando 

que pode, além de agendar um compromisso, também tomar decisões, ele vai 

migrar do campo operacional para o estratégico 

 

Desta maneira, a organização pode gerar resultados em todas as áreas, contribuindo  
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para a adequada integração de toda a equipe, da mesma forma que o gestor terá mais tempo 

para se dedicar em diversos negócios, alcançando os objetivos da gestão. De acordo com 

Monteiro e Cecatto e Gardin (2015, p. 143): 

A assessoria executiva desempenhada pelo secretário executivo, nas empresas, 

refere- se, portanto, ao auxílio que este profissional presta à organização ao 

contribuir por meio de atitudes e iniciativas que almejem o desenvolvimento da 

organização. 

 

Consequentemente, a organização obtendo bons resultados e tendo um bom 

crescimento, tanto os clientes ficam satisfeitos quanto a equipe administrativa cresce em 

aprendizado e experiência, e realizará suas atividades com maior satisfação. Nonato Júnior 

(2009, p. 80) ressalta: “O trabalho de assessoria, relacionando-o à origem humana ao afirmar 

que a assessoria pode ser compreendida como uma das ações intelectuais mais antigas da 

humanidade”. 

Corroborando com esta afirmação Caldas (2012, p. 41) argumenta: 

 
toda atividade de assessoria desenvolvida em âmbito organizacional, na qual o 

Profissional de Secretariado assessora a um ou mais executivos, e é responsável por 

colaborar na execução e efetivação das funções gerenciais e outros procedimentos 

administrativos que requeiram sua atuação enquanto fornecedor de informações 

vistoriador e alinhador de processos. 

 

O assessoramento ao gestor é uma competência que exige do profissional do 

secretariado um amplo conhecimento de todos os processos administrativos, e da 

organização, fazendo com que ele esteja preparado para as mudanças e tenha flexibilidade 

diante dos acontecimentos que possam surgir na empresa prestando um excelente e 

qualificado suporte ao gestor. 

Barros, Silva e Ferreira. (2015, p. 169) conceitua: 

 
a gestão secretarial pode ser compreendida como um processo administrativo que 

abrange atividades inerentes às funções, aos papéis e às competências de 

gerenciamento, principalmente, no âmbito das áreas de atuação do secretário 

executivo, o que denota uma limitação para o seu conceito. As reflexões em torno do 

conceito de gestão secretarial são recentes e requerem estudos teóricos e empíricos 

visando à consolidação da área. 

 

Dessa maneira, entende-se que as diversas atividades que são exigidas do profissional 

do secretariado devem ser executadas aplicando as competências e técnicas apropriadas para 

alcançar os objetivos da gestão. 

Monteiro, Cecatto e Gardin (2015, p. 143) mencionam “O secretário executivo atua 

como um gestor de informação dentro da empresa por possuir conhecimento de todas as 
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informações organizacionais, tanto internas quanto externas” 

No mesmo raciocínio Barros, Silva e Ferreira (2015, p. 159) afirmam: 

 

É relevante que o secretário executivo elabore o planejamento de atividades sob 

sua responsabilidade no nível tático, operacional ou estratégico, dependendo da sua 

área de atuação e do nível hierárquico onde atua, desde que contribua para a 

estratégia organizacional. 

 

.  Essa ligação das atividades requeridas do profissional de secretariado com as 

atividades gerenciais demostra que este profissional está apto a exercer o assessoramento com 

competência ao executivo para que se desenvolva a gestão. 

 

2.3 OS PRINCÍPIOS PARA A GESTÃO 

 

A administração é necessária para que as pessoas trabalhem unidas e integradas 

buscando objetivos e metas através de um conjunto de atividades a serem realizadas. 

Segundo Neto (2002, p. 14); 

 

A ciência traz ao gestor a possibilidade de unir o conhecimento científico à 

experiência prática no mundo organizacional, constantemente mutável. O “grande” 

gestor é aquele que possui uma visão holística e multidisciplinar da organização, 

aplica os conhecimentos científicos de diversas áreas específicas, mas não se 

esquece de fazer uso da criatividade, dos insights e do feeling de administrador. 

 

Nota-se, portanto, que Neto (2002) possui uma visão sobre a real importância da 

administração no contexto profissional e organizacional, tanto de metas a ser revistas quanto de 

material humano a ser desenvolvido em suas respectivas funções. 

O processo administrativo, que se constitui em um estudo das atividades administrativas 

contribui ao gestor na praticidade da realização das suas atividades com organização, e para 

isso, são necessários os conhecimentos específicos desta área. Segundo Silva e Casagranda 

(2015, p. 226): 

 

A administração é uma ciência dinâmica e seu profissional deve estar atento para 

poder analisar o ambiente de forma a ter as melhores oportunidades, explorando 

suas forças e se preparando para as ameaças a fim de eliminar suas fraquezas. É 

importante que ele seja proativo e que suas habilidades estejam alinhadas para que 

ele obtenha êxito. 

 

Segundo Neto (2002, p. 9) afirma: 

 

Atualmente, a dicotomia da administração entre o produtivo e o humano está.  
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debilitada, em prol de uma visão holística da gestão organizacional. Essa visão 

holística refuta os princípios universais da administração pela afirmação de que uma 

variedade de fatores internos e externos, afeta no desempenho da organização. O fato 

é que no presente não existe uma única só maneira de administrar e organizar, pois as 

circunstâncias variam de acordo com o ambiente no qual a organização está inserida. 

 

Sendo assim, os fatores do ambiente em que a organização é inserida vão determinar 

qual será a administração que será necessária ser executada, Por isso que o gestor deve ter 

uma visão ampla do ambiente para analisar tudo o que é necessário para a realização e gerenciar 

com eficiência o que está sob a sua responsabilidade. 

Segundo Neto, (2002, p. 2): 

 
O pensamento administrativo sistematizado é criação própria do século passado. 

No decorrer desse período, várias e distintas correntes filosóficas surgiram e 

contribuíram para o progresso das organizações, cada qual centrada em seu foco ou 

esfera particular. 

 

Corroborando Silva e Casagranda (2015, p. 228): 

 

Na teoria Clássica, os administradores eram técnicos e focados na lógica da 

organização, enquanto nessa nova teoria que surge, o administrador tem um papel 

voltado ao psicológico e sociológico da organização. 

 

Verifica-se que, segundo os autores citados, com a melhoria dos métodos da 

administração e novas teorias, o foco foi direcionado às pessoas com intuito de melhorar a 

qualidade e eficiência da organização, deixando em segundo plano a visão sistematizada e 

restrita à lógica empresarial. 

Segundo Neto (2002, p. 5): 

 

Fayol é considerado o pai da administração moderna, pois estabeleceu os princípios 

gerais da administração e foi o primeiro a tentar limitar e esclarecer as funções do 

administrador separando a habilidade de administrar do conhecimento tecnológico. 

Fayol deixa clara a importância da competência administrativa para o desempenho 

organizacional. Os princípios gerais de administração sugeridos por Fayol há 

noventa anos são ainda considerados por inúmeros administradores como 

essenciais para o exercer de uma administração eficaz. 
 

Testificando com esta afirmação, Silva e Casagranda (2015. p. 226) declaram: 

 
A Revolução Industrial, ocorrida em meados do século XIX, resultou em grandes 

transformações para o movimento capitalista que ocorria nesta época. Um de seus 

resultados foi a necessidade de um profissional que entendesse da gestão das novas 

organizações que surgiram na revolução. Nasceu assim a figura do administrador. 

 

De acordo com Araujo e Melo (2015, p. 211): 

 

O interesse por entender o contexto da aprendizagem organizacional é 

relativamente recente na literatura de gestão. Somente a partir da segunda metade  
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do século XX é possível encontrar autores preocupados com esse tema, mas os 

estudos inicialmente desenvolvidos eram incipientes e superficiais. 

 

Com as mudanças do setor empresarial surge a necessidade de se ter um profissional 

capacitado na área da administração, que além de organizar a estrutura da empresa, também 

tenha a função de gerir pessoas de acordo com as suas competências. Consequentemente, os 

métodos da gestão administrativa começam a ser estudados pelos autores, visando, assim, 

melhorar os serviços prestados por um administrador. 

Conforme Neto (2002, p. 7) esclarece: 

 

O quadro da evolução do pensamento administrativo na primeira metade do século 

passado era dialético. De um lado, engenheiros e matemáticos mantinham o foco 

na eficiência da produção, de outro, psicólogos e sociólogos focavam na satisfação 

e motivação dos recursos humanos. Essa dicotomia persiste até hoje na 

administração, entretanto é natural que se busque uma integração entre as duas 

correntes. E foi isso que aconteceu a partir dos anos cinquenta do Século XX. Com 

o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, as organizações apresentaram um 

crescimento surpreendente, especialmente pelo movimento de reconstrução do 

parque industrial europeu. 

 

Corroborando com esta afirmação Araujo e Melo (2015, p. 211) argumentam: 

 

A questão da mudança nas organizações, por sua vez, é discutida há mais tempo 

nos estudos organizacionais e vem ganhando mais intensidade ao longo dos anos, 

tendo em vista o reconhecimento de que é um fenômeno constante e que a 

compreensão de seus aspectos e nuances, ao longo do tempo, é fundamental para 

sobrevivência organizacional. 

 

Assim como Neto (2002) deixa claro que o administrador nada mais é do que a 

interligação de duas correntes paralelas (exatas e sociológicas) para o objetivo comum das 

organizações, Araújo e Melo (2015) ratificam a importância de se estudar as organizações em 

sua progressão estrutural e gerencial levando em conta que esse é diretamente proporcional ao 

crescimento do mesmo e que, através desta constante busca, pode ser alcançado o caminho 

para uma base sólida, na qual todos os métodos e técnicas se apoiam, mostrando que a 

administração é muito mais do que organização de documentos e materiais. Neto (2002, p. 14) 

define; 

 

Administrar é uma arte, que exige criatividade para a solução de problemas 

situacionais. A administração – com base na experiência pessoal do administrador 

– faz parte do ato de administrar, porém esta nem sempre se apresenta como um 

modelo de administração eficiente. A administração formal-científica, baseada nas 

teorias administrativas, vem a ser o complemento necessário ao administrador 

empírico. 
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Neto (2002), identifica que a função de administrar exige versatilidade, e flexibilidade 

para alcançar as metas solicitadas e este, por sua vez, vai descobrir que não existe apenas um 

caminho traçado para chegar ao sucesso e será por meio de sua proatividade que trilhará o 

caminho, mesmo que margeando entre a eficiência e ineficiência até à excelência 

organizacional. 

Essa função é relevante para o gestor que busca manter a equipe unida e integrada 

buscando alcançar os objetivos com excelência. 

De acordo com a eficiência da gestão dos administradores, determina-se o alcance dos 

objetivos a serem alcançados pela empresa, como também o desempenho e contribuição dos 

colaboradores participantes da equipe administrativa, que são selecionados para trabalharem 

em unidade, e visando alcançar os objetivos da equipe, pois o crescimento, 

consequentemente, repercute em recompensas para toda a equipe. 

Dias (2002, p.10) também conceitua que: 

 

Mas a gestão incorpora a administração e faz dela mais uma das funções 

necessárias para seu desempenho. Administrar é planejar, organizar, dirigir e 

controlar pessoas para atingir de forma eficiente e eficaz os objetivos de uma 

organização. 

 

Silva e Casagranda (2015, p.229) acrescentam: 

 

A figura do administrador sempre esteve presente em toda a história da civilização. 

Muitas vezes com outra nomenclatura, mas suas principais funções demonstravam 

que era um cargo que tinha como principal foco o alinhamento e junção dos 

processos. 

 

Segundo Dias (2002) a gestão inserida na administração faz dela uma arma primordial 

para o desempenho organizacional, mesclando alinhamento e junção de processos que é uma 

das funções principais e que sempre esteve presente em toda a história da civilização enfatizada 

por Silva e Casagranda (2015), com a interatividade profissional de pessoas e processos. 

O gestor deve tomar medidas de correção diante de problemas e conflitos e avaliar quais 

atitudes e decisões devem ser tomadas para que seja aplicado e prevaleça o resultado positivo 

para a empresa, buscando satisfazer o seu cliente, e para isso, é de relevância manter a equipe 

envolvida e integrada. Isso porque a atitude do empregado reflete, acima de tudo, a atitude de 

sua administração, dos gestores que buscam estratégias para administrar de maneira a alcançar 

os objetivos mantendo todos satisfeitos. 

Dias (2002, p. 11) declara: 
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Atualmente, após várias mudanças organizacionais (downsizing, reengenharia, 

empowerment etc.), parece ficar mais claro que o desempenho em um cargo de 

chefia exige muito mais que administração. Um gerente de recursos humanos deve 

entender tanto da parte técnica, da parte administrativa (planejamento, organização 

etc.), como da parte financeira contábil, da parte de produção (processos) e muito 

mais do mercado (clientes e concorrentes). Isto se aplica a todos os cargos de 

chefia igualmente. 

 

Silva e Casagranda (2015, p. 241) reiteram: 

 

a administração é uma profissão que muito contribui com a sociedade através da 

atuação de seus profissionais. Está presente desde pequenas empresas à gestão de 

Estados. Seu profissional deve estar capacitado para criar estratégias a fim de 

alcançar as metas traçadas com eficácia e excelência. Para isso, este deve estar 

habilitado a desenvolver competências e características que o auxilie em seus 

papéis. 

 

Os autores evidenciam que o administrador além de ser polivalente, deve ter 

conhecimento científico em várias áreas que vão além do âmbito de seu curso, para que a 

empresa encontre nele um profissional que contribua para seu crescimento, afirmando a 

importância de tê-lo em seu ambiente empresarial. 

Soares e Silva e Montavani (2013. p. 2) lembram: 

 

A revolução industrial diminuiu a opressão nas indústrias dando lugar à 

recompensa, exigindo a transformação do relacionamento entre líderes e 

colaboradores. A motivação dos colaboradores passou a ser vista com um objetivo 

para os líderes, que têm como meta fazer com que o trabalhador se sentisse útil, 

importante e parte de um grupo social. 

 

Pinho (2014, p. 194) acrescenta: 

 

Um dos grandes problemas das organizações, cujo mercado de atuação torna-se 

cada vez mais competitivo, é motivar seus colaboradores e engajá-los no processo 

de negócio da empresa. Árdua tarefa tem seus líderes no sentido de extrair de cada 

membro da equipe o máximo e o melhor, aperfeiçoando seu desempenho. 

 

Soares e Silva e Montavani (2013) mencionam que, com a revolução industrial o foco 

deixou de ser métodos e processos e se voltou para a valorização dos colaboradores e seu 

relacionamento com os gestores. Com isso se cria um desafio destacado por Pinho (2014), que 

seria motivá-los, e engajá-los mostrando que seriam reconhecidos por oferecerem o seu melhor. 

Sendo assim, o administrador assume a postura de líder que constantemente recicla seus 

métodos de motivá-los. Para Neto, (2002, p. 22): 

 

O administrador deve gerir a criatividade dos recursos humanos das organizações 
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com o intuito de fomentá-la, justamente para alterar as informações para uma 

melhor resolução dos problemas, ou seja, para a inovação. 

 

Segundo Soares e Silva e Montavani (2013. p. 1): 

 

É notória a importância de uma empresa possuir funcionários motivados e 

satisfeitos e de trabalhar com uma liderança eficaz, de como é de grande valia que o 

líder conheça sua equipe e as necessidades de cada pessoa e pela grande interferência 

que a liderança tem sobre a motivação e o comprometimento dos colaboradores. 

 

Neto (2002) enfatiza a relevância do administrador em gerir as competências que 

possuem os colaboradores para obter as resoluções dos problemas. Nesse pensamento, Soares 

e Silva e Montavani (2013) confirmam que a maneira eficaz seria o líder ter conhecimento das 

necessidades de cada pessoa componente da equipe buscando meios para mantê-los 

motivados e satisfeitos. Assim, para Neto (2002, p. 21): 

 

Organizações que usam mão-de-obra intensiva são aquelas em que sua operação 

produtiva é baseada na manufatura e no artesanato, com utilização intensiva de 

pessoas com habilidades manuais e físicas. Os fatores humanos organizacionais são 

essenciais para os administradores desse tipo de organização. 

 

No mesmo sentido, Pinho (2014, p. 208) complementa: 

 

As teorias motivacionais discutem a necessidade de se avaliar as condições do 

ambiente de trabalho, tanto em limpeza como em estrutura, sendo importante 

oferecer melhores condições aos colaboradores. Simples ações como limpeza, 

manutenção de equipamentos traz enormes benefícios aos funcionários, cria um 

ambiente de satisfação. 

 

Soares e Silva e Montavani (2013, p. 11) explicam: 

 

O administrador deve criar um ambiente de trabalho onde todos os participantes 

tenham possibilidades de crescer, satisfazendo suas necessidades enquanto 

trabalham para alcançar os objetivos da empresa. O líder agindo de forma correta, 

motivando efetivamente os seus liderados, conseguirá ter sucesso para alcançar o 

comprometimento e a satisfação de todos envolvidos na organização. 

 

Pinho (2014) declara que para que a equipe tenha uma motivação ao realizar um trabalho 

produtivo é necessário oferecer ao colaborador um ambiente com boas condições de trabalho. 

Também Soares e Silva e Montavani (2013) concordam que para isso o líder tem que dar 

condições aos participantes da equipe de crescimento, para que este possa trabalhar motivado 

a alcançar os objetivos da organização. Conforme Francisco et al. (2013, p. 25): 
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A tomada de decisão na gestão das atividades operacionais corresponde a uma 

maneira natural de agir para os administradores, e a qualidade das decisões 

proporciona um fator relevante na maneira pela qual a administração visualiza o 

desempenho e a eficácia dos negócios. 

 

Francisco et al. (2013) ratifica que o desempenho e eficácia dos negócios da organização 

vai depender da tomada de decisão que o administrador irá adotar, por isso a relevância deste 

fator em uma boa liderança. 

Para Rolt e Dias e Peña (2016, p. 256): 

 

As ênfases hoje são muito mais no sentido de um domínio de conhecimento 

pessoal, das possibilidades individuais e da capacidade de entender a organização 

como um todo, além do papel da liderança e da capacidade de se trabalhar em 

equipes, companheiros em tarefas comuns, muito mais que em “mandar em 

empregados". As decisões são muito mais de equipes que de pessoas individuais. 

 

Soares e Silva e Montavani (2013. p. 11) mostram: 

Outro ponto importante da influência da liderança na motivação, é que o líder deve 

servir como um exemplo para os liderados e como fonte de inspiração, mostrando 

que agindo dessa forma terão resultados positivos. O líder não deve apenas mostrar 

o que fazer, mas também como fazer. 

 

Rolt e Dias e Peña (2016) mencionam que o papel da liderança seria muito mais do que 

mandar em empregados, mas, sim, de entender a organização de forma geral, pois a maioria 

das decisões são tomadas em equipe e não apenas individuais. E Soares e Silva e Montavani 

(2013) confirmam que para que a liderança consiga que a equipe trabalhe motivada seria o 

fato de o líder ser exemplo, deixando o papel de apenas mandar o que se deve fazer, mas sim 

mostrar como se deve fazer, fazendo de forma correta o que se pede. 

O gestor procura exercer a sua liderança, buscando, além de agregar na sua equipe 

pessoas capacitadas para exercer as funções que serão direcionadas, também oferecer um 

ambiente agradável ao seu colaborador objetivando que ele tenha um espaço que contribua 

para sua maior produtividade dentro da organização. 

Sendo assim, O gestor possibilita ao membro da equipe se desenvolver dentro da 

empresa e obter crescimento e experiência, tendo liberdade para expor suas ideias, ser ouvido 

pelo gestor, sendo respeitado, e reconhecido no que faz, contribuindo para maior proximidade 

deste funcionário com a organização. Segundo Pinho (2014, p. 198): 

 

através da liderança o grupo trabalha mais ou menos empenhado. A comunicação 
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entre os colaboradores e como ela é feita na organização, se é transmitida de forma 

clara ou não, pode justificar algumas das ausências no trabalho, além disso, as 

tomadas de decisões não podem privilegiar alguns ou a maioria, pois isso afeta 

diretamente o grau de satisfação e comprometimento de todo o grupo. 

 

Segundo Soares e Silva e Montavani (2013, p. 2) declaram: 

 

Os líderes atualmente precisam derrubar as paredes que estão delimitando seu 

campo de trabalho e alcançar cada trabalhador de forma particular, para que seja 

aproveitado o máximo possível deles e da organização, sendo necessário adequar 

os interesses de seus funcionários com os da empresa para que todos sejam 

motivados e persigam o mesmo objetivo. 

 

Para Pinho (2014) é necessária uma liderança para que o grupo tenha um bom 

desempenho. Além da comunicação que deve ser clara, as decisões também devem satisfazer 

toda a equipe e não somente uma parte. Isso tudo irá influenciar no comprometimento dos 

integrantes no desenvolvimento do trabalho. Corroborando Soares e Silva (2013) declaram 

que o líder necessita de uma boa comunicação com todos os integrantes da equipe para analisar 

os seus interesses e para que todos trabalhem motivados no sentido de alcançar os objetivos 

da empresa. Segundo Pinho (2014, p. 195) afirma: 

 

a preocupação com aspectos tecnológicos, ações de marketing, finanças, 

investimentos e planejamento, entre outras coisas, não deixaram de ser pensadas, 

mas a todo esse arsenal da administração contemporânea se somou também a 

necessidade de conhecer melhor o capital humano, intelectual da organização. Tão 

complexo quanto todo esse cenário mercadológico, o colaborador passa a merecer 

cada vez mais atenção, principalmente no quesito comportamental. 

 

Assim, Soares e Silva e Montavani (2013. p. 10) declaram: 

 

o funcionário deve estar comprometido com a meta, o objetivo da organização não 

é necessariamente o objetivo pessoal desse funcionário, sendo que apenas objetivos 

pessoais motivam os comportamentos. O feedback permite que as pessoas saibam 

se o seu comportamento está de acordo com os seus objetivos. 

 

Para Pinho (2014) mesmo que a organização possua diversas carências e áreas que 

necessitam de atenção,  a área “capital humano” merece maior atenção, principalmente, na 

questão comportamental. Conforme a citação de Soares e Silva (2013), o líder deve utilizar o 

feedback e verificar quais metas estão motivando o colaborador e se este está de acordo com 

os objetivos da empresa. 

Francisco et al. (2013, p. 71) detalham que: “O processo de gestão é composto por 

etapas do planejamento, execução e controle. Através do planejamento, os gestores 
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implementam suas ações, os planos e avaliam o resultado do que foi idealizado e orçado.” 

Este planejamento contribui para o gestor evitar os conflitos diários na equipe que 

executa as atividades, visando o maior aproveitamento de cada integrante da equipe 

operacional, e buscando que todos trabalhem de forma integrada em prol de alcançar os 

objetivos da equipe. 

Numa gestão é preciso de uma integração da equipe com o gestor e que todos busquem 

alcançar os desígnios  da organização, sendo que cada um seja responsável por suas 

atribuições, contribuindo para que seja ofertado um produto ou serviço de qualidade e 

agilidade, Para isso é preciso que as atividades e tarefas sejam realizadas com ética e 

praticidade. Francisco et al. (2013, p. 72) afirmam: 

 

o sistema de controle de gestão deve promover com eficiência e eficácia os 

objetivos e metas estabelecidas no planejamento estratégico da empresa, utilizando 

várias ferramentas, das quais podemos citar a controladoria. 

 

Esta função do planejamento estratégico dá maior segurança ao gestor para tomar as 

decisões, e contribui para o melhor desenvolvimento e crescimento da organização, também 

evitando erros e prejuízos para gestão. 

A organização faz com que a equipe tenha mais integração e praticidade na realização 

das suas tarefas, e as atividades sejam executadas e integradas de maneira lógica e eficiente. 

O gestor busca ter o controle de todos os setores, visando integrá-los com a finalidade 

de trabalharem unidos, fazendo com que cada um identifique os seus erros e aplique a 

correção, evitando conflitos e prejuízos. De acordo com Neto (2002, p. 19): 

 

Uma organização eficaz tende a possuir uma estrutura que se adapta ao tipo de 

tecnologia que a organização apresenta. As empresas alertas enxergam a tecnologia 

como uma produtora de intermináveis fluxos de oportunidades, entretanto é preciso 

que administradores fiquem atentos, pois levar vantagem de determinada 

tecnologia não é fácil. Várias organizações correm o risco de ingressar com 

tecnologias novas antes de o mercado estar preparado, bem como permanecer na 

expectativa e deixar que os concorrentes tomem o mercado. 

 

Para que uma organização se torne eficaz se faz necessário investimento na qualidade, 

tanto na produção quanto no serviço oferecido para o cliente, que deve sempre prezar pela 

eficiência, buscar uma equipe com competência para desenvolver bem o uso das tecnologias, 

oferecer com propriedade  e usabilidade o seu serviço a empresas, gerando dessa forma lucro 

e crescimento organizacional. 
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2.4 A GESTÃO ECLESIÁSTICA 

 

A instituição eclesiástica além de possuir poucos estudos a respeito desse tema 

também conta com uma equipe de colaboradores cujo conhecimento administrativo parece ser 

insuficiente para a realização das tarefas que são demandadas pela entidade. Câmara e Kessler 

(2012, p. 13) afirmam: 

 

Administração Eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do 

pastor no que tange à sua função de líder ou administrador principal da igreja a que 

serve. Lembremo-nos de que a igreja é, simultaneamente, organismo e 

organização. É o povo de Deus organizado num tríplice aspecto: espiritual, social e 

econômico, para atender à missão para qual Deus a constituiu. 

 

É por meio dos estudos mencionados por aqueles autores que se torna possível dar 

maior agilidade e controle ao pastor para administrar tanto as atividades, que são realizadas 

através desta organização, quanto suporte à equipe, de modo que a mesma possa trabalhar 

integrada com o intuito de realizar a gestão com eficiência. De acordo com Brizola (2015, 

p.28): 

 

A presença de pessoal dentro de uma instituição que sejam comprometidos com a 

atividade desenvolvida é primordial para o desenvolvimento de um bom Controle 

Interno. O comprometimento com a missão da entidade faz com que os que 

integram a administração trabalhem focados na realização de uma atividade com 

excelência 

 

A instituição eclesiástica é uma organização do terceiro setor. Sendo assim, possui 

uma gestão sem fins lucrativos, no qual o gestor possui muitos colaboradores voluntários, que 

prestam serviços sociais e atendimento à todos. Segundo Rezende (2011. p.23): 

 

Na igreja empresarial são combinados os ideais da empresa moderna aos da 

agência de salvação. Profissionalismo, lucro, benção e unção são conjugados em 

um mesmo empreendimento. De um lado da balança estão o discurso da 

intervenção divina na vida cotidiana e o revestimento de poder a obreiros, pastores, 

missionários, bispos e apóstolos. Do outro lado ficam a sustentabilidade dos 

templos, a remuneração do corpo burocrático e a aquisição de espaço midiático. Na 

igreja empresarial, milagres geram dízimos e ofertas que, por sua vez, possibilitam 

a manutenção da complexa estrutura da corporação. 

 

De acordo com Monzatto (2013 p. 19): 

 

Fica evidenciado que as igrejas estão inseridas neste grupo de entidades sem 

finalidade de lucros exercendo atividades de cunho religioso. Embora algumas 

Entidades recebam auxílio do governo, as igrejas não recebem de forma direta 

nenhum auxílio financeiro, apenas são imunes de impostos. 
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Os gestores destas organizações administram uma equipe que dão a eles suporte em 

várias atividades, assumem muitas responsabilidades e alguns conduzem equipes. De acordo 

com Brizola (2015, p. 28): 

 

A presença de pessoal dentro de uma instituição que sejam comprometidos com a 

atividade desenvolvida é primordial para o desenvolvimento de um bom controle 

Interno. O comprometimento com a missão da entidade faz com que os que 

integram a administração trabalhem focados na realização de uma atividade com 

excelência 

 

Para que essas organizações cresçam e se desenvolvam é necessário um gestor que 

administre uma equipe unida e integrada preparada para dar o suporte para a realização dos 

serviços e atendimentos oferecidos pelas igrejas para o seu público. David (2008 p.116) 

declara: 

 

as relações mantidas entre o pastor e a organização da igreja local são realmente 

complexas, devido a essa variedade de tarefas e funções. O pastor é sempre o líder 

espiritual da congregação. Ele é o líder executivo dentro da estrutura 

organizacional, sendo essa a razão pela qual ele supervisiona os demais líderes. 

Ademais, ele é o conselheiro e mestre dos membros individuais do rebanho, a fim 

de manter uma operação organizacional eficaz, os diversos papéis desempenhados 

pelo pastor precisam ser bem compreendidos. Como pregador, mestre e 

conselheiro, o pastor relaciona-se diretamente a cada indivíduo que faz parte da 

congregação. Porém, na qualidade de líder executivo, ou administrador da 

organização, ele precisa fazer parte de seu trabalho através de outros líderes, aos 

quais delega responsabilidades.  

 

Além desses serviços oferecidos ao público, o gestor também realiza na sua gestão o 

desenvolvimento das atividades internas que dão suporte à equipe, para trabalhar de forma 

adequada, correta e justa, necessitando de vários setores da administração como a contabilidade, 

secretariado, recursos humanos e tesouraria para o desenvolvimento da organização. Segundo 

Scicchitano (2012, p. 1); 

 

Assim como o mercado industrial cresceu não podemos também negar que junto 

com este crescimento as igrejas também cresceram, sejam elas protestantes ou 

católicas. Por diversas vezes vejo as pessoas assustadas com o empreendimento 

eclesiástico, pois a maioria das igrejas tem secretarias, setor financeiro, 

manutenção e limpeza, entre outros. Podemos dizer que são pequenas ou médias 

organizações que necessitam pagar os seus funcionários e registrá-los de acordo 

com a lei, obviamente a necessidade de funcionários está relacionada com a 

demanda da igreja. 

 

Segundo Monzatto (2013 p. 43): 
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A contabilidade tem a finalidade de registrar todos os eventos ocorridos na 

instituição que modifiquem a estrutura financeira. No caso das igrejas, a 

contabilidade é de suma importância, visto que as mesmas são questionadas quanto 

à destinação de seus recursos e alvo de julgamentos e críticas. Através da 

contabilidade é possível comprovar onde e como os recursos foram utilizados, é um 

meio de comprovação da seriedade da organização religiosa. É notório que muitas 

igrejas por desconhecimento e ausência de profissional legalmente habilitado, não 

realizam contabilidade da maneira correta. 

 

O gestor diante destas responsabilidades administrativas, por meio da sua equipe 

profissional e trabalhando com todos integrados , pode alcançar os escopos da organização e o 

progresso de toda a equipe. Segundo David (2011, p.3): 

 

O gestor religioso deve estar em dia com possíveis débitos e contribuições sociais de 

todos os membros e empregados. Esta atenção é uma questão de justiça, pois é uma 

garantia de seguridade social que a pessoa tem à medida que a idade vai avançando e 

a necessidade de uma fonte de renda aumenta motivada pela debilidade inerente à 

diminuição da capacidade produtiva. Atentar para as contribuições previdenciárias é 

garantir que os membros da instituição ou empregados possam gozar de um benefício 

social que proporcione uma segurança financeira quando a idade não permitir mais o 

exercício da profissão 

 

Nessas instituições muitos gestores, por não agregarem um conhecimento 

administrativo e não possuírem uma equipe capacitada, sofrem muitas dificuldades na sua 

gestão e, desta forma não conseguem oferecer ao seu público um serviço de excelência .De 

acordo com Monzatto (2013 p. 49); 

 
Percebe-se na atualidade, a ausência de pessoas que conheçam o assunto de forma 

completa como contadores e administradores especializados nesta área. São 

evidentes frequentes dúvidas no gerenciamento de organizações religiosas e a 

ausência de material compilado para atender esses questionamentos, 

consequentemente dificulta a gestão das igrejas. 

 

Uma gestão eficiente pode proporcionar praticidade na realização das atividades, e o 

desenvolvimento dos colaboradores, bem como uma visão adequada dos erros para que esses 

sejam resolvidos, alcançando a satisfação de todos os colaboradores e, também, dos que 

usufruem dos serviços. Segundo Patrocínio e Costa (2014, p.2): 

 

A necessidade de estipular objetivos para capacitar todos os envolvidos com a 

administração eclesial da paróquia, se torna um desafio no aspecto de gerenciá-la. 

É preciso despertar nos colaboradores e voluntários o comprometimento e 

responsabilidade com os bens materiais e espirituais da igreja e a importância da 

constante capacitação. 
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Nas secretarias paroquiais as pessoas buscam diversos atendimentos, e o secretário é o 

responsável para passar as informações e realizar os serviços de forma qualificada, para isso é 

necessário estarem preparados e capacitados com as competências devidas. 

Rezende (2011. p.40) afirma: 

 

Mais do que as denominações tradicionais, a igreja empresarial necessita de um 

corpo de especialistas fora do campo teológico. Diversas negociações com 

fornecedores, com empregados e com o poder público exigem uma formação 

acadêmica que raramente os líderes possuem. Contar com uma equipe de apoio 

ainda permite que o líder tenha tempo para os cultos e os eventos em que sua figura 

carismática é imprescindível para atrair multidões. 

 

O secretário formado, assim como a secretaria, possui uma importante função na 

igreja, pois é responsável pelo armazenamento das informações e o encaminhamento delas, 

como também apoio logístico , facilitando a comunicação na repartição, e com os outros 

setores da instituição, incluindo o próprio gestor e também o público alvo. 

Conforme Patrocínio e Costa (2014, p.10): 

 

Nos dias atuais, faz parte do conjunto funcional de uma paróquia, ferramentas que 

auxiliam, atendem, responsabilizam pela rapidez e segurança as rotinas 

administrativas e financeiras necessárias, processos de gestão e controle do fluxo 

de dados  da  instituição,  ajudando  e  diminuindo  o  tempo  gasto  nas  atividades 

fins, aumentando a produtividade, reduzindo a margem de erros e retrabalho, 

priorizando o atendimento das pessoas. A utilização destas ferramentas demonstra 

que a igreja está se profissionalizando, buscando a eficiência no serviço e 

agregando as novas tecnologias. 

 

Os gestores dessas instituições necessitam  aplicar estratégias para a sua administração 

desenvolver eficientemente, e para isso, um bom assessoramento pode dar a ele maior 

praticidade na sua administração. 

De acordo com Rezende (2011. p.43): 

 

Estando organizada dentro da lógica da dominação burocrática,  um  diferencial 

importante da igreja empresarial é seu profissionalismo. Uma  igreja de 

dominação tradicional tem que se contentar com o trabalho  voluntário e, por isso 

mesmo, não pode exigir de seus membros um alto nível de capacitação. Já a igreja 

empresarial busca inserir profissionais gabaritados em sua organização. 

 

Já segundo Madureira (2003, p. 75): “Secretário e / ou secretária, pode parecer 

estranho, mas ninguém dentro de uma paróquia deve entender tanto de organizar reuniões 

quanto você. Seu trabalho é conhecer os métodos de organização de pequenas, médias e grandes 

reuniões”.  
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Ao gestor cabe desenvolver uma eficiente gestão, para o que, é necessário preparar 

reuniões que sejam de muita relevância para a comunicação entre os membros da equipe, 

tornando-os mais integrados com a finalidade de obter maior produtividade e satisfação da 

equipe, enquanto ao secretário é atribuída a função de realizar a organização das atas e reuniões, 

dando maior praticidade ao gestor da organização. 

De acordo com Silva (2011, p. 236); 

 

Existem diversas maneiras pela qual se efetiva a evangelização, mas basicamente, 

divide-se em Evangelização pessoal e de massa. Para compreensão melhor do que é 

evangelização, seguem algumas propostas de execução, que geralmente são 

realizadas nas Igrejas: Pesquisar as possibilidades de abertura de pontos de 

pregações ou de congregação em bairros próximos ou distantes do templo da igreja, 

Promover cursos e treinamento na arte de evangelizar, oferecendo aos membros da 

Igreja a oportunidade de trabalho prático nas atividades regulares ou especiais, 

Levar os membros da Igreja a se envolverem em pelo menos uma atividade 

Evangelística regular de acordo com seus dons e talentos pessoais, como 

pregadores, instrumentistas, solistas, distribuidores de convites etc. 

 

O gestor realiza os eventos e projetos evangelísticos, e o secretário eclesiástico é o 

responsável pelo bom andamento dessas atividades, pelo suporte,  desenvolvimento e maior 

agilidade desses serviços. 

O secretário é responsáveis também pela realização dos eventos, e deve seguir o 

planejamento, realizando as etapas, seguindo as regras para a execução com competência, e 

também organizando as equipes, integrando todos em uma unidade com objetivo comum,  

contribuindo para a excelência dos serviços oferecidos pela organização. Rezende (2011. 

p.40) afirma: 

Os empresários da fé utilizam ferramentas mais modernas para se expandir, 

principalmente o marketing. Através das estratégias mercadológicas, estas 

organizações buscam oferecer produtos atrativos, levantar altas receitas, aumentar 

seus pontos de venda (templos) e ainda inserir-se de forma eficaz na mídia. Tudo 

isso para satisfazer seus consumidores e garantirem uma sobrevivência lucrativa no 

competitivo mercado religioso. 

 

O secretário dessas instituições presta diversos serviços, no desenvolvimento das 

atividades realizadas também à sociedade, para isso, se faz necessário que adquira habilidades 

e as competências do Secretariado para aplicar  essas ações, contribuindo na organização da 

gestão. É um fato que muitos estudiosos que não professam a fé, não possuindo conhecimento 

sobre a gestão eclesiástica. Referente a esse assunto, Monzatto (2013, p. 49) esclarece: 

 

Consequentemente cria-se o paradigma de que administrar a igreja e pastoreá-la é 

apenas ensinar a bíblia, orar, aconselhar as pessoas e pedir contribuição financeira 

aos membros. Tais procedimentos de fato existem, mas é apenas a ponta de um 
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iceberg. Administrar uma igreja está muito além dessas atribuições. Exige 

planejamento, organização, delegação de funções, controle e monitoramento das 

atribuições desempenhadas, controle da alocação de recursos e muitos outros 

princípios que administradores sequer suspeitam que são atividades 

desempenhadas nas igrejas por não acompanharem de perto e perceber a 

complexidade exigida no gerenciamento. 

 

Diante desse contexto, o profissional de Secretariado possui valências para a execução 

desses exercícios, podendo contribuir para a gestão eclesiástica, melhorando o funcionamento 

da igreja, possibilitando maior crescimento à organização e otimizando a comunicação entre 

os auxiliadores da gestão,  público e  gestor,  facilitando a transmissão de informação na 

instituição. De acordo com Souza (2010, p. 24): 

 

O problema é que a igreja precisa de organização para que sobreviva. Deve haver 

planejamento, organização e hierarquia no contexto eclesiástico, ainda que haja 

compartilhamento na tomada de decisões. A organização religiosa depende da 

adoção de processos gerenciais para se manter, assim como, qualquer outra 

instituição, seja com ou sem fins lucrativos. Mais especificamente, como mostrarei 

a seguir, a igreja é uma organização do terceiro setor, ou seja, sem fins lucrativos. 

 

Nos últimos anos, as instituições eclesiásticas que são organizações sem fins lucrativos 

cresceram e se proliferaram por todo o mundo com o objetivo de atender às demandas sociais, 

assistindo as pessoas em situações diversas, sendo em maior parte com conselhos e orientações, 

contribuindo na sociedade onde está inserida. Silva (2011, p. 237) lista os serviços sociais que 

são prestados pelas igrejas: 

 

O Serviço social objetiva solucionar as mais graves necessidades humanas, dando-

lhe condições de redirecionar sua trajetória pessoal. 

Para melhor compreendermos, seguem algumas propostas de execução dos 

serviços sociais que geralmente são realizadas nas igrejas Cristãs: 

 Planejamento, coordenação e execução de atividades de assistência social na 

igreja. 

 Levantamento estatístico das famílias necessitadas igrejas. 

 Providenciar o suprimento material para as famílias relacionadas; 

 Estudo dos pedidos referentes às famílias não pertencentes à igreja, 

atendendo- os sempre que possível, 

 Estímulo á participação dos membros da Igreja no programa de assistência 

social, através de donativos e serviços; 

 Preparação e manutenção atualizada de fichário de registro das pessoas 

atendidas pela igreja, membros ou não; 

 Manter contato com serviços públicos de assistência social para eventuais 

encaminhamentos de pessoas necessitadas. 

 Recomendação à Igreja de pedidos orçamentários, necessários para o 

desenvolvimento desse ministério. 

 Atendimento de necessidades de ordem material, como alimentos, roupas, 

ou remédios, evitando ao máximo, donativos em dinheiro. 

 



43 
 

Os problemas enfrentados por esses gestores são de cunho social e possui influência 

direta e indireta na segurança pública, educação, saúde, entre outros, pois muitos que são 

acolhidos por essas instituições praticam ou pretendiam praticar algum tipo de crime ou delito, 

e que através desse organismo a sociedade é beneficiada, diminuindo o índice de furto, roubo, 

violência, depredação de patrimônio público e privado, agressão em âmbito escolar, e outros. 

Assim, Rezende (2011, p. 40) afirma: 

 

A ocupação dos cargos por profissionais capacitados é fundamental também para 

os negócios paralelos, que a maior parte das igrejas empresariais possui. Centrais 

telefônicas de atendimento, gravadoras, estúdios de televisão e rádio, gráficas e 

editoras são os exemplos mais comuns neste sentido. 

 

Concordando com esse contexto Scicchitano ( 2012, p. 1) expõe: 

 

É fato que infelizmente não temos um modelo de treinamento para os profissionais 

das igrejas, talvez pudéssemos pensar sobre isso posteriormente, afinal, se temos a 

exigência de bons atendimentos e profissionais treinados em todos os seguimentos 

seculares por que não pensar nisso para as igrejas? O intuito será sempre a 

glorificação e expansão do Reino, por isso é tão importante e necessário ter uma 

formação específica, um coração voltado e entendido sobre o evangelho e o amor 

pelo o que exerce. 

 

Consequentemente, para obter esses resultados os gestores enfrentam problemas 

administrativos. Entre eles a falta das competências e técnicas secretariais na execução das 

atividades da secretaria, como organização das reuniões, critérios para seleção dos candidatos 

a cargos voluntários, elaboração de correspondências e documentos, controles financeiro e 

materiais, organizações de eventos, organização dos arquivos, atendimento telefônico e 

presencial, assessoramento ao gestor, e organização dos cursos de capacitação. 

De acordo com Rezende (2011, p. 51): 

 

Assim como no caso dos fiéis, o trânsito de colaboradores parece ter origem na 

própria dinâmica da igreja empresarial. Após algum tempo na organização, 

geralmente na função de obreiros, os que se destacam recebem a proposta para 

atuar como pastores. Profissionalismo e dedicação são exigências constantes. 

 

Franzatto (2009) aborda os segredos de uma boa administração na igreja e reafirma a 

importância do profissional do secretariado, colocando ele como um dos pilares de 

sustentação dessa gestão, assessorando diretamente o líder do ministério em relação a vários 

pontos citados por ele, mostrando o vasto campo de atuação compatível com as atribuições do 
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mesmo. Evidenciando ao mesmo tempo a carência administrativa que tanto o gestor quanto a 

instituição possuem pela falta desse profissional. 

As instituições atendem diversas pessoas, possuem diversos compromissos, muitas 

responsabilidades, e gerenciam grandes equipes. Neste sentido, têm acesso às diversas 

informações e com uma assessoria de qualidade, esses gestores podem doar-se, melhorando 

procedimentos e aproveitamentos das suas atividades administrativas, que contribuirão para o 

crescimento da organização e o melhor atendimento à população. 

 

2.5 DISCUSSÕES DOS DADOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

A pesquisa buscou identificar quais são as contribuições das competências secretariais 

na gestão eclesiástica, bem como conhecer a dinâmica do processo administrativo na gestão 

eclesiástica. Identificar as rotinas administrativas da instituição,  assim como, quais as 

atividades secretariais são executadas na mesma. 

 Para fundamentar as análises os autores a seguir foram selecionados por suas 

discussões estarem relacionadas à temática dessa pesquisa. 

Sobre as competências, Barros et al. (2013, p. 44) : 

 

As competências gerenciais utilizadas na atuação do Secretário Executivo 

envolvem, principalmente, a compreensão de si mesmo e dos outros, a 

comunicação eficaz, a construção de equipes, a administração de informações por 

meio de pensamento crítico e a coordenação de projetos e/ou eventos. Estão 

presentes, ainda, na atuação secretarial: o planejamento e organização relativos aos 

serviços de secretaria; o estabelecimento de metas e objetivos relacionados ao 

trabalho em equipe; a administração do tempo e do estresse, além da contribuição 

nas negociações de acordos e compromissos, por meio da apresentação de ideias, 

sugestões e opiniões, para tomada de decisão em reuniões com pares e subordinados. 

Destacam-se, também, as competências relativas ao pensamento criativo ao 

buscarem a inovação dos processos de trabalho e convívio e gerenciamento da 

mudança. 

  

Observa-se que as responsabilidades mencionadas se referem às contribuições do 

secretário executivo para os objetivos da organização como um todo,  a partir da execução de 

praxes que abrangem tanto a sua área de atuação quanto a organização em seu contexto geral. 

A pesquisa bibliográfica revelou que as competências secretariais envolvem as 

atividades inseridas nas áreas de atuação específicas de desempenho da gestão eclesiástica. 

As organizações eclesiásticas possuem metas e objetivos a serem alcançados. O 

secretário executivo, por ser um facilitador da obtenção de resultados, com as suas 

competências pode contribuir e favorecer o desenvolvimento do processo administrativo em 
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sua gestão para que alcance os intentos e metas estabelecidas, conforme Moreira e Olivo 

(2012, p. 50): 

 

A transversalidade de conhecimento, a resolutividade, a polivalência, a 

inovatividade e a multifuncionalidade são exemplos de novas competências 

agregadas ao contemporâneo perfil do profissional de Secretariado Executivo, as 

quais, a partir de suas definições, habilitam, previamente, o secretário executivo a 

exercer a mediação de conflitos. 

 

Buscando um delineamento das aptidões de gerenciamento necessárias à gestão 

Eclesiástica, destacam-se as competências secretariais, demonstrando, assim, que os 

secretários eclesiásticos contribuem para que o gestor possa ter maior aproveitamento na sua 

gestão, proporcionando um melhor e mais ágil atendimento ao público e à sociedade, 

oferecendo seus serviços sociais, possibilitando assim satisfação tanto para a equipe que recebe 

as competências, quanto no desenvolvimento de técnicas e habilidades que facilitam as suas 

tarefas e seu crescimento profissional, resultando em maior produtividade. 

A partir dessas considerações, pode-se afirmar que o profissional de Secretariado 

desenvolve atribuições com foco na gestão, podendo também assumir laborações e 

responsabilidades contribuindo diretamente nesta gestão . Segundo Monzatto (2013, p. 46); 

 

Percebe-se que a secretaria não tem autoridade sobre demais departamentos, 

funciona como um órgão de assessoria na estrutura organizacional. A secretaria 

embora não tenha poder de mando, é de suma importância para a condução da 

administração da igreja, visto que mantém livros de alta relevância, sendo alguns 

exigidos por lei. 

 

Desta maneira, percebe-se que a secretaria eclesiástica, possui uma função de muita 

relevância para a gestão da organização, podendo com suas competências e seu perfil 

multifuncional executar diversas praticas de assessoramento ao gestor, e contribuir para que 

esse assuma responsabilidade de liderança, conduzindo e inteirando equipes dentro da 

organização. Portanto, ao desenvolver atividades de gestão em sua área de atuação, o secretário 

executivo deve ser capaz de desempenhar as funções gerenciais e suas competências. Sobre 

esse aspecto Pereira e Silva (2014, p. 121) afirmam: 

 

Quanto às atividades relacionadas à gestão, identificou-se a sua execução com 

maior e menor frequência pelos secretários que atuam no nível operacional e no 

estratégico. Tendo em vista a função básica do secretário, a assessoria, ela permite a 

realização de tais atribuições independentemente do nível hierárquico, pois, ao 

assistir o gestor, o secretário passa a ter uma visão generalista da organização, o 

que implica sua participação direta ou indireta na gestão da empresa. 
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Isso demostra que a igreja existe para atender diversas necessidades do seu público, 

tanto as espirituais quanto as sociais, sendo sua missão ajudar as pessoas a terem uma vida 

com qualidade em todos os sentidos. Para isso, o gestor carecerá  de uma equipe para lhe dar 

suporte, desses que irá lhe contribuir na gestão, este será o secretário. Segundo Scicchitano 

(2012, p. 1) enfatiza: 

 

O secretário numa igreja não está lá para ocupar o lugar do pastor, este profissional 

segue as orientações conforme visão e propósito da igreja, a função está 

relacionada principalmente com a questão ética, onde deve tratar com naturalidade 

qualquer caso que chegue até ele ou qualquer problema pessoal dos membros. O 

principal objetivo deste profissional é fazer com que aqueles que procuram a igreja 

se sintam bem, porque a sua ação é organizar e fazer o atendimento. As questões 

espirituais e demais orientações deve-se ao pastor. 

 

Confirmando com essa necessidade da gestão eclesiástica, Rezende (2011, p. 148): 

declara: 

 

Atuar de maneira profissional é uma qualidade e uma meta para estas denominações. 

Mesmo sem demonstrar o mesmo nível de profissionalismo, estas igrejas contratam 

assessores e consultores para trabalhar suas ações e seus posicionamentos. Uma 

administração centralizada, mas com diversos colaboradores experientes em pontos 

estratégicos, mantém estes impérios eclesiásticos coesos 

 

Diante deste contexto fica claro a relevância deste profissional de secretariado nessas 

instituições. Segundo Souza (2010, p. 121); 

 

O pastor deve estar preparado e preparar pessoas para que possa delegar as tarefas 

a elas. É importante ainda que essas pessoas saibam quais os dons que receberam 

de Deus para o trabalho na comunidade. Além disso, outras podem desenvolver 

habilidades para trabalharem em determinadas áreas. Mas deve haver o preparo! E, 

principalmente, essas pessoas, bem como o pastor e o restante da igreja, devem 

saber a razão pela qual estão como igreja em determinado lugar. A missão deve ser 

clara e bem definida 

 

Segundo Barros, Silva e Ferreira (2015, p. 157): 

 

As organizações possuem metas e objetivos a serem alcançados. O secretário 

executivo, por ser um facilitador da obtenção de resultados, deve desenvolver o 

processo administrativo em sua atuação visando contribuir para o alcance de 

objetivos e metas. Para que esses objetivos sejam desenvolvidos com êxito, faz-se 

necessário o bom desempenho das funções gerenciais. 

 

Essas organizações possuem uma equipe de voluntários ou colaboradores que muito 

ocupam as funções, mas não possuem a formação na área em que atuam. Isso faz com que 
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muitas intervenções sejam realizadas sem a competência adequada. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

As pesquisas no tocante às questões do Secretariado eclesiástico ainda são pouco 

discutidas. Entretanto, acredita-se que os conceitos de gestão e administração apresentados no 

referencial teórico desta pesquisa, assim como os autores cuja temática envolve os serviços 

eclesiásticos, e levantados na pesquisa bibliográfica, fundamentam as análises da pesquisa 

aqui relatada. Com esse enfoque, buscou-se explorar o tema, através de um estudo de caso no 

qual se desenvolveu uma pesquisa bibliográfica e uma breve pesquisa empírica, na qual se 

utilizou como instrumento de coleta de dados, um questionário de estrutura fechada, que foi 

aplicado diante do termo de consentimento livre e esclarecido a cinco secretários da Igreja 

Assembleia de Deus Missões. 

Para compreender o que é pesquisa, considerou-se as ideias de Santos (2011 , p. 188-

190), “Entende- se por pesquisa, embasado em estudiosos e cientistas, como o processo, a 

forma, a maneira, o caminho, seguidos para alcançar respostas para uma dúvida sobre o 

problema, um fato, obedecendo a princípios, normas e técnicas”. 

Assim, resgatando o objetivo geral desta pesquisa, a mesma visa analisar as 

competências do profissional de secretariado e como essas podem contribuir na gestão 

eclesiástica na Igreja Assembleia de Deus Missões, da cidade de Campo Grande do Estado de 

Mato Grosso do Sul. Para isso, escolheu-se realizar um estudo de caso, considerando as ideias 

de Santos (2011, p. 192), sobre as características do tipo de pesquisa denominado estudo de 

caso: “[...]é o estudo que analisa com profundidade um ou poucos fatos, com vistas à 

obtenção de um grande conhecimento com riqueza de detalhes do objeto estudado”. 

A pesquisa classifica-se como descritiva e exploratória. Marconi e Lakatos (2011, p. 

06), mencionam os estudos descritivos como os que: “[...]descrevem um fenômeno ou 

situação, mediante um estudo realizado em determinado espaço-tempo”. Assim, pretendeu-se 

expor características e dados dos entrevistados, com o objetivo de descrever o objeto de 

estudo, a saber as competências secretariais exercidas pelos secretários da gestão eclesiástica, 

na igreja Assembleia de Deus Missões conforme já relatado. 

Portanto, a pesquisa tem caráter descritivo e exploratório. Quanto aos meios, a pesquisa, 

expõe características da instituição analisada, com o objetivo de explicar o fato estudado; 

realizando-se uma análise da atual situação e características dos secretários e as suas atividades 

na Instituição. 
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De acordo com Vergara (2009, p. 47) “a investigação exploratória [...] é realizada em 

área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado”. 

E sobre a fundamentação deste estudo, a pesquisa bibliográfica foi realizada e 

fundamenta as análises sobre o contexto estudado, pois segundo Vergara ,( 2009, p. 43). “A 

pesquisa bibliográfica é um estudo sistematizado desenvolvido com base no material 

publicado, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral” 

Assim, foram investigados assuntos, sobre: o perfil multifuncional do profissional de 

secretariado executivo, suas competências secretariais, e os princípios da gestão e a gestão 

eclesiástica. 

Os dados coletados foram tratados, analisados e interpretados sob das abordagens 

qualitativa, que conforme a conceituação de Rodrigues (2006, p. 89): “[...] não emprega 

procedimentos estatísticos ou não tem, como objetivo principal, abordar o problema a partir 

desses procedimentos”. A abordagem qualitativa, foi realizada a partir da interpretação dos 

dados obtidos, sob a luz do referencial entendido. 
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4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

As análises dos resultados foram realizadas sob o paradigma crítico de Freitas (2003), 

no qual a mesma afirma que a pesquisa científica produz mudanças na realidade investigada, a 

partir de uma observação e descrição do fenômeno, porque o objeto não é neutro diante da 

observação. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DE PESQUISA 

 

Além da pesquisa bibliográfica realizada e mencionada, foi aplicado um questionário 

estruturado do tipo fechado com 14 questões. Utilizou-se siglas para denominar os sujeitos, 

secretários questionados, e ao mesmo tempo, respeitar a privacidade do participante da 

pesquisa. Assim, Sec1 significa: Secretário Executivo 1, e os demais respectivamente: Sec2, 

Sec3, Sec4, Sec5. 

O critério para coletar os dados foi aplicar o questionário aos cinco secretários 

executivos membros da Igreja Assembleia de Deus Missões (ADM) na Cidade de Campo 

Grande - MS. Esses cinco representam secretários de duas subsedes. Numa sub sede 

localizada na Rua Jussara, 947, Bairro Guanandi onde possui nove secretários, obteve-se a 

resposta aos questionários de quatro secretários, e na segunda sub sede localizada na Rua 

Ministro José Linhares, 857 / 859, Bairro Santo Amaro, Vila Palmira, obteve-se apenas um 

questionário respondido. Em relação ao critério da escolha das subsedes, esse foi o acesso, 

considerando que as demais subsedes de um total de 22, não foram alcançados pelo difícil 

acesso aos e-mails. 

Considerando as características dos cinco secretários que entregaram os questionários 

respondidos, a título de caracterização do perfil desses, observou-se que os cinco são do gênero 

masculino, sendo um secretário do pastor, um secretário de jovens, um secretário de missões, 

um secretário de ensino bíblico e, por fim, um secretário da tesouraria. O objetivo da 

aplicação dos questionários foi verificar as atividades desempenhadas pelos secretários e o 

seu perfil, e quais as contribuições que as competências secretariais que os mesmos possuem 

na instituição 

4.1.1 Perfil geral dos secretários  entrevistados 

 

Na questão1 identifica-se o gênero dos secretários entrevistados: os cincos são do sexo 

masculino e nenhuma do sexo feminino. 
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A ausência de pessoas do sexo feminino leva a um questionamento: há nas instituições 

eclesiásticas uma predominância de secretários do sexo masculino, em função de uma visão 

tradicional? Por que não há, ao menos um ocupante do sexo feminino nas secretarias das duas 

igrejas estudadas? Esses resultados nos levam a um questionamento futuro que poderá ser 

respondido em uma  próxima pesquisa ou análise. 

Na Tabela 2 a seguir, exibe-se o grau de escolaridade dos participantes da pesquisa. 

 

Tabela 2: Grau de escolaridade dos secretários 

 

Participante Superior Medio Fundamental Não Responderam 

Sec1 X    

Sec2  X   

Sec3 X    

Sec4    X 

Sec5   X  

Total 2 1 1 0 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Nessa Tabela constata-se que na igreja pesquisada, um secretário possui ensino 

fundamental, um ensino médio e dois são formados no ensino superior. Esses dados mostram 

que embora haja secretários formados no ensino superior, mais de 50% deles ainda não estão 

completamente preparados para exercer sua função eclesiástica de modo eficiente. 

A falta de profissionais capacitados e preparados para suprir as exigências das igrejas 

empresariais ocorre, também, em outras igrejas, como foi apontado pelos pesquisadores 

levantados na pesquisa bibliográfica. A ocupação de cargos nas instituições eclesiásticas por 

profissionais capacitados é relevante de acordo com Rezende (2011). 

A Tabela 3 a seguir exibe a faixa etária dos participantes da pesquisa. 

 

Tabela 3 - Faixa etária dos secretários 

 

Participantes 18 a 25 26 a 33 34 a 50 Acima de 50 

Sec1   X 

Sec2 X   

Sec3   X 

Sec4   X 

Sec5   X 

Total 1 0 4 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Quanto à faixa etária dos entrevistados, um tem entre 18 e 25 anos. Não há  secretário 

na faixa etária entre 26 e 33 anos, três têm entre 34 e 50 anos, e não há secretário com idade 

acima de 50 anos. Esses dados da Tabela 3 mostram que idosos não são empregados como 

secretários nas duas igrejas pesquisadas.  

Além disso, observa-se que também não privilegiam o exercício do secretariado para 

jovens até 25 anos. Considerando que o Brasil é um país de jovens e que as igrejas 

representam um importante núcleo social de convivência para os mesmos, evidencia-se nas 

análises desses resultados, que as igrejas em questão precisam melhorar suas políticas 

administrativas, no sentido de ocupar jovens e idosos também. 

Acredita- se que em razão da dinamicidade que a função exige, os jovens poderiam ser 

empregados também, conforme o que afirmam Moreira e Olivo (2012) sobre a proatividade e 

atitude do profissional atual. 

Na questão 4 aborda a relação ao conhecimento das competências secretariais os cinco 

secretários afirmaram responderam aos questionários afirmaram conhecer as competências 

secretariais. Isso mostram que os atuais secretários investigados possuem domínio do 

conhecimento relacionado ao trabalho que realizam. Os resultados evidenciam que esses 

secretários estão, pelo menos  em nível de conhecimento, preparados para exercerem a função 

para a qual se dispuseram. Assim, é possível verificar que todos os secretários possuem 

erudição sobre as competências secretariais, o que está de acordo com a exigência requerida 

para este profissional e para o perfil da função que executam. 

O instrumento de coleta aplicado não abordou se suas atribuições têm características 

de multifuncionalidade. Para isso, a presente análise aponta para novos estudos no sentido de 

investigar se esses secretários estão preparados para atender pessoas, cujo fator emocional 

pode exigir deles algumas habilidades e competências específicas conforme o que afirma 

Scicchitano (2012) sobre as igrejas serem hospitais de almas. 

A questão 5 explora a questão: Se os secretários utilizam as competências secretariais 

nas atividades que eles realizam. Os dados apresentados mostram um percentual de 100% de 

respostas positivas, Indicando que os respondentes utilizam as competências secretariais em 

seu dia a dia. 

Diante destes dados comprova-se a relevância do secretário possuir diversas 

competências e acredita-se que essas serão utilizadas por eles para solucionar problemas que 

requerem soluções urgentes de acordo com Barros, Silva e Ferreira (2015). 

A questão 6 indica a questão se existe secretaria nesta instituição Diante das análises  
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dos dados verificou-se que todos responderam possuir secretaria na igreja. Isso 

solidifica a importância para a gestão eclesiástica propiciar ao secretário um ambiente de 

secretaria para lhe dar suporte e apoio para uma administração eficiente, corroborando com  a 

afirmação de Monzatto (2013). 

A questão 7 indica a questão se a instituição oferece condições  e recursos para este 

profissional desenvolver a sua função? 

Analisando esses dados verificou-se que todos responderam  que o gestor oferece as 

condições para os secretários desenvolverem suas atividades, como por exemplo; cursos de 

capacitação, isso demostra que mesmo eles não possuindo a formação de graduação na área 

de secretariado eles possuem outras formas de adquirirem conhecimento. 

A questão 8 apresenta o percentual de 100 % de respostas favoráveis, isto é, cinco de 

cinco dos secretários que responderam conhecer a importância das habilidades secretariais 

para a execução das tarefas nas instituições. 

Na análise dos dados verificou-se que 100% dos entrevistados responderam que todas 

essas habilidades são necessárias para exercer a função de secretário da igreja. Esse resultado 

evidência o conhecimento  das aptidões por parte dos mesmos, conforme sugerem Moreira e 

Olivo (2012). 

A questão 9 apresenta as respostas dos secretários investigados para a questão que 

indagava se os mesmos enfrentavam dificuldades, barreiras ou imposições dentro da 

instituição em que atua. 

De acordo com os dados obtidos, de cinco secretários, quatro responderam que não 

enfrentam dificuldades e apenas um afirmou encontrar barreiras. Portanto, observa-se que a 

maioria dos secretários não encontram barreiras para trabalhar nessas organizações, isso 

ratifica que os gestores oferecem boas condições para que o trabalho desses secretários seja 

agradável e produtivo, segundo David (2011). A questão 10 a seguir, apresenta um 

questionamento se existe carência de secretário na área eclesiástica. 

De acordo com os dados coletados na pesquisa pode-se verificar que o percentual de 

100% dos secretários responderam sim em relação a existência da carência deste profissional 

no área eclesiástica. O secretário executivo está em exiguidade nesta área, isso corrobora a 

necessidade de profissionais formados e capacitados para atuar na área eclesiástica, evidenciado 

também por Monzatto (2013). A questão 11, indagou se na opinião do secretário a instituição 

o reconhece como um solucionador de problemas. 
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Analisando os dados obtidos verifica-se que um percentual de 100% dos secretários 

afirmaram ser reconhecidos como solucionador de conflitos dentro da Instituição. 

Observou-se que as organizações esperam deles várias atuações tanto como 

solucionador quanto mediador de conflitos, dando soluções aos diversos problemas que 

surgem na sua rotina, o que se reitera nos estudos de Moreira e Olivo (2012). 

A questão 12 apresenta as respostas sobre a importância de ter este profissional dentro 

da instituição. 

Discutindo esses dados verifica-se que para esses secretários é importante ter nos átrios 

da instituição, o secretariado executivo. Essas respostas mostram que esses secretários 

reconhecem o seu papel, atitude essa respaldadas no pensamento de Monteiro e Cecatto e 

Gardin. (2015). 

A questão 13 apresenta a questão se os secretários entendem a relevância da 

necessidade do profissional da secretaria para atuar no atendimento ao público satisfazendo 

tanto os membros quanto a diretoria visando o crescimento das instituições e de seu pessoal. 

De acordo com os resultados mostrados na questão13, observa-se que o profissional de 

secretariado se encontra no ponto chave da organização, por possuir esta capacitação para 

atuar diretamente no crescimento institucional favorecendo a comunicação eficiente tanto 

dentro da instituição, quanto com o público, tornando a instituição preparada pra atuar nesta 

área de atendimento que necessita das competências secretariais concordando com 

Scicchitano (2012). A questão 14 enfatiza de forma direcionada ao nosso estudo  o grau de 

formação dos entrevistados. 

Os dados da questão 14 exibi que cinco de cinco secretários responderam não possuir, 

Portanto, nenhum deles tem curso ou formação em secretariado executivo. Esses resultados 

demostraram a falta de preparo deste profissional na área, o que por sua vez, pode acarretar em 

não dispor as competências para a atuação adequada conforme destaca Rezende (2011. p.40).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados aqui expostos objetivaram responder ao problema de pesquisa: Como as 

competências secretariais contribuem na gestão eclesiástica? 

A presente pesquisa do tipo descritiva e exploratória, com aplicação de um 

questionário a cinco secretários de uma instituição eclesiástica, foi estruturada de forma a 

obter a compreensão de como se realiza a gestão eclesiástica e quais as atividades secretariais 

que são necessárias para o seu desenvolvimento. Para tanto, realizou-se um levantamento 

bibliográfico no qual foram feitas leituras da organização das atividades de uma igreja e as 

análises foram realizadas durante o percurso do desenvolvimento da pesquisa. 

Assim, as análises mostraram que no contexto eclesiástico há a ausência de pessoas 

que conheçam o assunto de forma completa como secretários e administradores especializados 

nesta área. 

Os resultados mostraram que entre os profissionais da igreja são evidentes as dúvidas  

sobre a gestão eclesiástica e competências secretariais requeridas nesta área, e ainda há a 

ausência de material compilado para atender os questionamentos e, consequentemente, isso 

tudo dificulta a gestão das igrejas, Por isso, a importância do tema estudado, cujos resultados 

devem contribuir para a divulgação de informações sobre a área do secretariado executivo. 

Logo, este trabalho teve seus objetivos alcançados, a saber: proporcionar conhecimento, 

tanto aos estudantes, profissionais e acadêmicos do secretariado executivo quanto para os 

estudiosos e profissionais da área eclesiástica, para que possam desenvolver trabalhos a partir 

destas informações, e desenvolver suas competências para que sejam aplicadas nesta área 

resultando em crescimento e desenvolvimento. 

Desse modo, esta pesquisa atingiu o objetivo proposto, expondo como as questões das 

competências secretariais se apresentam nas atividades das secretarias das Igrejas Assembleia 

de Deus Missões de Campo Grande, e como estas competências podem contribuir à gestão 

eclesiástica, através de suas habilidades e conhecimentos multidisciplinares. Portanto, 

verificou-se que dentro das organizações eclesiásticas pesquisadas, os indivíduos que ocupam 

a função de secretário são valorizados pelo gestor, ainda que não possuam formação em 

secretariado.  

Assim, acredita-se que esta pesquisa tem relevância tanto acadêmica, podendo servir de 

objeto de auxilio a pesquisas futuras, proporcionando o aprofundamento dos conhecimentos  
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tanto da área secretarial, contribuindo para a evolução da profissão, quanto social, 

possibilitando a contribuição para a qualidade dos serviços secretariais. 

 

 

 

 

 

. 
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Concordo em participar, como voluntário, do estudo que tem como pesquisador responsável 

a aluna de graduação Sheila Pereira da Mota, do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal de Sergipe, localizada na Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 

Campos- UFS, situada à Av. Marechal Rondon, S/N- Jardim Roza Elze, São Cristóvão- SE, 

que pode ser contatada pelo e-mail sheilapereira52@hotmail.com e pelo telefone (67) 99208-

6400. Tenho ciência de que o estudo tem em vista realizar entrevistas com o profissional 

secretário executivo na organização, visando, por parte da referida aluna, a realização de um 

Trabalho de Conclusão de Curso II intitulado “A CONTRIBUIÇÃO DAS 

COMPETÊNCIAS SECRETARIAIS NAS GESTÕES ECLESIÁSTICAS: Um estudo de 

caso na Igreja Assembleia de Deus Missões. Minha participação consistirá em aplicar o 

questionário que será com questões abertas. Entendo que esse estudo possui finalidade de 

pesquisa acadêmica, e que os dados obtidos não serão divulgados, a não ser com prévia 

autorização, e que nesse caso será preservado o anonimato dos participantes, assegurando 

assim minha privacidade. O aluno poderá providenciar uma cópia do TCC final, caso eu lhe 

solicite, em cujo texto constarão as análises do questionário aplicado a mim, para meu 

conhecimento. Além disso, sei que posso abandonar minha participação na pesquisa quando 

quiser e que não receberei nenhum pagamento por esta participação, não gerando também 

nem ônus a mim. 

 

 

 

 

Assinatura 

 
 

Telefone 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Aracaju,            de 2017. 

 

 

mailto:sheilapereira52@hotmail.com
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DEPARTAMENTO DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

 

 

APÊNDICE B - ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 
AS CONTRIBUIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS SECRETARIAIS NAS GESTÕES 

ECLESIÁSTICAS: UM ESTUDO DE CASO 

 

 

 

 

 
ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO 

 

 
Este questionário tem como objetivo, coletar dados quanto ao profissional secretário 

executivo na organização Assembleia de Deus Missões, a fim de que se possa estudar qual a 

contribuição das competências secretariais nas gestões eclesiásticas, a fim de subsidiar o 

trabalho de pesquisa exigido pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe. 
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PERFIL DO ENTREVISTADO 

Nome (opcional):   
 

Área de formação:   
 

Cargo / Função:   
 

 

 

QUESTÕES: 

 

 
1- Gênero: masculino (  ) feminino (  ) 

 

2 Escolaridade: Superior  (  ) médio  (  ) fundamental  (  ) não responderam (  ) 3 -  Faixa 

etária: 

 (  ) 18 a 25 (  ) 26 a 33   (  ) 34 a 50 (  ) acima de 50 

4 - O (a) Senhor. (a) conhece as competências secretariais?  

 

( ) sim ( ) não 

5 - Em suas atividades neste ambiente de trabalho, o senhor (a) realiza competências 

secretariais? 

( ) sim ( ) não 
 

6- Nesta instituição possui  secretaria? 

 ( ) sim ( ) não 

7- A instituição oferece condições e recursos para este profissional desenvolver sua função,?  

( ) sim ( ) não 

8- Habilidades relacionadas à: Visão, polivalência, necessidade de agir, prazer em realizar 

pequenas tarefas, ação, dedicação, prioridades, metas, superação de erros e administração de 

riscos. São importantes para executar as tarefas na instituição? 

 

( ) sim ( ) não 

 
9 - Em seu ponto de vista, existem barreiras que a instituição eclesiástica pode impor ou 

exigir do profissional que o prejudique  e/ou limite  o trabalho  do mesmo ? 

 

( ) sim ( ) não 
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10- Em sua opinião, Existe carência deste profissional na área eclesiástica?  

( ) sim ( ) não 

 

11- A instituição reconhece em você na postura de profissional da área de secretaria, um 

solucionador de conflitos e problemas dentro da organização? 

( ) sim ( ) não 
 

12 - Em sua opinião , é importante que se tenha profissionais com esse perfil dentro da 

instituição ? 

( ) sim ( ) não 

 

 

13 - Uma instituição eclesiástica que visa crescimento tanto de suas instalações quanto de 

seu pessoal em seu ponto de vista, é importante que tenha um profissional na área de 

secretaria para o atendimento do seu público com o intuito de obter satisfação entre seus 

membros como também  da parte da diretoria? 

( ) sim ( ) não 

 
14 – O senhor (a) possui faculdade ou técnico em secretariado executivo? 

 ( ) sim ( ) não 


