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RESUMO 

 

O privilégio de ter secretário, antigamente exclusivo de empresas e executivos estabilizados 

no mercado, hoje é totalmente acessível. Empresas e profissionais investem na contratação de 

assessores virtuais. Este trabalho tem como objetivo investigar, a partir da “netnografia”, 

empresas e profissioanis que prestam assessoria utilizando o facebook para ofertar seus 

serviços. Para isso, realizou-se um levantamento bibliográfico a partir de teorias 

desenvolvidas na área netnográfica, virtual e secetarial tendo como principais autores: Lévy 

(1996), Kozinets (1997), Trope (1999), Barros et. al (2012) e Nonato Júnior (2009), foi feita 

também uma pesquisa de cunho qualitativo tendo como metodologia a “netnografia”. Foram 

analisadas sete empresas e dois profissionais que ofertam serviços de assessoria virtual no 

facebook. Os resultados denotaram que existem relações entre o profissional de Secretariado e 

a prestação de serviço virtual, no entanto, ainda é necessário criar condições capazes de 

otimizar a utilização do facebook para a oferta da prestação dos serviços e aumentar o impacto 

para o universo do teletrabalho.  

 

Palavras-Chave: virtualidade, Assessoria secretarial, “netnografia”. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

The privilege of having Secretary, formerly exclusive company executives and stabilized the 

market today is fully accessible. Businesses and professionals invest in hiring virtual 

assistants. This work aims to investigate, from the "netnography" profissioanis companies and 

providing advice using facebook to offer their services. For this, we performed a bibliographic 

survey from theories developed in the area netnográfica, virtual and secetarial its main 

authors: Lévy (1996), Kozinets (1997), Trope (1999), Barros et. al (2012) and Junior Nonato 

(2009) and a qualitative research methodology as having a "netnofrafia". We analyzed nine 

companies seven and two professional advisory services that offer virtual on facebook. 

Results reflect that there are relationships between the professional secretariat and providing 

virtual service, however, it is still necessary to create conditions that optimize the use of 

facebook for offering the services and increase the impact of telework for the universe. 

 

 

Keywords: virtuality, secretarial advice, "netnography". 
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1 INTRODUÇÃO 

O privilégio de ter secretário, antigamente exclusivo de empresas e 

executivos estabilizados no mercado, hoje é totalmente acessível. Empresas e 

profissionais investem na contratação de assistentes virtuais, desta forma é possível ter 

um secretário apenas algumas horas por dia, de modo que esse assistente consegue 

dividir seu tempo entre outros clientes, desta forma o contratante não precisa se 

preocupar com vínculo empregatício, nem tão pouco com espaço físíco para manter um 

secretário. 

A investigação se propôs buscar respostas para os seguintes 

questionamentos: Como reagem os seguidores das páginas de assessoria virtual diante 

dos serviços ofertados? De que forma o facebook, interfere na vida dos profissionais de 

Secretariado que prestam serviços utilizando o universo tecnológico. 

O objetivo principal desse trabalho é investigar, a partir da “netnografia”, 

empresas e profissioanis que prestam assessoria utilizando o facebook para ofertar seus 

serviços. Os objetivos específicos do presente estudo são: averiguar o perfil das 

empresas e dos profissionais independentes que ofertam serviços de assessoria no 

facebook; conhecer as atividades destacadas pelas empresas e pelos profissionais de 

assessoria na rede social e analisar o comportamento dos usuários no site diante dos 

serviços ofertados. 

Neste trabalho foram consideradas teorias desenvolvidas por estudiosos na 

área netnográfica e por autores reconhecidos nas áreas secretarial e virtual, além de 

autores nas quais as posições interferem no objetivo da pesquisa. Os principais temas e 

teóricos que fundamentaram este estudo foram: o conceito de teletrabalho desenvolvida 

pelo Trope (1999), a virtualidade Levy (1996), Assessoria Executiva Nonato Júnior 

(2009) e netnografia Kozinets (1997).  

A importância desta pesquisa se justifica por entender o facebook como 

ferramento de trabalho, além de conhecer de que forma essa maneira de secretariar 

impacta na vida do profissional de secretariado virtual. 

O trabalho está estruturado em 06 capítulos. O primeiro apresenta a 

introdução destacando as questões norteadoras, os objetivos e a justificativa. No 

segundo capítulo é discutida as considerações gerais a cerca da virtualidade, bem como 

as organizações virtuais, descatando-se o uso das redes sociais em comércio e serviço e 

as características do teletrabalho assim como as contribuições para a organização 
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virtual. No terceiro capítulo são abordadas as questões sobre assessoria virtual, assim 

como os conceitos e os tipos de assessoria, discuti-se também a assessoria virtual como 

forma de atuação do secretário. No quarto capitulo é abordado os procedimento 

metodológicos que tem como principal autor Kozinets (2010), em seguida, no quinto 

capítulo é apresentado a análise dos resultados, destacando empresas e profissionais que 

ofertam serviços de assessoria através do facebook, além das atividades destacadas, e 

por fim o comportamento dos usuários ao se depararem como as informações fornecidas 

pelas fan pages. O capítulo seis conclui destacando os resultados encontrados. 
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2 A VIRTUALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES: ASPECTOS GERAIS 

 

Na velocidade que o mundo globalizado caminha tende-se a acreditar que 

em breve viveremos em um universo completamente diferente dos tempos de crianças, 

já não é difícil enxergar a grande evolução, porém, ainda é possível reconhecer as 

semelhanças, no entanto, dificilmente a próxima geração reconhecerá semelhanças do 

seu futuro em sua infância. Quando Trope (1999) afirmou que em um futuro muito, 

muito próximo, certamente seríamos cidadões de uma “cidade eletrônica” onde possuirá 

todos os elementos de uma cidade convencional atual: escolas públicas e privadas, 

orgãos governamentais, empresas públicas e privadas, organizações comunitárias, 

museus, salas de imprensa, centros de recreação e bibliotecas, entre outras instituições. 

E que nessa “cidade eletrônica”, os acessos e encontros ocorrerão por meio de chamadas 

telefônicas via modem e serviços on-line ou por meio de internet, o autor não imaginava 

que essa evolução seria vivida tão brevimente.  

Para o citado autor, na organização virtual, o conceito de trabalho não 

incluirá a noção de um agrupamento físico de indíviduos reunidos num mesmo local 

para a execução de uma tarefa. O funcionário será cobrado apenas em função dos 

resultados atingidos pelo trabalho realizado, e não em função de sua presença no 

ambiente físico da empresa. Muitas vezes o fato de o empregado estar fisicamente na 

empresa se sobrepõe a seus resultados. Este capítulo aborda sobre as considerações 

gerais acerca da virtualidade, organizações virtuais, o uso das redes sociais em comércio 

e em serviço e apresenta as contribuições do teletrabalho para as organizações virtuais. 

 

2.1.1 Cosiderações gerais acerca da virtualidade 

 

Cadoz (1997) afirma que, constituída sobre a oposição do sentido usual de 

seus termos componetes, a expressão “realidade virtual” é absurda. Se alguém dicorre 

sobre branco-preto, associando, no mesmo enunciado, uma palavra e seu oposto, dará a 

impressão de estar confuso e não saber muito bem sobre o que quer falar. Na verdade, a 

rigor, virtual e real não são conceitos que se opõem. Para Lévy (1996) a virtualização 

pode ser definida como o movimento inverso da atualização. Consiste numa passagem 

do atual para o virtual em uma “elevação à potência” da entidade considerada. O autor 

afirma que virtualizar uma entindade consiste em descobrir uma direção a interrogação 

e em redefinir a atualidade de partida como resposta a uma questão particular. 
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Certamente esse conceito confunde o que acredita-se ser virtual mas, Lévy (1996) 

apresenta atualização da seguinte forma: é a criação, invenção e uma forma a partir de 

uma configuração dinânica de forças e finalidades, resumindo, o autor afirma que a 

atualização vai de um problema a uma solução, enquanto a virtualização passa de uma 

solução dada a um (outro) problema.  

Lévy (1998 apud SANTOS, 2001 p. 41) considera que “o virtual é um 

fecundo e poderoso modo de ser que vai além do processo de criação, abre para o 

futuro, injeta elementos que vão além da presença física”. Para Cadoz (1997) ver, ouvir, 

tocar, manipular objetos que não existem percorrer espaços sem lugar, em companhia de 

pessoas que estão alhures, tendo a absoluta convicção da realidade da presença daqueles 

e destas. “Ser e não ser”, de certa forma. Representa a imersão virtual. 

 

2.1.2 As organizações Virtuais 

 

Trope (1999) conceitua organização virtual como a possibilidade de os 

funcionários não necessitarem estar fisicamente presentes nas instalações da empresa 

para estarem trabalhando. Essa possibilidade se dá através da internet e das ferramentas 

tecnológicas adquedas, diante disso Trope (1999) lembra-se dos benefícios da revolução 

industrial e faz mensão com a revolução tecnológica; da mesma forma que a máquina 

liberou o homem de um certo número de tarefas sofríveis, as ferramentas de informática 

o libera do escritório. Segundo Lévy (1996) o trabalhador contemporâneo tende a 

vender não mais a sua forma de trabalho, mas sua competência, ou melhor, uma 

capacidade continuamente alimentada e melhorada de aprender e inovar, que pode se 

atualizar de maneira imprevisível em contextos variáveis. 

Desta forma, ao não se fazer necessária a presença física do trabalhador na 

organização, uma cláusura deixa de ser obrigatória no contrato de trabalho, pois o 

trabalhador deixa de ser escravo de horários e passa a trabalhar para a consecução de 

produtividade e qualidade. Segundo Trope (1999), o que importa para as organizações 

virtuais são os resultados e não o horário em que os funcionários estão produzindo. O 

lema é “liberdade com responsabilidade”. Um exemplo que essa ideia traz vantagens é a 

empresa Digital Equipement que fez um estudo para mostrar o percentual do 

funcionário ao dedicar tempo ao trabalho em seu domicílio em relação ao escritório, 

conforme apresenta-se no quadro 01 - Comparação da distribuição de atividades no 

escritório e no domicílio. 
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Quadro 1: Comparação da distribuição de atividades no escritório e no domicílio. 

Funcionário no Escritório Funcionário no Domicílio 

Trabalho: 50% Trabalho: 89% 

Interrupções: 20%  

Segurança: 5%  

Trajeto: 10%  

Pausas: 8% Pausas: 11% 

Deslocamento: 7%  

Fonte: Trope (1999, p. 19) 

 
Observa-se o fato do trabalho realizado na residência do empregado ser 

mais produtivo, pois uma série de fatores deixa de atrapalhar sua produção além de ser 

mais lucrativo para a empresa, pois abtem a redução de gastos fixos como: como 

energia, água, vale transporte etc etc, obvio que esse funcinários receberá algum 

benefício fianceiro por está utilizando bens pessoais para o trabalho como por exemplo 

a internet, e ainda assim é vantajoso para a empresa, para a Digital Equipement houve 

uma economia de gastos gerais de 30% por funcionário e aumentou a produtividade em 

40% (TROPE, 1999) 

Em contra partida dessas vantagens, Trope (1999) afirma que muitos 

trabalhadores citam a dificuldade de parar de trabalhar, pois não se deixa o local de 

trabalho ao fim da jornada, ele acredita que torna-se importante não só o rigor para 

trabalhar como também para parar de trabalhar. Além das vantagens e desvantagens que 

atinge uma organização virtual, deve-se oferecer atenção a outros pontos como a 

comunicação. Para Santos (2002) comunicação entre a pessoa e um computador é 

baseada na energia que o corpo é capaz de transmitir por um computador a ser 

experimentada dentro de ambientes caracterizados por energia em outra pessoa, para o 

autor o virtual almeja criar um ambiente onde a informação vai além do espaço físico e 

ganha uma dimensão virtual que chega a outra pessoa. 

Trope (1999) acredita que o primeiro impacto nas formas de comunicação 

decorrentes dessas nossas tecnologia de informação e elas não foram projetadas para o 

desenvolvimento de relacionamento ou para o solução de problemas de grupo, quando a 

discurssão face a face pode ser fundamental. Teilhard (apud, SANTOS 2001 p. 34) 

considera que os aspectos físicos, psicológicos e espirituais são elementos importantes 
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na comunicação virtual. Trope (1999, p.67) reafirma a informação considerando um tipo 

de comunicação tecnológica: “a comunicação por meio de video conferência, no 

entanto, ainda pode utilizar parte dessas características.”. Segundo Santos (2002) a 

comunicação em abertos virtuais coloca como questão central o conceito de presença, 

entretanto, o autor afirma que de acordo como o princípio da imersão a telepresença 

depende da intensidade de fatores externos que estimulam a mente, os sentidos, o corpo 

em geral.  

Essa imersão tende a considerar a cultura nas organizações virtuais. Para 

Geertz (apud TROPE 1999 p. 62) existe em todas as organizações tradicionais um 

compartilhamento de filosofias, ideologias, valores, símbolos, linguagens, gestos, mitos, 

sagas, atitudes e normas que visam não só estabelecer e manter a relações efetivas de 

trabalho entre os membros a forma correta de perceber, pensar, sentir e agir em realção 

as questões organizacionais. Segundo Trope (1999) no caso da organização virtual, a 

mudança cultural à qual assistimos é uma combinação de fatores externos e internos, 

pois a mudança tecnológica que viabiliza essa organização é um fator externo e 

enquanto a decisão de implantar o teletrabalho na organização é uma decisão interna. 

Desse modo o autor afirma, que na organização virtual o fato das pessoas não possuirem 

mais contato visual e os meios de comunicação ser outros, a linguagem e os gestos que 

a acompanham sofrerão modificações. As relações entre os grupos e os diversos setores 

da organização virtual serão determinadas pelos novos meios de comunicação. 

 

2.2 O uso das redes sociais em comércio e serviço 

 

Santos (2001) acredita na promessa do uso do cyberespaço como novo 

veículo para transmissão e recepção de informação cresce na proporção do 

desenvolvimento tecnológico oferecendo meios das pessoas se comunicarem. O autor 

ainda afirma a que a internet já é um fenômino de comunicação. Segundo o autor a 

invensão da internet está revolucionando o modo de comunicarmos, pois diferente do 

rádio, da televisão, cinema, que opera separado, a internet vem criar um modo novo de 

comunicar: tudo é integrado.  

Essa integração criam as redes sociais, segundo Recueiro (2011) o advento 

da Internet possibilita a expressão e socialização através das ferramentas de 

comunicação mediada pelo computador. Para Santos (2001) a internet vem, nesses anos 

mais recentes, tornado-se um espaço para negócios, relações, atividades individuais e 



17 
 

coletivas como palestras, educação virtual, reunições etc. O autor levanta questões sobre 

a promessa de uma intensa comunicação no cyberespaço refere-se sobre a importância 

da privacidade pessoal, à segurança das instituições e à credibilidade das transações 

economicas. Para o citado autor dado que a internet caracteriza-se por ser 

descentralizada, sem controle, ela se torna um tipo de espaço sem regulamento, normas 

e limites. Qualquer pessoa pode construir uma web page seja para informar como 

adquirir. 

Conhece-se algumas dessas caracterísicas no cyberespaço como os sites de 
redes sociais, segundo Recuero (2011) esses sites, não são exatamente um elemento 
novo, mas uma consequência da apropriação das ferramentas de comunicação mediada 
pelo computador pelos atores sociais, conforme apresenta-se na citação a seguir:  

 
Atores são o primeiro elemento da rede social representado pelos nós (ou 
nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como partes 
do sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, atraves 
da Interação e da constituição de laços sociais (RECUERO, 2011, p. 25) 

 
Santos (2001) acredita que assim como o cerébro humano é composto de 

neurônios que formam pensamentos que depois são colocados no universo (via 

comunicação oral, escrita, eletrônica), as pessoas vivendo em grupo, formam uma rede 

(network) de comunicação (desejos, necessidades, trabalho, entre outros.). Uma rede 

social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas instituições ou 

grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais). (RECUEIRO 

2011). 

Para Boyd; Ellison (2007 apud RECUEIRO 2011) Sites de redes sociais 

foram definidos Como aqueles sistemas que permitem: 

a) 1. A construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal; 

b) 2. A interação através de comentários; 

c) 3. A exposição pública da rede social de cada ator. 

Dessa maneira percebe-se que as organizações virtuais são facilmente 

inclusas nos sites de redes sociais, uma empresa de assessoria virtual pode possuir uma 

fan page no facebook para oferecer seus serviços. Segundo a descrição de Recueiro 

(2011) o facebook funciona através de perfis e comunidades. Em cada perfil é possível 

acrescentar módulos e aplicativos. O sistema é muitas vezes percebido como mais 

privado que outros sites de redes sociais, pois apenas usuários que fazem parte da 

mesma rede podem ver o perfil um dos outros. Para que haja acessos em uma fan page 

de serviços é necessário existir interesse do usuário, conforme afirma Recueiro (2011) 
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Em termos gerais as conexões de uma rede social são contituídas dos laços sociais entre 

atores. Todos esses novos meio de comunicação estão imersos no ciberespaço, e 

segundo Lévy (1996) o ciberespaço oferece objetos que rolam entre grupos memórias 

compartilhadas, hipertextos comunitários para a constituição de coletivos inteligentes. 

Dentre oos serviços que podem utilizar-se da virtualidade destaca-se o e-

comerce. Segundo Azevedo e Costa (2006) dentre os termos que deve-se conhecer 

encontra-se o E-commerce – Comércio eletrônico. Determinadas empresas vendem seus 

produtos através da internet. Hoje, encontramos na rede sites especializados em compra 

e venda de produtos, supermercados, livraria, lojas de Cds, magazines, etc. Esse 

mercado deverá movimentar nos próximos anos bilhoes de dólares. 

Gomes (2004 apud MACEDO 2005) destaca as muitas ventagens de um 

comércio eletrônico bem planejado e implementado: maior interação com os clientes, 

otimização do tempo do processo de compra, redução das despesas com transportes, 

armazenamento e distribuição e expansão do mercado. O que proporcionou aos adeptos 

do e-commerce eliminar barreiras regionais e voltar-se para o âmbito internacional. 

Outro aspecto que a ser considerado é o uso das redes sociais por empresas 

e profissionais. Conforme Garton; Haythorthwait; Wellman (1997 apud RECUEIRO 

2011) quando uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas e organizações, é 

uma rede social. O facebook foi a rede social mais acessada no Brasil durante o mês de 

abril, de acordo com dados da Hitwise. Em um mês, a rede social teve 66,54% de 

participação de visitas no país, crescimento de 21,97 pontos percentuais em relação ao 

mês de abril de 2012 (GLOBO, 2013). 

De acordo com Recuero (2011) o facebook (originalmente, thefacebook) foi 

um sistema criado pelo americano Mark Zuckerberg enquanto este era aluno de Havard. 

A idéia era focar em alunos que estavam saindo do secundário (High School, nos 

Estados Unidos) e aqueles que estavam entrando na universidade. Lançado em 2004, o 

Facebook é hoje um dos sistemas com maior base de usuários no mundo. Página do 

facebook destinadas a empresas ou marcas é o que se conceitua com fan page. Alguns 

autores defendem que as fan pages sejam o equivalentes a “comunidade de 

consumidores ou fãs” das marcas (MOURA, 2013). Observa-se que as redes sociais 

contribuem de forma significativa para a oferta de serviços de empresas e profissionais 

facilitando a contratação e a troca de informações por meio das ferramentas 

tecnológicas.  
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2.3 Teletrabalho: contribuições para a organização virtual 

 

Para Trope (1999) a organização virtual e o teletrabalho são uma nova 

forma de organização do trabalho que impactam a estrutura das organizações. O 

teletrabalho cria um novo paradigma nas relações de trabalho, onde o contrato das 

pessoas ocorre por meios eletrônicos de comunicação. O teletrabalho, em sentido lato, 

refere-se ao trabalho realizado com a aplicação sistemática de telecomunicações, que 

permitem trabalhar e comunicar à distância, trocando sistemática, informações e dados. 

(GIRARD, 1995 apud ARAÚJO; BENTO, 2002)  

Segundo Trope (1999) é importante ressaltar a diferença entre o trabalho 

realizado a distância e o teletrabalho, pois este exige, necessariamente, utilização de 

ferramentas de telecomunicação para receber e enviar o trabalho, enquanto o trabalho 

realizado a distância pode-se utilizar de outros meios. Além da diferença entre trabalho 

a distância e teletrabalho, Araujo e Bento (2002) apresentam a tipologia do teletrabalho: 

a) 1. No domicílio – teletrabalho em casa (o trabalho é desenvolvido “em” e “a 

partir” de casa do trabalhador). 

b) 2. Móvel – teletrabalho desenvolvido pelo trabalhador, dadas as características 

das funções que desempenham. Nesse caso o trabalho utiliza diariamente 

tecnologias da informação e comunicação a fim de se manter ligado à empresa. 

c) 3. Deslocalizado” - Teletrabalho realizado nas empresas estrageiras. 

d) 4. Telecentro – Quando os funcionários da mesma ou de várias empresas com as 

mesas funções ocupam um escritório alugado para o efeito, distante da 

organização principal. 

e) 5. Hotelling – Quando as atividades profissionais se realizam durante grande 

parte do horário de trabalho, num espaço exterior da empresa. Trabalhador não é 

detentor de um lugar determinado, nem de equipamento personalizado no espaço 

da empresa.  

Trope (1999) acrescenta dois tipos de teletrabalho: 
a) 1. O pendular: o funcionário trabalha alguns dias em sua residência e outros na 

sede da empresa 

b) 2. Escritórios Satélites: o trabalho é realizado no escritório da própria 

organização e que tratam de atividades administrativas ou especializadas fora da 

sua sede central. 
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Lallement (1990 apud ARAÚJO; BENTO, 2002) apresenta as seguites 

definições:  

a) 1. Teletrabalho precário refere-se a uma mão de obra sem qualificação, 

executando tarefas como o desempenho de funções de datilografia ou inserção 

de dados estatísticos. Nesse tipo de trabalho a autonomia é quase nula 

b) 2. Teletrabalho de recompensa, relacionado especialmente com as atividades de 

consultoria, análise de dados e codificação de ficheiros. Segundo o autor esse 

tipo de teletrabalho encontra-se, sobretudo, nas seguradoras e organismos 

financeiros. Os empregados realizam este trabalho a tempo parcial e de forma 

polivalente. A polivalente é de resto, a grande fonte de autonomia e motivação 

utilizada pela gestão. 

c) 3. Teletrabalho de aproximação, que tem como abjetivo aproximar a empresa da 

sua clientela. Trata-se, normalmente, de delegações geográficamente dispersas, o 

que pressupõe, da parte dos funcionários, o exercício de funções com 

automonia. 

d) 4. Teletrabalho independente, que corresponde, no fundo, ao exercício de 

verdadeira autonomia. “Comporta o trabalho desenvolvido autonomamente, por 

pessoas com elevada qualificação que trabalham grande parte das vezes ‘em” e 

“a partir” de casa. 

Apresentados os tipos de teletrabalho destacam-se as características do 

teletrabalhador. Segundo Gautier e Dorin (1996 apud TROPE 1999, p.15) as 

características passíveis de ser exercida por teletrabalhadores são: 

a) 1. Pouca necessidade de comunicação frequente face a face; 

b) 2. Grande necessidade de longos períodos de concentração; 

c) 3. Resultados claramente definidos; 

d) 4. Etapas e objetivos identificáveis; 

e) 5. Pouca necessidade de acesso a informação ou material por meio de não-

informatizado; 

f) 6. Pouca necessidade de espaço para arquivamento de material. 

Diante dos tipos e caracteristicas do teletrabalhador apresentadas, quais 

seriam as vantagens e desvantagens? Araujo e Bento (2002) destacam esses apectos, de 

acordo com o quadro 02 - Visão comparativa dos efeitos negativos e positivos do 

teletrabalho. 
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Quadro 2: Visão comparativa dos efeitos negativos e positivos do teletrabalho 

Vantagens Desvantagens 
Melhora a eficiência do trabalhador Aumenta o stress do trabalhador 
Aumenta a flexibilidade do trabalhador Torna os contratos precários 
Melhora a motivação e a concentração Provoca o isolamento profissional e social 
Reduz perca de tempo em deslocações Dificulta a difusão da cultura da empresa 
Minimiza efeitos negativos do absentismo Potencializar a perda de confidencialidade 
Possibilita o emprego dos deficientes Destrói o simbolismo do espaço de 

trabalho 
Possibilita elevadas margens de autonomia Diminui o poder da ação coletiva 
Potencializar o desenvolvimento regional Dificulta a atribuição de tempo para a 

família 
Fonte: Araújo e Bento (2002, p. 33). 

 
Entre vantagens e desvantegens as empresas aumentam seus lucros e 

diminuem seus custos e para o trabalhador imagina-se que as desvantagens não se 

sobresaltam as vantagens, pois, efeitos como flexibilidade e automonia são forma de 

reconhecimeto que engrandece qualquer trabalhador, no entanto, a mudança para o 

teletrabalho ainda é vista de forma mais fictícia que real, Marques (1993 apud 

ARAÚJO; BENTO 2002, p. 33) afirma o seguinte: “a lógica da equipe e da participação 

são, actualmente, mais foclore que realidade. Está-se a desenvolver uma retórica da 

participação que não encontra reflexo quer nas práticas reais de muitos gestores, quer 

nas reações dos trabalhadores a maneira como tem andado a ser tratados nos últimos 

anos”.  

Para Trope (1999) uma das motivações principais para as empresas 

adotarem o teletrabalho é a melhoria da produtividade do trabalho realizado. 

Exeperiencias mostram que o teletrabalhador é mais produtivo que o trabalhador 

clássico devido uma melhor qualidade de vida e uma autonomia. Lallement (1990,  

apud ARAÚJO e BENTO 2002, p. 34) aponta três motivos específicos para explicar a 

emergência do teletrabalho na atualidade: 

 

a) 1ª A Flexibilidade de emprego esta diretamente relacionada com a mobilização 

da mão-de-obra. A possibilidade de a organização recorrer a quantidade e em 

qualidade a mão-de-obra das suas necessidades traduz-se no exercício de uma 

adaptabilidade que garante, na perspectiva gestinária, um “bom estado de saúde 

financeira” da organização perante a instabilidade do mercado. 



22 
 

b) 2º A pressão constante para a redução de custos fixos, especialemente os 

relacionados com a mão-de-obra e o espaço, e , paralelamente, a preocupação 

com o aumento de produtividade, características essenciais da flexibilidade. 

c) 3º A melhoria das condições de trabalho que vem a ver com a relação 

estabelecida entre teletrabalho e possibilidades de emprego para as mulheres e 

pessoas deficientes. Incluem-se aqui as apologias à inovação tecnológica no 

sentido da melhoria de condições ergonómicas do trabalho 

Em contra partida Trope (1999) afirma que, talvez o maior impacto sobre o 

teletrabalhador seja esse isolamento a que estará exposto e suas consequências. Sendo 

como animais sociais, as pessoas, em sua maioria, necessitam da interação com outras 

pessoas, pois assim sugem situações em que se sentem participativos e aceitos. O citado 

autor levanta um questionamento relevante: Deve o teletrabalhador possuir um perfil 

diferenciado? Na sua compreensão, é importante lembrar que as pessoas que se adaptam 

bem ao teletrabalho não são necessáriamente aquelas que melhor trabalham nos 

escritórios convencionais. Acredita, também, que além das habilidades técnicas, outros 

tipo de competências, como gerênciamento de tempo, autoconfiança e comunicação 

efetiva passam a ser extremamente relevantes, nesse ponto surgem outras competências, 

tais como, resistência psicológica e autodisciplina podem, ou devem, ser aprendidas ou 

desenvolvidas via formação. 

Ettighoffer (1992 apud ARAÚJO; BENTO, 2002) ressalta como relevante 

os direitos cívis dos trabalhadores, ele relaciona o teletrabalho como uma espécie de 

imigração “mascarada” e afirma, o regime de teletrabalho abrange tanto tarefas 

qualificadas (como é o caso do trabalho desenvolvido por profissionais da informática e 

programação na Índia para empresas norte-americanas) como pouco qualificadas 

(exemplos de empresas americanas e francesas de tradução que recorrem ao serviços de 

mulheres filipinas para a introdução de dados, pagando preços considerados baixos) a 

partir disso a internacionalização do trabalho através das ultilização das 

telecomunicações passa a ser uma preocupação. 

Uma questão que se deve considerar é o fato de como a empresa controlará 

esse teletrabalhador, para Trope (1999) as empresas estão buscando meio de 

concientizar e educar seus membros, o autor afirma que é importante observar, no 

entanto, essa consientização e educação dos mebros da organização, somadas à auto-

responsabilização, também podem ser consideradas meios de controle da organização 

sobre o indíviduo. Lévy (1996) afirma que, a hora unifome do relógio não é mais a 
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unidade pertinente para a medida do trabalho. Essa inadequação há muito era flagrante 

para a atividade dos artistas e dos intelectuais, mas hoje se estende progressivamente ao 

conjunto das atividades.  

Melo (2010) afirma que a experiência demonstrou que os teletrabalhadores 

possuem uma área equipada adequadamente projetda e recursos em casa geralmente não 

sentem falta de seu próprio espaço personalizado no escritório da empresa. Assumindo 

que eles estarão de dois a quatro dias por semana, seu “home office” tende a se tornar 

seu principal local de seu trabalho – e é onde estão suas pastas, as fotos da família e 

suas coisas. O autor complementa afirmando que se tem conciência das novas demandas 

do ambiente de trabalho, e, consequentemente, as funções das instalações empresariais 

(prédios, equipamentos) e seus respectivos desings, “layouts” etc., estão mudando de 

formato do local de trabalho (“work place”), juntamente com a “work tools” (tecnologia 

da informação), “work process” (gerenciamento do processo) e “work force” (pessoal) 

que se constituem nos componentes básicos do ambiente de trabalho. 

Desse modo, percebe-se que a relevância do teletrabalho para a sociedade 

em geral, no entanto ainda há barreiras a serem quebradas para que esse tipo de trabalho 

garante espaço no mercado. 
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3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA ASSESSORIA VIRTUAL 

 

A discussão sobre a assessoria virtual requer o entendimento de aspectos 

gerais que envolvem a temática. Nesse intuito, este capítulo aborda os conceitos e os 

tipos assessorias segundo os estudiosos da área. Para Natalense (1998) assessorar não é 

cargo. É uma função inerente a algumas profissões como a de secretário. Assessorar não 

é algo a ser conquistado no futuro do secretário, é a razão de ser da profissão, assessorar 

os diversos níveis gerênciais. “Cargo é a posição que traz título, vantagens, benesses, 

etc., mas também acarreta o peso de importantes deveres. Função é a obrigação 

recorrente do cargo”. (SACCONI apud NATELANSE, 1998, p.12).  

Segundo Azevedo e Costa (2006) assessoramento é a capacidade para atuar 

junto aos centros de decisões. Notato Júnior (2009) afirma, tomando como base que as 

áreas das assessorias também recebe contribuições e inspirações de diversas outras áreas 

das Ciências Sociais Aplicadas e Humanas veremos que o conhecemento das Ciências 

da Assessoria recebe heranças teorícas de diversas outras áreas do conhecimento. 

 

3.1 Conceito de assessoria secretarial 

Segundo Medeiros (2006) secretário é um profissional que assessora o 

executivo, transmite-lhe informações e executa tarefas que lhe são confiadas. Ele 

transformou-se, no mundo moderno dos negócios e nessa era de globalização da 

economia, em assistente executivo que domina as habilidades requeridas em um 

escritório, demostra capacidade para assumir responsabilidades sem supervisão direta e 

tem iniciativa para tomar decisões segundo os objetivos assinalados pela autoridade. 

Para Notato Júnior (2009) o trabalho impírico do profissional de 

secretariado é marcado pelo ato de assessorar, seja, no âmbito operacional, tático, 

executivo, intelectual, ou interdisciplinar. Desta forma, qualquer que seja a natureza da 

organização ou do grupo em que participe, o profissional secretário se destaca como 

assessor – interligando realidades, conhecimentos, pessoas, níveis hieráquicos ou 

interrelacionais. 

Conforme Azevedo e Costa (2006) o profissional secretário acompanha o 

processo de mudança organizacional adaptando-se as multifunções exigidas para se 

encaixar no novo perfil da organização. Os autores afirmam ainda que é exigido desse 

nova profissional conhecimentos e habilidades em áreas diversificadas como 
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administração, economia, finanças, marketing, matemática financeira, legislação, 

recursos humanos, domínio da língua portuguesa, domínio dos idiomas inglês e 

espanhol – por influência do Mercosul -, tecnologia da informática, cultura geral, além 

de todas as técnicas profissionais necessárias para a execução do seu trabalho 

Guimarães (2008) apresenta as mudanças na atividade secretarial. 

a) O que fazia antes 

i. Datilografia 

ii. Envio e recebimento de correspondências 

iii. Provisão de material 

iv. Coordenação de viagens 

v. Atendimentos de telefone e visitas 

vi. Manutenção de arquivos 

vii. Marcar reuniões 

 

b) O que se está fazendo hoje 

i. Coordenação de compras, cotação de materias com fornecedores alternativos e 

administração dos custos do departamento. 

ii. Gerenciamento de sistemas de informação por meio de controle de rotinas 

automatizadas multimidias (editores de texto, agendas, e planilhas eletronicas, 

banco de dados etc.) 

iii. Coordenação do fluxo de informações e de papeis no departamento, muitas 

vezesencaminhados-os para a equipe de apoio 

iv. Apoio a reuniões, já que os próprios executivos marcam seus compromissos 

utilizando de sistemas informatizados de comunicação interna. 

v. Atendimento com enfoque de qualidade total a clientes internos e externos. 

vi. Organização de sistemas de dados e informações em arquivos físicos e 

eletrônicos. 

 

c) O perfil necessário 

i. Agilidade de adaptação às mudanças organizacionais. 

ii. Capacidade para administrar relacionamentos e conflitos com e entre clientes 

internos e externos. 
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iii. Disposição para assumir papéis polivalentes para atuar como assistente (o que 

exige domínio das técnicas secretarias) e como assessora (o que exige boa 

cultura geral, conhecimento de adminstração. Comunicação e liderança) 

Apesar de Guimarães (2008) ter apresentado essas mudanças em 2008, 

percebe-se que o perfil necessário ainda não é uma realidade de todos os profissionais, 

no entando, caminha-se, para que esse perfil deixe de ser uma exceção e passe a ser uma 

regra. O autor acredita que a carreira de um secretário pode ir desde o secretário júnior, 

passando pela bilíngui Sênior, até o desempenho de uma função de assistente de 

diretoria. Isso vai depender de seu interesse profissional nas atividades desenvolvidas 

pelos seus respectivos chefes. De acordo com Matos (2004), o profissinal de 

secretariado deve ser responsável por todo o ambiente que compreende seu escritório, 

servindo de “filtro” para o mundo externo, para que assuntos sem importância não 

tomem o precioso tempo do executivo. 

Segundo Guimarães (2008) o novo perfil do profisional é uma tendência e 

não uma realidade de todas as empresas. É um processo lento que, em contrapartida, 

possibilita novos desafios que motivam a profissional a acompanhar as novas exigências 

da empresa por meio de cursos para dominar conhecimento em diversas áreas. 

 

3.2 Tipos de assessoria 

 

Dentre os tipos de assessoria as autoras Neiva e D'Elia (2009) afirmam que 

o secretário tem ganhado diversos espaço nas oraganizações inclusive como líder. Elas 

definem liderança como a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem 

entusiasmadamente na busca dos objetivos identificados para o bem comum, desta 

forma as autoras afirmam, a influência do profissioanal secretário é decisiva para a 

empresa. Como líder, ele pode acentuar seu papel como agente de mudança, formando e 

sedimentando posturas novas e atitudes vencedoras. Para Notato Júnior (2009) os tipos 

de assessoramento é apresentado em um estudo mais aprofundado sobre o objeto das 

ciências de assessoramento, ele as organiza em um foco central e que está distribuido 

em quatro eixos básicos, conforme a figura abaixo. 
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Figura 1 – Objeto de estudo das Ciências da Assessoria 

Fonte: Nonato Júnior (2009, p. 156) 

 

A ciência da assessoria apresenta de forma categorizada os 

desenvolvimentos em assessoria executiva, auxliando dessa maneira os estudos em 

desenvolvimento na área. 

a) 1. Assessoramento (Assessoria Operacioanal – técnica e Tática) – Esse eixo 

retrata estudos que se caracterizam pela assessoria realizada no trabalho direto 

de intervensão do secretário em seu ambiente profissional. A palavra 

“operacional” remete a operação (efeito de operar/ fazer diretamente um 

trabalho em busca de resultados mensuráveis). 

b) 2. Assessorexe (Assessoria Executiva ou Assessoria de Gestão) – O eixo de 

Assessorexe caracteriza-se pelo o estudo do conhecimento em Secretariado que 

está ligado as questões do trabalho de assessoria executiva empresarial, oficial 

ou gerencial outônoma. Os estudos desta área relatam a atuação do profissional 

de secretariado como gestor do conhecimento no ambiente de trabalho, 

congregando os mais diversos conceitos que envolvem o fazer e o saber do 

secretário excutivo em suas atividades de cunho gerencial. 

c) 3. Assessorística (Assessoria ao trabalho intelectual) – Esta modalidade nos 

estudos acadêmicos secretarias aborda o papel das assessorias na elaboração, 

estratégica e execução de atividades intelectuais. O foco da Assessorística é a 

produção de conhecimento nas atividades secretariais que se dedicam ao 

fortalecimento intelectual e conceitual da ciência da assessoria tais como: 

ASSESSORIA

ASSESSORAMENTO

"assessoria 
técnico-tática"

ASSESSOREXE

"Assessoria 
Executiva"

ASSESSORÍSTICA

"Assessoria 
Intelectual"

ASSESSORAB

"Assessoria 
Aberta"
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Educação Teoria Científica, e assessoria prestada a trabalhos intelectuais 

diversos.  

d) 4. Assessorab (Assessoria Aberta – interdisciplinar, multidisciplinar, 

pluridisciplinar e transdisciplinar) – A assessoria aberta envolve todas as 

práticas secretariais que extrapolam o mero ambiente das organizações e que, 

desta forma, necessitam estabelecer relações entre as assessorias e as outras 

áreas do conhecimento. 

 

 

3.3 A assessoria virtual como forma de atuação do secretário 

 

Observa-se que ao londo dos anos a área secretarial conquistou novos 

espaços e formas de atuação. Acompanhando a evolução tecnológica surgiu a assessoria 

a distancia como uma das formas de atuação secretarial. Natalense (1998) define 

algumas formas de atuação do secretário. A autora afirma que para desepenhar suas 

responsailidades o secretário precisará atuar de diversas maneiras, e apresenta os 

seguintes tipos: 

a) 1. Time de dois: é a situação que ocorre em áreas de grande volume de trabalho. 

O executivo tem um secretário exclusivo que, além de assessorá-lo, torna-se o 

elo de ligação entre ele e área que gerencia. É comum nestes casos, o secretário 

assumir uma série de controles antes realizados por médias gerências, excluídas 

do organograma da empresa. 

b) 2. Times de secretários: é quando acaba a relação de exclusividade entre o 

executivo e o secretário e todos trabalham em time: uma equipe de secretários 

assessora uma equipe de executivos. Trata-se de uma das opções mais usadas na 

atualidade. 

c) 3. Secretários de pequenas e médias empresas: empresas de tal porte possue 

apenas um secretário que assume muitas outras responsabilidades além da 

assessoria aos executivos, como diversos tipos de controle nas áreas de 

produção, vendas, compras, faz cotações, gerencias toda a área administrativa. 

d) 4. Secretário autonoma: trata-se de profissional que se desliga da empresa, 

atuando como autonoma, ou microempresária, terceirizando o seu serviço. É 

uma ótima opção para empresas que não podem aumentar seus custos com mão-

de-obra, para profissionais liberais, autônomos e consultores, para secretários 
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que pretendem uma rotina de trabalho diferenciada. Ela é contratada apenas por 

determinados períodos, atuando na empresa ou em seu escritório particular. 

e) 5. Secretário particular: no caso de executivos que necessitam de assessoramento 

para a sua vida pessoal, caberá o papel do secretário particular. 

Ribeiro (2002, p. 45) acrescenta como forma de atuação o secretário virtual 
explicando que:  

 
O Secretário virtual trabalha para várias empresas, utilizando o que há de 
mais moderno em tecnologia. Alguns secretários montam o seu próprio 
escritório em casa (escritório virtual) ou se juntam às empresas que alugam 
caixas postais, prestam serviços de atendimento telefônico, fax e para 
executivos que querem reduzir custos com escritório, pois passam a maior 
parte do dia nas empresas de seus clientes. 
 

Barros et. al. (2012, p. 66) complementam que:  

 
[...] entende-se que o Secretário Virtual é um profissional que atua de forma 
não presencial, desenvolvendo atividades de assessoria específica da área, 
podendo estar ou não vinculado a uma ou mais empresas bem como a 
diversos executivos. 

 
Natalense (1998) considera a informática a segunda grande causa da 

transformação da profissão de secretariado. Nos anos 80 quando os microcomputadores 

passaram a dominar o mercado, tonando-se ferramenta básica gerencial, muitos 

decretaram o fim da profissão. No entanto, passados poucos anos a verdade vem à tona: 

a) Os gerentes estão sufocados com o excesso de e-mails e, na maioria de 

seus dias, se quer tem tempo para abrí-los; 

b) A burocracia das comunicações escritas não acabou; 

c) O tempo exigido para a construção de um texto não mudou; 

d) Os gerentes irritam-se com o tempo gasto como formatação, criação de 

gráficos e outros trabalhos mais sofisticados; 

e) A agenda coletiva é uma das melhores ferramentas para a administração 

do tempo. 

Assim, confirme a autora citada, o secretário dispõe de 50% de seu dia para 

assumir novas funções de assessoria. Aquele modelo de executivo com vários 

secretários, assessores e assistentes, este sim está morto. Azevedo e Costa (2006) 

afirmam, se traçarmos um paralelo entre o computador e as antigas ferramentas do 

secretário, veremos quanto a tecnologia contribuiu para agilizar o trabalho desse 

profissional. Até alguns anos atrás, talvez duas décadas, era comum encontrarmos nas 
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mesas dos secretários executivas uma máquina de escrever elétrica (já era uma grande 

evolução, pois as máquinas eram manuais) e uma calculadora de mesa. 

Apresenta-se a seguir a evolução das ferramentas utilizadas pelos 

secretários: 

 
Quadro 3: Evolução da tecnologia em Secretariado 

1870: Telefone – Máquina de escrever – Papel Carbono 
1880: Miméografo – Caixa Registradora – Máquina de somar 
1890: Máquina de estenografia 
1990: Fita de duas cores para máquina de escrever 
1930: Máquinas de escrever elétricas – (primeiras versões) 
1950: Transmistores – Xérox 
1960: Computadores com microchips 
1970: Microcomputadores – Transmissão de fac-símile – Calculadoras Eletrônicas 
1980: Sistemas Integrados – Software para computadores 
1990: PCs – E-mail – Internet 
2000: Aperfeiçoamento da Tecnologia de reconhecimento de voz – Assistentes virtuais 
Fonte: Adaptado de O Estado de São Paulo, (1999). 

Não é difícil perceber o quanto as ferramentas tecnológicas são 

fundamentais para acompanhar o ritmo do mundo moderno. O computador e a Internet 

são os maiores aliados do secretário moderno. Para Matos (2004) a regra principal é agir 

sempre. Não há pecado maior que a falta de iniciativa. A rapidez do conhecimento e da 

informação frutos de uma tecnológia de comunicação cada vez mais aprimorada, faz 

com que o secretário tenha que se atualizar com a mesma precisão e velocidade, sob o 

perigo de ser soterrada pelo simples fato de estar “estagnada” ao invés de seguir adiante. 

Conforme Natalense (1998) até os anos 80 o secretário gastava a maior 

parte dos seus dias com as tarefas rotineiras, denominadas técnicas secretariais, 

conforme exemplo apresentado abaixo: 

Quadro 4: Execução de tarefas rotineiras 

PRÉ-INFORMÁTICA PÓS-INFORMÁTICA 
Datilografia (papel, carbono, fita corretiva, 
lápis-borracha, copiadoras.) 

Digitação através de processadores de 
texto, com recursos que agilizam o 
trabalho e a sua impressão. 

Planejamento de reuniões (falar com cada 
envolvido, conciliar as agendas, enviar 
memorando confirmando reunião, lembrar 
os participantes do horário do início.) 

Através d agenda eletrônica coletiva a 
secretário insere os dados e o programa 
concilia as agendas, avisando aos 
participantes. 

Planejamento de viagens: verificar roteiros 
com o executivo, consultar guia 

Consulta planilhas de voo via internet, 
recebe todas as opções de roteiro, reserva 
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aeronáutico, confirmar horários com a 
companhia aérea, negociar alterações com 
o executivo, retornar ao guia aeronáutico, 
etc 

diretamente as passagens e hotéis. 

Gráficos e tabelas com lápis, régua, papel, 
corretor líquido. 

Tecla e teclado 

Fonte: Natalense (1998, p. 41) 

 
Segundo Neiva e D'Elia (2009) as técnicas secretariais são: 

a) Realizar contatos telefônico e pessoal; 

b) Agendar; 

c) Fazer follow-up; 

d) Redigir; 

e) Organizar e participar de reuniões; 

f) Organizar eventos; 

g) Preparar viagens da equipe; 

h) Lidar com documentos e arquivos. 

As citadas autoras afirmam que não importa se é feito de forma manual ou 

virtual, mas que se entenda o que está fazendo, desse modo, percebemos que todas as 

técnicas secretarias podem ser realizadas de maneira virtual. Heich faz a seguinte 

observação:  

 
Algumas pessoas que são classificadas como “secretárias”, por exemplo, 
executam estritamente tarefas rotineiras, como introduzir ou recuperar dados 
em um computador. Outras “secretárias” executam serviços pessoais, como 
marcar compromissos e servir café. Um terceiro grupo de “secretárias” 
executa tarefas simbólico-analísticas estritamente ligadas ao que fazem seus 
chefes. (apud AZEVEDO E COSTA, 2006 p.146) 

 
O autor complementa classificá-las todas como “secretários” encobrem as 

diversas funções que tem dentro da economia. Em pesquisa realizada com profissionais 
de Secretariado Executivo que atuam como assessores virtuais, Barros et. al. destacam 
os aspectos positivos, a seguir:  

 
Quanto aos pontos positivos, a investigação denotou que a atuação como 
assessor a distância, na visão dos profissionais virtuais pesquisados, 
proporciona maior qualidade de vida aos assessores que atuam em home 
office, já que o tempo de deslocamento à empresa seria substituído por 
atividades de âmbito profissional ou por dedicação de mais tempo à família. 
A redução do stress ocasionado pelo trânsito, também pode ser mencionada 
como vantagem das atividades em home office (BARROS et. al., 2012, p. 
77).  

 
Com relação aos desafios enfrentados por esses profissionais os citados 

autores destacam: a não divulgação da modalidade no Brasil. Entretanto, os secretários 
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apontaram para a existência de perspectivas positivas, de modo a acreditarem em 

quebras de paradigmas proposto pelo teletrabalho, como se observa a seguir:  

 
[...] Verificou-se que a perspectiva dos profissionais entrevistados com maior 
experiência é tornar-se reconhecido no Brasil como secretário a distância e 
assim consolidar-se na profissão. Verificou-se que a assessoria virtual como 
forma de atuação do secretário executivo ocorre de forma paulatina, ainda 
timidamente, devido à existência de alguns obstáculos a serem transpostos e 
pela necessidade de maior divulgação da modalidade, fazendo com que o 
desenvolvimento da profissão secretarial como assessor virtual no Brasil seja 
prejudicado (BARROS et. al., 2012, p. 78).  
 

Nessa linha de pensamento observa-se que a assessoria virtual é uma forma 

inovadora, emergindo como mais uma alternativa para o exercício da profissão de 

secretariado. Embora ainda tenha desafios a serem superados, pode-se afirmar que é 

uma área em desenvolvimento.  
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4 PROCEDIMENTOS METODÓLICOS 

 

O presente estudo é de natureza qualitativa. Gil (2010) define a pesquisa 

qualitativa tento como propósito aumentar a familiaridade com o problema, com vistas a 

torna-lo mais explicito e o citado autor complementa afirmando que o planejamento da 

pesquisa tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados 

aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado. 

O método utilizado para a realização desta investigação o “netnográfico”, 

pois apresenta observador-participante no ciberespaço durante o processo de pesquisa. 

Para entender melhor o que seria a netnográfia, é preciso entender a etnografia. Para 

Goetz; Lecompte (1998 apud, MONTARDO; PASSERINO 2006) a etnografia é uma 

metodologia de pesquisa originária da antropologia e está intimamente relacionada com 

o conceito de cultura, Sua Origem renota-se a fins de século XIX e começo do século 

XX, e embora os trabalhos iniciais, fossem em alguns aspectos divergentes do que hoje 

se considera um estudo etnográfico, sua essência permanece: o estudo cultural através 

de uma imersão profunda no grupo a ser estudado. 

Segundo Muss (1972) a ciência etnológica tem por fim a observação das 

sociedades, por objetivo, o conhecimento dos fatos sociais. Registra esses fatos e , se 

necessário, estabelece a sua estatística e publica documentos que oferecem o máximo de 

certeza. O prório autor acrescenta a etnografia não é uma ciência histórica propriamente 

dita, no sentido que os fatos não se apresentam nela pela a ordem cornológica. 

A etnografia em sua forma básica consiste em que o pesquisador submerja 

no mundo que estuda por um tempo determinado e leve em consideração as relações 

que se formam entre quem participe dos processos sociais. (Montardo e Passerino 2006, 

aput Hine, 2000). 

Muss (1972, p 11) fala sobre os Princípios Gerais da Observação – Todos os 

objetos devem ser estudados:  

1 1º em sim mesmo;  

2 2º em relação às pessoas que deles se servem;  

3 3º em relação à totalidade do sistema observado.  

Lévy (1999 apud Pinto et al 2013) argumenta que a chegada do digital é 

“sistematizante e universalizante não apenas em si mesmo, mas também, em segundo 

plano, a serviços de outros fenôminos tecno-sociais que tedem a integração mundial: 

finanças, comércio, pesquisa científica, mídias, transportes, produção industrial e etc. 
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Corroborando, Hine (2008 apud Pinto et al 2013) chama atenção para esse fato ao 

afirmar que “[...] É possível ir mais longe e sugerir que nosso conhecimento da internet 

como um contexto cultural está intrinsecamente ligado com a aplicação da etnografia. O 

método e o fenômino definem o outro em um relacionamento de mútua dependência. O 

contexto on-line é definido como um contexto cultural pela demosntração de que a 

etnografia pode ser aplicada a ele. “Se nós podemos ficar seguros de que estes são 

realmente, contextos culturais uma vez que a etnografia é um método para entender a 

cultura.”  

Dessa forma Kozinets, (1997 apud MONTARDO; PASSERINO 2006) 

afirma que a netnografia exige combinação imersiva entre participação e observação 

cultural com relação as comunidades pesquisadas, sendo que o pesquisador deve ser 

reconhecido como um membro da cultura, um elemento importante do trabalho de 

campo. Kozinets (2010) defende ainda que, netnografia é etnografia conectada pela a 

tecnologia, ou pela internet. A netnografia é a etnografia adaptada às complexidades de 

nosso mundo social conteporâneo, mediado pela tecnológia. 

Essa vertente metodológica começou a ser explorada a partir do surgimento 

de comunidades virtuais, no final dos anos 80. No Brasil, entretando, ainda são poucos 

aos estudos voltados para essa questão, seja no que diz respeito a metodologia em si ou 

aos objetos analisados. (AMARAL, et al 2009) 

Na visão de Kozinets (1997), a “netnografia” pode ser utilizada por três 

maneiras: a) como metodológia para estudar cibercultura e comunidades virtuais e 

puras; b) como metodológia para estudar cibercultura e comunidades virtuais derivadas; 

e c) como ferramenta exploratória para estudar diversos assuntos. Ainda na visão Do 

citado autor comunidades virtuais puras são aquelas cujas as relações sociais se dão 

somente nas comunicações mediadas pelo computador. E para as comunidades 

derivadas podem ser utilizadas como uma ferramenta a mais, atuando em conjunto com 

entrevistas presenciais ou por telefone e grupos de discussão. (KOZINETS 1997 apud 

Pinto et al 2013). 

Hine (2005, apud MONTARDO; PASSERINO 2006) O ciberespaço se 

torna um meio rico para a comunicação com o argumento do número de usuários e, 

consequentemente, é tomado como um lugar privilegiado para a pesquisa nas áreas 

humanas. Ainda de acorodo com Hine (2005 apud AMARAL et al 2009) a chegada da 

internet colocou um desafio significativamente para a compreenção dos métodos de 

pesquisa. Através das ciências sociais e humanidades as pessoas se encontram querendo 



35 
 

explorar novas formações sociais que surgem quando as pessoas se comunicam e se 

organizam via e-mail, websites, telefones móveis e o resto das cada vez mais mediadas 

formas de comunicação. As autoras ainda apontam Sá (2002) que discutiu a questão da 

aplicação da metodologia para a compreensão das redes digitais. 

Kozinets (2010) afirma que a netnografia observa não apenas as palavras 

usadas em interações sociais, ma também os elementos do fórum, as características do 

comunicador, a linguagem, a história, o significado, o tipo de interação. Ela examina 

fontes, espaçamentos, símbolos, textos, imagens, fotos e vídeos. O citado autor compara 

a netnografia como sua antecessora, etnografia, pois ambas é: 

 Naturalista, seguindo as expressões sociais em suas aparições online. 

 Imersica, levando o pesquisador a um entendimento profundo e engajado. 

 Descritiva, buscando transmitir a realidade rica das vidas dos consumidores 

contemporêneos. 

 Multi-métodos, combinando muito bem com outros métodos, online e offline, 

como entrevistas e videografia. 

 Adaptável, movendo-se sem dificuldades de fóruns de discussão para blogs, 

wikis, mundos virtuais, redes sociais, podcasts, comunidades móveis online e 

offline e que quer mais que o futuro venha a trazer. 

Mais que isso, a netnografia oferece regras específicas e rigorosas sobre: 

 Como planejar a pesquisa e planejar o trabalho de campo.  

 Como, quando e onde cletar dados sobre a cultura ou comunidade. 

 Como aplicar aos dados análisados e terpretações consistentes, ajustadas 

iterativamente e perspicazes 

 Como aplicar rigorosamente padrões éticos e procedimento de pesquisa.Como 

avaliar e apresentar o produto final da pesquisa. 

Para Amaral (2008) as etapas não acontece de forma estáticas, e os 

pesquisadores trabalham indo e vindo por entre elas, apontando vivência de 

“sobreposições e interferências (aqui num positivo) no qual os procedimentos 

acontecem de forma interligada. 

Muitas pessoas vivem uma matriz interrelacionada de comportamentos 

sociais online e offline. Portanto, estudos culturais significativos devem observar os 

dois tipos de comunicação. A netnografia adapta a etnografia para esta combinação 
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complexa de sociedade online e offline, fornecendo maneiras para estudarmos a vida em 

uma época de cultura mediada pela tecnologia. Kozinets (2010) 

Nesta “netnografia” para a busca das comunidades virtuais no facebook 

visando o alcance dos objetivos propostos foram utilizados os termos: “Secretário 

Virtual”; “Secretaria Virtual”; “Assistência Virtual”; “Assistente Virtual”; “Assessoria 

Virtual”; “Secretariado Virtual”; e “Secretariado Remoto”. Foram identificadas 07 

empresas e 02 profissionais. A pesquisa foi realizada no período de março à julho de 

2013.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa apresenta empresas e profissionais que utilizam o facebook 

como ferramenta de trabalho. Os dados foram coletados durante cinco meses de 

observações-participativas em comunidades abertas no site. Durante o período de 

observação foi possível coletar dados como: perfil das fan pages, status, nº de 

interessados e algumas observações, além das atividades ofertadas e do comportamento 

dos interessados nas páginas. 

Segundo Kozinets (2007 apud AMARAL et. al. 2009) as análises podem 

variar de intensamente participativa à completamente não-obstrutiva e observacional, de 

modo que para Kendall (2009 apud AMARAL et. al. 2009) alerta para as interferências, 

pois podem influenciar as estruturas e processos da pesquisa qualitativa, portanto, o 

conteúdo, da análise não há alteração. 

 

5.1 Empresas e profissionais independentes, que ofertam serviço de assessoria 

através do facebook. 

 

Inicialmente, focalizou-se a identificação das comunidades virtuais mais 

relevantes para a pesquisa. Kozinets (2010) aponta aspectos a ser levado em conta pelo 

pesquisador: 1) o ingresso cultural: o pesquisador deve ser esclarecido sobre o tema o 

qual pretende investigar para então decidir a quem direcionar as questões, certo da 

amostra é preciso saber de que tipo de comunidade participa, e em seguida deve-se 

observar as devidas interações entre os membros da comunidade para que possa coletar 

informações sobre a identidade cultural dos participantes. Segue no quadro abaixo: 

 

Quadro 5: Empresas e profissionais que utilizam o facebook como ferramenta de 

trabalho. 

Fan pages 
Empresa ou 
Profissional 

Status 
(Última atualização) 

Localidade Nº Curtidas 

Prestus 
(Empresa) 

Ativo – 14/06/13 
São Paulo 

Brasil 
415 curtidas 

Secretária & Cia 
(empresa) 

Ativo – 30/06/13 
Porto Alegre 

Brasil 
303 curtidas 

Virtual Service – 
Assessoria Virtual 

(empresa) 
Ativo – 06/07/13 

São Paulo 
Brasil 

105 curtidas 
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Secretariado 
Remoto 

(empresa) 
Ativo – 05/06/13 

São Paulo 
Brasil 

28 curtidas 

Secretariado 
Remoto – Ana 

Parra 
(Profissional 

Liberal) 

Ativo – 21/6/2013 
Lisboa 

Portugal 
144 curtidas 

Secretaria Web-
Assistência Virtual

(profissional 
Liberal) 

Ativo – 05/07/13 
Buenos Aires 

Argentina 
204 curtidas 

Secretaria Virtual 
E-deal 

(empresa) 
Ativo – 01/06/13 Espanha 44 curtidas 

Secretária Virtual 
(empresa) 

Inativo – 21/05/13 
São Paulo 

Brasil 
150 Curtidas 

Secretária Virtual 
(Empresa) 

Inativo – 06/10/11 
Rio de Janeiro 

Brasil 
11 curtidas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Algumas observações adicionais foram acrescentadas para que a imersão do 

observador participante fosse percebida de forma detalhada. As observações gerais são 

aleatórias, pois corresponde a informações que chamou a atenção do observador de 

forma que fossem relevantes para a pesquisa. 

 

Quadro 06 – Observações gerais das fan pages 

Fan pages 
Empresa ou Profissional

Outras Observações 
 

Prestus 
(Empresa) 

 
Entrou no facebook em 25/05/11. A 

empresa foi lançada em 10/09/09. Possui 
site endereço: www.prestus.com.br; 

diferencial da empresa número mágico. 
Em sua fan page a empresa é descrita 

como uma empresa de saúde/bem-estar. 
 

Secretária & Cia 
(empresa) 

 
Lema da empresa: Um novo jeito de fazer 

secretariado! Site: 
www.secretariaecia.com.br; a empresa 
surgiu pela paixão da fundadora pelo 

secretariado executivo. 
“A Secretaria & Cia. nasceu da minha 

paixão por ser Secretária Executiva e do 
meu desejo de dar visibilidade a um novo 
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conceito de trabalho, de modo autônomo e 
em regime de home office.” Alzira Gomes. 

 

Virtual Service – Assessoria Virtual 
(empresa) 

 
Fundada em 13/02/11, entrou no facebook 
na mesma data da fundação da empresa. 
Todos os serviços são muito descritos, 
assim como as informações necessárias 

para a solicitação de orçamento. A 
empresa funciona de seg a sex de 09h às 

22h e aos sábado 09h às 19h. Site: rh-
remoto.wix.com/virtualservice 

 

Secretariado Remoto 
(empresa) 

 
Entrou no facebook em 11/2/2013. Atua 

nas áreas de administração finanças, 
imobiliária, recursos humanos e 
atendimento em geral. O blog 

secretariadofernanda.blogspot.com.br é 
frequentemente atualizado e com mais 

seguidores que a fan page. A capa possui 
uma imagem não muito séria. 

 
Secretariado Remoto – Ana Parra 

(Profissional Liberal) 
Entrou no facebook 11/2/2013. Site: 
pt.linkedin.com/pub/ana-parra/13/... 

Secretaria Web-Assistência Virtual 
(profissional Liberal) 

Entrou no facebook em 2009. A página é 
frequentemente atualizada, no entanto, as 
publicações nem sempre são voltadas para  

cliente ou mesmo para o profissional da 
área. 

Secretaria Virtual E-deal 
(empresa) 

Entrou no facebook em 22/01/2013, não 
consta maiores informações na página, 

apenas o site: e-
deal.com.mx/servicosdesecretariado 

Secretária Virtual 
(empresa) 

Entrou no facebook em 3/8/2011. Não 
constas informações, a página ficou quase 

um ano sem atualizações e voltou a ser 
atualizada em maio/2013. 

Secretária Virtual 
(Empresa) 

Imagem do perfil: animação de uma 
secretária com estilo sensual. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Percebe-se que algumas fan pages não possuem localização no Brasil, pois, 

ao escrever os termos de busca com e sem a acentuação correta para o idioma 

português-brasileiro a busca do site exibe comunidades de diversas localidades com 

idioma similar ou de mesma derivação.  
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Observou-se que a busca do facebook não encontrou profissionais liberais 

em Secretariado no Brasil. O que remete às considerações dos dados da Empirica, 

empresa alemã dedicada ao levantamento e sistematização de dados sobre a expansão da 

sociedade de informação e teletrabalho, em 1994, de que o Reino Unido era o país com 

o maior número de teletrabalhadores 560.000, enquanto a França apresentava 215.000, a 

Alemanha 149.000 a Espanha 109.000 e por ultimo a Itália 97.000. As razões mais 

abordadas para a elevada taxa de teletrabalhadores prendem-se com a abertura destes 

países à evolução tecnológica e com um elevado conhecimento das pontencialidades do 

teletrabalho (ARAÚJO; BENTO, 2002) Desse modo os teletrabalhadores, sejam eles 

liberais ou não, ainda precisam ser vistos como trabalhadores em potencial no Brasil 

para que os mesmo causem um maior impacto no mercado.  

Outro ponto a ser ressaltado é a “curtida”. “Curtidas” corresponde ao 

número de seguidores/admiradores que expressam interesse sobre pessoa ou marca. “A 

popularidade na internet costuma ser medida por números. Os posts com mais curtidas 

aparecem em evidência na página inicial do Facebook. Ter muitos seguidores nas redes 

sociais é sinônimo de sucesso” (GLOBO, 2013). 

O quadro 5 traz também informações adicionais para que possa-se perceber 

de que forma o marketing influencia nesse tipo de “netnografia”. Segundo a ultima 

definição da Americam Marketing Association (AMA)1 de 2005, marketing é uma 

função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a 

comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do 

relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público 

interessado. Percebe-se contradições entre o conceito e a prática e por consequência as 

fan pages acabam declinando quanto a popularidade dentre os interessados, como por 

exemplo a figura 2. Sabe-se sobre a luta que os profissionais de secretariado vivem para 

acabar com os estigmas que rodam a profissão, desse modo, além de desrespeitoso com 

o profissional da área, a empresa perde a credibilidade do cliente ao exibir imagens que 

remetem a sexualidade. 

 

 

 

                                                            
1 É considerada a maior associação de profissionais na área de marketing. É a principal fonte de 
informações, troca de conhecimento e desenvolvimento dos profissionais de marketing do mundo todo. 
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Figura 2: Secretária Virtual 

 

Fonte: Fan page Secretária Virtual 

 

Em contra partida existem empresas que, apesar de ter sua popularidade em 

alta na rede social, não explora de modo a aumentá-la, um exemplo são as postagens 

repetidas do mesmo assunto. O que faz com que o cliente faça a seguinte indagação: se 

eles não administram o tempo deles de forma eficaz, vão administrar o meu. Para esse 

tipo de prestação de serviço tem que se levar em consideração não somente o cliente, 

mas o perfil do profissional do qual pertence o serviço. Desse modo reafirma-se 

Guimarães (2008) ao citar o perfil do profisional de secretáriado como uma tendência e 

não uma realidade. Em contrapartida, possibilita novos desafios que motivam o 

profissional a acompanhar as novas exigências do mercado por meio de cursos para 

dominar conhecimento em diversas áreas. 

 

5.2 Atividades destacadas pelas empresas e pelos profissionais de assessoria no 

facebook. 

 

Foram analisadas 9 fan pages no facebook entre empresas/profissionais 

Liberais para a presente “netnografia”, no entanto, apenas 08 tinham informações sobre 

quais e que tipo de serviço prestam. Kozinets (2002 apud MONTARDO E 

PASSERINO 2006) apresenta dois elementos importantes quanto a coleta e análise dos 

dados: 1º Os dados que o pesquisador copia diretamente das comunidades e 2º os dados 

que o presquisador tem ao observar a comunidade. Veja no quadro a seguir: 

 

Quadro 7: Atividades de assessoria destacadas no facebook 

Fan pages 
Empresa ou 
Profissional

 
Atividades Ofertadas pelo facebook 
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Prestus 

(Empresa) 

 
A Prestus ajuda profissionais a aproveitarem melhor o seu tempo 
e empresas a aumentar em até 20% a produtividade de seus times 
e a reduzir custos de atividades. Fazemos isto, assumindo tarefas 
sob-encomenda por email ou telefone, com uma equipe de mais 

de 60 Consultores e Assistentes Pessoais 24h por dia. 
 

 
 

Secretária & Cia 
(empresa) 

 
Fazer com que os benefícios da terceirização estejam disponíveis 

para profissionais liberais e pequenas e médias empresas, 
fornecendo assessoria virtual nos negócios, a um preço acessível.
Fazer com que o(a) profissional de Secretariado Executivo possa 
exercer sua profissão também de modo autônomo, em regime de 

home office. 
 

 
 
 

Virtual Service – 
Assessoria Virtual 

(empresa) 

 
Gestão de Agenda; Reservas e Cotações; Organização de 

Eventos; Digitação de Documentos; Elaboração de Propostas; 
Contato com Clientes; Leitura, Encaminhamento e Envio de 
e.mails; Controle de Contas / Despesas; Apresentações em 

Power Point; Telemarketing; Atualização de Cadastros 
Gerenciamento de Redes Sociais; Cerimonialista;  

Tradução e Aulas de Inglês, Italiano, Alemão; Assessoria de 
Imprensa; Elaboração de Projetos Culturais;  

Plataforma de Ligações e envios de SMS simultâneos; e 
Serviço de Coffee Break para grupos de até 50 pessoas 

 

Secretariado Remoto 
(empresa) 

 
Prestação de serviços nas seguintes áreas: administrativa, 

financeira, imobiliária, recursos humanos, e atendimento em 
geral. 

 

Secretariado Remoto – 
Ana Parra 

(Profissional Liberal) 

 
O trabalho de uma Secretária remota oferece muitas vantagens, 

nomeadamente: 
Reduz significativamente os seus custos fixos; 

Não carece de um espaço físico nem de infraestruturas 
(computador, internet, telefone, etc); 

Sem gastos com material de escritório, energia eléctrica, etc.; 
Beneficia de serviços de qualidade, no prazo agendado e com a 

garantia de sigilo absoluto; 
Serviços sem encargos sociais ou riscos de trabalho; 

Atendimento personalizado; 
Só pagará quando solicitar algum serviço e pelo serviço 

efectuado. 
 

Secretaria Web-
Assistência Virtual 

(profissional Liberal) 

 
Original 

SERVICIOS SECRETARIALES: 
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Atención Telefónica con asignación de línea propia 
Manejo de agenda ON line 

Gestión de Correspondencia 
Carga de Datos 

Tipeo de Textos Manuscritos 
Escaneos de Documentos 

Compra de regalos empresariales 
Administración de mails 

______________________________________________ 
 

Tradução 
SERVIÇOS DE SECRETÁRIAS 

 
Telefonica própria linha com atribuído; Gestão de agenda on-

line; Gestão de Correspondência; Carregando dados; Digitação 
de manuscritos; Scans de documentos; Comprar presentes de 

negócios; e Administração de e-mails. 
 

Secretaria Virtual E-deal 
(empresa) 

 
Original 

 
un servicio que le brindarle personal capacitado para atender sus 

llamadas de entrada ofreciendo una excelente imagen 
empresarial a su negocio con ejecutivas de secretaria virtual, e 

infraestructura de comunicación para satisfacer sus necesidades. 
 

_______________________________________________ 
 

Tradução 
 

um serviço que irá fornecer pessoal treinado para atender suas 
chamadas de entrada de imagem excelente negócio fornecendo 
para o seu negócio com o secretária executivo virtual, e infra-
strutura de comunicação para satisfazer as suas necessidades. 

 

Secretária Virtual 
(empresa) 

 
Serviços secretariais e administrativos, motoboy, boy, 

recepcionista, agendamento, reservas de hotéis e passagens, call 
center, serviços de controle de agenda, compromissos, reuniões, 

call center, cotações, compras, serviços de motoboy, garçom 
para reuniões e eventos em empresas 

 

Secretária Virtual 
(Empresa) 

 
Não consta informação 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nota-se que há empresas que são mais detalhistas ao descreverem seus 

serviços e que isso também reflete no posicionamento dos interessados. O conceito de 
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E-Service (Abreviação de atendimento eletrônico), representa uma aplicação de 

destaque da utilização do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em 

diferentes áreas. Esta definição refletem alguns componentes como provedor de serviço 

principal: o receptor do serviço e os canais de prestação de serviço, o principal canal do 

E-Service é a internet, mas outros canais clássicos como: telefone, call center e televisão 

também são considerados. Deste modo, reafirmando o conceito de Kozinets (1997 apud 

PINTO et. al. 2013) sobre comunidades virtuais derivadas que podem ser utilizadas 

como uma ferramenta a mais, atuando em conjunto com entrevistas presenciais ou por 

telefone e grupos de discussão. 

 

5.3 O comportamento dos usuários nas fan page de assessoria virtual no facebook. 

 

Nesta etapa observa-se o comportamento dos seguidores das fan pages. 

Foram escolhidas por seu grau de popularidade as seguintes empresas Prestus e 

Secretária & Cia, ambas as empresas prestam serviços virtuais de secretariado, a escolha 

por um número reduzido de empresas a serem observadas se dar pelo fato da própria 

“netnografia” exigir uma maior dedicação para a comunidade a ser observada, desse 

modo, foram dedicados em média cerca de 15 horas semanais distribuído entre as duas 

fan pages de maneira aleatória, de modo a dedicar mais atenção para a que no dia 

exigisse uma observação mais detalhada. 

A Prestus ajuda profissionais a aproveitarem melhor o seu tempo e 

empresas a aumentar em até 20% a produtividade de seus times e a reduzir custos de 

atividades. Fazemos isto, assumindo tarefas sob encomenda por email ou telefone, 24h 

por dia, com uma equipe de Consultores e Assistentes Pessoais, que são verdadeiros 

“resolvedores de problemas”, incluindo: Advogados, Especialistas em Compras, 

Eventos, Viagens, Informática, etc... Com isto, permitimos que profissionais fiquem 

focados nos negócios e melhorem, ao mesmo tempo, sua produtividade e sua qualidade 

de vida. (Site da Prestus) 

Ao inicia-se essa netnografia a Prestus era identificada na busca do facebook 

como “assistente virtual”, no entanto, próximo ao final das observações, ao tentar 

acessar a página com a mesma busca, não há mais referências as assistentes virtuais, não 

houve atualização pública na fan page, portanto, os comportamentos aqui exposto 

fazem parte da observação participativa enquanto assistente Virtual. 
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Figura 3 – Publicação Prestus/ Março. 

 

Fonte: facebook (2013) 
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Figura 4 – Publicação Prestus/ Abril 

 

Fonte: facebook (2013) 

Figura 5 – Publicação Prestus/Maio 

 

Fonte: facebook (2013) 
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Figura 6 – Publicação Prestus/ Abril 

 

Fonte: Facebook (2013) 

 

A Secretaria & Cia. oferece seus serviços à Empresários, Profissionais 

Liberais e Empresas. Todos os serviços são prestados diretamente do home office da 

Secretaria & Cia. ou, a critério do contratante, do seu ambiente profissional. (Site A 

Secretária & Cia) 

Figura 7 – Publicação Secretária & Cia / Maio 

Fonte: facebook (2013) 
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Figura 8 – Publicação Secretária & Cia / Maio 

 

Fonte: faceook (2013) 

 

Figura 9 – Publicação Secretária & Cia / Junho 

 

Fonte: Facebook (2013) 
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Nota-se que em ambas as páginas não há comentários em quase nenhuma 

das postagens feita pelos administradores da fan page e os usuários se comportam 

através das “curtidas” e/ou “compartilhamentos”. O número dessas curtidas é sempre 

muito baixo, no entanto, essas fan pages são as que possuem o maior número de 

interessados, 415 e 303 respectivamente, o que remete a seguinte indagação: Porque 

será que os interessados na página não demonstram interesse nas publicações? Durante 

a observação, notou-se que as publicações tem um intervalo, relativamente grande para 

uma rede social, de atualizações e que nem sempre essas atualizações possuem um foco 

no grupo de interessados. 

Kozinets (1997 apud AMARAL et. al. 2009) destaca alguns critérios 

utilizados para a análise dos estudos, um deles é o comportamento de manutenção de 

enquadramento dentro das fronteiras e de fora do grupo, o autor citado afirma que a 

intenção da utilização desse critério garante que se está de fato estudando uma cultura 

ou uma comunidade, e não simplesmente avaliando uma reunião. Amaral (2008 apud, 

AMARAL 2009) complementa afirmado que  as etapas do estudo acontecem de forma 

não estática e que os pesquisadores trabalham indo e vindo por entre as informações 

apontando vivências de sobreposições e interferências dos participantes da comunidade. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com as teorias estudadas e os resultados das observações 

realizadas, foi possível delinear algumas considerações conclusivas acerca das empresas 

e dos profissionais que prestam assessoria executiva utilizando o facebook para ofertar 

seus serviços. Quanto o primeiro objetivo específico de averiguar o pefil das empresas e 

profissionais que ofertam serviço de assessoria no facebook, percebeu-se a realização 

das atualizações que eram feitas ou não nas fanpages o que possibilitou reconhcer o 

status de cada uma. Dentre os aspectos relativos ao perfil, destacam-se que algumas fan 

pages não possuem localização no Brasil, e não foram identificados profissionais 

liberais em Secretariado no Brasil. 

Para o segundo objetivo específico, pode-se afirmar que as atividades 

destacadas pelas empresas e pelos profissionais de assessoria nos sites de redes sociais 

encontrados foram: administração do tempo, gestão de agenda; reservas e cotações; 

organização de eventos; digitação de documentos; elaboração de propostas; contato com 

clientes; leitura, encaminhamento e envio de e.mails; controle de contas / despesas; 

apresentações em power point; telemarketing; atualização de cadastros, gerenciamento 

de redes sociais; cerimonialista; tradução e aulas de inglês, italiano, alemão; assessoria 

de imprensa; elaboração de projetos culturais, serviços administrativos, dentre outros. 

Quanto ao terceito objetivo específico, analisou-se o comportamento dos 

usuários no site diante dos serviços ofertados, denotando que o conteúdo oferecido 

pelos usuários são relevantes, no entanto não o suficiente para que haja uma maior 

interação entre os membros do facebook e as emprsas e os profissionais de assessoria 

virtual. Dessa maneira, os resultados chamam a atenção para que os administradores das 

fan pages procurem a implementação de estratégias de comunicação capazes de 

preencher essa lacuna.  

Quanto às questões norteadoras os dados denotaram que os seguidores das 

páginas de assessoria virtual não apresentam comportamentos impactantes mediante os 

prestadores de serviços que utilizam essa ferramenta como forma de divulgação, pois 

não foram identificados comentários acerca dos mesmos e suas respostas se restringem 

às ações denominadas na rede social facebook como “curtidas”. Outro aspecto 

observado foi que o facebook interfere na atuação dos profissionais de Secretariado e 

das empresas que prestam serviços de assessoria utilizando o universo tecnológico, 
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como uma maneira de fazer propaganda e disseminar as informações. Entretanto, tal 

interferência não causa impactos significativos, visto que as fanpages se perdem diante 

do foco, o que leva ao desinteresse dos usuários.  

Percebe-se, portanto, que existem relações entre o profissional de 

Secretariado e a prestação de serviço virtual, no entanto, ainda é necessário criar 

condições capazes de otimizar a utilização do facebook para a oferta da prestação dos 

serviços e aumentar o impacto para o universo do teletrabalho. Diante dessas 

considerações, reflete-se que é necessária a realização de novas pesquisas voltadas para 

o secretário executivo e o ciberespaço, bem como a prestação de serviços virtuais e o 

comportamento dos usuários/interessados nas comunidades virtuais, utilizando outras 

redes sociais como Linked In, que é uma rede social de profissionais, ou apenas o termo 

“Secretariado Virtual” para, por meio das “netnografias” pesquisadas averiguar o 

impacto do teletrabalho para a profissão de Secretariado. 
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