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Nas últimas décadas tem havido uma crescente modificação no mundo dos negócios, no espaço 
governamental, na sociedade enfim. O mundo dos negócios tornou-se mais complexo, o governo 
tem espaços cada vez mais reduzidos e definidos para ação e a sociedade cada vez mais 
exigente e participativa. Em função disso tem havido modificações nos perfis de todos os 
profissionais e principalmente no perfil daqueles que executam a função de secretariado. O 
secretário, antes limitado e com visão quando muito periférica hoje necessita de uma visão 
holística para bem exercer a sua função de modo participativo, executivo. Daí a importância da 
formação de Secretários (as) Executivos (as). A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
como parte da estrutura governamental do Setor Agropecuário e Florestal do Brasil pela sua 
característica interdisciplinar, inserida no setor florestal brasileiro, americano e mundial e pelo 
momento de transição por que passa o seu modelo mudando de um organograma fixo para uma 
administração por objetivos passa a ser um excelente campo para o estágio nessa importante 
área. Durante nosso período de estágio na Chefia Geral estamos tendo a oportunidade de 
conviver com situações as mais diversas nas áreas de administração, de administração financeira, 
administração de talentos humanos e de conflitos intersetoriais. Certamente essa experiência 
apesar de limitada a uma empresa pública de direito privado de um setor da economia, embora 
importantíssimo, nos tem enriquecido e permitido adquirirmos experiência e percepção de que 
nosso perfil deve incorporar valores importantes como: polivalência, espírito de negociação, 
participação, preocupação com o destino da empresa incluindo sua produtividade e sua imagem, 
estabelecimento de limites, conhecimento do seu negócio; enfim conhecimento do todo 
empresarial para que possamos ser pró-ativos como exige o mundo moderno de um Secretário 
Executivo.  
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