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RESUMO 
 
 

SECRETARIADO REMOTO: EXPERIÊNCIAS NO BRASIL 

 
AUTORA: Maria Otília Farias da Silva 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Sílvia Regina Paverchi 
 
Este trabalho aborda o secretariado remoto e tem como objetivo identificar como este tipo 
de serviço tem se desenvolvido no Brasil. Para isso, a pergunta de pesquisa buscou 
conhecer quais são as estratégias de implantação e desenvolvimento do secretariado 
remoto/assistente virtual no Brasil. O objetivo geral do trabalho foi identificar como o 
secretariado remoto/assistente virtual tem se desenvolvido no Brasil e qual a perspectiva de 
crescimento. Os objetivos específicos dividiram-se em três pontos: a) conhecer o 
secretariado remoto a partir de literatura presente no campo dos estudos secretariais; b) 
descrever histórico das atividades no Brasil e c) identificar as estratégias para oferta de 
atendimento remoto/assistente virtual. A fundamentação teórica é baseada em dois temas 
centrais:  empreendedorismo e secretariado. A metodologia utilizada é classificada como 
descritiva com abordagem quantitativa e realizada através da aplicação de questionário que 
foi enviado para profissionais em atuação, a fim de identificar quais as estratégias são 
utilizadas para a oferta de atendimento remoto/virtual no país, além de descrever o histórico 
dessa atividade no mercado brasileiro. Por meio da pesquisa foi possível compreender 
como a empresa pioneira no ramo atua e, também, verificar pontos como tipos de clientes, 
trabalhos oferecidos, dificuldades enfrentadas, região com maior demanda do serviço, entre 
outros pontos. Se pôde verificar entre os 7 respondentes, num universo com cerca de 100 
indivíduos, que o maior desafio para abertura da empresa foi a prospecção de clientes, mas 
que este fator foi também considerado o mais estimulante para manutenção do negócio. As 
respostas também demonstraram a satisfação dos indivíduos. 
 
Palavras-chave: Assessoria Remota. Assistente Virtual. Empreendedorismo.  
Secretariado.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

REMOTE SECRETARIAT: EXPERIENCES IN BRAZIL 
 
 

AUTHOR: Maria Otília Farias da Silva 
ADVISOR: Sílvia Regina Paverchi 

 
This paper addresses the remote secretariat and aims to identify how this kind of service has 
been developing in Brazil. For this, the research question sought to know what are the 
strategies of implementation and development of remote secretariat/virtual assistant in Brazil. 
The general objective of this work was to identify how the remote secretariat/virtual assistant 
developed in Brazil and what is the perspective of growth. The specific objectives are divided 
into three points: a) to know the remote secretariat from the literature present in the field of 
secretarial studies; b) Describe history of activities in Brazil and c) identify the strategies for 
offering remote attendance/virtual assistance. The theoretical approach based on two central 
themes: entrepreneurship and secretariat. The methodology used is classified as descriptive 
with quantitative approach and conducted through the application of a questionnaire that 
were sent to working professionals in order to identify which strategies are used to offer 
remote/virtual attendance in the country and describe the history of this activity in Brazilian 
market. Through this research was possible to understand how the pioneer company in the 
business operates as well as checking points such as sort of costumers, job offered, 
difficulties faced, region with higher demand for the service, among their points. It was 
possible to verify among 7 respondents, in a universe of about 100 individuals, that the 
biggest challenge for opening the company was the prospecting of costumers, but that this 
factor was also considered the most stimulating for maintaining the business. The answers 
also showed the satisfaction of individuals in this segment of the secretariat. 

 
Keywords: Entrepreneurship. Remote Assistance. Secretariat. Virtual Assistant. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O trabalho de secretário (a) existe desde o princípio das civilizações 

(SCHUMACHER; PORTELA; BORTH, 2013), (GIORNI, 2017) e sempre esteve 

atrelado a uma ligação direta com a parte estratégica das empresas ou de quem 

necessita do serviço (NEIVA; D’ELIA, 2009), (GIORNI, 2017). Ao longo dos tempos 

ele sofreu mudanças para atender as necessidades de acordo com a sua época de 

atuação, fato que agregou à profissão um leque de tarefas que demandam 

habilidades técnicas além de competências moral e psicológica (GIORNI, 2017). 

Conforme legislação vigente da profissão são atribuições do profissional de 

Secretariado Executivo o planejamento, organização e direção de serviços de 

secretaria; assistência e assessoramento direto aos executivos; interpretação e 

sintetização de textos e documentos; redação de textos profissionais especializados, 

inclusive em idioma estrangeiro; coleta de informações para a consecução de 

objetivos e metas de empresas, etc.  

Essas são atividades que exigem um nível maior de estudo e também 

reforçam a necessidade de profissionais que saibam filtrar de forma sensata o que 

precisam para atender determinado objetivo. Então, manter uma postura 

profissional, saber o que falar e o momento ideal para isso, ouvir com atenção e 

filtrar o que lhe for útil, ter inteligência emocional para lidar com executivos que 

vivem cotidianamente sob pressão, não são tarefas fáceis e, portanto, não são para 

pessoas que possuem um nível básico de formação. 

De acordo com a Lei 7.377 de 30 de setembro de 1985, a linha de trabalho do 

Secretário Executivo associa a prestação de serviço de forma mais clássica, na qual 

é possível trabalhar dentro de uma organização desenvolvendo os serviços 

inerentes ao cargo e também de maneira inovadora para a profissão. 

Nota-se, hoje em dia, que existem novas possibilidades no mercado de 

trabalho, seja pelo fato da crise atual para se conseguir emprego com carteira 

assinada, seja pela possibilidade de empreender e buscar novos horizontes ou até 

mesmo pela identificação de necessidade mercadológica. O fato é que os serviços 

secretariais já podem ser contratados para atendimento de forma remota realizada 

por (MEI) micro empreendedor individual. 

Atualmente, através do desenvolvimento tecnológico e da flexibilidade das 

empresas na formação de sua estrutura, é possível realizar o trabalho de 
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secretária/assistente de forma remota, sendo necessário como base apenas a 

utilização de uma internet banda larga, computador e/ou telefone e espaço de 

trabalho que pode ser a partir da casa do prestador de serviço (home office) ou 

através de espaço compartilhado para o qual se paga aluguel (coworwing). 

Diversas são a atividades que podem ser desenvolvidas dessa maneira, como 

por exemplo: atendimento telefônico; logística de envio de presentes, brindes, flores 

e cartões; envio de convites e convocações (via e-mail); cotação e reservas de 

passagens, hotéis e restaurantes; elaboração de apresentação em powerpoint,; 

elaboração de planilhas diversas; cadastro de cientes e atualizações; pesquisa 

básica de satisfação de clientes; criação de apresentações em powerpoint; follow up; 

envio de propostas, etc. 

Verifica-se, então, um novo cenário no mercado de trabalho que permite 

desvincular a modalidade de atuação do profissional da área secretarial apenas do 

assessoramento físico dentro das organizações, e é por meio desta nova 

modalidade de trabalho que surge a possibilidade de empreendedorismo na área. 

Na visão de Chiavenato (2002 apud GIORNI, 2017, p. 113): 

O emprego está se tornando um artigo escasso nos tempos de hoje. A 
carteira assinada é um documento que está se rareando na praça. As 
empresas estão fazendo um severo regime e suas estruturas 
organizacionais emagrecem dia a dia, reduzindo níveis hierárquicos e 
cortando colaboradores (CHIAVENATO, 2002 apud GIORNI, 2017, p. 113). 

A sociedade contemporânea vive rotinas muito intensas nos afazeres diários 

e sempre necessita de pessoas que executem serviços básicos, por vezes 

burocráticos, que demandam tempo e o tempo é raro na atual conjuntura. Por isso, 

tornou-se precioso e, nesse sentido, essas empresas buscam executar os serviços 

de maneira que os contratantes consigam usufruir de mais tempo para suas 

demandas pessoais além de contarem com a facilidade de receberem o serviço 

solicitado já pronto.  

Então, diante dessa observação, alguns profissionais liberais voltados para o 

atendimento secretarial começaram a surgir no Brasil por volta de 2004, conforme se 

verifica a criação de empresa pioneira em secretariado remoto. Esses profissionais, 

inclusive alguns sem formação em secretariado, tiveram a percepção de que tais 

atividades, muitas vezes não valorizadas, são importantes para a rotina do dia a dia 

de executivos, empresas, ou mesmo de pessoas físicas, mostrando uma nova forma 
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de trabalho para os secretários executivos, voltados para atender os mais diversos 

serviços na área de secretariado. 

Por oportuno, é conveniente esclarecer que o tema secretariado remoto aqui 

tratado diz respeito às atividades previstas em lei e desenvolvidas pelos 

profissionais de secretariado de maneira remota e, na maioria das vezes, em 

ambiente virtual, com uso das tecnologias de informática, não se expandindo nesse 

momento para atividades já existentes e ofertadas nas empresas, as quais são 

executadas por robôs assistentes virtuais. 

Do exposto, o presente trabalho pretendem verificar quais serviços oferecem 

essas empresas de secretariado remoto existentes no Brasil, seus desafios e 

estratégias para oferta desses serviços, bem como para captação e manutenção de 

clientes. E, a partir de um estudo de caso, esta pesquisa procurou identificar: Quais 

estratégias de implantação e desenvolvimento do secretariado remoto/assistente 

virtual no Brasil.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar como o secretariado 

remoto/assistente (secretarial) virtual tem se desenvolvido no Brasil e qual a 

perspectiva de crescimento e os objetivos específicos são: a) conhecer a partir de 

literatura presente no campo dos estudos secretariais; b) descrever histórico das 

atividades no Brasil e c) identificar as estratégias para oferta de atendimento 

remoto/assistente (secretarial) virtual. 

O mercado globalizado trouxe para a rotina cotidiana muita praticidade e, 

associado a isso, a economia de tempo para que se possa fazer mais coisas, sejam 

elas no trabalho, rendendo uma maior produtividade, ou no lazer, utilizando o tempo 

vago para aproveitar mais momentos que proporcionam prazer fora do mundo do 

trabalho. 

O profissional de secretariado, que já tem no seu perfil ser alguém que 

otimiza o tempo de quem assessora, visualizando a possibilidade de executar o seu 

trabalho para mais pessoas, não somente para uma organização, se lança no 

mercado através do empreendedorismo. 

Atualmente, o trabalho do secretário não se limita apenas às atividades 

simples como redigir textos, fazer controle de agendas ou filtrar ligações. Hoje, ele 

está voltado para um serviço multifuncional e, segundo Giorni (2017, p. 103), “é por 

essa característica que o profissional de secretariado tem habilidades de 

competências para atuar em outros segmentos do mercado.” 
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Diante disso, o novo mercado na área secretarial está ligado ao 

empreendedorismo, que é definido por Dornelas (2008, p. 3) “[...] como a arte e o 

ofício do criativo, do inesperado e do extraordinário”. O secretário, então, optou por 

ousar e sair das organizações para criar a sua própria organização e atender 

demandas de diversos clientes através do atendimento remoto/virtual. 

Assim, se recuperam aqui os objetivos centrais deste trabalho que são 

norteados pelo levantamento de como o trabalho de secretariado remoto/assistente 

virtual tem se desenvolvido no Brasil, se ele tem sido aceito ou não pelo mercado, 

buscando, também, saber como essas empresas têm ofertado esse tipo de trabalho 

e se há perspectiva de crescimento.  

Se buscou conhecer como a empresa D’Zortéa, pioneira em atuação no ramo, 

tem ofertado seus serviços, na tentativa de identificar quais são esses serviços, qual 

o público alvo atendido, quais as principais dificuldades enfrentadas e como tem sido 

a aceitação desse tipo de ocupação no mercado atual. 

Além da empresa citada, o trabalho também abordou microempresários que 

já estão atuando, com menos tempo de mercado e em menor proporção que a 

D’Zortéa, mas que possibilitaram um melhor balizamento de como tem sido o 

desenvolvimento desde o princípio da carreira, até atingir uma base consolidada 

para atender uma gama maior de clientes e serviços. 

O interesse por esse tema ocorreu a partir do momento em que foram feitas 

buscas na internet, há quatro anos, nas quais os resultados apontavam que fora do 

Brasil essa era uma profissão bastante comum e requisitada (com oferta de serviços 

de secretária virtual e remota por aplicativo da APPLE, por exemplo), enquanto aqui, 

embora com pouca divulgação na época, existiam algumas empresas ofertando este 

tipo de serviço, como por exemplo, a D’Zortéa, que já atua no ramo desde 2004, 

conforme consta no site da empresa. 

Outro fator determinante para realização desta pesquisa é a possível 

contribuição para estudos sobre o tema. Embora o empreendedorismo no 

secretariado e a inovação da profissão surgida com o trabalho virtual sejam 

assuntos bastante atuais, o quantitativo de literatura científica que aborda tal 

temática ainda é pequeno, registrando nos periódicos de referência no campo dos 

estudos secretariais: Revista GeSec, 10 artigos entre 2013 e 2018, e Revista 

Expectativa, 3 artigos publicados nos anos de 2008, 2012 e 2016.  
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Enfim, se pretendeu abordar como o empreendedorismo presente na vida dos 

secretários está se tornando uma nova modalidade de trabalho e pretende mostrar o 

quanto o secretário executivo tem papel fundamental na vida das organizações, 

mesmo estando fora delas e indo além, assessorando inclusive pessoas físicas e 

jurídicas que necessitam dos trabalhos. Assim, outra intenção desta pesquisa é 

contribuir para que os discentes possam ter a possibilidade de ter mais 

conhecimento sobre o trabalho secretarial remoto/ virtual e avaliar as reais 

possibilidades de inserção nessa vertente profissional. 

O trabalho está organizado em cinco sessões: (1) A presente introdução, com 

a contextualização e explanação da situação problema, dos objetivos geral e 

específicos e da justificativa; (2) fundamentação teórica; (3) metodologia; (4) 

resultados e discussão e (5) conclusão.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

2.1 SECRETARIADO  

 

Acredita-se que a história do surgimento do secretariado iniciou há um longo 

período atrás, a partir da idade antiga, desde o aparecimento dos escribas, pessoas 

qualificadas pela diversidade de conhecimentos que precisavam saber e que 

desenvolviam uma função de assessoria ao seu superior. Além disso, eles tinham 

uma posição social que facilitava a ligação entre os nobres e as demais partes da 

sociedade. Para Giorni (2017, p. 29), “[...] as atividades que os escribas 

desenvolviam lembram muito as dos atuais secretários, o que nos leva a crer que aí 

pode estar uma das origens da profissão”.  

Após esse momento inicial, a profissão começou a evoluir e teve como marco 

para o mundo a terceira fase da revolução industrial, momento no qual o secretário 

teve uma possibilidade maior de atuação. Segundo Sabino e Rocha (2004, p. 9), 

“[...] com o despertar da era da qualidade e da informática, nos anos 80, surgiu a 

administração participativa e os chefes e secretárias tiveram que atuar 

conjuntamente”.  

No Brasil, o profissional de secretariado ganha espaço no mercado de 

trabalho, a partir do século XX, após as Duas Grandes Guerras Mundiais e com a 

chegada de empresas multinacionais no Brasil, nos anos 1960, a partir do governo 

Juscelino Kubtschek. Naquele dado momento foram necessários profissionais para 

assessorar os executivos. À princípio, a busca era por pessoas que executassem 

serviços mais simplistas, como datilografar e atender ligações, fato que não 

oportunizava novas possibilidades de atuação, como já era possível notar em outros 

países. 

Contudo, esse cenário não permanece na inércia por muito tempo, pois a 

disseminação da automação em todos os ambientes acaba por se destacar, 

promovendo o surgimento da necessidade de uma nova forma de trabalho, na qual 

era necessária especialização para garantir um serviço de qualidade para 

assessoria a executivos e outros integrantes de staff oriundos de outros países, bem 

como realização e atendimento de ligações telefônicas e produção de 

correspondências em outras línguas, deste e para este público. 



18 

 

Então, como um reconhecimento da evolução da profissão no Brasil, as 

secretárias brasileiras foram consideradas as mais bem preparadas, através da 

publicação de matéria pelo jornal britânico The Guardian (SABINO; ROCHA, 2004, 

p. 10). 

Desde então, o cenário de crescimento para a profissão tem sido ascendente 

até os dias atuais. A grande diferença está na forma como eram cobradas as 

qualificações exigidas pelos contratantes e como são cobradas na atualidade.  

Se no princípio, conforme destacado por Wamser (2010, p. 46), era 

necessário ter apenas dois requisitos: excelência na datilografia e boa aparência 

física, na atualidade existe uma variedade de comportamentos e habilidades 

associados aos secretários que os tornam multifuncionais e esse é um fator 

importante e de destaque no mercado atual. 

A lei de regulamentação da profissão, tratada na próxima sessão, entra em 

vigor no ano de 1985.  Desde então, a profissão conta com esse aporte jurídico para 

garantir o direito de atuação, bem como para elencar as qualificações dos 

profissionais que trabalham na área, conforme será descrito no tópico seguinte. 

 

2.1.1 Regulamentação 

 

O primeiro movimento registrado para o início da regulamentação da 

profissão, em nível superior, surge através de uma organização no estado do Rio de 

Janeiro, seguida por uma associação dos trabalhadores no Rio Grande do Sul 

(ASERGS), ambas em meados dos anos 60, que fomentam discussões sobre 

inquietudes para melhorias, direitos e deveres diante do crescimento do número de 

profissionais que já trabalhavam na área e o próximo passo seria a fundação de um 

sindicato para a categoria, conforme Sabino e Rocha (2004, p. 16).  

A profissão secretarial é regulamentada pela Lei 7.377, de 30 de setembro de 

1985, sancionada pelo então presidente da república, José Sarney. A Lei define 

quem pode atuar como secretário, técnico e executivo, e as atribuições do 

profissional. Além disso, a Lei cita a necessidade de registro na Delegacia Regional 

do Trabalho do Ministério do Trabalho, conforme prevê em seu artigo sexto: 

 

Art. 6º O exercício da profissão de Secretário requer prévio registro na 
Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e far-se-á 
mediante a apresentação de documento comprobatório de conclusão dos 
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cursos previstos nos incisos I e II do art. 2º desta Lei e da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS (BRASIL, 1985). 

 
 

Além da regulamentação legal, o secretário também dispõe de código de ética 

próprio no qual são encontrados os princípios fundamentais da profissão que versam 

sobre sigilo profissional, relações com a empresa, com entidades da categoria, além 

de reforçar a observância e vigência do referido código de ética.  

Na sessão a seguir são apresentados os respectivos níveis de formação 

profissional dentro do âmbito secretarial. 

 

2.1.2 Formação: cursos e níveis de atuação 

 

Atualmente no Brasil, de acordo com a Lei de regulamentação citada, para a 

área secretarial, é possível atuar em distintos níveis de formação, sendo eles o 

técnico em secretariado e o secretário executivo. Este último destina-se a quem 

dispõe de curso superior, modalidade bacharel e, mais recentemente, tecnólogo, na 

área. Sendo assim, a Lei 7.377 aponta em seus incisos I e II quem é profissional da 

área: 

I - Secretário Executivo: a) o profissional diplomado no Brasil por Curso 
Superior de Secretariado, legalmente reconhecido, ou diplomado no exterior 
por Curso Superior de Secretariado, cujo diploma seja revalidado na forma 
da lei; b) portador de qualquer diploma de nível superior que, na data de 
início da vigência desta lei, houver comprovado, através de declarações de 
empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos trinta e seis meses, 
das atribuições mencionadas no art. 4º desta lei (BRASIL, 1985). 

II – Técnico em Secretariado: a) o profissional portador de certificado de 
conclusão de Curso técnico em Secretariado; b) o portador de certificado de 
conclusão de ensino médio que, até 30 de setembro de 1985, houver 
comprovado, por meio de declarações de empregadores, o exercício 
efetivo, durante pelo menos trinta e seis meses, das atribuições 
mencionadas no art. 5º desta lei (BRASIL, 1985). 

O tecnólogo é uma modalidade de formação aprovada pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania em atualização à Lei já vigente e nela a 

descrição para a formação em tecnólogo é a seguinte: 

III – Tecnólogo em Secretariado: o profissional diplomado no Brasil em 
curso de Tecnologia em Secretariado, legalmente reconhecido, ou 
diplomado no exterior por curso equivalente de Tecnologia em Secretariado, 
cujo diploma seja revalidado na forma da lei. 
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As atribuições são o ponto de destaque dessa categorização, afinal quanto 

maior a qualificação maior será a sua capacidade para atender demandas mais 

complexas, nas quais o secretário (a) poderá imprimir, também, o seu trabalho de 

direção, organização e planejamento, pontos ligados à área de gestão e que são 

bastante trabalhados na formação superior deste curso. Segundo a Lei nº 7.377 as 

atribuições do Secretário executivo são as seguintes: 

 
Quadro 1 - Atribuições do Secretário executivo  

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

   II - assistência e assessoramento direto a executivos;  

   III - coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresas;  

   IV - redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro;  

   V - interpretação e sintetização de textos e documentos;  

   VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de explanações, inclusive em 

idioma estrangeiro;  

   VII - versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de 

comunicação da empresa;  

   VIII - registro e distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas;  

   IX - orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento à 

chefia;  

   X - conhecimentos protocolares.  

Fonte: Extraído da Lei Federal 7.377/ 1985 (Art. 4º).  

 

Para o nível técnico as atribuições são voltadas para o trabalho que requer 

menor contato direto com gestores. Elas estão ligadas a serviços mais burocráticos, 

nos quais não são possíveis desempenhar assessoramento direto e que não 

favorecem tanto a utilização do raciocínio estratégico. As atribuições do técnico em 

secretariado, conforme constam na Lei nº 7.377, são as seguintes: 

 
Quadro 2 – Atribuições do Técnico em Secretariado  

 I - organização e manutenção dos arquivos de secretaria; 

 II - classificação, registro e distribuição da correspondência; 

 III - redação e datilografia de correspondência ou documentos de rotina, inclusive em 

idioma estrangeiro;  

 IV - execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de 

compromissos, informações e atendimento telefônico.  
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Fonte: Extraído da Lei Federal 7.377/ 1985 (Art. 5º). 

 
A partir do exposto sobre a profissão, formação e níveis de atuação do 

profissional de secretariado, aborda-se a seguir o tema empreendedorismo, seus 

principais conceitos para se adentrar na vertente empreendedora direcionada ao 

exercício das atividades secretariais em ambiente remoto do cenário virtual, temática 

desta pesquisa. 

 
2.2 EMPREENDEDORISMO 

 
O termo empreendedorismo surge a partir da Idade Média e sua primeira 

definição alude à “[...] participante e pessoa encarregada de projetos de produção 

em grande escala”, também, no século XVII, “[...] aquele que assumia riscos de lucro 

(ou prejuízo) em um contrato de valor fixo com o governo”. O seu surgimento tem 

sido o ponto de partida para o desenvolvimento teórico do termo/ tema do qual se 

destacam aqui, resumidamente e em escala mundial, os principais representantes: 

Richard Cantillon (1725), Jean Baptiste Say (1803), Francis Walker (1876), Joseph  

Schumpeter (1934), David McCelland (1961), Peter Drucker (1964), Albert Shapero 

(1975), Karl Vesper (1980), Gifford Pinchot (1983), Hisrish (1985), Dornelas (2001), 

SEBRAE (2001) e Babson College (2010) (Hisrish Apud SHRAMM, 2019, p.19-20).  

Registra-se, especialmente a partir do ano 2000, significativo aumento de 

publicações em livros e periódicos científicos de projeção internacional– 

especialmente em língua inglesa (“entrepreneurship”) denotando crescente interesse 

acadêmico pelo tema, como atesta a base Scopus a partir da figura 1. 

 

Figura 1 – A – Quantitativo de publicações em inglês sobre empreendedorismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schramm (2017), extraída da base Scopus. 
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Ante o exposto, para melhor entendimento do empreendedorismo recortado o 

segmento profissional distinto e específico como é o secretariado, utiliza-se ainda 

que brevemente duas definições, ambas atuais, que espelham a natureza 

empreendedora do trabalho secretarial remoto no ambiente virtual, uma do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e outra de Dornelas 

(2008), São elas:  

O empreendedorismo tem como característica básica a capacidade de 
despertar o espírito criativo no indivíduo, fazendo com que ele busque 
novas soluções e não veja o problema como dificuldade, mas sim como 
oportunidades. (SEBRAE, 2001)  

 

Empreendedorismo pode também ser definido pelo envolvimento de pessoas 

e processos de forma conjunta que culminam na transformação de ideias em 

“oportunidades" Dornelas (2008, p. 3). 

Apesar de genéricas, as definições de empreendedorismo ora apresentadas 

têm como objetivo a geração de oportunidades e esses cenários de novas 

oportunidades dizem respeito às transformações recentes no mercado de trabalho, 

pois este reflete a situação de (escassez de) emprego e as novas formas de atuação 

profissional dos secretários no cenário nacional. 

Dentro desse contexto empreendedor existe o MEI que designa a pessoa que 

trabalha para si e surgiu com a intenção de formalizar os trabalhadores, de pequeno 

porte, existentes no país. As pessoas que optam por se tornar donas do próprio 

negócio constituem obrigações com o governo e devem cumpri-las. Nessa 

modalidade de negócio o trabalhador pode se enquadrar em uma ou mais atividades 

vinculadas a um único CNPJ. 

De acordo com a lei complementar nº 128 de 19/12/2008 que rege a atuação 

desse tipo de empresário (MEI), através do pagamento de taxas ali pré-

estabelecidas. O MEI tem direito à seguridade social com recebimento de auxílios e 

aposentadorias, podem contratar diretamente convênios médicos e ter conta 

bancária como Pessoa Jurídica, além de poder contratar um funcionário para 

trabalhar em sua empresa mediante pagamento de até um salário mínimo. O 

faturamento anual de um MEI não pode, atualmente, ultrapassar o valor de R$ 

81.000,00, havendo isenção de imposto de renda para ganhos até o referido teto de 

faturamento. 
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2.2.1 Empreendedorismo no secretariado 

 
O empreendedorismo é um tema discutido por diversos autores apresentados 

sinteticamente e em linha temporal, que versam sobre características como a 

inovação, pró-atividade e determinação a fim de apresentar algo novo para a 

sociedade e que tenha valor agregado condizente com as necessidades do 

mercado.  

Por isso, o empreendedorismo é necessário para movimentar a economia de 

um país e para atender as necessidades da sociedade de maneira atualizada. 

Diante do que foi pontuado, pode-se notar que o empreendedorismo busca gerar 

oportunidades, e nesse sentido apresenta-se ainda mais uma definição segundo 

Hisrich (2009, p. 30): 

Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o 
tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e 
sociais correspondentes e percebendo as consequentes recompensas da 
satisfação e da independência financeira e pessoal (HISRISH,2009, p.30). 

 

Segundo Dornelas et. al (2008, p. 2) os empreendedores podem ser 

nascentes (em criação), ou novos (já atuando).  Na área secretarial essa nova 

modalidade de trabalho tem sido uma opção de empreender que está em 

desenvolvimento e que tem se estruturado aos poucos no mercado brasileiro. 

Segundo Dornelas et. al (2008, p.3) os empreendedores brasileiros optam por iniciar 

seus negócios por falta de opção e não por interesse em determinada área. Do 

exposto a opção por abrir o próprio negócio é fator relevante para este estudo, como 

por de ser verificado nas perguntas e respostas dos indivíduos do grupo entrevistado 

(capítulo 4). 

A seguir, verificar o quadro secretariado remoto Brasil. Este foi feito no 

primeiro momento do trabalho mediante a busca para saber quantos registros de 

secretário (a) remoto (a) /assistente virtual existiam na internet e logo foi identificado 

uma plataforma na qual estavam os registros, conforme o quadro 3:  

 
Quadro 3 – Secretariado Remoto Brasil 

Nome Formação Registro  
(SRTE) 

Região 

Francisca dos Santos Silva Secretariado Executivo Trilíngue - FAL Não AL   
Nordeste 

Tathiana Schoppen Veronese Secretariado Executivo - UFSC Sim CE  
Nordeste 

Camile Chaves Machado Secretariado Executivo Trilíngue Sim BA   
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Estácio Nordeste 

Carolina Tabian Gonçalves Secretariado Executivo -  Unilins Sim BA   
Nordeste 

Nýbia Pereira Prado Secretariado Executivo - UFBA Sim BA 
Nordeste 

Eliane Hevesy Não Informado Não SP  
Sudeste 

Fernanda Pereira Maria De 
Assis 

Técnico em Secretariado - Instituto 
Técnico de Barueri 

Sim SP 
Sudeste 

Gislaine Aparecida Alves 
Limeira 

Tecnologia em Automação de Escritório 
e Secretariado – Fatec 

Sim SP 
Sudeste 

Heloiza Helena Ramos Secretariado Executivo Trilíngue -Fecap Sim SP 
Sudeste 

Maria Sallette Cabral De 
Quadros 

Não Informado Não SP  
Sudeste 

Nair Pereira Da Silva Rouvier Letras – Faculdades Integradas 
Alcântara Machado 

Sim SP 
Sudeste 

Rosangela De Fatima Pinheiro Secretariado Executivo Bilíngue - PUC Sim SP  
Sudeste 

Sandra Tarallo Secretariado Executivo – Unicid 
MBA Comunicação e Marketing 

Sim SP 
Sudeste 

Evelyn de Oliveira Secretariado Executivo Trilíngue 
Estácio 

Sim RJ   
Sudeste 

Patrícia Dos Santos Frasão Não Informado Não RJ   
Sudeste 

Tânia de Menezes Rodrigues Secretariado Executivo 
Centro Universitário de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste 

Sim RJ  
Sudeste 

Andréa Fraga Dias Campos Secretariado Executivo 
Centro Universitário Newton Paiva 

Sim MG 
Sudeste 

Najara Paloma Oliveira Secretariado Executivo 
Centro Universitário Newton Paiva 

Sim MG 
Sudeste 

Carin Mello Da Rosa Secretariado Executivo Trilíngue – Ulbra 
MBA em Gestão De Recursos Humanos 

Uninter 

Sim RS 
Sul 

Denise de Almeida Não Informado Não DF 
Centro-
Oeste 

Fonte: Adapto do sítio da internet secretariado remoto Brasil (2018). 

Segundo informações do referido site, empreender no secretariado é possível 

pela multidisciplinaridade que o profissional adquire durante o curso específico de 

formação. As pessoas que empreendem acreditam que é preciso especializar-se em 

algumas áreas ligadas aos negócios, Hisrich (2014, p. 17).  

Durante a formação por graduação na área secretarial existe uma gama de 

disciplinas que permitem ao aluno aprender conhecimentos diversos sobre 

diferentes áreas como línguas, conhecimento financeiro e estatístico, técnicas 

secretariais e também sobre o empreendedorismo, abordado pela área da 

administração.  

Para as pessoas que optam por ingressar na área empreendedora e não tem 

a devida formação, é preciso conhecer as suas competências a fim de evitar o 
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insucesso (DORNELAS et. al, 2008, p. 2). Além de conhecer bem o próprio 

potencial, se deve também buscar conhecer o potencial do mercado no qual se está 

trabalhando, pois só assim é possível expandir o negócio (HISRICH, 2014, p. 317).  

A seguir, no próximo tópico, será possível compreender melhor como é 

desenvolvido a base do curso no Brasil. 

 

2.2.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para secretariado 

 
De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o curso de 

Secretariado Executivo o profissional formado, bacharel, deve possuir um perfil que 

agregue conhecimentos gerais que versam sobre algumas áreas como técnicas, 

ciências da comunicação e informação e também da administração, para gerir 

pessoas, tomar decisões e conseguir atuar bem desde micro até a macro 

organização. Para Castelo (2008 apud MOREIRA et al, 2015, p. 173):  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais como todas as outras conquistas na 
área de Secretariado Executivo surgiram devido à luta de seus profissionais 
e à necessidade de adequar as constantes e profundas transformações 
ocorridas na profissão à realidade das exigências do mercado. Essa luta 
contou com a colaboração de diversas Instituições de Ensino Superior (IES) 
com a intensa dedicação dos coordenadores de Cursos de Secretariado em 
todo o Brasil, com as pesquisas científicas de acadêmicos e graduados, 
com o apoio dos sindicatos e, principalmente, com a representação da 

Federação Nacional de Secretárias e Secretários. (CASTELO, 2008 APUD 

MOREIRA, et al, 2015, p. 173) 
 

Por se tratar de um profissional com a visão que compreende o todo, Giorni 

(2017, p. 104), este fator é um dos principais pontos do curso de Secretariado 

Executivo e isto possibilita ao estudante aprender conteúdos de diversas áreas, 

conforme quadro 4. 

 

Quadro 4 - Conteúdos estruturais da graduação em Secretariado Executivo 
I - Conteúdos básicos: estudos relacionados com as ciências sociais, com as ciências jurídicas, 

com as ciências econômicas e com as ciências da comunicação e da informação;  

II - Conteúdos específicos: estudos das técnicas secretariais, da gestão secretarial, da 

administração e planejamento estratégico nas organizações públicas e privadas, de organização 

e métodos, de psicologia empresarial, de ética geral e profissional, além do domínio de, pelo 

menos, uma língua estrangeira e do aprofundamento da língua nacional;  

III - Conteúdos teórico-práticos: laboratórios informatizados, com as diversas interligações em 

rede, estágio curricular supervisionado e atividades complementares, especialmente a 



26 

 

abordagem teórico-prática dos sistemas de comunicação, com ênfase em softwares e 

aplicativos.  

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC, 2005).  

 
Conforme consta no artigo 4º na Resolução nº 3, de 23 de junho de 2005, as 

competências e habilidades mínimas que devem ser requeridas de um bacharel em 

Secretariado Executivo são os expostos a partir do quadro 5.  

 
Quadro 5 - Competências e habilidades do bacharel em Secretariado Executivo 

I - capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências fixadas pelas 
organizações;  
II - visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e inter-setoriais; 

III - exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, organização, 

controle e direção;  

IV - utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e estabelecendo 

relações formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais;  

V - habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão;  

VI - domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou inter-

grupais;  

VII - receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia;  

VIII - adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da produtividade 

dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções;  

IX - gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e referencial para diferentes 

usuários;  

X - gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e metas departamentais e 

empresariais;  

XI - capacidade de maximização e otimização dos recursos tecnológicos;  

XII - eficaz utilização de técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, imprimindo 

segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo de informações; e  

XIII - iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, 

consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu exercício profissional.  

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC, 2005). 

 
Associando a citação acima ao tema deste estudo, pode-se verificar que o 

secretariado remoto/assessoria virtual atende os requisitos das diretrizes curriculares 

nacionais, tendo em vista o destaque para os itens como VIII, XI, XII e XIII, que 

reforçam a necessidade de inovação na área, caso exista a demanda do mercado.  
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No próximo bloco, a partir das competências minimamente requeridas à 

formação, será abordada a atividade denominada secretariado ou assistente remoto 

e que opera no meio virtual. 

 
2.3 SECRETARIADO REMOTO/ ASSISTENTE VIRTUAL 

 
Atualmente, dentro da área secretarial, ouve-se falar bastante sobre uma 

nova forma de prestação de serviço, o secretariado remoto no ambiente virtual. Esse 

tipo de trabalho que possibilita ao secretário executivo empreender tem conquistado 

um número crescente de interessados que visam a realização de ser dono de seu 

negócio. 

É incerto citar datas precisas de quando começou esse tipo de trabalho no 

mundo, mas como já foi pontuado, é certo que a tecnologia reformulou o trabalho 

tradicional diminuindo empecilhos como o tempo e a distância, então o que se pode 

afirmar é que somente a tecnologia tornou possível a origem do trabalho remoto, 

independente da área que atende.  

Infelizmente, apesar do secretariado remoto/assistente virtual ser um tema 

bastante discutido na atualidade o acervo para pesquisa ainda é bastante pequeno, 

fato que dificulta o embasamento com uma maior variedade de definições e até 

mesmo do rol que compõe as atividades práticas sobre o assunto. Segundo dados 

da GeSec (2018) entre o período de 2010 a 2013 nenhum trabalho foi desenvolvido 

por esta revista sobre o tema em estudo, o trabalho virtual do secretário. Como dito 

anteriormente, tanto o referido periódico como a Revista Expectativa, ambas de 

maior destaque científico no âmbito da pesquisa secretarial, registram até o 

momento 13 artigos sobre empreendedorismo e secretariado. 

O site dicionário online de Português define a palavra remoto como algo “[...] 

que se encontra longe no tempo e/ou no espaço; distanciado: território remoto”. 

Portanto, o serviço remoto pode ser definido por sua não efetividade presencial, fato 

que não desqualifica esse tipo de serviço, bem como não extingue o trabalho 

presencial. Por isso, pode ser classificada como uma nova modalidade do trabalho 

secretarial. 

Já a palavra virtual, no mesmo dicionário, tem como uma de suas definições a 

definição como “não real; simulado eletronicamente”. Para Lévy (1996) apud 

OLIVEIRA, et al. (2017, p. 7), o termo virtual é uma entidade em potencial, porém 
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sem ter forma material. Logo, aplica-se perfeitamente ao trabalho virtual que se 

caracteriza por não estar presente dentro das organizações e por isso não se 

configuram como algo tangível. 

Hoje em dia, as empresas utilizam bastante a opção de assistente virtual em 

seus serviços a fim de criar facilidades para o usuário como foi o caso pioneiro da 

empresa Apple no oferecimento de gama de serviços secretariais via aplicativo 

exclusivo dos seus Iphones, cuja abrangência dos serviços é definida de acordo com 

o país em que opera, havendo de fato um profissional designado para atendimento a 

determinado tipo de cliente, constituindo por assim dizer um “serviço uberizado” para 

agendamento de reuniões e outros compromissos, gestão de contas bancárias, 

compra de passagens, aluguel de imóveis, reserva de hotéis, dentre outras opções.  

 Mais recentemente, em 2017, a Google lançou no Brasil um serviço que 

utiliza a inteligência artificial a favor do cliente/ usuário no qual é possível fazer 

chamadas telefônicas, enviar mensagens de texto, abrir aplicativos, solicitar 

indicações de restaurantes, verificar bolsa de valores, agenda, definir atividades de 

rotina como despertador, músicas para dormir, etc. Este último provavelmente não 

mais dependa do gerenciamento humano imediato para as tarefas demandadas 

pelos serviços ofertados. 

Todas essas tarefas podem ser realizadas de duas formas, utilizando o 

comando de voz, dispensando que o usuário utilize as mãos para usar o smartphone 

ou, para quem preferir, as tarefas podem ser solicitadas por meio de texto. Assim 

como a Google a Apple também já possuía o serviço que é chamado de SIRI que já 

era utilizado por usuários dos produtos da marca desde o ano de 2011. 

Contudo, esse tipo de serviço ofertado de maneira programada é limitado, 

porque não há condições do usuário modelar a forma como gostaria de ser atendido 

para situações mais complexas como, por exemplo, elaborar uma montagem de 

planilha ou apresentação de power point sem a intervenção humana, então eles são 

bons, mas ainda estão bem distantes de conseguirem suprir sozinhos as atividades 

secretariais.  

Em Sabino e Rocha (2004, p. 10) é abordada uma colocação do Bill Gates na 

qual ele prevê o fim da necessidade das secretárias em meados dos anos 2000, o 

que até os dias de hoje não se configurou.  Isso não aconteceu pelo fato da 

necessidade da mão de obra humana na atuação como secretária, não sendo 

necessários somente bons softwares, mas pessoas qualificadas para utiliza-los da 
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forma mais eficiente para o trabalho secretarial e para que a empresa fidelize 

clientes é preciso ofertar um tipo de serviço que acrescente valor para os mesmos 

(DORNELAS et. al, 2008, p. 7). 

No Brasil o histórico de atuação do secretariado remoto se inicia com a 

empresa D’Zortea e abre possibilidade ao longo dos últimos anos para novas 

atuações, como é apresentado no bloco a seguir. 

 
 
2.3.1 D’Zortéa 

 
A D’Zortéa é uma empresa de secretariado remoto/assistente virtual que atua 

no mercado há 15 anos. A empresa tem como missão promover a produtividade e 

bem-estar dos clientes ao resolver seus assuntos burocráticos e organizar a vida 

empresarial e/ou pessoal.  

A empresa embasa os valores em alguns pilares como confiabilidade, 

competência e ética. A quantidade de serviços ofertados é bem diversificada, como 

pode ser visto no quadro abaixo e tem como foco de clientes os pequenos e médios 

empresários.  

 
Quadro 6 –  D’Zortéa: áreas de atuação e serviços prestados 

Área Serviços 

Secretária Remota Secretária sob demanda; 
Assistente virtual; 
Gestão de tarefas; 
Execução de serviços burocráticos em geral; 
Financeiro; 
Compras; 
Recursos humanos; 
Secretariado; 
Administrativo; 
Comercial 

Finanças 
 

Organização de Contas Pessoais e Profissionais (a 
pagar e a receber); 
Emissão de boletos; 
Emissão de Notas Fiscais; 
Cobranças; 

Compras Seleção e cadastro de fornecedores; 
Orçamentos Diversos; 
Negociação com Fornecedores; 
Compras Presenciais e Virtuais; 
Follow Up; 

Comercial Envio de propostas; 
Folow up de propostas enviadas; 
Respostas a e-mails, redes sociais, sobre os produtos 
ou serviços do cliente; 
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Agenda Agendamentos/ confirmação horários/fila espera/ 
reagendamento; 

Eventos e Viagens Orçamento, reserva e compra de passagens, hotéis, 
restaurantes e outros; 
Controle de milhagens; 
Locação de carros; 
Apoio na realização de cursos on-line ou presenciais; 

Comunicação Confecção e Gestão de E-mails; 
Gestão de Correspondências (virtuais); 
Criação de Apresentações em Power Point. 

Serviços 
Administrativos 

Acompanhamento – Follow up; 
Cadastro e atualização de cadastro de clientes; 
Pesquisa básica de satisfação de clientes; 
Cliente oculto; 
Atualização e cancelamento de serviços como TV por 
assinatura, celular e internet. 

Assistência e Serviços 
Presenciais 

Serviços Bancários; 
Serviços de Cartórios e Órgãos Públicos; 
Digitalização de documentos; 
Organização de documentos para contabilidade; 
Compras Presenciais; 

Fonte: Extraído e adapto do sítio de internet da empresa (2019). 
 
 

O atendimento ao cliente é realizado, de acordo com o site, de maneira 

personalizada e próxima. O relatório de prestação de contas com as informações 

dos serviços prestados e o tempo dedicado às atividades são enviados 

periodicamente para os clientes. 

Ampliar a presença e visibilidade no mercado como prestador de serviços 

remotos e presenciais confiáveis e de excelência, de acordo com as necessidades 

individuais de cada cliente é a visão da empresa, que oferta franquias para quem 

deseja desenvolver o trabalho e tem receio de iniciar sem uma marca no mercado. 

Para a D’Zortéa o desenvolvimento do seu serviço possibilita levar 

tranquilidade à vida dos clientes através dos serviços remotos e presenciais, 

contribuindo assim para otimização de seu tempo. 

Finalizando o aporte teórico do presente trabalho que pretendeu abordar 

secretariado, histórico da profissão, formação, atribuições legais, empreendedorismo 

na profissão e atuação no ambiente virtual, se apresenta a seguir a metodologia 

adotada para desenvolvimento da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 
O presente estudo pretende investigar como os secretários 

remotos/assistentes virtuais estão se desenvolvendo no Brasil e se essa nova 

perspectiva de trabalho tem sido absorvida pelo mercado. Por se tratar de um novo 

tipo de atuação profissional, a pesquisa buscou identificar os pontos chaves para 

compreender as formas de abertura e de funcionamento dessas empresas bem 

como verificar quais nichos de mercado que atendem.  

O trabalho aqui desenvolvido é classificado como pesquisa de natureza 

descritiva, pois conforme Gil (2002, p. 41) o critério para essa definição está 

baseado nos objetivos gerais do trabalho. Assim, Gil (2002, p. 42) expõe: 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob esse título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática. GIL (2002, p. 
42). 

 
Desta forma, Zanella (2013, p. 34) diz que esse tipo de pesquisa busca 

conhecer de fato o campo designado como o objeto de estudo. Logo, por ser o 

objeto central deste estudo descrever como o trabalho de secretariado 

remoto/assistente virtual tem se desenvolvido no Brasil, pode-se validar a afirmação 

da tipologia citada. 

 Já a sua abordagem é classificada como mista (qualitativa e quantitativa), 

pois através dos dados gerados é possível observar uma interpretação simultânea 

das abordagens. De acordo com Sampieri et. al (2013): 

“Os métodos mistos representam um conjunto de processos sistemáticos e 
críticos de pesquisa e implicam a coleta e a análise de dados quantitativos e 
qualitativos, assim como sua integração e discussão conjunta, para realizar 
inferências como produto de toda informação coletada (metainferências) e 
conseguir um maior entendimento do fenômeno em estudo.” Sampieri et. al 
(2013, p.550) 

 
“O enfoque quantitativo utiliza a coleta de dados para testar hipóteses, 

baseando-se na medição numérica e na análise estatística para estabelecer padrões 

e comprovar teorias” Sampieri et. al (2013, p. 30). Considerando o número de 

respondentes desta pesquisa pequeno, para firmar uma abordagem quantitativa e, 

baseando-se também no enfoque qualitativo, que “[...] utiliza a coleta de dados sem 

medição numérica para descobrir ou aprimorar perguntas de pesquisa no processo 
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de interpretação.” (Sampieri, 2013, p. 33), classifica-se a abordagem deste trabalho 

como mista por esta possibilitar uma visão mais ampla do estudo.    

Em relação à utilização de questionário fechado. “Essa ferramenta permite a 

igualdade para todos os respondentes e constitui ordenadamente questões com 

bases descritivas, comportamentais e preferenciais” (ZANELLA, 2013, p. 110). O 

questionário utilizado no trabalho foi elaborado no Google Forms e aplicado no 

período de 17 de junho a 10 de julho de 2019. A aplicação aconteceu de duas 

maneiras, por aplicativo de conversas, para um grupo de conversas instantâneas 

composto por 106 microempreendedores da área e, por e-mail, para 02 profissionais 

que não estavam nesse grupo, sendo 07 o número de respondentes da pesquisa. O 

questionário aplicado pode ser verificado no apêndice deste trabalho.  

Após a coleta dos dados foi feita a tabulação do material para a averiguação 

das informações obtidas. Como todas as questões foram fechadas, a análise foi 

realizada utilizando como critério a apreciação através dos números de 

respondentes para cada item das 21 questões. Para a compreensão de cada 

questão foi observado, a princípio, cada item isoladamente e por fim o todo de forma 

generalista para conclusão do trabalho.  

 Por meio do trabalho foi possível identificar, a partir das 21 respostas do 

referido questionário, quais as dificuldades, a perspectiva e possibilidades de 

crescimento, o motivo da criação do negócio, os tipos de clientes, faturamento anual, 

quais são os serviços ofertados e como os profissionais respondentes estão 

trabalhando para atingir e fidelizar seu público. 

É importante ressaltar que apesar ter obtido poucas respostas, diante do 

número total de pessoas para quem foi enviada a pesquisa, houve solicitações de 

retorno sobre o trabalho final, fato que configura interesse no tema e em conhecer 

mais sobre a realidade que está sendo apresentada no momento no universo do 

secretariado remoto e seu panorama no Brasil. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 
A presente pesquisa buscou compreender como tem se desenvolvido o 

secretariado remoto/ assistente virtual no Brasil. O estudo é caracterizado como 

descritivo e a coleta de dados foi realizada através de questionário aplicado no 

período de 17 de junho a 10 de julho. 

O questionário conta com vinte e uma questões fechadas, sendo que em 

algumas delas havia a possibilidade de marcar mais de uma opção, com o intuito de 

identificar as maiores barreiras para a criação da empresa de secretariado 

remoto/assistente virtual. Abaixo seguem as análises das questões. Para preservar 

a identidade das entrevistadas, utilizou-se a letra E de entrevistado seguida dos 

numerais de 1 a 7. 

No que diz respeito ao que motivou a criação da empresa, cinco (E1, E2, E3, 

E4 e E5) das sete entrevistadas assinalaram a identificação de nicho no mercado e 

duas (E6 e E7) responderam outro, nenhuma marcou as opções desemprego e 

renda extra. Estes dados corroboram em partes com Dornelas et. al (2008, p. 3), já 

que para os autores citados, no Brasil, grande parte dos empreendedores abre seus 

negócios por necessidade e não por uma questão de identidade. 

O quadro 7 traz o curso e o grau de instrução, bem como também se as 

entrevistadas já trabalharam como secretária e por quanto tempo. 

 
Quadro 7 – Perfil das entrevistadas 
Sigla Curso Grau de instrução Atuou como 

secretário 
Tempo 

E1 Secretariado Executivo  Pós-graduação 
(especialização) 

Sim De 05 a 10 
anos 

E2 Administração; Outro Pós-graduação 
(especialização) 

Sim De 05 a 10 
anos 

E3 Outro Pós-graduação 
(especialização) 

Não Não 

E4 Tecnólogo em Secretariado   
 Ciências Contábeis 

Ensino superior completo Sim Mais de 10 
anos 

E5 Tecnólogo em Secretariado  Ensino superior completo Sim De 03 a 05 
anos 

E6 Secretariado Executivo; 
Outro 

Ensino superior completo Sim De 05 a 10 
anos 

E7 Administração Pós-graduação 
(especialização) 

Sim Mais de 10 
anos 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Em relação à formação, vê-se no quadro 7 que, das sete entrevistadas, duas 

(E1 e E6) têm o bacharel em Secretariado Executivo, duas (E4 e E5) têm o 

tecnólogo em Secretariado, duas (E2 e E7) têm o bacharel em Administração e a 

última (E3) tem outra formação. Nota-se então que, a maioria das respondentes tem 

formação em Secretariado. Além disso, é possível visualizar que algumas têm mais 

de uma formação superior.  

Verifica-se também, no quadro 7 que, das sete entrevistadas, quatro (E1, E2, 

E3 e E7) têm pós-graduação, e quase todas já atuaram como secretária antes de 

abrir a sua própria empresa, somente uma (E3) declarou não ter trabalhado como 

secretária, e, é justamente a única que não tem formação em Secretariado ou 

Administração. Os resultados obtidos mostram que a educação para quem está 

empreendendo não é de baixo grau de instrução, pois como afirmou Hisrich (2014, 

p. 17), os empreendedores creem em uma necessidade de especialização nas áreas 

de administração, contabilidade, marketing, entre outras. Se verifica também a 

relevância da própria formação em secretariado, abordada em detalhe no referencial 

teórico desta pesquisa, a partir das diretrizes curriculares do MEC e conteúdos 

multidisciplinares, além dos específicos, dos cursos de formação com finalidade de 

atender os requisitos necessários ao exercício das atribuições profissionais previstas 

nas leis de regulamentação da profissão.  

No que cerne ao tempo de atuação, percebe-se que a maioria atuou entre 

cinco e dez anos como secretária antes de abrir o próprio negócio. Diante do 

exposto, deve-se enfatizar que a experiência pode ser fator decisivo na abertura de 

um novo negócio, pois assim já é possível saber as próprias competências, não 

correndo o risco maior de não obter sucesso na empreitada, conforme afirma 

Dornelas et. al (2008, p. 4).  

O quadro 8 traz a atuação das entrevistadas no secretariado remoto. 

 
 

Quadro 8 – Atuação no secretariado remoto 

Sigla Áreas do conhecimento Local de 
trabalho 

Tempo de atuação 
da empresa 

E1 contábeis, administrativos, línguas, 
atendimento ao consumidor e prospecção 
de clientes 

Home office Menos de 01 ano 

E2 administrativos, prospecção de clientes e 
fidelização de clientes 

Home office Entre 05 e 07 anos 

E3 contábeis, administrativos e relações Home office Entre 03 e 05 anos 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto aos conhecimentos necessários para atuar como secretário (a) 

remoto (a) e ampliar o seu atendimento no mercado, observa-se no quadro 8 que as 

opções prospecção de clientes e serviços administrativos são as que mais se 

repetiram (5), ocupando a primeira posição, seguidas de contábeis (4) e relações 

humanas (3). Já vendas, legais, fidelização de clientes ocuparam a quarta posição 

(2), e por fim ficaram as opções atendimento ao consumidor, línguas e recrutamento 

e seleção (1). 

Fazendo uma breve análise dos conhecimentos adquiridos para a abertura do 

negócio, pode-se verificar uma gama de assuntos que vão além dos estudados em 

graduações do curso de secretariado, tendo em vista que para a criação de uma 

empresa são necessários conhecimentos mais aprofundados, em especial em área 

como a administração. 

 Quanto ao local de trabalho das secretárias remotas deste estudo, nota-se, 

também no quadro 8, que todas elas atuam no escritório da própria residência 

(home office). Diante disso, observa-se que o home office exige o comprometimento 

com o trabalho, tendo em vista o cumprimento das tarefas para a obtenção de 

resultados positivos para a empresa, então o home office, apesar de ser um trabalho 

desenvolvido a partir de casa não deve ser negligenciado por momentos de lazer. 

 Com relação ao porte da empresa, das sete entrevistadas, seis (E1, E2, E3, 

E4, E6 e E7) marcaram a opção pessoa jurídica - microempreendedor individual e 

somente uma (E5) escolheu a opção pessoa jurídica – pequena. Dessa forma, é 

possível afirmar que as empresas são em sua maioria pessoa jurídica – 

microempreendedor individual (MEI). 

Dornelas et. al (2008, p. 2) trabalham com dois tipos de empreendedores: 

nascentes e novos. Os empreendedores nascentes estão ainda no processo de 

humanas 

E4 prospecção de clientes Home office Menos de 01 ano 

E5 contábeis, administrativos , legais, 
relações humanas , recrutamento e 
seleção, prospecção de clientes, 
fidelização de clientes, vendas e outros 

Home office Entre 01 a 03 anos 

E6 prospecção de clientes e vendas Home office Entre 01 a 03 anos 

E7 contábeis, administrativos, legais, 
relações humanas e outros. 

Home office Entre 01 a 03 anos 
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criação da empresa, já os empreendedores novos já prestam serviços, porém tem 

pouco tempo de atuação no mercado. Dentro do contexto, verifica-se que as 

empresas dos participantes deste estudo se enquadram perfeitamente nesta 

descrição, sendo, portanto, um cenário formado por empresas nascentes e novas. 

O quadro 9 traz os desafios enfrentados pelas entrevistadas na abertura da 

empresa de secretariado remoto. 

 

Quadro 9 -  Desafios para a abertura de negócio em secretariado remoto 

SIGLA Tipos de desafios 

E1 Prospecção de clientes 

E2 Legislação para abertura de empresa e prospecção de clientes 

E3 Prospecção de clientes e escolha da equipe de trabalho 

E4 Prospecção de clientes 

E5 Prospecção de clientes 

E6 Prospecção de clientes e financiamento 

E7 Prospecção de clientes 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No que se refere aos desafios enfrentados pelas sete investigadas deste 

estudo, por unanimidade todas as entrevistadas assinalaram a opção prospecção de 

clientes, como mostra o quadro 9. Já as opções “legislação para abertura da 

empresa, escolha da equipe e financiamento” foram as menos votadas. 

Grande parte dos empreendedores, por mais bem estruturados física, 

econômica e empresarialmente falando, tem receio sobre não conseguir atingir o 

que se propôs a fazer e por isso é compreensível o maior desafio ter sido a 

prospecção de clientes, pois sem eles o capital não gira e a tendência é a falência. 

Por essa razão Dornelas et. al (2008, p. 7) destaca que a fidelização do cliente não 

se resume em oferecer um bom negócio, mas sim em ter um produto ou serviço que 

agregue valor ao cliente. 

O quadro 10 mostra os tipos de serviços prestados pelas empresas 

estudadas. 

 
Quadro 10  – Tipos de serviços prestados no secretariado remoto 

Sigla Serviços prestados 

E1 Agenda de compromissos, comunicação, financeiro e Administrativos 

E2 Agenda de compromissos, compras, comunicação, financeiro e assistência 
presencial 

E3 Agenda de compromissos, comunicação, financeiro e administrativos 

E4 Agenda de compromissos, financeiro e administrativos 

E5 Agenda de compromissos, compras, comunicação, financeiro, assistência 
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presencial e administrativos 

E6 Agenda de compromissos, comunicação, financeiro, assistência presencial e 
administrativos 

E7 Agenda de compromissos, financeiro, assistência presencial e administrativos 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme o quadro 10, a gama de serviços é bastante variada e conta 

inclusive com assistência presencial por algumas empresas. Destacam-se como os 

mais ofertados os trabalhos de agenda de compromissos e financeiros (organização 

de contas, emissão de notas fiscais, etc.).  

Em ordem decrescente de oferta, ainda é possível contratar serviços 

administrativos (follow up, atualização e cancelamento de serviços, cliente oculto, 

etc.), comunicação (gestão de e-mail, apresentação em power point, comunicação 

com cliente, etc.), assistência presencial (bancos, cartórios, etc.) e compras 

(negociação, cotações, etc.).  

No que diz respeito à terceirização de serviços, apenas duas (E1 e E3) 

entrevistadas afirmaram terceirizar algum tipo de serviço.  

 Se verifica, ainda, a aplicabilidade das mesmas competências necessárias 

para o exercício profissional, previstas nas leis de regulamentação e abordadas, 

tanto na forma clássica nesta outra modalidade, por autores do campo de pesquisa 

do secretariado (SABINO; ROCHA, 2004), (NEIVA; D’ELIA, 2009), (GIORNI, 2017). 

O quadro 11 mostra o público-alvo das empresas de secretariado remoto, 

bem como o que desperta mais interesse nos seus clientes. 

 

Quadro 11 – Público-alvo das empresas de secretariado remoto 

Sigla Público- alvo Comodidade 

E1 Pessoa Jurídica - pequenas empresas 
Pessoa Jurídica - microempreendedor individual 
Pessoas Físicas 

custo 

E2 Pessoa Jurídica - pequenas empresas 
Pessoas Físicas 

custo 

E3 Pessoa Jurídica - pequenas empresas 
Pessoa Jurídica - microempreendedor individual 

benefício 

E4 Pessoa Jurídica - microempreendedor individual custo 

E5 Pessoa Jurídica - pequenas empresas benefício 

E6 Pessoa Jurídica - médias empresas 
Pessoa Jurídica - pequenas empresas 
Pessoa Jurídica - microempreendedor individual 
Pessoas Físicas 

custo 

E7 Pessoa Jurídica - médias empresas benefício 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No que cerne ao público-alvo das empresas que atuam no secretariado 

remoto, a opção pessoa jurídica - pequenas empresas foi marcada por seis (E1, E2, 

E3, E5, E6 e E7) das sete investigadas; a opção Pessoa Jurídica - 

microempreendedor individual foi assinalada por quatro (E1, E3, E4 e E6) 

entrevistados; já a opção Pessoa Jurídica - médias empresas foi escolhida por dois 

(E6 e E7) participantes, como mostra a tabela 3. 

Quanto ao que os clientes mais consideram na hora de contratar um serviço, 

se é o custo ou o benefício, a opção custo foi a mais escolhida pelos entrevistados. 

No que diz respeito à demanda de serviços por região. A região Sudeste 

liderou o ranking, sendo a região que mais solicita os serviços de secretariado 

remoto, seguido do Sul que é segunda região que mais contrata serviços de forma 

remota.  

Com relação à segurança e a confiabilidade dos dados dos clientes, das sete 

entrevistadas, cinco (E1, E2, E3, E6 e E7) optam pela cláusula de contrato e duas 

(E4 e E5) trabalham com contrato específico de confidencialidade. 

O sigilo e a confidencialidade são requisitos para quem atua como secretário, 

conforme o consta no código de ética do profissional, capítulo IV “Art.6º a Secretária 

e o Secretário, no exercício de sua profissão, devem guardar absoluto sigilo sobre 

assuntos e documentos que lhe são confiados.” Portanto, ao trabalhar com o 

secretariado remoto/assistente virtual é imprescindível manter a ética requerida pela 

profissão. 

No que se refere à formação das equipes de trabalho, a opção PJ – 

microempreendedor individual foi a que mais se repetiu, sendo mencionada por seis 

entrevistadas; as opções sócios, estagiários e PJ – médias empresas foram as 

menos citadas. De acordo com o Portal do Empreendedor-MEI, do Governo Federal,  

o microempreendedor pode contratar até um funcionário como CLT e como já foi 

visto que da população estudada a maior parte se encaixa nesse perfil, logo existe a 

possibilidade de seguir sozinho ou contratar mais alguém para desenvolver as 

atividades em conjunto. 

Pessoa Jurídica - pequenas empresas 
Pessoas Físicas 
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Quanto à forma de cobrança dos serviços prestados pelas empresas do ramo 

de secretariado remoto, das sete entrevistadas, quatro (E1, E2, E3 e E7) disseram 

trabalhar com pacote personalizado; duas (E4 e E6) declararam cobrar por horas 

trabalhadas e uma (E5) afirmou cobrar por outro método. 

No tocante à perspectiva de crescimento da empresa, das sete entrevistadas, 

cinco (E1, E2, E3, E6 e E7) disseram almejar o aumento de clientes e serviços e 

duas (E4 e E5) declararam desejar a manutenção dos serviços prestados, bem 

como mencionaram também o aumento da clientela. Segundo HISRICH (2014, p.  

317), a expansão da empresa e dos serviços se dá por meio do conhecimento, ou 

seja, é preciso saber o local ideal para buscar oportunidades de crescimento 

organizacional. 

Em relação ao faturamento anual das empresas, das sete entrevistadas, 

quatro (E1, E2, E3 e E7) declararam faturar anualmente entre 30 e 50 mil, duas (E4 

e E6) afirmaram faturar menos de 30 mil ao ano e uma (E6) disse faturar entre 100 a 

200 mil por ano. E, com relação ao grau de satisfação como secretária remota, das 

sete entrevistadas, seis (E1, E2, E3, E4, E5 e E7) declararam estar muito satisfeita e 

uma (E6) está satisfeita no secretariado remoto.  

Diante do exposto, é possível afirmar que o secretariado remoto tem sido bem 

aceito pelas profissionais atuantes e isso, certamente, abre precedentes para que 

mais pessoas se interessem em seguir essa nova modalidade de trabalho.  
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5 CONCLUSÃO 

 
Após a análise dos dados, ainda que poucos indivíduos tenham respondido o 

questionário aplicado, foi possível concluir que a nova modalidade do secretariado 

através do serviço remoto/virtual tem tido uma boa aceitação no mercado e a 

margem de ganho apresentada é bastante atraente para um serviço “novo”. A 

identificação de nicho mercadológico, através da prospecção de clientes, possibilita 

a disseminação do serviço, favorecendo a atuação de mais profissionais na área. 

Diante da escassez de trabalho tradicional para o profissional de secretariado em 

algumas regiões do país, essa forma de atuação gera uma nova possibilidade de 

trabalho.    

Os profissionais analisados são pessoas que possuem nível superior de 

estudo. Dos 7 respondentes, 4 são graduados em Secretariado Executivo 

(bacharelado e tecnólogo) fato que suscita o questionamento sobre quantos 

secretários – especialmente os que não responderam -  tem a referida formação, 

sendo que se trata de serviço cujas atividades são parcialmente previstas na 

legislação vigente da profissão, código de ética e formação de secretariado.  

Das 7 respondentes, 6 já trabalharam como secretárias por um período de 

tempo razoável, entre 5 e 10 anos e identificaram um nicho de mercado optando por 

investir no ramo e assim sair do trabalho tradicional para construção do próprio 

negócio. Esse fato mostra o quanto os profissionais de outras áreas estão 

identificando possibilidades dentro do secretariado e por isso estão migrando para a 

área, mesmo sem os devidos conhecimentos proporcionados na graduação 

específica, usufruindo de forma positiva de benefícios da profissão. 

É Importante refletir sobre novos e possíveis caminhos que a profissão de 

secretariado está trilhando e também quem são os profissionais atuantes nessas 

novas perspectivas, tendo em vista que a profissão carrega uma visão errônea, 

talvez estereotipada, que qualquer pessoa pode atuar como secretária (o) sem 

precisar de formação/conhecimentos necessários para isso, o que fragiliza bastante 

a profissão.  

A maioria dessas empresas são novas, estão no mercado entre 1 e 3 anos, 

atuam em sua maioria como PJ - MEI e ofertam uma variedade grande de trabalhos 

que contemplam desde atividades simples, como agenda, até a própria assistência 

presencial. Algumas delas também terceirizam serviços para atender demanda.  
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Essas empresas têm como principais clientes pessoas jurídicas de pequeno e médio 

porte, mas não se limitam a este público, podendo atender empresas de porte maior. 

Os serviços, exceto os presenciais, são desenvolvidos em home office, o que 

demanda um ajuste dentro da residência para garantir um lugar que disponha de 

toda a estrutura necessária para desenvolver as atividades e a conscientização da 

família para que o trabalho possa ocorrer sem maiores intervenções. 

Entre as maiores dificuldades citadas para a abertura do negócio está a 

prospecção e a manutenção de clientes. A prestação de serviço é cobrada por 

pacotes personalizados que permitem ao cliente montá-lo de acordo com a sua 

necessidade e, diante disso, pagar um valor fixo. A outra forma de cobrança pode 

ser por horas trabalhadas. Para esse tipo de cobrança existem algumas ferramentas 

que contabilizam o tempo de desenvolvimento do serviço e depois esses dados são 

passados para o cliente. 

Nessas empresas, a segurança e a confidencialidade são trabalhadas através 

de possibilidades como cláusula de contrato ou com contrato específico de 

confidencialidade, garantindo assim ao cliente que os seus dados estarão 

armazenados de forma segura. 

Para a abertura dessas empresas os profissionais precisaram aprender 

diversos conhecimentos, tendo em vista que a demanda do mercado busca os mais 

variados serviços. Por isso é preciso buscar conhecimentos dentro e fora da área de 

secretariado para agregar valor ao serviço que visa prestar. 

Por fim, os entrevistados afirmam estar bastante satisfeitos com a realização 

do trabalho de secretariado remoto/assistente virtual e dizem que a perspectiva 

maior está voltada para o aumento de clientes e dos serviços prestados, fato que 

sugere uma identificação de mais atividades, ainda não ofertadas, para suprir as 

necessidades da clientela. 

Desta forma, fica clara a ideia de que a globalização proporciona essa quebra 

de padrão no trabalho tradicional e permite um meio de trabalho que não anula o 

clássico, mas que cria uma nova possibilidade para atuar no nicho mercadológico. 

Muitas empresas já terceirizam alguns serviços que precisam para reduzir custos, à 

medida que esse tipo de serviço for visto como algo funcional e a baixo custo, a 

tendência é o aumento dessa demanda. Isso ratifica o motivo pelo qual o serviço de 

secretariado remoto/ assistência virtual vêm se disseminando e tem grandes 

possibilidades de crescimento por conta desse movimento do mercado no Brasil.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE ESTUDO DE CASO 

QUESTIONÁRIO – SECRETARIDAO REMOTO 

Caro(a) participante, 

Convido-o (a) para responder este questionário que é parte de uma pesquisa sobre secretariado 

remoto, intitulada Secretariado remoto: Experiências no Brasil, referente à Monografia desenvolvida 

como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), pela discente Maria Otília Farias da Silva, que tem 

como orientadora a Profª. Drª. Silvia Regina Paverchi. O objetivo da pesquisa é identificar como o 

secretariado remoto tem se desenvolvido no Brasil e qual a perspectiva de crescimento.  

 

Todas as informações solicitadas respeitam o direito de confidencialidade, ou seja, o sigilo e o caráter 

confidencial das informações serão mantidos, zelando pela privacidade dos participantes. 

Comprometo-me a utilizar os dados fornecidos aqui para fins estritamente acadêmico-

científicos.  

 

Agradeço sua colaboração, 

 
Maria Otília Farias da Silva. 
Discente do Curso de Secretariado Executivo da UFS 
Mariaotilia.fs@gmail.com 

(79) 98128-1088 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 

1. O que motivou a criação da empresa? 

(   ) Desemprego  
(   ) Renda extra  
(   ) Identificação de nicho no mercado  
(   ) Outro 
 
2. Já havia trabalhado como secretária(o)?  

(   ) Sim 
(   ) Não  
 
3. Caso a resposta da pergunta anterior tenha sido sim, informe o tempo de trabalho. 

(   ) De 1 mês a 1 ano 
(   ) De 1 ano a 03 anos 
(   ) De 03 a 5 anos 
(   ) De 5 a 10 anos 
(  ) Mais de 10 anos 
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4. Qual o seu grau de instrução? 

(   ) Ensino médio incompleto  
(   ) Ensino médio completo  
(   ) Ensino superior incompleto 
(   ) Ensino superior completo    
(   ) Pós-graduação (especialização) 
(   )Pós-graduação –mestrado   
(    ) Pós-graduação (doutorado) 
 
5. Se fez CURSO SUPERIOR, qual(is): 

(   ) Secretariado executivo -bacharelado  
(   ) Secretariado executivo – tecnólogo 
(   ) Administração 
(   ) Letras 
(   ) Ciências Contábeis 
(   ) Direito 
(   ) outro 
 
6. Quais conhecimentos foram necessários para ampliar o atendimento no mercado? (marcar no 
máximo 3 opções): 
 
 (   ) Contábeis  
(   ) Administrativos  
(   ) Legais 
(   ) Línguas  
(   ) Relações humanas  
(   ) Atendimento ao consumidor  
(   ) Recrutamento e seleção  
(   ) Prospecção de clientes  
(   ) Fidelização de clientes  
(   ) Vendas   
(   ) Outros 
 
7. Qual o local que geralmente utiliza para trabalhar como secretária remota/assistente virtual? 

(   ) Home office  
(   )  Coworking  
(   ) Outros  

 
8. Tempo de funcionamento da empresa: 
 
(   ) Menos de 1 ano 
(   ) Entre 1 e 3 anos 
(   ) Entre 3 e 5 anos 
(   ) Entre 5 e 7 anos 
(   ) Acima de 7 anos 
 
9. Porte da empresa: 
 
(   ) Pessoa Jurídica – grande 
(   ) Pessoa Jurídica – média 
(   ) Pessoa Jurídica – pequena 
(   ) Pessoa Jurídica – Microempreendedor individual 
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10. Maior desafio para a abertura do negócio de secretariado remoto (marcar no máximo até 2 
respostas): 
 
(   ) Legislação para abertura de empresa 
(   ) Legislação trabalhista 
(   ) Prospecção de clientes 
(   ) Escolha da equipe de trabalho 
(   ) Financiamento  
 
11. Quais os tipos de trabalhos ofertados?  
 
(   ) Agenda de compromissos 
(   ) Compras 
(   ) Comunicação 
(   ) Financeiros 
(   ) Assistência presencial 
(   ) Administrativos 
 
12. Dentre os serviços prestados existe algum que seja terceirizado pela sua empresa? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
13. Na sua avaliação qual a maior comodidade para o cliente que contrata esse tipo de serviço? 
 
(   )Custo  
(   )Benefício 
 
14. Quais são os clientes alvo? (Pode escolher mais de uma opção):  
 
(   ) Pessoa Jurídica – grandes empresas 
(   ) Pessoa Jurídica – médias empresas 
(   ) Pessoa Jurídica –pequenas empresas 
(   ) Pessoa Jurídica - Microempreendedor individual 
(   ) Pessoas físicas 
 

15. Em qual região a demanda do serviço é maior? (Pode escolher mais de uma opção) 

 (   ) Norte 
 (   ) Nordeste 
 (   ) Sul 
 (   ) Sudeste 
 (   ) Centro-Oeste  
 
16. Como é garantida a segurança e confidencialidade dos dados dos clientes? 

(   ) Cláusula de contrato 
(   ) Contrato específico de confidencialidade  
(   ) Outro 
 
17. Formação da equipe de trabalho (pode escolher mais de uma opção):  
 
(   ) Sócios 
(   ) Funcionários contratados via CLT 
(   ) Prestadores de serviço Pessoa Jurídica – grandes empresas 
(   ) Prestadores de serviço Pessoa Jurídica – médias empresas 
(   ) Prestadores de serviço Pessoa Jurídica –pequenas empresas 
(   ) Prestadores de serviço Pessoa Jurídica - Microempreendedor individual 
(   ) Estagiários 
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18. Quais as bases para cobrança dos serviços aos clientes? 
 
(   ) Horas trabalhadas 
(   ) Pacote personalizado  
(   ) Outras  
 
19. Perspectiva de crescimento da empresa: 
 
(   ) Aumento dos serviços prestados e dos clientes 
(   ) Manutenção dos serviços prestados e aumento de clientes 
(   ) Manutenção de clientes  e aumento dos serviços prestados 
(   ) Aumento da equipe de trabalho 
(   ) Redução da equipe de trabalho 
(   ) Aumento de escritórios virtuais 
 
20. Faturamento anual da empresa: 
 
(   ) Menos de 30 mil reais  
(   ) Entre 30 e  50 mil reais  
(   ) Entre 50 a 100 mil reais  
(   ) Entre 100 a 200 mil reais  
(   ) Entre 200 a 300 mil reais  
(   )  Acima de 300 mil reais 
 
21. Qual o grau de satisfação com o trabalho de Secretária/assistente remota? 
 
(   )Insatisfeita 
(   ) Pouco satisfeita 
(   )Satisfeita 
(   )Muito satisfeita    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

ANEXO A – IMAGENS DO SITE D’ZORTÉA SECRETARIADO REMOTO 
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