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"É como ser casado com um colega de trabalho", diz Rosanne Badowski, 53 anos, sobre seus 
22 anos como secretária executiva de Jack Welch, ex-presidente da General Electric Co.  
 
Welch discorda. "É mais fácil", diz ele.  
 
Relacionamentos de longo prazo como esse, entre um executivo e sua secretária (ou 
assistente, a depender do local e da época), estão cada vez mais raros. Os executivos trocam 
de empresa com mais frequência e, embora algumas assistentes aceitem trocar de cidade, 
muitas não podem deixar tudo para acompanhar o chefe em seu novo emprego. Cortes de 
custos e avanços tecnológicos fazem com que cada vez menos executivos de nível 
intermediário tenham secretária, diminuindo as chances de os dois ascenderem juntos. Em 
algumas firmas de advocacia de Nova York, por exemplo, até cinco advogados compartilham 
uma assistente. Em algumas empresas de tecnologia, ter assistente é considerado coisa do 
passado.  
 
"O assistente pode te afastar de muita coisa", diz Tim Westergren, fundador da rádio na 
internet Pandora. Por isso, ele não tem nenhum.  
 
Mas a demanda por secretárias altamente preparadas tem aumentado nos últimos anos à 
medida que acionistas e clientes exigem mais acesso aos executivos. Assistentes versadas em 
tecnologia se tornaram cada vez mais disputadas pelos executivos. "O termo chefe de gabinete 
vem sendo mais usado", diz David Goldman, dono da Ruby Peak Recruiting, uma firma de 
recrutamento de San Francisco especializada em contratar assistentes para executivos de alto 
escalão dos setores de tecnologia e capital de risco.  
 
"Longevidade comprovada" se tornou uma qualificação cobiçada abertamente, dizem 
caçadores de talentos. O antigo diretor-presidente da Sun Microsystems Jonathan Schwartz 
teve a mesma assistente por dez anos até a Oracle comprar a Sun e ele deixar a empresa. 
Richard Parsons, presidente do conselho do Citigroup Inc., teve a mesma assistente por 22 
anos. O ex-presidente do conselho do Bear Stearns Alan "Ace" Greenberg tinha três secretárias 
cujo tempo de serviço variava entre 10 e 25 anos. Quando Jan Verhage mudou de Washington 
para Nova York recentemente para assumir a direção operacional da Girl Scouts of the USA, 
como é chamado o grupo das escoteiras americanas, sua última ação foi ter uma conversa 
séria com a assistente que teve por 16 anos. "Foi um momento emocionado", diz Verhage.  
 
"Tem a ver com química e confiança, e quando você tem isso é a diferença entre um assistente 
que organiza suas atividades e um parceiro que cuida de você e de sua carreira", diz Flor De 
Leon, 36 anos, que trabalhou dez anos como assistente de um executivo da indústria de 
tecnologia chamado Vish Makhijani.  
 
A assistente se envolve nos detalhes das operações da empresa. Ela (muitas vezes mulher, 
mas nem sempre) pode conferir as mensagens de voz do chefe, se já não estiver ouvindo 
diretamente as chamadas. Também fica a par dos e-mails e de informações confidenciais. Em 
algumas empresas, tem que assinar acordos de confidencialidade. Outras empresas dependem 
apenas da honra e da discrição dos assistentes.  
 
Dawn James trabalhou sete anos como assistente de Alfred Chuang, fundador e diretor-
presidente da BEA Systems, até que a empresa do Vale do Silício foi comprada pela Oracle, em 
2008. "Eles cuidavam da comunicação de 5 milhões de pessoas por dia. Você tem que 
conseguir se orientar no meio dessa loucura", diz James. "Eu era como uma esponja 
absorvendo os negócios."  
 
Muitas assistentes de altos executivos dizem que já se conhecem por causa de tantos e-mails 
e telefonemas que trocararam durante anos em nome de seus chefes. Elas usam essa rede 
para receber dicas sobre o melhor lugar para realizar uma reunião de última hora do conselho, 



encontrar um serviço de limusine em Xangai e até reclamar dos chefes que descontam a 
frustração nos subordinados.  
 
Badowski trabalhava para um vice-presidente sênior da GE em 1988 e procurava empregos na 
área de vendas da empresa quando o departamento de recursos humanos a incentivou a 
tentar uma vaga administrando a vida de Welch, um executivo no comando de 350.000 
empregados. Ela comandou o escritório de Welch por 13 anos. Quando Welch se aposentou da 
empresa, em 2001, mudou-se para Boston e casou de novo, Badowski também se mudou. 
Quando o casal Welch se mudou para Palm Beach Gardens, na Flórida, um ano atrás, 
Badowski os seguiu novamente. 
 
Badowski dá sua opinião a Welch mesmo quando sabe que ele não concorda. E também 
desafia ordens de vez em quando. "Não vou fazer algo de um jeito ineficiente só porque ele 
mandou", diz. "É para o bem dele."  
 
Este ano, quando Welch fundou o Jack Welch Management Institute, um MBA na internet 
oferecido pela Universidade Chancellor, pediu que Badowski se matriculasse na primeira 
turma. Ela está realizando para ele uma análise interna do curso. Badowski não escondeu dos 
professores a ligação com Welch, mas também não a divulgou.  
 
"Respeito as opiniões dela sobre o que está funcionando e o que não está", diz Welch. "Você 
quer sinceridade. Como executivo, é algo que você busca."  
 
Em filmes, peças e programas de TV, as secretárias são retratadas muitas vezes como 
tentações para executivos casados. Embora seja verdade que algumas parcerias profissionais 
tenham se transformado em relacionamentos pessoais, assistentes dos executivos mais 
prestigiosos dizem que se comunicar frequentemente com a família do chefe e conquistar sua 
confiança é vital. "Você precisa se asociar ao cônjuge do seu executivo", diz Melanie Delaney, 
uma secretária executiva. "Não pode mandá-lo ver uma atividade dos filhos na escola quando 
não há atividade na escola."  
 
Durante dez anos, ela foi assistente de Schwartz, então diretor-presidente da Sun 
Microsystems. Delaney, de 38 anos, também ajudou a organizar a vida dele: reservava 
horários para ele se exercitar várias vezes por semana. Também ficava a par das atividades 
dos filhos, com a ajuda da esposa, e organizava a agenda para que Schwartz participasse o 
máximo possível. Ela cuidava até da saúde dele - certificando-se de que fazia todas as 
refeições e seguia o regime apropriado. 
 
Quando a empresa foi comprada pela Oracle, em janeiro, Delaney e Schwartz pediram 
demissão. Ela agora trabalha para o presidente do conselho de uma empresa farmacêutica. Ele 
ainda está decidindo o que fazer.  
 
"Melanie entendia todas as minhas prioridades, não só as da Sun", diz Schwartz. No primeiro 
dia sem Delaney, ele acabou marcando três almoços ao mesmo tempo. "E faltei aos três", diz. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 jun. 2010, Empresas, p. B7. 


