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RESUMO 

 

A gestão do conhecimento tomou espaço no mundo globalizado e tornou-se um dos 

principais ativos das organizações, o que demandou uma procura crescente por 

profissionais do conhecimento e incluiu o Secretário Executivo nesse processo. 

Sendo assim, este estudo tem por objetivo identificar como o profissional de 

Secretariado Executivo pode contribuir na produção e gestão do conhecimento 

organizacional. Trata-se de uma pesquisa exploratória, para a qual realizou-se 

análise bibliográfica a cerca dos conceitos sobre a gestão do conhecimento, o 

histórico e a evolução do profissional de secretariado até sua atuação como gestor 

do conhecimento. Realizou-se uma pesquisa de campo de modo qualitativo através 

da aplicação de questionário que foi respondido por profissionais atuantes da área 

de secretariado com o intuito de identificar como se dá a gestão do conhecimento na 

prática profissional. Após a análise dos resultados percebeu-se que o Secretário 

Executivo compreende sua atuação diante da gestão do conhecimento, e atua 

ativamente no processo de identificação, captação, manutenção e compartilhamento 

do conhecimento organizacional. 

Palavras chave: Conhecimento. Gestão do conhecimento. Profissional de 

Secretariado Executivo. 
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ABSTRACT 

 

Knowledge management has taken space in the globalized world and became one of 

the main assets of the organizations, which required an increased demand for 

knowledge workers and included the Executive Secretary in this process. This study 

aims to identify how the professional executive secretariat may contribute to the 

production and management of organizational knowledge. This is an exploratory 

research for which took place about literature review of the concepts of knowledge 

management, the history and evolution of secretarial professional to his performance 

as a knowledge manager. We conducted a field study in a quantitative way through a 

questionnaire that was answered by professionals working in the secretarial area in 

order to identify as if gives knowledge management in professional practice. After 

analyzing the results it was it was noticed that the Executive Secretary understands 

his role on the knowledge management, and actively participates in the process of 

identification, acquisition, maintenance and sharing of organizational knowledge. 

 

Keywords: Knowledge. Knowledge management. Professional Executive 

Secretariat. 
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1 INTRODUÇÃO 

A humanidade busca o conhecimento desde os primórdios da sua 

existência, através da observação, curiosidade, tentativas e invenções, chegou-se 

ao fogo, à roda, à luz e então ao mundo moderno que trouxe consigo a tecnologia, a 

informação e mais pesquisas, novas vertentes e novas descobertas. 

A Gestão do Conhecimento tomou espaço no mundo globalizado e 

apresenta-se atualmente como uma das principais vertentes de pesquisas e 

implantação no ambiente organizacional, apresentando-se como objeto de estudo na 

indústria, tecnologia, filosofia, administração e recentemente nas técnicas de 

assessoria do profissional de Secretariado Executivo. 

O conhecimento tornou-se o principal ativo da empresa e apesar do 

advento da Tecnologia da Informação, percebeu-se que dados não significam 

conhecimento, uma vez que este está diretamente ligado a pessoas, não podendo 

portanto ser apenas reproduzidos em sistemas de informações sem o agente 

humano para interpretar, filtrar e transmitir tais informações. 

O conhecimento humano vem apresentando-se como diferencial 

competitivo, o que faz necessário às organizações processar e criar novos 

conhecimentos, transformando as experiências pessoais e individuais em 

conhecimento coletivo, a partir dessa necessidade, a Gestão do Conhecimento 

surge como um conjunto de técnicas que identificam e produzem o saber 

organizacional sem abandonar o cuidado com as pessoas, as principais fontes de 

conhecimento e capital intelectual.   

Nota-se que a busca por profissionais do conhecimento tem uma 

demanda cada vez maior, assim como a valorização que lhes são ofertadas. Stewart 

(1998, p. 13) afirma que “Muitos empregos ainda precisam e sempre precisarão de 

máquinas [...] No entanto, na era do capital intelectual, as partes mais valiosas 

desses trabalhos tornam-se essencialmente tarefas humanas”.  

Há muito percebeu-se as alterações do perfil do profissional de 

Secretariado Executivo, haja vista, que a necessidade apresentada pelo mercado de 

trabalho não consiste mais apenas em trabalhadores que apoiam as rotinas 

administrativas e sim de profissionais com amplos conhecimentos técnicos capazes 

de analisarem e participarem do processo decisório. Neste cenário, a Gestão do 

Conhecimento torna-se parte das atribuições do Secretario Executivo, uma vez que 
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cabe a este profissional além de gerenciar e filtrar informações apresentando 

apenas o relevante para os seus gestores, também atuar de forma eficaz nas novas 

atividades inerentes a sua profissão, que passou de executor de ordens para um 

profissional ativo, participante e integrado aos negócios.  

 No intuito de compreender como a Gestão do Conhecimento está 

inserida nas atribuições do Secretário Executivo e de que maneira este profissional 

participa no processo de criação e difusão do conhecimento organizacional surgiram 

as seguintes questões: 

 Qual a importância da Gestão do Conhecimento para o profissional de 

Secretariado Executivo? E como o Secretário Executivo pode contribuir na produção 

do conhecimento no âmbito organizacional? 

Assim o objetivo geral deste trabalho é identificar como o profissional de 

Secretariado Executivo pode contribuir na produção e gestão do conhecimento 

organizacional. Os objetivos específicos foram estabelecidos da seguinte maneira: 

a) Compreender qual a relevância da aplicação da Gestão do 

Conhecimento na visão dos profissionais de secretariado executivo. 

b) Identificar quais os tipos de conhecimentos que o Secretário Executivo 

possui. 

c) Constatar como se dá a produção e difusão do conhecimento no 

âmbito secretarial. 

No primeiro capítulo deste estudo estão relacionados os objetivos e a 

justificativa desta pesquisa. O segundo capítulo apresenta os conceitos relacionados 

à gestão do conhecimento e identifica o processo de formação e compartilhamento 

do conhecimento organizacional. 

O terceiro capítulo aborda a profissão de secretariado e como ela se 

relaciona à gestão do conhecimento, procura evidenciar a atuação do profissional de 

secretariado executivo como gestor e difusor do conhecimento organizacional. 

O quarto capítulo é composto pela metodologia utilizada na pesquisa e 

pela análise dos dados e resultados obtidos através da aplicação do questionário. 

Por último, apresentam-se as considerações finais comparando os aspectos teóricos 

e os resultados obtidos na pesquisa. 
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2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 O Conhecimento tem sido objeto de estudo em inúmeras áreas da nossa 

sociedade. Há muito percebeu-se a sua importância e a necessidade de 

compreendê-lo melhor, diferenciá-lo dos sistemas de informação levando em 

consideração o fator humano e gerindo-o de forma eficaz a fim de obter diferencial 

competitivo.  

Para a Filosofia, sempre houve uma preocupação relacionada ao 

conhecimento e à sua essência. Buscou-se compreender sua razão diante de 

inúmeras teorias, perspectivas e princípios dos quais o conhecimento pode ser 

adquirido através da intuição, das experiências ou da razão. 

De acordo com a História, a utilização do conhecimento sempre existiu 

através das sociedades, no entanto em menores proporções e limitado ao seu uso 

específico em cada época até sua materialização na criação da tecnologia a partir 

da revolução industrial. 

No ambiente organizacional a busca por um diferencial competitivo tem 

sido uma das grandes vertentes de pesquisas, estudos e implantações, todos 

querem desenvolver novos produtos, novas ideias e tecnologias, que façam seus 

negócios alavancarem e garantam mais lucros. No entanto, nas ultimas décadas 

percebeu-se a necessidade de fazer da aprendizagem organizacional essa 

vantagem competitiva. Stewart (1998,p.13) considera o conhecimento como algo 

“mais valioso e poderoso do que os recursos naturais, grandes indústrias ou 

polpudas contas bancárias” e ainda que as empresas mais bem sucedidas são 

aquelas que melhor controlam as suas informações. 

Antunes (2007 p. 33) acerca do conhecimento enquanto recurso 

econômico considera alguns aspectos importantes: 

 É um recurso ilimitado, pois a pessoa aprimora seus conhecimentos à 
medida que os desenvolve, diferentemente de alguns recursos naturais 
que se esgotam com o tempo, os quais eram básicos na base da 
Sociedade Industrial; 

 Está contribuindo para minimizar o consumo dos outros recursos à 
medida que é empregado para aperfeiçoar técnicas existentes. Está 
associado ao desenvolvimento de novas tecnologias; 

 É propagável e utilizado para gerar progresso, quando empregado em 
seu sentido stricto e materializado sob a forma de produto, serviço ou 
tecnologia; 

 Está distribuído pelo mundo, descentralizando a riqueza, pois estará em 
mãos daqueles que souberem como criar, mobilizar e organizar o 
conhecimento, diferentemente da época industrial quando a riqueza 
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pertencia a quem detivesse, regionalmente, os recursos naturais e o 
capital. 

Esses pontos enaltecem o pensamento de Stewart (1998), relacionado ao 

valor do conhecimento, ainda que não mensurado monetariamente, nos leva a 

compreender sua importância na sociedade em que vivemos.   

Uma vez que as organizações atuais são baseadas na informação, é 

importante que esses organismos sejam capazes de adaptarem-se às mudanças da 

“Era da Informação” tornando-se aprendizes eficientes, adequando-se às novas 

exigências, antecipando-se e reagindo às alterações impostas pelo mercado, 

trabalhando a informação e o conhecimento como um capital de valor estratégico. 

Para tanto, é importante compreender as diferenças entre informação e 

conhecimento, neste sentido, torna-se necessário conceituar e diferenciar dados, 

informação e conhecimento. 

2.1 Dados, informação e conhecimento. 

Apesar de possuírem significados diferentes, dados, informação e 

conhecimento estão diretamente ligados. Diante das distintas conceituações, Beal 

(2004, p. 11) identifica como entendimento comum que “um conjunto de dados não 

produz necessariamente uma informação, nem um conjunto de informações 

representa necessariamente um conhecimento”, no entanto, observando a 

complexidade e a relevância de cada um, complementa “transformam-se dados em 

informações agregando-se valor a eles; e informações em conhecimento 

acrescentando-se a elas vários outros elementos”. Assim, um é a base para a 

criação e sustentação do outro. 

Os dados consistem em registros, fatos sem contexto, códigos, letras e 

números sem conhecimento isolado, em si não possuem relevância, propósito ou 

significado, mas que constituem a matéria prima da informação. Para Davenport e 

Prusak (2003), os dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos relativos a 

eventos, na organização correspondem a registros estruturados e armazenados que 

isoladamente não são dotados de significado e não fornecem julgamento nem 

interpretação que conduza a tomada de decisão, porém são indispensáveis à 

informação. De acordo com Beal (2004), os dados transformam-se em informação 

quando são organizados ou combinados de forma significativa. Para que isso ocorra, 
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é necessário que os dados sejam repassados para um receptor e então 

processados, transformados e interpretados conforme as suas perspectivas. 

A informação corresponde à organização, combinação e orientação dos 

dados aos quais são atribuídos significado e contexto. Exige um emissor e um 

receptor, capacidade de análise e pode ser apresentada de forma audível ou visível. 

Sua interpretação está sujeita às perspectivas e julgamentos dos indivíduos, ou seja, 

pode ser compreendida de diferentes formas pelas pessoas. Davenport ePrusak 

(2003) expõem que a informação é constituída a partir da contextualização, 

categorização, cálculo, correção e condensação dos dados, seu objetivo é exercer 

significado para quem a recebe. 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) contribuem: 

A informação proporciona um novo ponto de vista para a interpretação de 
eventos ou objetos, o que torna visíveis significados antes invisíveis ou 
lança luz sobre conexões inesperadas. Por isso a informação é um meio ou 
material necessário para extrair e construir o conhecimento.  

e afirmam que a informação pode ser vista de maneira sintática, que corresponde ao 

seu volume, ou de forma semântica, que tem como premissa o seu significado. Para 

estes autores, a informação corresponde a um fluxo de mensagens, enquanto o 

conhecimento é criado pelo fluxo de informações aliado às crenças e perspectiva de 

quem o detém. 

 O conhecimento por sua vez consiste na prática de agregar valor à 

informação, tem além do significa uma aplicação. É complexo, abstrato e subjetivo, 

difícil de ser traduzido em palavras, pois faz parte das pessoas, está dentro delas 

em forma de experiências, vivências e perspectivas. 

Para Fleury e Oliveira Junior (2001), o conhecimento pode ser entendido 

como informação associada à experiência, intuição e valores. Vaz e Durante (2011, 

p. 52) afirmam que “o conhecimento é a informação com maior consistência e 

necessita do saber humano para ter significado, ou seja, precisa ser assimilado, 

compreendido e direcionado”. 

 Nonaka e Takeuchi (1997) fazem três observações que comparam o 

conhecimento e a informação em suas semelhanças e diferenças onde: 

a) O conhecimento, diferentemente da informação, diz respeito a crenças e 

compromissos. É uma função de uma atitude, perspectiva ou intenção 

específica. 
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b) O conhecimento, ao contrário da informação, está relacionado à ação. 

Possui uma finalidade. 

c) Tanto conhecimento como informação, dizem respeito a um significado. 

São específicos a um contexto e relacionais. 

A relação entre dado, informação e conhecimento está representada no quadro 1. 

Quadro 1 – Relação entre dados, informação e conhecimento. 

 
Fonte: Adaptado de Beal (2004) 

Davenport e Prusak (2003, p. 6 ) definem o conhecimento da seguinte 

maneira: 

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 
informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma 
estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 
informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas 
organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou 
repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 
organizacionais. 

 Para Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento é uma crença 

verdadeira e justificada, além de ser um processo contínuo de interação entre o 

conhecimento tácito e explícito. 

2.2Tipos de Conhecimento 

 O processo de criação do conhecimento organizacional está relacionado 

à capacidade da empresa de identificar, disseminar e incorporar o conhecimento 

existente em suas atividades. Por sua vez, o conhecimento é gerado através dos 

Dados Informação Conhecimento

Registros ou fatos em 
estado bruto

Dados dotados de 
relevancia e propósito

Combinação de Informação 
contextual, experiencia, 

insigts

Facilmente estruturados Inclui reflexão, síntese e 
contexto

De difícil estruturação

Exige mediação humana De difícil captura em 
máquinas

Facilmente Armazenado em 
computadores 

Demanda unidade de 
análise De difícil transferencia

Exige consenso em relação 
ao significado

Facilmente transferíveis
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indivíduos, a organização não produz conhecimento sem as pessoas. O 

conhecimento organizacional é criado a partir do compartilhamento do conhecimento 

individual ao meio em que estão inseridos.  

 Nonaka e Takeuchi (1997) classificam o conhecimento em dois tipos: 

conhecimento tácito e conhecimento explícito. Apresentam alguns conceitos 

relacionados a esta divisão onde um corresponde a uma forma difícil de ser 

articulado e transferido por estar incorporado às experiências individuais e o outro 

tem sua forma especificada em linguagem formal e pode ser transmitido facilmente. 

2.2.1 Conhecimento tácito: 

 O conhecimento tácito é adquirido através das percepções, das crenças 

e dos valores de cada indivíduo, é pessoal e difícil de ser formalizado, o que torna 

difícil sua transmissão e seu compartilhamento com outras pessoas. Possui 

dimensões técnicas e cognitivas, a ele estão incorporados conclusões, insights e 

palpites subjetivos. Sua forma está enraizada nas ações, experiências, emoções, 

valores e ideais do individuo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

Sobre o conhecimento tácito, Antunes (2007, p. 29) contribui: 

Consiste, portanto, em um processo no qual o indivíduo, por meio dos 
conhecimentos adquiridos formalmente, mais a visão que possui do mundo, 
que é impactada por seu sistema de crenças e valores e experiências 
adquiridas, trabalha e utiliza a informação, criando valor, ou seja, 
transformando seu conhecimento em tecnologia, produtos e serviços, 
sobressaindo-se de alguma forma.  

 A difusão do conhecimento tácito é mais difícil, sua aquisição se dá 

geralmente pela prática, tornando-se mais lenta e incerta. Para Nonaka e Takeuchi 

(1997), o conhecimento tácito é o mais importante. Este conhecimento leva tempo 

para ser construído, envolve fatores intangíveis, está na mente das pessoas em 

constante atualização e é difícil de ser copiado, imitado e modificado. 

2.2.2 Conhecimento explícito 

 O conhecimento explícito está ligado às informações, aos dados e aos 

métodos científicos. Nas organizações, está geralmente representado de maneira 

formal e expresso em palavras e em números através de regras e normas, manuais, 

sob a forma de dados brutos ou fórmulas científicas. 
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 Podendo ser facilmente compartilhado, sua forma permite que seja mais 

fácil de ser aprendido, ao mesmo tempo em que é mais vulnerável e necessita de 

maior proteção por parte da empresa. Este conhecimento pode ser processado, 

armazenado e disseminado eletronicamente sendo transmissível em linguagem 

formal e sistemática. Conforme Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento que 

pode ser transmissível é apenas a ponta do iceberg o que reforça a visão de Polanyi 

(1966, apud NONAKA, TAKEUCHI 1997, p. 65) “Podemos saber mais do que 

podemos dizer” que entendemos ser referência ao conhecimento tácito, ou seja, o 

conhecimento não codificado.  

2.3 Conversão do conhecimento 

 A conversão do conhecimento é um processo de interação entre os 

conhecimentos tácito e explícito. Esses conhecimentos são dependentes um do 

outro conforme modelo elaborado e apresentado por Nonaka e Takeuchi (1997, 

p.67).  

Em nossa visão, contudo, o conhecimento tácito e o conhecimento explícito 
não são entidades totalmente separadas, e sim mutuamente 
complementares. Interagem um com o outro e realizam trocas nas 
atividades criativas dos seres humanos. 

 Desta maneira, para que haja a criação e a transmissão do 

conhecimento humano é necessário haver a interação efetiva entre o conhecimento 

tácito e o explícito. Partindo desse pressuposto, há quatro possibilidades de 

conversão do conhecimento: 

 Socialização: De conhecimento tácito em conhecimento tácito. 

 Externalização: De conhecimento tácito em conhecimento explícito. 

 Combinação: De conhecimento explícito em conhecimento explícito. 

 Internalização: De conhecimento explícito para conhecimento tácito. 

 Os quatro modos de conversão do conhecimento estão representados 

no quadro 2. 
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Quadro 2 – Quatro modos de conversão do conhecimento 

 
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi, (1997) 

2.3.1 Socialização 

 O compartilhamento se dá através da observação, da prática e da 

imitação sem a utilização da linguagem formal. Acontece de indivíduo para indivíduo 

de maneira direta pela troca de experiências e habilidades técnicas (dos mestres 

para os aprendizes).  

 A experiência é apresentada como a base da aquisição do conhecimento 

por meio da socialização. Nonaka e Takeuchi (1997, p. 69) afirmam: “O segredo 

para a aquisição do conhecimento tácito é a experiência. Sem alguma forma de 

experiência compartilhada, é extremamente difícil para uma pessoa projetar-se no 

processo de raciocínio de outro indivíduo”. 

 Sendo assim, a socialização pode ser atingida através da interação entre 

funcionários, fabricantes e clientes, por meio de trocas de experiências, discussão 

aberta de problemas e observação prática, o que permite aos participantes, além da 

transferência de experiências, adquirirem novas perspectivas e ideias. 

2.3.2 Externalização 

 Nonaka e Takeuchi (1997, p. 73) asseguram que: “Dentre os quatro 

modos de conversão do conhecimento, a externalização é a chave para a criação do 

conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento 

tácito”. 

Conhecimento Tácito Explícito

Tácito Socialização Externalização

Explícito Internalização Combinação
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 Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), através desse processo o 

conhecimento individual é transferido para a forma articulável por meio de 

metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos: 

a) Metáforas: promovem a externalização do conhecimento através 

da utilização de simbolismos que intuitivamente serão relacionados 

à realidade. 

b) Analogias: utilizam a racionalidade e promovem a compreensão do 

desconhecido a partir do conhecido, eliminando a distancia entre 

os modelos lógicos e mentais. 
c) Conceitos, hipóteses ou modelos: tratam da modelagem dos 

conceitos criados geralmente a partir das metáforas, o ideal é que 

sejam retratados adequadamente em linguagem formal. 

 Este processo ocorre do indivíduo para o coletivo, onde se deposita 

muita confiança na linguagem figurada e no simbolismo. Os conceitos adquiridos 

devem ser expressos em forma de linguagem sistemática e lógica coerente, no 

entanto, em termos empresariais a verbalização pode não ser apresentada de 

maneira eficaz, por isso a importância de um processo de comunicação eficiente 

para a conversão desse conhecimento. 

2.3.3 Combinação 

A combinação consiste no método de geração de conhecimento a partir 

da junção, classificação, acréscimo de informações e categorização dos diferentes 

conhecimentos explícitos existentes de maneira crítica para possibilitar a formação 

de novos conceitos organizacionais que, conforme a sua necessidade, poderão 

produzir melhorias em suas estratégias, serviços e produtos. (NONAKA, TAKEUCHI, 

1997), 

Fundamenta-se na troca de informações com formato explícito, está 

relacionado com os meios de tecnologia da informação e comunicação, uma vez que 

os indivíduos poderão trocar e combinar seus conhecimentos através de reuniões, 

documentos, conversas telefônicas, e-mails, bancos de dados, redes sociais, entre 

outros. Este método também através da educação formal, dos cursos e de 

treinamentos. 
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2.3.4 Internalização 

 De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997) a internalização pode ser 

alcançada pelos indivíduos tanto “reexperimentando” experiências vividas por outros 

colaboradores, como através da leitura ou ouvindo histórias de sucesso, que fazem 

com que as pessoas sintam o realismo dos fatos. A experiência prática é 

fundamental neste modo, pois quando a maioria dos colaboradores internaliza e 

vivencia os novos conceitos, o conhecimento tácito torna-se parte da cultura 

organizacional. 

Dá-se pelo aprender fazendo, pela verbalização, pela expressão do 

conhecimento em forma escrita como em documentos, manuais, relatórios ou por 

meio de histórias orais que auxiliam os indivíduos a internalizarem suas experiências 

e aumentarem seus conhecimentos. 

2.4  Criação do Conhecimento 

 Criar conhecimento não é uma questão apenas de aprender com os 

outros ou obter conhecimento externo. O núcleo da criação do conhecimento é por si 

mesmo, muitas vezes, uma interação trabalhosa e intensa entre os membros da 

empresa. O conhecimento é criado através de uma interação intensiva entre o 

interno e o externo. A criação do conhecimento organizacional é um processo 

contínuo entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. A interação entre 

os quatro modos de conversão do conhecimento criados por Nonaka e Takeuchi 

(1997) formam uma cadeia, denominada pelos autores de “espiral do 

conhecimento”.  

 O processo na espiral do conhecimento inicia-se com a socialização, que 

desenvolve um campo de interação e promove o compartilhamento de experiências. 

Logo após, o modo externalização induzido pelo diálogo ou reflexão coletiva, 

utilizando a metáfora e a analogia, auxiliam os componentes da equipe articular o 

conhecimento oculto. Em seguida, a combinação é provocada pelo conhecimento 

recém-criado e do já existente de tal forma que materializa-se em um novo produto 

ou serviço. Por fim, a internalização é gerada pelo aprender fazendo. A figura 1 

exemplifica este conceito e seu conteúdo. 
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Figura 1 – Espiral do conhecimento 

 
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi, (1997) 

 Cada modo de conhecimento gera um conteúdo diferente, a socialização 

gera conhecimento compartilhado, a externalização origina o conhecimento 

conceitual, a combinação ocasiona o conhecimento sistêmico e a internalização 

provoca o conhecimento operacional.  

 Na teoria de Nonaka e Takeuchi (1997), a geração do conhecimento 

organizacional se dá de forma espiral com início no nível individual e subindo até os 

departamentos e a organização. Há cinco condições em nível organizacional que 

promovem a espiral do conhecimento: 

a) Intenção: é a aspiração de uma empresa para atingir suas metas. 

b) Autonomia: permite que todos os membros da organização executem 

ações de forma autônoma. 

c) Flutuação e Caos Criativo: estimulam a interação entre a empresa e o 

ambiente externo. 

d) Redundância: é a existência de informações que superam as 

exigências operacionais imediatas dos funcionários. 

e) Variedade de requisitos: consiste na forma como as informações são 

apresentadas. O ideal é que seja de forma flexível e acessível a 

todos. 
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2.5  Capital Intelectual 

De acordo com Probst, Raub e Romhardt (2002), o conhecimento trata do 

conjunto de habilidades que o indivíduo possui para solucionar problemas. Logo, 

está diretamente relacionado às pessoas e não às maquinas. Nonaka e Takeuchi 

(1997) corroboram esta ideia ao afirmarem que o conhecimento  só pode ser criado 

por indivíduos, uma organização não pode criar conhecimento sem pessoas. Na 

empresa a criação do conhecimento deve ser vista como um processo que amplia e 

materializa o conhecimento individual em empresarial. 

O capital intelectual passou a fazer parte dos ativos das empresas, sendo 

classificado como ativo intangível, é a capacidade humana que revela uma série de 

benefícios à organização através da criatividade, do conhecimento e das habilidades 

de solucionar problemas. De acordo com Stewart (1998, p. 13) “O capital intelectual 

é a soma do conhecimento de todos em uma empresa”. Dessa forma, o fator 

humano passa a ter maior participação por ser o detentor do conhecimento 

existente. 

Fleury e Oliveira Júnior( 2001, p. 18) afirmam: 

Ativos invisíveis, como conhecimento organizacional, não podem ser 
negociados ou facilmente reaplicados por competidores, à medida que 
estão fortemente enraizados na história e na cultura da organização. Tais 
ativos são acumulados lentamente ao longo do tempo. Quanto mais 
específico à empresa for o ativo, mais durável ele será e mais difícil será 
para os competidores imitá-lo.  

Antunes (2007) afirma ser o capital intelectual um conjunto de valores 

intrínsecos que agregam valor às organizações. Desta maneira, a Gestão do 

Conhecimento auxilia na localização dos conhecimentos existentes proporcionando 

à organização a possibilidade de aprender e compartilhar o conhecimento conforme 

sua necessidade. 

Bueno (2003 apud SILVA, 2007), a respeito do capital intelectual, divide-o 

em três áreas: Estrutural, Relacional ou Social e Humano, onde o primeiro refere-se 

ao conhecimento e à cultura da organização, o segundo aos relacionamentos 

internos e externos à organização e, por fim, o terceiro ao conhecimento que cada 

indivíduo possui e compartilha com a organização.  

 De acordo com Antunes (2007) o desenvolvimento do conhecimento 

aliado às tecnologias disponíveis agrega valor às organizações. A tecnologia da 

informação é capaz de acelerar os processos e as atividades inerentes ao ser 



24 
 
humano, no entanto, a economia do conhecimento busca os valores e os 

significados que apenas esse ser é capaz de dar aos processos e às informações 

contidas na tecnologia. Dessa maneira, a tecnologia é um meio e não um detentor 

do desenvolvimento do conhecimento organizacional. 

2.6 Aprendizagem organizacional 

O conhecimento organizacional vai além do que é aprendido 

individualmente, ele é a tradução e transformação do conhecimento individual em 

práticas para a organização. 

 Senge (2006, p.37) afirma que as organizações que aprendem são:  

organizações nas quais as pessoas expandem continuamente a sua 
capacidade de criar os resultados que realmente desejam, onde se 
estimulam padrões de pensamento novos e abrangentes, a aspiração 
coletiva ganha liberdade e onde as pessoas aprendem continuamente e 
aprendem juntas. 

 Para que exista o conhecimento organizacional, é necessário haver essa 

interação e relação de aprendizado entre os colaboradores. Senge (2006, p. 37) 

também afirma que “As organizações que terão sucesso no futuro serão aquelas 

que descobrirem como cultivar nas pessoas o comprometimento e a capacidade de 

aprender em todos os níveis da organização.” Assim é necessário entender que o 

capital Humano não é composto de pessoas que movimentam os ativos da 

organização, elas mesmas são os ativos e podem ter seu valor desenvolvido e 

aumentado como qualquer outro ativo. Silva (2007, p. 145) afirma: 

As organizações que se voltaram para a gestão do conhecimento 
necessitam de uma abordagem que veja a organização como uma 
comunidade humana, cujo conhecimento coletivo representa um diferencial 
competitivo em relação à concorrência. É no conhecimento coletivo que se 
baseiam as competências competitivas essenciais. 

A Gestão do conhecimento organizacional visa mais do que criar novos 

conhecimentos, seu principal objetivo é trabalhar de forma estratégica todo o 

conhecimento já existente.  

2.7 Produção e compartilhamento do conhecimento 

 Considerando em pouco tempo, as estruturas tornavam-se obsoletas e 

desvalorizadas, as empresas tornaram-se dependentes do conhecimento. Sapiro 

(1993, p. 107) afirmou: “Quanto mais inteligente a organização, mais chances ela 
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terá de sobrevivência e crescimento”. Porém, o grau de inteligência empresarial 

dependerá da comunicação e constante transferência de informações entre os 

indivíduos e os grupos. 

 De acordo com Fleury e Oliveira Júnior (2001) as empresas são meios 

eficientes para a criação e a transferência do conhecimento, por isso devem 

organizar os conhecimentos existentes de tal forma que sejam desenvolvidos e 

aplicados melhor do que pelos concorrentes. Do mesmo modo que os colaboradores 

possuem suas experiências individuais e agregam valor às organizações, estas 

podem e devem atuar de tal forma que o conhecimento já existente seja também 

agregado àqueles que irão desenvolvê-los a fim de se tornarem mais vantajosos. É 

importante que a empresa transforme o saber dos colaboradores em propriedade 

coletiva, ou seja, comum a todos. 

 Segundo Silva (2007, p. 31) “Administrar os conhecimentos permite gerir 

os conhecimentos individuais que integrem uma organização de maneira que possa 

acumular, manejar e difundir entre todos os integrantes de uma companhia”. O 

processo de transferência do conhecimento é complexo, e gerir o conhecimento 

significa reunir, criar, difundir e compartilhar as informações, no entanto, para que 

isso ocorra existe uma dependência das pessoas que detém as informações e 

possuem razões para transmitir ou não aquilo que sabem, afinal, o conhecimento 

que não é compartilhado pode ser facilmente perdido. 

 Para Sapiro (1993, p. 109 e 110): 

A habilidade com que as organizações coletam, analisam e implementam os 
resultados das informações integrando-as ao processo de melhorias 
contínuas de suas atividades  é critério de excelência nos negócios [...] A 
iniciativa de simplesmente coletar e disseminar informação pela empresa 
não é suficiente para que a mesma maximize o potencial e tenha vantagem 
competitiva. 

 É necessário transformar essas informações em conhecimento, 

observando-se as necessidades daqueles que irão utiliza-lo. Possuir a informação 

certa e empregá-la no momento oportuno dará a uma organização vantagem sobre 

as demais. 

 Segundo Stewart (1998, p. 11),  

O conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que produzimos, 
fazemos, compramos e vendemos. [ ...] administrá-lo - encontrar e estimular 
o capital intelectual, armazená-lo e compartilhá-lo - tornou-se a tarefa 
econômica mais importante dos indivíduos, das empresas e dos países. 
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Com a necessidade de ter controle e habilidade para captar e transmitir o 

grande fluxo de informações que giram no ambiente organizacional diariamente, a 

tecnologia da informação auxilia no processo de armazenagem, manipulação e 

distribuição da informação. De acordo com Stewart (1998) a tecnologia da 

informação pode acelerar as atividades, mas a empresa só estará voltada para o 

conhecimento quando estiver conscientizada e envolvida profundamente em um 

nível de busca pelo valor intrínseco das informações e não apenas na 

automatização e transmissão de atividades.  

 Fleury e Oliveira Júnior (2001) argumentam que a difusão estratégica do 

conhecimento e sua transferência deliberada são distintas. As organizações devem 

ter controle da propagação de informações para não perder o foco do que é 

realmente relevante para cumprir seu propósito. Para que haja a transferência de um 

determinado conhecimento é necessário definir sua importância, como será 

compartilhado, suas vantagens e como será protegido.  

O desenvolvimento, internalização e expansão do conhecimento tácito, 

que o faz coletivo, é importante para que os colaboradores façam parte do processo, 

estando em conjunto esse conhecimento passa a ser vantajoso, uma vez que 

precisa ser praticado, sua propagação para outras empresas é dificultada. 

Schlesinger et. al.(2008) apresenta dez processos que podem ser 

utilizados para a criação e a expansão, ou compartilhamento do conhecimento, a 

saber: 

a) Educação Corporativa – Consiste no processo de desenvolvimento 

intelectual dos colaboradores onde o conhecimento é construído 

através da educação oferecida. 

b) Memória Organizacional – Garante a otimização da criação do 

conhecimento, mantém as informações e preserva e disponibiliza o 

conhecimento para seu uso e reuso promovendo a conversão do 

conhecimento tácito em explícito. 

c) Mapa do conhecimento – É a maneira de localizar os conhecimentos 

mensuráveis e combiná-los para que possam ser facilmente 

encontrados. Serve de base para a transformação do conhecimento 

individual em coletivo. 
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d) Portais corporativos de conhecimento – Ambiente virtual no qual é 

possível encontrar suporte para as decisões, ferramentas de trabalho 

e troca de experiências. Facilita o fluxo de informações e 

conhecimento e possibilita a interação e colaboração entre pessoas. 

e) E-Busines – Estrutura de negócios on-line onde, além da 

comercialização, é possível o aprendizado através da colaboração dos 

clientes e parceiros, por facilitar a troca de informações, ideias e 

experiências. Possibilita a reflexão relativa a produtos e serviços, o 

que auxilia na produção do conhecimento tácito. 

f) Benchmarking – É a aquisição do conhecimento através da 

observação e sua aplicação no desenvolvimento dos melhores 

produtos, serviços ou métodos. 

g) Comunidades de Prática – Geralmente são comunidades informais, 

compostas normalmente por pessoas de diferentes áreas de atuação, 

é uma excelente forma de transformar o conhecimento tácito em 

explicito, pois permite a troca de experiências, a discussão de 

situações e busca por conselhos. Se utilizadas no ambiente 

organizacional, podem ser impulsionadoras do conhecimento. 

h) Sistemas de Informação – Forma eficaz de agrupar os conhecimentos 

explícitos e colaborar na construção do conhecimento coletivo, pois 

acelera a transferência e a criação deste através das diferentes 

tecnologias disponíveis. 

i) Gestão de pessoas alinhada à criação do conhecimento – enfatiza um 

ambiente propício e atrativo para o desenvolvimento da criatividade, 

inovação e aprendizado organizacional. Necessita de uma nova 

política de visão de RH para o recrutamento e manutenção de 

profissionais do conhecimento, estes por sua vez são capazes de 

acumular, gerar, atualizar, converter e compartilhar tanto 

conhecimento tácito como o explícito. 

j) Gestão de Conversas – Forma mais fácil de externalização e 

socialização do conhecimento, através deste formato é possível trocar 

e melhorar ideias, absorver e eliminar conceitos indesejáveis, propor e 

analisar soluções criando assim novos conhecimentos tanto tácitos 

como explícitos. 
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A interação entre as pessoas ainda é a melhor ferramenta para a criação 

e transferência do conhecimento. Entretanto essa interação depende de fatores 

humanos e organizacionais que nem sempre lhes são favoráveis. É necessário que 

o aprendizado seja constante para que assim o conhecimento seja transformado em 

técnica e em vivência. O próximo capítulo abordará a gestão do conhecimento a 

partir do profissional de secretariado executivo, suas práticas, perfil e atuação. 
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3 O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO E A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

Como qualquer outra profissão, o Secretariado tem passado por diversas 

mudanças com o decorrer dos anos. De acordo com Veiga (2007), o secretariado é 

a profissão que mais passou por modificações decorrentes do advento da tecnologia 

e da informática que passou a fazer parte do ambiente de trabalho fazendo com que 

as tarefas e a rotina fossem totalmente modificadas, sendo realizadas de maneira 

mais eficiente e eficaz, resultando no ganho de tempo e qualidade para o 

profissional de secretariado. 

 Conforme Brun, Cechet e Neumann (2011), partir do processo de 

downsizing¹, o secretariado passou a desenvolver atividades que antes eram 

executadas pela média gerência, exigindo do profissional uma busca maior por 

qualificação, habilidades e conhecimento que permitisse a execução de suas novas 

competências com segurança e profissionalismo. Apesar do desenvolvimento da 

profissão e da agregação de novas competências, a visão tradicional ainda permeia 

o ambiente organizacional ao passo que o mercado exige a quebra de paradigmas e 

a evolução da profissão com uma nova visão inerente à práxis e a cientificidade. 

Neste capítulo, abordaremos os princípios e o desenvolvimento do perfil secretarial e 

sua contribuição ao ambiente organizacional através da gestão do conhecimento.  

3.1 Histórico e perfil da profissão secretariado executivo 

3.1.1 Histórico da profissão no mundo 

A profissão de Secretariado tem como antepassado o escriba, profissional 

que atuava junto aos povos que desenvolveram a escrita e o comércio na idade 

antiga. Natalense (1998, p. 5) a respeito do escriba oriental afirma:  

é o homem que domina a escrita, faz as contas, classifica os arquivos, 
redige as ordens, aquele que é capaz de recebê-las por escrito e que, por 
conseguinte, é naturalmente encarregado da sua execução. 

Na idade média, a função de secretário ficou restrita aos monges, de 

acordo com Santos e Cegan (2007) os monges medievais abandonavam as 

espadas para dedicarem-se a trabalhos voltados para o registro do pensamento 

filosófico-cristão. Já Portela e Schumacher (2006) informam que estes monges 

atuavam como copistas e arquivistas.  

¹ downsizing: técnica da Administração que visa reestruturar o processo organizacional reduzindo 
os níveis hierárquicos de uma empresa 
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Conforme Moreira (2004, p. 6) a partir da revolução comercial, na idade 

moderna, a necessidade da profissão de secretário reaparece, para assessorar o 

capitalismo dominado por comerciantes, banqueiros e armadores. A partir da 

primeira fase da revolução industrial, a nova estrutura empresarial exigia as funções 

de assessoria administrativa que consolidou o papel da profissão de secretariado, 

que tornou-se comum apenas na segunda fase desta revolução com o surgimento 

da primeira maquina de escrever. 

Com as duas guerras mundiais, o homem vai para a guerra e surge a 

necessidade da mão de obra feminina. De acordo com Santos e Cegan (2007) a 

profissão de secretariado apresentou um crescimento considerável depois da 

segunda guerra mundial, pois o mercado de trabalho abriu as portas para a mão de 

obra feminina, inicialmente na Europa e nos Estados Unidos, uma vez que os 

homens, que até então sustentavam as famílias, estavam no campo de batalha, as 

mulheres passaram a assumir as responsabilidades financeiras da família. Desta 

maneira, a partir de 1930 a profissão de secretariado tonou-se eminentemente 

feminina até por volta do ano 2000 quando, segundo Camargo (in D’Elia, Amorim e 

Sita, 2013) os homens timidamente passaram a ingressar nos cursos de 

secretariado retornando ao mercado de trabalho. Oliveira (2011, p. 103) contribui: 

Apesar de homens e mulheres terem por um período contribuído 
particularmente com suas características e perfis nesta profissão, hoje se 
torna claro o quanto essa profissão evoluiu não colocando mais homem ou 
mulher como principal representante da profissão, contando com a volta dos 
homens para a profissão, provando que gênero não é mais visto como 
prioridade e sim a competência e profissionalismo que o perfil de 
secretariado executivo exige do profissional.  

A inserção masculina é confirmada através de Baptista e Camargo (apud 

D’Elia, Amorim e Sita, 2013, pg. 75) “Os homens se interessam pela profissão, 

trazendo um forte componente de ‘miscigenação’ no gênero e assim mais 

profissionalização, deixando para trás a ideia de uma profissão exclusivamente 

feminina”. 

3.1.2 Histórico da profissão no Brasil 

A função de Secretariado desenvolve-se no Brasil a partir de 1950 com a 

chegada das empresas multinacionais ao país, conforme Portela e Schumacher 

(2006), nesta época a secretária era responsável por pequenas tarefas como 

taquigrafia, datilografia, arquivo, atendimento telefônico e anotações de recados. Na 
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década de 1960, ter uma secretária era sinônimo de status, no entanto, houve uma 

valorização deste profissional por parte dos empresários brasileiros. Surge o clube 

das secretárias. Nos anos da década de 1970 surgem as associações de classe, a 

secretária passa a ser membro da gerencia. Moreira (2004, p.10) descreve a 

atuação da secretaria nesse período da seguinte maneira: 

Ela passa a dirigir a sua rotina sem interferência da gerência, assume novos 
papeis, participando de reuniões para redigir ata, supervisiona o trabalho de 
equipes de apoio administrativo, começa a participar da administração do 
tempo do gerente. Seu treinamento passou a abordar comportamento, 
relacionamento interpessoal, administração de tempo e princípios da 
gerência. 

De acordo com Brun, Cechet e Neumann (2011), a partir de 1980, com o 

despertar da era da qualidade e da informática e após a regulamentação da 

profissão, secretária e gerente passam a agir em conjunto formando uma equipe.  

Segundo Portela e Schumacher (2006, p. 6) “a profissionalização faz com que o 

secretário passe a exercer sua profissão com muito mais responsabilidade, 

buscando maior aprimoramento, conscientização profissional, formação técnica e 

aperfeiçoamento cultural”. 

Já na década de 1990, de acordo com Santos e Cegan (2007), a 

profissão de secretariado passou por um dos seus melhores momentos com o 

avanço dos recursos tecnológicos que otimizaram as atividades secretariais, desta 

forma observa-se a tendência da organização explorar ao máximo as 

potencialidades deste profissional que apresenta características de 

empreendedorismo, assessoria jurídica e gestão. Nessa década a profissão de 

secretariado projeta-se internacionalmente sendo realizados os primeiros Simpósios 

Internacionais. 

A partir dos anos 2000, nota-se a busca por melhorias referentes a 

profissão e suas necessidades, além do desenvolvimento das competências do 

profissional de secretariado, Leauthier (apud  D’Elia, Amorim e Sita, 2013) destaca a 

criação de fóruns de debates, apresentação de trabalhos científicos, criação da 

Revista Excelência e ações coordenadas para manter a qualidade dos cursos de 

formação em secretariado.   
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3.1.3 Perfil profissional 

De acordo com Neiva e D’Elia (2009), houve mudanças no perfil do 

secretario. Suas competências foram ampliadas assim como o seu nível de 

responsabilidades. As suas percepções relacionadas ao ambiente, às pessoas, aos 

códigos implícitos e explícitos, o controle das emoções e a visão holística facilitarão 

as relações e as demandas entre os gestores, clientes e fornecedores. No quadro 3 

apresenta-se uma projeção do perfil do profissional de secretariado executivo a 

partir da década de 1970. 

Quadro 3 – Perfil do profissional de secretariado 

 
Fonte: Garcia e D’Elia (2005, p. 24) 

 Neves (2007) afirma que diante das exigências do mercado atual o 

profissional de Secretariado Executivo deve apresentar efetivamente suas aptidões 

e conhecimentos. Ter um curso superior não é suficiente, este profissional deve 

apresentar o maior número de qualidades empresariais de forma harmônica em 

relação às necessidades organizacionais. 

 Garcia e D’Elia (2005) afirmam que a profissão de secretariado não só 

acompanhou o desenvolvimento da história, como também criou a sua própria 

identidade, tanto através das transformações no seu perfil profissional e das 

competências a ele atribuídas, quanto no nível de responsabilidades adquiridas. 

Sabino e Marchelli (2009, p. 7) acrescentam que:  

Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 Século XXI

A experiência é a 
ferramenta usada no 

comando

O grau de escolaridade é 
sua ferraenta de comando

Sua performance é sua 
ferramenta de comando

O profissional e sua 
equipe são a ferramenta 
para o sucesso de ambos

Acomodado Confiante Curioso Estudioso

Dependente Político Independente
Tem visão global das 

coisas

Resistente às mudaças Ajusta-se às mudanças Gera mudanças Lidera mudanças

Carreirista Procura-se cooperar Facilitador Criativo e empreendedor

Seu salário é determinado 
pela empresa 

Seu salário é negociado 
pela empresa

Seu salário é conquistado 
pela importância do seu 

trabalho

Seu salário é conquistado 
pelo resultado do seu 

trabalho e de sua equipe

Seu conhecimento é fruto 
da experiencia 

profissional

Seu conhecimento é 
baseado na teoria 

acadêmica

Seu conhecimento é fruto 
da aplicação prática da 

teoria

Seu conhecimento é fruto 
do apendizado contínuo
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Diante das novas concepções das teorias organizacionais que consideram 
cada membro da corporação como um colaborador essencial para a 
definição de estratégias e realização de objetivos, os secretários mais bem 
formados disponíveis no mercado de trabalho passam a ocupar cada vez 
mais posições de destaque dentro das organizações empresariais. 

 Sendo assim, estes profissionais estão preparados para tomar decisões 

e atuar como líderes. São capazes de participar do planejamento estratégico e estão 

aptos para gerir o ambiente em que estão inseridos. Considerando Schelesinger et. 

al. (2008) nota-se que essas características fazem parte do perfil do trabalhador do 

conhecimento, que passa de mero executor de tarefas e especialista em apenas 

uma área pra tornar-se flexível, multidisciplinar, apto para trabalhar em equipe e 

solucionar problemas. Dessa maneira o profissional de secretariado é também um 

trabalhador do conhecimento.  

3.2 Conhecimento secretarial 

Para Camargo (apud D’Elia, Amorim e Sita, 2013), a profissão de 

secretariado devido à sua formação é multitarefadas e multifacetadas, pois além de 

incluir conhecimentos em técnicas secretariais, abrange conhecimento em línguas 

estrangeiras, administração, economia, marketing, estatística e direito. Acrescenta-

se conhecer técnicas em relações públicas e sociais, espera-se que tenha 

habilidades como criatividade, estratégia de negócios e espírito empreendedor, 

saiba planejar, trabalhar em equipe e seja flexível em situações adversas. Existe 

uma gama de atividades diferentes desenvolvidas pelos profissionais de 

secretariado executivo para cada empresa, gestor e executivo, agregando valor e 

competências aos diferentes estilos gerenciais. 

 A respeito do ato de secretariar, Jurkevicz (2009 p. 13) recomenda: 

O ato de secretariar, não deve ater-se à informações técnicas e a rotina 
operacional a qual muitas vezes está submetida. É necessário que se 
observe todos os assuntos nos quais ficamos envolvidos quando 
assessoramos e utilizar as ferramentas técnicas e intelectuais das quais 
dispomos para trabalhar organizadamente com a variedade de 
conhecimentos e informações que nos são cobradas todo o tempo. 

 O perfil do Secretario Executivo deve abranger conhecimento técnico e 

especializado em sua área de atuação. É importante que além das suas atividades 

rotineiras ele conheça o segmento em que sua empresa atua, esteja familiarizado 

com a linguagem utilizada por sua rede de contatos, com os produtos oferecidos e 

seu público alvo, que acompanhe o mercado estando atento às informações 
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publicadas e sua utilização no ambiente em que atua. Nesse sentido, Mota e 

Magalhães (apud D’Elia, Amorim e Sita, 2013) argumentam que “o secretário deve 

ser um profundo conhecedor da cultura e filosofia da organização”, essa atitude 

fornece ao profissional, segurança na execução das suas atividades e na orientação 

dos colaboradores que auxiliam nas atividades secretariais.  

3.2.1 Conhecimento técnico  

Comumente, o trabalho do profissional de Secretariado é identificado por 

suas rotinas, é apresentado como mero assessor burocrático, a este profissional 

pede-se que saiba redigir e organizar documentos, conhecer a rotina administrativa, 

controlar e organizar agendas e arquivos, preparar viagens, reuniões e eventos, 

realizar contatos telefônicos, fazer follow-up. Sem poder de decisão executa um 

trabalho secundário.  

Sabino e Merchelli (2009) afirmam que o Secretário Executivo é um 

assessor pessoal que possui entre suas tarefas a organização das rotinas dos 

líderes amparado nas ciências administrativas e seus conceitos básicos de tarefas a 

serem executadas. Neiva e D’Elia (2009) acrescentam que cabe ao profissional de 

secretariado atuar entre clientes internos, externos e fornecedores, controlar e 

gerenciar informações, administrar processos de trabalho e auxiliar para que as 

soluções e decisões sejam tomadas com qualidade. 

Afonso (2002, apud SANTOS; CEGAN, 2007, p. 14) a respeito das 

atribuições do profissional de secretariado, define: 

O profissional de secretariado executivo, mais conhecido atualmente como 
assessor executivo, é peça importante nesse processo, tanto nas tarefas 
administrativas e organizacionais, como na tomada de decisões 
importantes, pois atua como um líder, que é “pago” para pensar e não mais 
apenas para executar tarefas.  

Nesse sentido, Neiva e D’Elia (2009, p. 46) corroboram “seu desafio, 

como profissional, extrapola leitura, triagem e encaminhamento de informações. É 

necessário conectá-las, tendo como diretriz o conhecimento global”. É importante 

que o secretário esteja atualizado com recursos tecnológicos, capazes de gerar 

rapidez à disseminação das informações e conhecimentos. Por estar inserido no 

processo gerencial das organizações e atuar ao lado do poder decisório, o 

profissional de secretariado precisa estar ciente e bem preparado para lidar e 
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gerenciar o fluxo de informações que recebe com a qualidade e agilidade necessária 

no auxílio ao gestor. 

3.2.2 Conhecimento Intelectual 

De acordo com Brun, Cechet e Neumann (2011) o profissional de 

Secretariado em sua adequação ao novo perfil precisou buscar qualificação no 

campo intelectual por meio dos cursos técnicos e superiores em secretariado, 

aperfeiçoar suas técnicas através dos cursos de idiomas, redação, oratória, 

informática, liderança, relacionamento interpessoal e motivação, desenvolver a troca 

de experiências com profissionais da área secretarial e manter-se atualizado através 

da leitura de jornais e revistas. Para acompanhar as tendências mercadológicas e 

organizacionais, o profissional de secretariado deve estar em constante qualificação, 

aprendizado e reciclagem. 

Sabino e Marchelli (2009) através de suas observações apresentam que 

no âmbito prático os profissionais que executam atividades secretariais em seu 

trabalho utilizam muito pouco técnicas, teorias e reflexões científicas. Cabendo-lhes 

apenas utilizar conceitos e sistemas já prontos os quais não lhes possibilita a 

exploração do conhecimento e dos princípios da cientificidade, ao passo que as 

competências técnicas exigidas na maioria das vezes são apenas para a aplicação 

das rotinas já conhecidas. No entanto, o secretariado não deve ser considerado 

apenas por sua prática profissional, é preciso que o profissional de secretariado 

tenha conhecimentos específicos e compreendam a complexidade teórica do seu 

trabalho. 

Nonato Júnior (2009, p. 136) contribui: 
Reduzir a potencia do secretariado às técnicas de trabalho, confirmando-o 
em um campo de praticismo, seria negar toda a evolução intelectual pela 
qual este conhecimento passou nas ultimas décadas. O fato de uma ciência 
ter seu objeto de estudo de natureza aplicada não o destitui de estatuto de 
ciência. 

A respeito do profissional de secretariado e a procura de novos 

conhecimentos Medeiros e Hernandes (2010, p. 317) corroboram: 

O desempenho de suas tarefas exige a procura de novos conhecimentos, 
reciclagem constante, participação em cursos e treinamentos. O profissional 
de secretariado deve ter a mente aberta para acompanhar o 
desenvolvimento do conhecimento e implementá-lo em suas habilidades. 
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Nonato Júnior (2009) argumenta que foi atuando como assessor 

possuidor de conhecimento em diversas áreas, que o secretário partiu de um estado 

operacional para funções de ordem estratégica e então para a necessidade da 

cientificidade em assessoria. Este autor propõe um alinhamento entre teoria e 

prática de tal forma a alertar o profissional de secretariado enquanto assessor e 

gestor do conhecimento, não só de suas capacidades no âmbito organizacional, mas 

das possibilidades da cientificidade. Desta forma apresenta uma configuração de 

como a gestão do conhecimento pode ser desenvolvida do ponto de vista intelectual 

onde torna-se necessário: 

a) Ter conhecimento sobre a história e o desenvolvimento do pensamento 

científico e do seu processo epistemológico. 

b) Refletir sobre as ciências sociais na atualidade, suas fronteiras, limites 

e demandas. 

c) Pensar a assessoria enquanto atividade geradora de conhecimentos 

complexos; 

d) Indagar sobre a possibilidade de aplicação do conhecimento secretarial 

e suas condições de gestão; 

e) Relacionar conceitos de Informação, Tecnologia, Educação, Ciência e 

Filosofia com as demandas do saber secretarial na atualidade. 

3.3 Gestão do conhecimento na profissão de secretariado 

Segundo Antunes (2007), apenas o ser humano tem a capacidade de transformar as 

informações em conhecimento, esta transformação se dá através das experiências e 

características pessoais do indivíduo e o seu emprego torna-se uma habilidade. 

Santos e Cegan (2007), afirmam que diante das alterações do mercado competitivo 

de trabalho, onde informação e conhecimento tornam-se parte do perfil de qualquer 

profissão, o profissional de secretariado precisou acompanhar essas exigências.  

De acordo com Grion (2008, apud SOUSA, MAIER e MAÇANEIRO, 

2013), o profissional de secretariado para manter-se no mercado de trabalho, 

necessita estar em constante atualização de conhecimentos, se houver acomodação 

com o que aprendeu em seu cargo, poderá consequentemente ser substituído por 

máquinas modernas ou por pessoas mais qualificadas diante da competitividade. 

Conforme Vaz e Durante (2001, p. 52) “O Secretario Executivo precisa entender a 
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complexidade da sua função e com sua atuação consolidar seu papel como gestor 

do conhecimento secretarial”.  
A gestão do conhecimento secretarial é um processo que requer 
competências por parte do secretário executivo, no sentido de entender 
como ocorrem os processos no meio em que atua, visualizando quais 
informações e conhecimentos circulam, quais são significativos e, por fim, 
merecem ser gerenciados, registrados e compartilhados e o que tudo isso 
implica para a organização. (VAZ; DURANTE 2001, p. 55) 

O secretário executivo, enquanto gestor do conhecimento deverá ter 

amplo conhecimento técnico, conhecer muito bem o ambiente em que está inserido, 

estar atento aos objetivos e metas empresariais e ser comprometido com o 

crescimento organizacional. Schumacher e Portela (apud D’Elia, Amorim e Sita, 

2013) observam que: 
O conhecimento da função e do ambiente de trabalho de maneira profunda 
e profissionalizada faz do profissional um exímio descobridor de novos 
saberes com a rápida percepção da obsolescência de funções e atividades 
disseminadas diariamente pelo macroambiente. 

Nesse contexto organizacional, a respeito da atuação profissional do 

secretario executivo, Medeiros e Hernandes (2010, p.1) afirmam que                       

“A busca incessante de novos conhecimentos, a observação permanente no 

laboratório dos escritórios, o espirito de pesquisa, o interesse pelas descobertas 

tecnológicas modernas podem determinar o sucesso profissional de secretárias”. 

Santos e Cegan (2007) acrescentam que a gestão do conhecimento surgiu para 

proporcionar a evolução e sucesso nos negócios. Para que isto ocorra, o profissional 

de secretariado executivo, precisa atuar como participante integral e como elo nos 

processos, é necessário saber quais são os conhecimentos imprescindíveis para a 

execução do seu trabalho, aqueles que são altamente desejáveis e os que fazem 

cada atividade ou processo serem executados com excelência. 

Santos e Cegam (2007, apud SOUSA; MAIER; MAÇANEIRO 2013, p. 6) 

expõem o seguinte: 
Para que o profissional de Secretariado Executivo acompanhe as 
exigências do mercado de trabalho, saber manusear o seu conhecimento é 
algo de grande valia. Desta maneira a gestão do conhecimento é importante 
no desempenho da sua função, além de ser processo em que os envolvidos 
só tem a ganhar, pois quando o conhecimento é disseminado ele não 
diminui. Se o conhecimento que se tem não for utilizado com frequência ele 
acaba esquecido.   

 Vaz e Durante (2001, p. 49) apresentam que “É imprescindível que o 

secretário executivo, atuante na gestão organizacional, tenha pleno conhecimento 

do que está gerindo, como faz e por que faz”. Nonato Júnior (2009, p. 24) contribui: 
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Assim atuamos em gestão do conhecimento a partir do momento em que 
criamos conceitos que dão significado e encaminhamento às nossas 
vivências cotidianas. Esta postura visa romper com a hierarquia da ciência 
sobre as experiências da vida, propondo um diálogo entre o ser e o saber.  

Sendo assim, para ser gestor do conhecimento o Secretário Executivo 

precisa conhecer todo o processo de trabalho, ter visão global da organização e 

estar atualizado com sua área de atuação.     

3.4 Captação e difusão do conhecimento através do Secretario Executivo 

 Conforme Santos e Cegan (2007), o profissional de secretariado diante 

da gestão do conhecimento empresarial tem como responsabilidade distribuí-lo 

como multiplicador e estimular a cultura do conhecimento na organização. A melhor 

forma de implantar a gestão do conhecimento depende da missão que a empresa 

possui e dos tipos de conhecimentos necessários para que os processos sejam 

executados. As estratégias podem variar desde disseminar a melhor maneira para a 

execução de uma atividade, até a criação de um banco de dados que estará 

disponível para ser alimentado com colaboração dos funcionários da empresa para 

serem consultados sempre que necessário. 

Para que a gestão do conhecimento seja implantada, é necessário 

identificar os conhecimentos indispensáveis para a empresa, onde estão e quem os 

detém. O secretário em parceria com os gestores, colaboradores e parceiros 

poderão construir uma rede de conhecimento capaz de melhorar os resultados da 

organização. 

Compete ao secretário estar atento às publicações internas e externas da 

empresa. Isso o ajudará no processo de assessoria. Deve estar inteirado de todas 

as regras e procedimentos, ou seja, aos conhecimentos explícitos que a organização 

possuir, assim como aos conhecimentos implícitos (tácitos). Nas empresas em que 

não existem regras formuladas, o secretário poderá ser o agente propulsor para 

coletar, codificar e transmitir essas informações. 

Barbosa e Pergorini (2007) argumentam que cada colaborador precisa 

agregar valor aos processos e produtos da organização. Esse valor representa a 

essência da inovação. Para que possa ser alcançado é necessário haver o 

compartilhamento de experiências e conhecimentos. O segredo para o crescimento 

é descentralizar o conhecimento e divulgá-lo em toda a organização. Nesse sentido, 

ter uma boa capacidade de comunicação, estar aberto para receber novas 
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informações e ser capaz de transformá-las em conhecimento é uma das 

necessidades do mercado profissional competitivo. 

A seguir, apresentam-se algumas maneiras pelas quais os profissionais 

de secretariado podem adquirir e compartilhar conhecimentos. 

3.4.1 Atendimento ao cliente 

Os clientes tanto internos quanto externos podem ser considerados fontes 

para a obtenção de conhecimento. O profissional de secretariado poderá valer-se do 

conhecimento do cliente para agregar valor à organização e desenvolver o processo 

de aprendizado. 

Compreendendo a sua atuação no atendimento direto ao cliente o 

secretário poderá desenvolver um atendimento personalizado. Natalense (1998) 

afirma que para ocorrer essa diferenciação, primeiramente será necessário conhecer 

o cliente para então definir o tipo de assessoria que lhe será desprendida a fim de 

suprir suas necessidades e expectativas. 

Segundo Mazulo e Liendo (2010, p. 50) “a maneira como lidamos com os 

clientes e as técnicas utilizadas são fatores determinantes para a obtenção de dados 

que servirão de suporte para a melhoria da qualidade”. Portela e Schumacher (2006) 

afirmam que pode-se fazer perguntas ao cliente a fim de descobrir problemas, 

desejos e necessidades e assim identificar oportunidades, tanto na qualidade do 

atendimento, quanto na melhoria ou desenvolvimento de produtos e serviços. Pode-

se utilizar os processos de E-Busines e benchmarking. A difusão das informações 

coletadas poderá ser através de um banco de dados específico ou repassadas a 

quem for necessário. 

3.4.2 Gerenciamento de informações 

De acordo com Neiva e D’Elia (2009) a atuação do secretário é 

determinante na organização do sistema de informação empresarial. Esse 

profissional deve possuir habilidades e competências para gerir o fluxo de 

informações e transformá-lo em conhecimento estruturado. Uma vez que é ele quem 

lida com os fatores organizacionais e as informações tanto locais, quanto regionais, 

nacionais ou internacionais. Isso se dá a partir do momento em que o profissional de 

secretariado age como intermediador entre os diversos setores da organização, 
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conecta-se interna e externamente fazendo uso do seu conhecimento e servindo de 

ponte entre a empresa e seus clientes (internos e externos) 

Tornar o conhecimento mais útil e valioso é a meta que todos os segmentos 
empresariais querem atingir. Quem não tiver um sistema de gerenciamento 
de informação com qualidade perderá mercado, diminuirá sua 
competitividade e sua inteiração com o mundo dos negócios (NEIVA e 
D’ELIA, 2009, p. 64).   

De acordo com Fávero (apud Durante, 2012, p.22), “a informação sem a 

atuação de um sujeito não é conhecimento”, sendo assim, o profissional de 

secretariado deve saber onde obter e como utilizar as informações relevantes para a 

organização, ou seja, esse profissional deverá ser capaz de saber administrar o 

fluxo de informações que recebe. 

Neiva e D’Elia (2009 p. 42) “ é necessário que o secretário fique atento a 

todos os detalhes. É necessário ‘ler’ todos os dados explícitos e os não explícitos. É 

vital buscar essas informações que serão ferramentas indispensáveis à sua atuação. 

”A seguir, apresenta-se um quadro que identifica o papel do profissional de 

Secretariado Executivo diante da gestão da informação e da gestão do 

conhecimento. 

Quadro 4 – Gestão da informação e do conhecimento: Papel do secretario executivo 

 
Fonte: Silva (apud D’Elia, Amorim e Sita, 2013, p. 146) 

Gestão da Informação Gestão do conhecimento Atuação do Secretário Executivo

Princípios, métodos e técnicas 
utilizados na prática administrativa Administrar ativos intelectuais Dar subsídios ao nível estratégico - 

Assessoramento

Apoiar processos internos para garantir 
a qualidade das operações do negócio Saber utilizar o conhecimento Sugerir ideias, criação de valor

Armazenamento e controle centralizado 
da informação

Inventariar o conhecimento da 
organização

Apoiar a organização na sistematização 
para a catalogação dos ativos 

intelectuais

Enfatizar as pesquisas em repositórios 
de dados bem estruturados Estimular as iniciativas Apresentar atividades e tarefas 

inovadoras

Coletar, classificar e distribuir a 
informação

Retenção seletiva de informações, 
documentos e experiências

Colaborar na formatação de banco de 
dados especializado

Recuperar a informação Recuperar os ativos do conhecimento Transformar informação em 
conhecimento

Atingir a missão e objetivos 
organizacionais Decisão estratégica Facilitador da estratégia definida pelo 

nível estratégico

Foco no registro e processamento de 
informação explícita

Criar cultura organizacional propícia ao 
conhecimento

Colaborar no compartilhamento do 
conhecimento
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 Corroboram a visão de Schumacher e Portela (apud D’Elia, Amorim e 

Sita (2013, p. 106) de que “O profissional de secretariado tem como característica de 

sua função atuar na área administrativa e esta é responsável pela centralização e 

controle do fluxo de informação que servirão de base para a tomada de decisões”. 

Portanto, é muito importante que este profissional tenha o cuidado de analisar os 

dados obtidos, filtrá-los e transformá-los em informações válidas para serem 

repassadas aos seus gestores, assim como ter em mente a o seu papel como 

colaborador em todo o processo da gestão do conhecimento. 

3.4.3 Recursos da tecnologia da informação 

 Com o advento da informatização das empresas, é importante que os 

profissionais de secretariado busquem atualização frequente para que possam 

dominar os recursos tecnológicos, os programas e sistemas relativos a sua atuação 

e que estão em constante desenvolvimento. A tecnologia desencadeou rapidez e 

agilidade ao fluxo de informações, tanto no envio de correspondências através do 

correio eletrônico e mensagens instantâneas, como na consulta de dados e 

informações diversos que são armazenados em bancos de dados. O quadro 5 

exemplifica a evolução da tecnologia aliada das atividades secretariais. 

Quadro 5 – A evolução da tecnologia em secretariado 

 
Fonte: Brun, Cechet e Neumann (2012) 

Ano Evolução da tecnologia

1870 Telefone, máquina de escrever, papel carbono

1880 Mimeógrafo, caixa registradora e máquina de somar

1890 Máquina de estenografia

1900 Fitas de duas cores para máquinas de escrever

1930 Máquina de escrever elétrica (primeiras versões)

1950 Transmissores e xerox

1960 Computadores com microchips

1970 Microcomputadores, transmissores de fac-símiles e calculadoras 
eletrônicas.

1980 Sistemas integrados e software para computadores

1990 PCS, e-mail e internet

2000 Aperfeiçoamento da tecnologia de reconhecimento de voz e 
assistentes virtuais

2010
Programas de mensagens instantâneas, multimídias, e-comerce, 
redes sociais, iphone, ipad, tablets, e outros aparelhos tecnológicos 
sensíveis ao toque.
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Nonato Júnior. (2009, p. 91) destaca que “o avanço tecnológico 

possibilitou que a História da Profissão ganhasse novos rumos, tornando-se mais 

próxima do processo de gestão do conhecimento”.  

Uma das inúmeras competências do profissional de secretariado 

executivo consiste em dominar os recursos da tecnologia da informação, uma vez 

que estão diretamente relacionados ao armazenamento de dados e informações que 

são matéria prima para o conhecimento. 

Garcia e D’Elia (2005) alertam que saber gerir as informações é um 

desafio para o profissional de secretariado diante da velocidade do mundo de 

negócios, além da complexidade gerada pelo volume e diversidade de informações. 

Sendo assim, o gerenciamento das informações assume um papel vital nas 

organizações e nas atividades secretariais, fato que faz da tecnologia da informação 

uma aliada no processo da gestão do conhecimento.  

Sapiro (1993 p. 111) acrescenta: 

Uma escolha acertada das fontes de dados é crítica para a coleta e 
classificação das informações. A análise dos dados coletados e 
classificados tornará as informações valiosas para o usuário no seu 
processo decisório. A difusão, por fim, pode ser realizada através da 
organização, por meio de relatórios escritos, correio eletrônico ou 
apresentados em eventos apropriados.  

 Nesse processo, os métodos tecnológicos disponíveis, desde que bem 

utilizados são fatores decisivos para o sucesso organizacional. Portanto, O 

secretário executivo, apto a utilizar a tecnologia da informação como sua aliada, será 

de suma importância na identificação, promoção e utilização dos dados e 

informações como fontes do conhecimento. A tecnologia da informação, também 

poderá ser aliada na difusão do conhecimento através da criação da memória 

organizacional e mapas do conhecimento. O capítulo a seguir corresponde a 

apresentação da análise dos resultados da pesquisa de campo.  
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4 PESQUISA E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Este capítulo visa a apresentação da metodologia utilizada para atender 

os questionamentos iniciais dessa pesquisa, o levantamento de dados e a análise 

dos resultados obtidos. 

4.1 Metodologia  

Marconi e Lakatos (2012, p. 155) consideram que a pesquisa “é um 

procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais”.  Utilizando-se dos critérios de classificação de 

pesquisa propostos por Vergara (2013) a metodologia utilizada trata-se, quanto aos 

fins, de uma pesquisa exploratória que corresponde àquela realizada m uma área na 

qual há pouco conhecimento acumulado ou sistematizado, e quanto aos meios, 

consiste em uma análise bibliográfica, que conforme Marion et. Al. (2010) pode ser 

considerada tanto como tipo, quanto como parte do processo de pesquisa, 

corresponde ao estudo e revisão de literaturas existentes, nesse caso, a literatura 

utilizada foram livros e artigos disponíveis por meio físico e eletrônico.  

Em seguida realizou-se uma pesquisa de campo, que de acordo com 

Marconi e Lakatos (2012) é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e conhecimentos acerca de um determinado problema, para o qual se 

procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar ou, ainda, 

descobrir novos fenômenos ou as relações existentes entre eles. Por sua vez, a 

pesquisa de campo classifica-se como qualitativa, que de acordo com Marion et. 

al.(2010) está relacionada à interpretação e ao significado que o tema possui para 

as pessoas. 

O levantamento de dados e informações deu-se através de um 

questionário que conforme Marconi e Lakatos (2012), constitui-se de uma série de 

perguntas a serem respondidas de forma escrita. De acordo com Vergara (2013, p. 

53) “os sujeitos de uma pesquisa são aqueles que fornecerão os dados que o autor 

necessita para fazer a pesquisa”. Sendo assim, o questionário auto aplicado 

estruturado com 10 (dez) perguntas foi direcionado aos profissionais atuantes na 

área de secretariado executivo, graduados ou em processo de graduação no curso 

de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. 
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A aplicação do questionário foi realizada nos dias 02 a 05 de junho de 

2014, por meio impresso e presencial na Universidade Federal do Ceará, onde 

foram distribuídos e respondidos 15 questionários, e por meio eletrônico utilizando 

os contatos adquiridos dos alunos das turmas graduadas no período de 2009 a 2012 

com os quais formou-se uma rede de contatos através de disciplinas ministradas 

durante o período no curso de Secretariado Executivo, foram enviados 40  

questionários dos quais apenas 9 (nove) foram respondidos. Sendo assim, para a 

realização da pesquisa foram distribuídos 65 questionários, dos quais 24 foram 

respondidos.  

Os fatores que dificultaram a pesquisa foram o fato de poucas pessoas 

responderem aos questionários eletrônicos, uma vez que apenas 22,5% dos 

contatos responderam a solicitação enviada e a escassa literatura para pesquisa 

que estabeleça relação entre a profissão de Secretariado Executivo e a Gestão do 

Conhecimento. 

A análise dos dados deu-se a partir do levantamento das respostas dos 

participantes. Conforme Vergara (2013) os dados podem ser tratados de maneira 

estatística ou não estatística, sendo assim empregaram-se os dois métodos de 

acordo com o tipo de informação coletada. Em determinado momento, pela 

relevância das respostas, fez-se necessário transcrevê-las conforme apresentado 

pelos respondentes, uma vez que os questionários não foram identificados, utilizou-

se como forma de apresentação a denominação de Respondente 1 e 2. 

 

  



45 
 
4.2 Resultados da Pesquisa 

4.2.1 Perfil dos respondentes 

4.2.1.1 Gênero 

 No perfil dos respondentes em relação ao gênero, evidenciou-se a 

predominância feminina representando 79% dos respondentes e a inserção 

masculina nas atividades secretariais com representação de 21% conforme      

gráfico 1. 

Gráfico 1 – Distribuição por gênero 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Essas informações confirmam o que foi dito por Camargo (in D’Elia, 

Amorim e Sita, 2013) ao afirmar que os homens ingressaram nos cursos de 

secretariado e retornaram ao mercado de trabalho exercendo a função de 

Secretários Executivos, e por Baptista e Camargo (apud D’Elia, Amorim e Sita, 2013) 

ao afirmarem que há interesse dos homens pela profissão, o que proporciona maior 

profissionalização e diversidade de gênero. Dessa maneira, a inserção masculina 

deixa no passado o preconceito e o estereótipo do Secretariado Executivo ser uma 

profissão exclusivamente feminina. 

21%

79%

Gênero

Masculino

Feminino
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4.2.1.2 – Nível de Formação 

Relativo ao nível de formação, os respondentes inseridos no mercado de 

trabalho exercendo atividades secretariais com nível superior correspondem 29%, 

enquanto 71% estão buscando essa formação. Conforme gráfico 2. 

Gráfico 2 – Nível de Formação 

 
Fonte: autora (2014) 

Diante do exposto, nota-se que mesmo antes de concluir a graduação em 

secretariado executivo, o mercado de trabalho absorve estes profissionais, a escolha 

do curso em alguns casos se dá pela necessidade profissional de formação 

específica e qualificação, conforme o que foi exposto por Portela e Schumacher 

(2006) ao afirmarem que a profissionalização faz com que o secretário exerça sua 

profissão com mais responsabilidade, busque maior aprimoramento que é adquirido 

por meio da formação técnica e aperfeiçoamento cultural.  

4.2.2 Investigação sobre a gestão do conhecimento nas atividades do 
profissional de secretariado 

4.2.2.1 Conhecimento específico no ambiente extra organizacional 

Nesse quesito, verificou-se a busca do profissional de secretariado por 

conhecimentos técnicos e específicos através de meios externos ao ambiente em 

que trabalham, onde 87% buscam outras fontes de conhecimento ao contrário de 

71%

29%

Nível de Formação

Superior - Cursando

Superior - Graduado
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13% que não o fazem. Identifica-se a preocupação dos profissionais em buscar 

outras fontes de conhecimento, comprovando o que foi apresentado por Medeiros e 

Hernandes (2004) com a ideia de que o profissional de secretariado deve ter a 

mente aberta para possibilitar a implantação do conhecimento em sua rotina, uma 

vez que o desempenho das suas atividades exige reciclagem através da 

participação de cursos e treinamentos o que permite o aperfeiçoamento constante 

das suas habilidades. 

O gráfico 3 ilustra a representação dos profissionais de secretariado e a 

busca pelo conhecimento extra organizacional. 

Gráfico 3 – Profissionais que buscam conhecimento extra organizacional. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Ainda nesse quesito, procurou-se identificar os meios pelos quais esses 

profissionais se atualizam, tendo como resultado o gráfico 4: 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

Profissionais que buscam conhecimento 
extra organizacional

Sim

Não
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Gráfico 4 – Meios utilizados para a aquisição de conhecimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Essas informações demonstram a diversidade de meios que os 

profissionais de secretariado executivo utilizam para sua atualização e capacitação, 

assim como com a aquisição de novos conhecimentos visando melhor atender as 

exigências do mercado de trabalho evidenciando as colocações de Brun, Cechet e 

Neuman (2012) através da afirmação de que para acompanhar as tendências 

mercadológicas o profissional de secretariado deve estar em constante qualificação 

e atualização no campo intelectual por meio de cursos técnicos e superiores e em 

áreas de idiomas, redação, oratória, desenvolver a troca de experiência com outros 

profissionais e atualizar-se através da leitura de jornais e revistas. 

4.2.2.2 Relevância da gestão do conhecimento na profissão de secretariado 

Relativo à importância da gestão do conhecimento na profissão de 

secretariado, a totalidade dos respondentes consideram-na importante conforme 

evidenciado no gráfico 5:  
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Fóruns pela Internet, cursos on-line e atualização
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Participação em eventos, congressos e feiras
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Dicas de colegas
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Gráfico 5 – Importância da gestão do conhecimento  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Essa percepção justificou-se através das considerações dos 

respondentes que foram analisadas e agrupadas no quadro 6: 

Quadro 6 – Percepção sobre a relevância da gestão do conhecimento na profissão 

de secretariado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

100%

0%0%

Profissionais que consideram a gestão 
do conhecimento  importante

Sim

Não

Às Vezes

A gestão do conhecimento é importante na profissão de secretariado por quê:

O profissional de secretariado possui necessidade de constante atualização.

O profissional de secretariado é responsável pela produção e manutenção do 
conhecimento organizacional.

Otimiza as atividades e contribui para a estratégia organizacional no alcance de 
metas e objetivos.

Promove o aprendizado e consolida o profissional de secretariado no mercado de 
trabalho

O Secretário executivo trabalha com um fluxo de informações de múltiplas áreas com 
a responsabilidade de gerir, manter e aproveitar o conhecimento advindo desse fluxo.

É um diferencial competitivo, principalmente para aqueles que possuem habilidade de 
transferir conhecimento.
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Dois respondentes apresentaram conceitos que serão destacados e 

transcritos a seguir, na pesquisa não foram revelados os nomes, portanto serão 

identificados como respondente 1 e 2: 

 
Respondente 1 – É através do conhecimento que se chega à pratica de 
uma profissão. Não se realiza atividades sem antes ter conhecimento sobre 
ela, seus métodos, formas e etc.. O conhecimento é importante para guiar e 
iniciar os processos da prática de uma profissão. 
 
Respondente 2 – Nós auxiliamos nossos gestores, logo precisamos estar 
cientes dos atuais acontecimentos da organização e obter o conhecimento 
necessário de todos os processos em que nos compete. É preciso ter o 
conhecimento daquilo que precisamos trabalhar (lidar no dia a dia), se meu 
trabalho é em determinado setor, eu preciso saber o que é, o que ele faz, 
para que serve, etc.. Diante desse conhecimento básico eu posso divulgar 
as ações desse setor, bem como tirar dúvidas dos clientes/pacientes. 
Somente com base nesse conhecimento poderá ser solucionado os 
problemas que futuramente irão aparecer, bem como agilizar o processo em 
que me é incumbido. Portanto a gestão do conhecimento é imprescindível 
na nossa profissão, pois somos agentes facilitadores das nossas empresas. 
 

Através desse resultado e das justificativas propostas, atesta-se o que foi 

dito por Stewart (1998) sobre o conhecimento ser o principal ingrediente para a 

competitividade, o que torna as ações de encontrar, estimular, administrar, 

armazenar e compartilhar o conhecimento as tarefas mais importantes tanto para os 

indivíduos quanto para as organizações. Confirma-se também o que foi exposto por  

Santos e Cegam (2007) ao afirmarem que saber manusear conhecimentos é 

importante para a  profissão de secretariado pois permite o acompanhamento das 

exigências impostas pelo mercado de trabalho. Sendo assim, a gestão do 

conhecimento apresenta sua relevância ao Secretário Executivo, contribui para o 

seu desenvolvimento profissional, estabelece e possibilita o diferencial competitivo e 

intensifica a implantação de métodos que, se bem utilizados, beneficiarão a todos os 

envolvidos nesse processo. 

4.2.2.3 Participação do profissional de secretariado no processo de gestão do 

conhecimento 

Com relação à participação do profissional de secretariado no processo 

de gestão do conhecimento organizacional, 58% dos respondentes afirmaram que 

participam enquanto 42% declararam não participar, conforme demonstrado no 

gráfico 6: 
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Gráfico 6 – Participação do profissional de secretariado na gestão do conhecimento. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Essas informações apontam que apesar da gestão do conhecimento fazer 

parte das atribuições de qualquer profissão da atualidade, e do profissional de 

secretariado executivo também ser um trabalhador do conhecimento, esse potencial 

não está sendo explorado na sua totalidade. Nesse sentido, remete-se ao que foi 

exposto por Vaz e Durante (2001) sobre a necessidade do Secretario Executivo 

compreender a complexidade da sua função para que e com sua atuação possa 

consolidar seu papel como gestor do conhecimento secretarial.  Sabe-se da 

polivalência desse profissional, no entanto cabe ao Secretário Executivo conquistar 

seu espaço e a confiança dos seus gestores para que, de fato, possa fazer parte do 

processo de gestão do conhecimento organizacional.  

 Nesse quesito, requereu-se dos respondentes que identificassem sua 

forma de atuação diante da gestão do conhecimento, registrado no quadro 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58%

42%

Participação no processo de gestão 
do conhecimento organizacional

Sim

Não
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Quadro 7 – Forma de atuação no processo de gestão do conhecimento. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Por meio dessas colocações, confirma-se a atuação do profissional de 

secretariado em seu novo perfil descrito por Moreira (2004) no qual assume novos 

papeis, dirige sua própria rotina, atua na administração do tempo do gerente e na 

supervisão de equipes de apoio, seu treinamento aborda relações interpessoais e 

princípios de gerência. 

Dessa maneira, percebe-se que o perfil do profissional de secretariado 

executivo contribui para o processo de gestão do conhecimento e que diante 

daqueles que afirmam atuar nesse processo há uma integração entre diversos 

setores. Os fatores que facilitam essa participação tem haver com o fluxo de 

informações que são administradas pelo Secretário, a participação em avaliações e 

apoio a decisões demonstram a confiabilidade que a organização possui nesse 

profissional. 

4.2.2.4 Modos de compartilhamento do conhecimento organizacional 

Referente aos modos sugeridos de compartilhamento do conhecimento 

existentes nas empresas em que os respondentes atuam e a participação efetiva 

desses profissionais na utilização de cada um desses modos estão ilustrados no 

gráfico 7: 

Formas de atuação dos profissionais de secretariado no processo da 
gestão do conhecimento

Divulgação, participação e avaliação de ações para pequeno médio e longo 
prazo.

Organização e gestão de documentos.

Promoção de palestras e treinamentos para os demais secretários e 
estagiários.

Participação de reuniões e apoio para o processo decisório.

Criação e manutenção de informações relativas a empresa e seu histórico.

Servindo de elo entre o gestor e demais setores.

Colaborando com os setores de relações públicas e marketing.

Elaboração de textos e informativos.
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Gráfico 7 – Modos de compartilhamento do conhecimento nas empresas e a 

participação do profissional de secretariado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

O levantamento referente à quantidade de profissionais que fazem uso 

desses modos de compartilhamento indica que 68% dos profissionais de 

secretariado atuam ativamente nos processos de difusão do conhecimento 

existentes, enquanto 32% não desempenham essa função conforme representado 

no gráfico 8: 
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Gráfico 8 – Profissionais que participam em algum dos modos de compartilhamento 

do conhecimento. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

A presença de diferentes modos de produção e compartilhamento de 

conhecimento nas organizações comprovam a teoria de Sapiro (1993), na qual 

admite que a habilidade de coletar, analisar e implementar os resultados das 

informações aos processos de melhoria das atividades organizacionais é critério de 

excelência, maximizar o potencial empresarial faz com que a organização obtenha 

vantagem competitiva. 

As organizações estão preocupadas em inserir em suas rotinas 

diferentes formas para reter e utilizar conhecimento, no entanto, evidencia-se 

também o exposto por Stewart (1998) ao afirmar que as empresas só estarão 

realmente voltadas para o conhecimento quando estiverem conscientizadas e 

envolvidas profundamente nessas busca. Para que isso ocorra é necessário que 

todos os colaboradores além de conhecer cada um dos processos existentes na 

organização estejam ativamente envolvidos em sua execução e desenvolvimento.  

Através da pesquisa, nota-se que existem diferentes métodos para a 

manutenção do conhecimento organizacional, mas a proporção daqueles 

profissionais que atuam ativamente nesses processos é inversamente 

desproporcional a sua existência. Sendo assim, percebe-se a necessidade tanto do 

Secretário Executivo procurar envolver-se nesses procedimentos e demonstrar que 

pode contribuir positivamente para o desenvolvimento organizacional, quanto das 

organizações compreenderem esse potencial e aceitarem seu envolvimento. 
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Participação nos modos de 
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Não participa
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4.2.2.5 Fatores que dificultam a difusão do conhecimento organizacional 

A partir da consideração de alguns fatores dos quais os respondentes 

poderiam escolher mais de uma alternativa, chegou-se ao seguinte resultado: 37,5% 

dos acreditam que a difusão do conhecimento é dificultada pela ausência de uma 

sistemática para a gestão do conhecimento. 46% afirmaram que falta interesse por 

parte dos gestores e colaborados nesse processo. 16% declararam que a falta de 

investimento financeiro dificulta a difusão do conhecimento e 54% consideram a falta 

de tempo como um fator de impedimento. Nenhum dos respondentes considerou a 

opção referente ao medo de tornar-se dispensável. Estes fatores estão 

representados no gráfico 9: 

Gráfico 9 – Fatores que dificultam a difusão do conhecimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 Considerando-se a teoria de Senge (2006), as organizações que 

aprendem são aquelas nas quais as pessoas expandem sua capacidade de criar os 

resultados que desejam, estimulam novos pensamentos, valorizam a aspiração 

coletiva e incentivam o aprendizado contínuo e em conjunto. Entende-se que para 

haver aprendizado organizacional é necessário existir interação entre as pessoas. 

No entanto, necessita-se de fatores organizacionais favoráveis para que esse 

processo tenha êxito. 

54%

16%

46%

37,50%

0%

Falta de tempo

Falta de recursos financeiros

Falta de interesse dos gestores e
colaboradores

Ausência de uma sistemática para a gestão do
conhecimento

Medo de tornar-se dispensável

Fatores que dificutam a difusão do conhecimento
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 Com base nos dados entende-se que as dificuldades para a difusão do 

conhecimento são mais organizacionais do que particulares, já que os profissionais 

de secretariado estão cientes da sua qualificação e importância dentro da 

organização, por isso não há medo de tornar-se dispensável diante da transferência 

do conhecimento, sendo assim, é necessário que as organizações identifiquem e 

avaliem os fatores que provocam o bloqueio no processo de transmissão do 

conhecimento para que possam minimizá-los ou eliminá-los e então incentivarem 

seus colaboradores a partilharem o conhecimento que possuem. 

4.2.2.6 Conhecimentos geridos pelo profissional de secretariado executivo 

Os tipos de conhecimentos geridos pelos profissionais de secretariado 

executivo, estão contemplados no quadro 8: 

Quadro 8 – Conhecimentos geridos pelo profissional de secretariado.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 Através da percepção dos respondentes, confirma-se a teoria de 

Jurkevicz (2009) na qual o ato de secretariar deve ser imbuído de ferramentas 

técnicas e intelectuais, não se atendo apenas a rotina operacional, mas utilizando 

todos os mecanismos disponíveis para atuar organizadamente com a quantidade e a 

variedade de conhecimentos e informações que lhe são cobrados o tempo todo. 

Conhecimentos geridos pelos profissionais de 
secretariado

E-mails
Manutenção de arquivos e histórico organizacional

Gestão da informação
Gestão de sistemas de informação.
Técnicos, humanos e conceituais.

Língua inglesa.
Conhecimentos adquiridos através da vivencia.

Rotinas administrativas e técnicas de organização.
Gestão de Pessoas.

Assessoria.
Gerencia, participação em decisões administrativas.

Participação em treinamentos.
Organização de eventos.

Financeiros, Administrativos, Negociação e Logística.
Delegação de tarefas e orientação aos estagiários.

E-mails 
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A partir deste quadro, comprova-se também o que foi apresentado por 

Camargo (apud D’Elia, Amorim e Sita, 2013) a respeito da formação da profissão de 

secretariado ser multitarefada e multifacetada, possuindo conhecimentos técnicos, 

teóricos e específicos em diversas áreas. Por meio das informações coletadas, nota-

se as múltiplas capacidades e oportunidades de aprendizado que envolvem a 

profissão de Secretariado Executivo, todo o conhecimento gerido e aquele que está 

intrínseco para o desenvolvimento dessas atividades demonstram a complexidade 

da função, esses conhecimentos agregam valor tanto aos profissionais quanto às 

organizações.   

4.2.2.7 Meios da difusão do conhecimento 

Referente aos meios utilizados pelos profissionais de secretariado para a 

realização do processo de compartilhamento do conhecimento 54% dos 

respondentes afirmou utilizar a internet, intranet, 46% fazem uso de meios formais 

(informativos, guias, manuais) 71% declararam compartilhar conhecimentos através 

de meios informais (conversas e telefonemas). 33% informaram utilizar outros meios. 

Os principais meios de difusão do conhecimento estão ilustrados no gráfico 10. 

Gráfico 10 – Meios utilizados para compartilhar conhecimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Solicitou-se aos respondentes que descrevessem as outras formas pelas 

quais transmitem conhecimentos, as respostas estão contidas no quadro 9: 

 

71%

46%

54%

33%

Informal - Telefonemas/Conversas

Formal - Informativos / Guias / Manuais

Internet/Intranet

Outros

Meios utilizados para a difusão do 
conhecimento
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Quadro 9 – Meios utilizados para compartilhar conhecimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Nota-se que através dos meios pelos quais o secretário executivo 

transmite informações e conhecimento ele participa dos processos de socialização, 

externalização, internalização e combinação descritos por Nonaka e Takeuchi (1997) 

em sua teoria de que a transmissão do conhecimento se dá por meio da interação 

entre conhecimentos tácito e explícito. Sapiro (1993) por sua vez, alertou sobre a 

importância da escolha acertada para a coleta e a classificação das informações, 

assim como os meios utilizados para o seu armazenamento e compartilhamento. 

Saber utilizar os meios disponíveis facilita o processo e auxilia na 

agilidade ao acesso e transmissão das informações. Os resultados da pesquisa 

indicam que o conhecimento pode ser transmitido por diversos meios, no entanto o 

fato de 71% utilizarem os meios informais para a transmissão de conhecimentos e 

informações demostram que não há uma sistematização efetiva para o seu 

armazenamento, o que pode facilmente ocasionar sua perda. 

 

Meios utilizados para a difusão do conhecimento
E-mail

Solicitações e repasses
Vivência com estagiários

ofícios, memorandos, despachos e portarias
Reuniões informativas
Troca de experiências
Portal de informação

E-mails 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

5.1 Considerações Finais 

O ambiente organizacional tem passado por inúmeras alterações que 

remetem a necessidade de constante atualização e manutenção do conhecimento 

assim como a valorização do capital intelectual existente. O processo da Gestão do 

conhecimento atinge toda a organização incorpora-se aos produtos e serviços e 

promove  a aprendizagem dos agentes criadores e mantenedores do conhecimento 

que são as pessoas.  O profissional de Secretariado Executivo, enquanto assessor e 

agente de ligação entre gestores e demais setores das empresas apresenta-se 

como figura ativa nesse processo, uma vez que possui acesso e controle das 

inúmeras informações que percorrem esse ambiente diariamente. 

Após a pesquisa e as analises realizadas confirmou-se no profissional de 

secretariado executivo a existência de conhecimentos multidisciplinares, técnicos e 

específicos que auxiliam no processo de gestão do conhecimento empresarial. Com 

relação à relevância da gestão do conhecimento, o secretário executivo compreende 

a sua importância como diferencial competitivo, e conhece o papel que deve exercer 

diante do mercado e da organização. Nesse processo possui a responsabilidade de 

identificar, captar e compartilhar os conhecimentos existentes. Observou-se que em 

suas atribuições, o secretario executivo tem participação ativa nos processos da 

gestão do conhecimento por estar diretamente envolvido com a gestão da 

informação e de recursos tecnológicos, atendimento a clientes e prestando 

assessoria aos gestores além de ser o elo entre os demais setores e o executivo. 

Através da pesquisa, percebeu-se que as empresas estão preocupadas 

em inserir métodos que possam garantir a difusão do conhecimento, no entanto 

identificou-se que o potencial do profissional de secretariado não está sendo 

amplamente utilizado, uma vez que muitos deles não atuam ativamente nos 

métodos adotados pelas organizações. 

O secretario executivo utiliza os meios existentes na organização para 

promover o compartilhamento do conhecimento, quer sejam formais, informais, 
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virtuais ou através do exemplo e da prática e dessa forma atuam nos processos de 

interação entre os conhecimentos tácitos e explícitos.  

Enquanto profissionais, os secretários executivos buscam formação e 

atualização constante através de cursos, treinamentos e leitura para que possam 

através dos conhecimentos que já possuem e dos que são adicionados, atender a 

demanda organizacional e agregar valor aos processos em que estão inseridos. 

Diante do exposto, confirma-se que enquanto profissional o Secretario 

Executivo, por sua formação e pela experiência adquirida através das suas 

atividades está preparado para atuar no processo de gestão do conhecimento. 

Observa-se que maioria dos profissionais que contribuíram com a pesquisa são 

atuantes nesse processo, no entanto, percebe-se que a não existência de sistemas 

efetivos para gestão do conhecimento, a falta de incentivo e interesse dos gestores 

são fatores que atrapalham o  seu desempenho enquanto agentes detentores e 

difusores do conhecimento.  

 

5.2 Recomendações para trabalhos futuros 

Com os resultados obtidos através da pesquisa contidas nesse trabalho, 

visando o aprofundamento do tema escolhido, assim como a realização de novas 

análises inerentes à gestão do conhecimento nas atividades secretariais sugere-se 

como trabalhos futuros a ampliação dessa pesquisa em empresas públicas e 

privadas a fim de identificar mais precisamente como se dá a atuação secretarial 

diante de diferentes setores empresariais. É possível também a escolha e realização 

de estudo de caso em determinada organização para a melhoria ou a implantação 

de um sistema de gestão do conhecimento utilizando o profissional de secretariado 

executivo como agente propulsor desse projeto. 
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APÊNDICE 
 

APENDICE A - Questionário da pesquisa de campo 
Contribuições do profissional de secretariado executivo na gestão do 

conhecimento organizacional 
 

I) Perfil do Respondente 
 

1) Sexo:  
 
a) (  ) Masculino  b) (  ) Feminino 

2) Nível de formação em secretariado:  

 
a) (  ) Técnico       b) ( ) Superior – Cursando c) (  ) Superior - Graduado 

 

II) Investigação sobre a Gestão do Conhecimento 
 

3) Você procura adquirir conhecimentos técnicos e específicos por outros meios 
fora do ambiente organizacional? (ex. cursos, treinamentos, especialização) 
 
a) (   ) sim  b) (   ) não 

Quais meios?___________________________________________________ 

 

4) Com relação à profissão de secretariado, você considera a gestão do 
conhecimento importante? 
 
a) (   )sim  b) (   ) não  c) às vezes 

Justifique: ______________________________________________________ 

 

5) Enquanto secretário (a) você participa no processo de gestão do 
conhecimento organizacional? 
 
a) (    ) sim   b) (   ) não 

De que forma?__________________________________________________ 
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6) Quais dos seguintes modos de compartilhamento do conhecimento são 
utilizados na empresa em que você atua? 
 

(   ) Educação Corporativa – desenvolvimento intelectual dos colaboradores 

onde o conhecimento é construído através da educação oferecida. 

( ) Memória Organizacional –mantém as informações e preserva e 

disponibiliza o conhecimento para seu uso e reuso e promove a 

conversão do conhecimento tácito em explícito. 

( ) Mapa do conhecimento – É a maneira de localizar os conhecimentos 

mensuráveis e combiná-los para que possam ser facilmente encontrados.  

( ) Portais corporativos de conhecimento – Ambiente virtual no qual é 

possível encontrar suporte para as decisões, ferramentas de trabalho e 

troca de experiências,  possibilita a interação e colaboração entre 

pessoas. 

(   ) E-Busines- Estrutura de negócios on-line onde, além da comercialização, 

é possível o aprendizado através da colaboração dos clientes e parceiros 

por facilitar a troca de informações, ideias e experiências 

(   ) Benchmarking – É a aquisição do conhecimento através da observação 

e sua aplicação no desenvolvimento dos melhores produtos, serviços ou 

métodos. 

(  ) Comunidades de Prática – Geralmente são comunidades informais, 

permite a troca de experiências, a discussão de situações e busca por 

conselhos 

( ) Sistemas de Informação - Agrupa os conhecimentos explícitos e colabora 

na construção do conhecimento coletivo, pois acelera a transferência e a 

criação deste através das diferentes tecnologias disponíveis. 

(   ) Gestão de pessoas alinhada à criação do conhecimento – enfatiza um 

ambiente propício e atrativo para o desenvolvimento da criatividade, 

inovação e aprendizado organizacional.  

(   ) Gestão de Conversas –Formato que possibilita trocar e melhorar ideias, 

absorver e eliminar conceitos indesejáveis, propor e analisar soluções 

criando assim novos conhecimentos tanto tácitos como explícitos. 

() Outros. ____________________________________________________ 
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7) Dos meios citados acima, você participa ativamente em algum deles? 
Qual(is)? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8) Assinale os fatores que dificultam a sua atuação na difusão do conhecimento 
no ambiente organizacional? 
(  ) Falta de tempo 

( ) Falta de recursos financeiros 

(  ) Falta de interesse dos gestores e colaboradores 

(  ) Ausência de uma sistemática para a captação, organização e difusão do 

conhecimento 

(   )Medo de tornar-me dispensável 

 

9) Quais são os conhecimentos geridos por você no ambiente organizacional? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10) Com relação aos conhecimentos que você gerencia, quais meios são 
utilizados para que eles sejam compartilhados com outras pessoas? 
(   ) Informal  - Telefonemas, conversas 

(   ) Formal – Informativos, guias, manuais 

(   ) Internet/Intranet 

(  ) Outros métodos ______________________________________________ 
 

 

 


