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O caminho para a cabeça precisa ser 
aberto pelo coração. 

A educação do sentimento, portanto, 
é a necessidade mais de nosso 

tempo, não somente por ser um meio 
de tornar ativamente favorável à 

vida o conhecimento aperfeiçoado, 
mas por despertar ela mesma o 

aperfeiçoamento do saber. 
(SCHILLER, 1991, p.62)1
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Uma das essências que compõe o ser humano é o seu conhecimento. E com o

seu conhecimento ele consegue, no decorrer de sua vida, criar novas situações de

acordo com o que está ocorrendo e se transformando. E a sociedade do

conhecimento chega para reforçar esta premissa, ou seja, o conhecimento é a grande

força do individuo que move e transforma a sociedade.

Drucker2 confirma esse fato quando em 1997 já dizia que:
O conhecimento está sempre incorporado a uma pessoa, é transportado por
uma pessoa, e criado, ampliado ou aperfeiçoado por uma pessoa, é
aplicado, ensinado e transmitido por uma pessoa e é usado, bem ou mal,
por uma pessoa. Portanto, a passagem para a sociedade do conhecimento
coloca a pessoa no centro. Ao fazê-lo, ela levanta novos desafios, novas
questões e novas perguntas, sem precedentes; a respeito do representante
da sociedade do conhecimento: a pessoa instruída.
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E para podermos responder a essas questões fizemos algumas pesquisas e

estudos que serão apresentadas no decorrer da sua leitura no e-book.

Começaremos, então, pelos aspectos e desafios da sociedade do

conhecimento, do profissional na sociedade do conhecimento, entender os conceitos

de gestão do conhecimento, implantação da gestão do conhecimento nas

organizações e o Secretário na gestão do conhecimento.

8

▪ O que é um profissional do conhecimento? 
▪ Conhecimento e informação têm o mesmo 

significado? 
▪ O Secretário necessita entender da era do 

conhecimento? 

▪ O profissional de Secretariado deve 
ser um profissional da sociedade do 
conhecimento?

Antes de começarmos a nossa leitura e estudo é importante refletirmos, pois

a compreensão de determinados assuntos pode vir por meio de questionamentos

e no nosso caso queremos perguntar:
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De repente o capital físico, que era o fator imprescindível para o crescimento

econômico, passa para uma segunda instância, permitindo que o capital humano

tome o seu lugar como o mais importante para o progresso de uma organização.

É por meio do capital humano que o conhecimento é adquirido, expandido e

divulgado. O profissional detém um conjunto de capacitações (formação,

treinamento) e experiências de vida, portanto é ele, sem dúvida alguma, que

constrói e mantêm viva a empresa, o país, a sociedade. E essa sociedade que se

formou e está em constante desenvolvimento, e que tem por base o capital

humano ou intelectual, é chamada de Sociedade do Conhecimento.

A sociedade do conhecimento valoriza o ser humano com o conhecimento

que é produzido por ele. E para clarear e ser bem objetivo, a sociedade do

conhecimento tem como característica principal o valor do indivíduo, suas

qualidades e experiências.

“As atividades que ocupam
o lugar central das
organizações não são mais
aquelas que visam produzir
ou distribuir objetos, mas
aquelas que produzem e
distribuem informação e
conhecimento.”
(DRUCKER, 1993)3

E isso ocorre nas

organizações? Há valorização do

capital humano? Este é o

principal desafio da sociedade

do conhecimento, implementar

uma gestão institucional que

estabeleça o valor do homem

como o construtor principal das

organizações.
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Apenas para que você perceba melhor o que é a sociedade do

conhecimento observe o quadro abaixo, que apresenta as diferenças entre a era

industrial x era do conhecimento e como a mentalidade, modelo, forma de

planejar e desempenhar as ações das organizações tiveram boas mudanças.

Indicadores Era Industrial Era do Conhecimento

Pessoas Geradores de custo e receita Geradores de receita

Papel do líder Supervisionar os empregados Orientar e apoiar a equipe

Informação Para controlar Um recurso para se comunicar

Disseminação da 
informação

Apenas pela alta direção Por meio de redes colegiadas 
(grupos de todas as áreas)

Produção Predomínio das máquinas Desenvolvida por ideias e 
inovação

Processos São periódicos São contínuos

Trabalhador Mão de obra especializada Profissional empreendedor e 
multidisciplinar

Propósito Evitar erros Aprender com erros

Trabalho Policiamento e controle Parceria e compromisso

Motivação Vem totalmente por meio do 
dinheiro

É decorrente de necessidade e 
desejos dos funcionários

Atividades As tarefas são repetitivas A força de trabalho é inovadora 
com sentimento

Forma Somente emprego É totalmente trabalho

Educação Com o objetivo de transmitir 
conhecimento

Vista como a construção e 
empoderamento do individuo

Trabalho Policiamento e controle Parceria e compromisso

Diferenciação entre a Era Industrial e a Era do Conhecimento

Fonte: Syeiby apud Terra (2005) com acréscimos e adaptações da autora
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A era industrial ocorreu no início da Revolução Industrial do século XIX e

desde essa época muitas transformações aconteceram e ficou bem claro, no

quadro, que há uma grande diferença entre ela e a era do conhecimento.

A sociedade industrial estava muito mais preocupada com a quantidade , ou

seja, a produção era em grande escala, vale lembrar da fábrica da Ford quando

começou a fabricar seus automóveis, a produtividade era alta e o tempo de

produção, muito baixo; com isso a informação era linear, não era flexível, havia

uma hierarquia impedindo a geração de novos conhecimentos. E na sociedade do

conhecimento isso ocorre ao contrário, valoriza-se a flexibilização, a qualidade, ao

tempo ilimitado e a informação que se transforma em conhecimento

demonstrando que ele não é estático, ele é dinâmico o que gera uma busca

constante.

Fialho (2008, p.75)4 afirma que

“O conhecimento é a base de
sustentação do desempenho
de sociedade e organizações
contemporâneas. O poder
econômico de uma empresa
moderna está mais em suas
capacidades intelectuais do
que em seus ativos
imobilizados”.

É na sociedade do conhecimento que se fortalece a habilidade para

reconhecer, produzir, realizar, transformar, divulgar e utilizar informações , que

tem como objetivo a criação e aplicação do conhecimento para o

desenvolvimento humano.
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Essa sociedade ressalta que o conhecimento sempre existiu e atualmente

além de ocorrer por meio do gestual, da oralidade, da escrita, da leitura, da

vivência ele acontece vindo pelos canais eletrônicos e digitais. Essas formas

começaram a refletir para a transformação dessa sociedade que passa a ter

características realmente significativas nos comportamentos das pessoas e das

corporações.

Bom, e como será o profissional que atuará na

sociedade do conhecimento?

Quais são as suas características e

competências?

Você deve estar bem curioso não é mesmo?

Então, vamos conhecê-las?
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Depois do que foi mencionado sobre a sociedade do conhecimento

podemos acrescentar que:

▪ O conhecimento está incorporado a pessoa;

▪ É transportado por pessoas;

▪ É criado e aperfeiçoado por pessoas;

▪ Aplicado, ensinado e transmitido por pessoas;

▪ Usado, bem ou mal por pessoas.

E se o indivíduo é o centro na sociedade do conhecimento ele, com 

certeza, encontrará novos: 

▪ Desafios;

▪ Inovações;

▪ Responsabilidades;

▪ Competências.

O que o levará a buscar mais:

▪ Educação – Formação;

▪ Conhecimento;

▪ Competitividade. 
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Portanto, o profissional na sociedade do conhecimento é aquele que:

▪ Está em constante aperfeiçoamento;

▪ Busca usar constantemente a sua criatividade no seu trabalho;

▪ Toma decisões se baseando em seu conhecimento e experiência;

▪ Compartilha e aplica seu conhecimento em suas atividades;

▪ Sabe resolver problemas;

▪ Entende o que os clientes, interno e externo, necessitam;

▪ Sabe facilitar a comunicação entre a sua equipe e chefia.

E com as habilidades citadas esse profissional detêm

características marcantes que o nomeia:

Gerador do conhecimento 

Coleta, prepara e registra informações para gerar o
conhecimento;

Transformador do conhecimento 

Após gerar o conhecimento irá compartilhar, trocar,
conduzir para todos da organização;

Utilizador do conhecimento 

Adotará o conhecimento percebendo sua repercussão
e vantagem.
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Lifelong learning termo em inglês, que você ouvirá muito falar, que

traduzido se refere ao “aprendizado ao longo da vida” e que nada mais é,

aqui em nosso país, a educação continuada! Uma educação que não se

restringe apenas aos anos escolares em que temos de cursar para chegar a

uma graduação e após concluí-la pararmos totalmente de investir no

conhecimento.

Não é difícil ser um profissional da sociedade de conhecimento basta

saber gerenciar a si mesmo, entendendo que somente você poderá buscar a

disposição para o seu aprimoramento por meio da educação, gerando novos

conhecimentos para a sua vida.

Você, em seu caminho, precisa

entender a premissa do lifelong

learning!
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O que se enfatiza no lifelong

learning é que o individuo perceba que

ele deve expandir o seu conhecimento, ou

A educação é um valor intrínseco na sociedade e no mundo do trabalho

que gera o conhecimento e fortalece a competitividade sendo crucial para a

projeção e manutenção da empregabilidade!

seja, ele tem que dar continuidade aos seus estudos para se tornar cada vez

mais empregável no mercado de trabalho. É muito importante que a pessoa

não transfira a responsabilidade de seu eterno aprendizado para a

organização na qual trabalha, ela é que tem que investir em si mesmo e agir

de vontade própria.
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Já falamos um pouco sobre conhecimento, que tal entendermos

sobre a sua gestão.

Você acredita que o fato relatado abaixo é possível?

A reunião de médicos, engenheiros navais,

administradores de empresa, físicos para discutir um único

problema: como implantar uma prótese no organismo

humano?

Pode-se achar estranho ou até mesmo anormal este

acontecimento. Mas esses profissionais, nas suas áreas

específicas, podem convergir seus conhecimentos em outros

campos de ação que a princípio não são relacionados

diretamente, mas que se complementam para a obtenção do

resultado final desejado.

Pois então, este fato é real e se designa como gestão do conhecimento

que é uma prática do conhecimento de várias áreas do saber na qual as

pessoas que atuam em segmentos totalmente diferentes se reúnem trazendo

uma contribuição para solucionar um problema ou criar uma nova situação.

A gestão do conhecimento se torna elegível quando se tem a

cooperação entre os funcionários das organizações, ou seja, o conhecimento

adquirido no trabalho será compartilhado de forma organizada para que ele

fique disponível para todos. Isso se dará por meio de uma coleta e

identificação do conhecimento que ficará registrado em um canal, programa

ou software desenvolvido especialmente para que possa ser divulgado.
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Essa ação é muito benéfica, pois além de ser capaz de definir quais as

competências necessárias para desenvolver um determinado tipo de atividade

a empresa não ficará dependendo do conhecimento de apenas um

determinado funcionário. Outras pessoas poderão assumir o trabalho de um

funcionário caso ele tenha que se ausentar ou sair da empresa.

Tipos de Bens

Tangíveis Intangíveis

Aqueles que podem ser tocados.
São recursos físicos de longo prazo
que uma empresa possui e que
consegue mensurar o valor.

Exemplo:
Mobiliário – Automóvel  - Utensílios 
– Imóveis - Máquinas 

Aqueles em que não se pode
tocar. Eles se parecem ao
patrimônio imaterial.

Exemplo:
O conhecimento - Os valores - A
missão - A cultura - Um plano de
negócio - Desenvolvimento de
tecnologia

Fonte: Quadro elaborado pela autora

A gestão do conhecimento não é um conceito novo
“é importante entender que a Gestão do Conhecimento não é um conceito
novo – é apenas um conceito reformatado e revigorado pelas novas
tecnologias de mídias equipamentos e técnicas” (Terra, 2001)5

“a “Gestão do Conhecimento” não é nova pois durante centenas de anos
os proprietários de negócios familiares e artesãos repassaram sua
sabedoria para seus filhos. (Hansen, Nohria e Tierney, 1999.)6

Mas, ela começou a tomar forma, ou seja, a ser valorizada e divulgada

no mundo dos negócios por volta da década de 1990. Existia uma

preocupação muito maior em administrar os bens tangíveis das organizações

deixando os intangíveis em segundo plano. O que são bens tangíveis e

intangíveis? Veja na tabela abaixo:
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Como se pode observar os bens tangíveis não fortalecem as organizações,

eles apenas as estruturam. Isto não ocorre com os bens intangíveis que

envolvem totalmente o conhecimento e ele só pode ser desenvolvido pelos

indivíduos, tornando-os o centro e a alma das instituições. E assim as

organizações conseguiram entender que a estratégia da empresa, sua marca, a

capacidade de atrair e reter talentos, a comunicação com o mercado e a

sociedade, os valores, missão , cultura e o conhecimento gerado por todos são

bens intangíveis e que fazem a sobrevivência dela.

Na gestão do conhecimento temos três elementos que julgamos muito

importante conhecer, pois são eles que contribuem para a formação de todo

esse processo e com certeza facilitará a sua compreensão. São eles: a

informação, o dado e o conhecimento. Vamos fazer por partes, conceituando:

•É a matéria prima para formatar a informação.

Dado

•É o dado processado.

Informação

•É a informação processada e transformada.

Conhecimento
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Quando se pergunta: o que é informação? Percebemos que fica um vazio
no ar, ou seja, as pessoas ficam sem saber como responder, por isso
recorreremos a alguns autores que fazem definições bem compreensivas.

O dicionário Houais exibe várias definições sobre informação, veja:
acontecimento ou fato de interesse geral tornado do
conhecimento público ao ser divulgado pelos meios de
comunicação; notícia; interpretação ou significado dos dados.

Já Cassarro (1999)7 nos diz, de maneira bem objetiva, que informação é:
“Um fato, um evento, comunicado”.

ou seja,
“Informação é um fato comunicado”.

Fialho et al. (2010, p.43)8 menciona que

”a informação é um meio ou material necessário para extrair e
construir o conhecimento, alterando-o por meio do acréscimo de
algo ou reestruturando-o”.

A informação na empresa, usualmente, pressupõe uma organização de

fatos e números para poder ser apresentada de forma inteligível a uma

determinada pessoa.

Vejamos o esquema que Cassaro (1999) traçou:

Dados, atos e 
fatos

+ Informação Conhecimento

Vamos compreender , agora, com mais detalhes cada conceito:
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Resumindo....

Podemos dizer que a reunião de atos, fatos, dados originará uma

informação.

Então as informações são originárias de dados? Ôpa dados? Quase

esquecemos de defini-lo, mas leia abaixo:

Davenport (1998, p. 19)9 citou que dados são "observações sobre o

estado do mundo". São símbolos e imagens que não dissipam nossas

incertezas. Eles constituem a matéria-prima da informação.

Enfim, são os registros daquilo que acontece de uma forma “bruta” e

que são importantes para gerar as informações.

Vamos a um exemplo sobre informação e dados. Leia a frase:

Esta frase é um dado ou informação? Se você respondeu informação

acertou!

A frase nos informa que foi feita uma compra, temos um comprador

e o produto. Uma reunião de dados nos possibilitou criar essa informação

que são: “Paulo” – “comprou” – “dois” – “pens drives”.

Você pode observar que dados são diferentes de informação, porém

um não “vive” sem outro, ou seja, existe uma dependência significativa.

Antônio comprou dois pens drives.
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E o conhecimento tem o mesmo significado que a informação? A

resposta é não. Para gerar conhecimento é preciso transformar os dados em

informações por meio do seu processamento e da sua análise.

Como assim? Para que você entenda melhor estudaremos o que é

conhecimento.

Para começar a falar sobre conhecimento iremos dar uma “voltinha”

ao passado e entender como ele foi adquirindo novos conceitos e rumos.

Na trajetória da história empresarial, o conhecimento obteve

diferentes significados e funções. Drucker (1997)10 cita em seu livro

“Sociedade pós-capitalista”, que durante a antiguidade clássica o

conhecimento tinha uma conotação de cunho pessoal, ou seja, ele era

usado para o crescimento individual para a aquisição de maiores

habilidades e da sabedoria.

Com a Revolução Industrial, meados do século XVII, em que o modelo

artesanal foi substituído pela tecnologia, ocasionando uma vida mais

urbana, apesar do homem não utilizar bem a sua inteligência e a sua

criatividade, muitas vezes desenvolvendo o seu trabalho “mecanicamente”

atendendo apenas às ordens da chefia; o conhecimento já começa a

adquirir um novo significado, no qual a sua aplicação principia atender a

sociedade e não apenas aspectos individualistas.
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O conhecimento começa assim a redefinir uma nova organização

econômica da sociedade em que não prevalecem mais os fatores básicos de

produção como a terra, o capital e o trabalho, descritos pelo escocês Adam

Smith (1723-1790) e o Francês Jean Baptiste Say (1617-1832), que foram

imprescindíveis para o sucesso econômico no século XVIII. O conhecimento

começa a ser visto como o novo motor da economia, que começa a se

transformar no principal fator de produção das organizações.

De acordo com Garcia (1987, p.34)11 a palavra “conhecimento, em sua

origem francesa - connaissance – significa nascer com”. Nesse caso, pode-se

dizer: nascer com uma capacidade de associação, de relacionamento, de

compreensão, de aprendizado, de situar-se perante algum acontecimento, no

qual apenas o ser humano é o único ser capaz de nascer com todas estas

características fazendo acontecer alguma coisa.

Davenport e Prusak (1998, p.06)12 também propuseram uma definição 

referente ao conhecimento dentro das organizações na qual eles descrevem 

que 
O 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.
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Em resumo, Davenport e Prusak (1998) relatam na obra “Conhecimento

empresarial – como as organizações gerenciam o seu capital intelectual”, que

componentes básicos como, a experiência, a verdade fundamental, a

complexidade, o discernimento, as normas práticas, intuição, os valores e

crenças não só fazem parte da estrutura do conhecimento como se mostram

fundamentais para constituição do capital intelectual da organização. O capital

intelectual é o ativo intangível das empresas.

conceitos e coisas diferentes. Ao conceituar conhecimento
dentro das organizações não se pode confundi-lo com dados e
informações.

Retornamos a nos dirigir sobre a confusão
que se tem sobre dados, informações e
conhecimento, fique atenção, pois eles são

Aproveitando as citações dos autores Davenport e Prusak (1998)

reforçamos que os dados são o conjunto de fatos diferentes e metas

referentes a um certo acontecimento que em sua grande maioria são

lançados em computadores correspondendo à parte quantitativa da

empresa. São importantes para uma organização por se tratarem da matéria-

prima para a criação da informação. A partir do momento que se agregam

significados aos dados estes deixam de ser apenas gráficos, números e

fórmulas e se tornam informações. A informação, por sua vez, é a base para o

conhecimento. Tendo a finalidade de informar, sua importância está na forma

como chega ao receptor e não em como é descrita pelo emissor.
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Existe uma relação de dependência entre

os dados, informações e conhecimento.

Os dados registram os fatos para gerir uma informação e esta

informação processada se transformará em conhecimento. É como se

fosse um quebra-cabeça em que cada peça representa a

complementação da outra para que se atinja um resultado final.
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Você já ouviu falar em conhecimento explícito e tácito?

Nonaka e Takeushi (1997)13, autores de "Criação do Conhecimento na

Empresa", nos diz que:

o “conhecimento explícito” que pode ser expresso através de
palavras e números e facilmente compartilhado sob a forma de
dados brutos, fórmulas científicas e procedimentos, e o
“conhecimento tácito” que é altamente pessoal, difícil de formalizar
e, portanto, torna difícil a sua transmissão e compartilhamento.
Portanto, são incluídos nesse tipo de conhecimento: conclusões,
“insights” e palpites subjetivos, além desse conhecimento estar
profundamente enraizado nas ações e experiências de um indivíduo,
bem como suas emoções, valores e ideias.

No quadro a seguir, você verá um paralelo entre o conhecimento tácito e

explícito e assim ficará mais fácil a sua compreensão:

Tipos de Conhecimento

Tácito Explícito 

Conceito Aquele que as pessoas
possuem, mas não está
descrito em nenhum lugar,
residindo nas experiências,
sentimentos, valores.

Aquele que está
registrado de alguma
forma, e assim disponível
para as demais pessoas.

Características Envolve o know how (técnica),
os modelos mentais, crenças e
percepções (cognitivo).
Destaca-se a intuição.

Existe uma troca de
informações claras e
explicadas, através da
mídia, documentos,
reuniões formais e redes
de computador.

Fonte: Quadro elaborado pela autora

Conhecimento tácito e explícito
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Os conhecimentos tácitos e explícitos estão presentes em todo indivíduo

e ele os levará, além de sua vida pessoal, para as organizações durante a

execução de suas atividades. E como as pessoas irão gerenciar esse

conhecimento? Que tal antes de responder essa questão conhecer o que vem a

ser uma gestão?

Quando se fala na palavra gestão vem-se logo à mente o ato de

administrar, de gerir pessoas e organizações. E é isso mesmo!

Gestão é uma palavra que vem do termo em latim gestione que significa

o ato de administrar ou gerir recursos com alguma finalidade, pessoas ou

qualquer objeto pode ser em âmbito pessoal ou de uma entidade. No campo

empresarial envolve a administração de vários processos que necessitam de

planejamento, implantação, medição, monitoramento, avaliação e constante

aprimoramento. Enfim, a gestão é responsável por conduzir recursos de forma

efetiva, eficaz e eficiente para que se atinja um objetivo, uma meta traçada.

Sendo da área das ciências humanas a gestão se aplica à administração

de empresas, porém ela regula, também, o comportamento dos indivíduos e

grupos sociais, por intermédio de um sistema de esforço cooperativo, onde tem

que ter estruturas, englobando problemas, normas, e todos os processos de

trabalho, atribuições, relacionamentos, responsabilidades e poder (FARIA, JOSÉ

CARLOS, 1997)14.
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E como é sabido que o ser humano vive em grupos, no qual cada indivíduo

desempenha papéis pré-definidos, seguindo suas particularidades pessoais,

visando alcançar algum objetivo de uma maneira coerente e sistemática e isso

pode ser caraterizado, também, por organização, gestão.

Bom, ao agregarmos os conceitos das palavras Gestão e Conhecimento,

que agora já conhecemos, um novo conceito começa a surgir e que poderá fazer

toda a diferença para a sua percepção com relação à gestão do conhecimento.

Observe abaixo:

Gestão Conhecimento

Gestão do Conhecimento

É o processo que vincula, divulga e partilha com

práticas gerenciais o conhecimento do ser humano, seja de

forma explícita e/ou implícita, visando atingir os objetivos da

organização por meio deste valor intangível.

Fonte: Conceito e quadro elaborado pela autora
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A concepção de Gestão do Conhecimento inicia-se a partir de uma

percepção das organizações em relação ao seu capital intelectual. Stewart (1998,

p. 51)15 defende a importância do capital intelectual nas organizações,

ressaltando que não só de ativos físicos uma empresa sobrevive.

“Os talentos de seus 
funcionários, a eficácia de seus 

sistemas gerenciais, o caráter de 
seus relacionamentos com os 

clientes – que juntos constituem 
seu capital intelectual”. 

Thomas A. Stewart

O conhecimento, que fomenta o capital intelectual organizacional, deixou

de ser um objeto secundário para ocupar o primeiro lugar nas organizações.

Aí surge uma pergunta:

Como implantar um modelo de gestão do conhecimento

em uma organização atribuído ao capital intelectual?
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É de conhecimento amplo que quando um profissional sai de uma

empresa ele deixa para trás todos os ativos tangíveis: bens móveis e imóveis,

equipamentos, documentos, porém ele não deixa o seu diferencial

competitivo, ele não deixa o seu cérebro, local onde está registrado o seu

conhecimento. Portanto, como retirar todo o conhecimento aprendido e

vivenciado deste profissional que permaneceu algum tempo nessa

organização?

Para a implantação da Gestão do Conhecimento, Teixeira Filho (2000)16

diz que a sua inserção dependerá de cada empresa, ou seja, dos seus objetivos

e aonde ela quer chegar.

Não é necessário ter organizações grandes com repercussão nacional e

internacional para se aplicar a Gestão do Conhecimento. Empresas de médio,

pequeno e micro porte também estão inseridas nessa realidade. Por meio do

conhecimento produzido por estas organizações pode-se determinar uma

fonte de informações que as enquadrarão no seu mercado de atuação.

O que cada colaborador agrega de conhecimento nas organizações são

essenciais para que elas possam se planejar, organizar e tomar decisões que

impactaram o seu futuro. Podem ser nas atividades rotineiras ou naquelas que

consideramos estratégicas, que requerem mais pesquisas e estudos, que o

conhecimento será transferido para os colaboradores das empresas. E uma das

formas de se transmitir esse conhecimento poderá ser efetuado por meio de

ferramentas tecnológicas como softwares especializados em armazenar

informações que serão compiladas de acordo com o que se quer descobrir de
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determinado fato ocorrido na organização. É um jeito de investigar e fazer

previsão de algum acontecimento com base em experiências passadas e que

foram cadastradas no software.

Ao consultar as bases de dados de alguns softwares podemos obter

algumas respostas como:

▪ O que a organização está passando já havia ocorrido no passado?

▪ Quem vivenciou essa situação?

▪ Como foi resolvido o problema ou situação?

▪ Houve resultados positivos? Negativos?

▪ Diante do fato como poderá ser resolvido essa nova situação?

No mercado, atualmente, existem vários softwares que ajudam no

processo da gestão do conhecimento e eles são classificados em:

▪ Softwares colaborativos: aqueles que são muito conhecidos por

nós, pois geralmente os utilizamos em nosso dia a dia. São eles:

▪ Softwares específicos: criados

especialmente para gerir o conhecimento

da organização.

Trello, Microsoft Teams e até drives de

compartilhamento, como o Google Drive e o

OneDrive e muito mais...
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Confluence

“É um espaço de trabalho da equipe

pronto para ambiente remoto em que

o conhecimento e a colaboração andam lado a lado”. Essa

ferramenta consegue integrar-se com o Trello, Google Docs e

outros drives de compartilhamento.
https://www.atlassian.com/br/software/confluence

Evernote

“É um software para gestão do conhecimento que é excelente

em todas estas áreas. Isto pode unificar seu fluxo de trabalho já

que colaboradores podem acessar, editar ou inserir arquivos e

notas usando qualquer dispositivo.”

https://www.apowersoft.com.br/ferramentas-gestao-

conhecimento.html#_5

GitMind

“É um mapa mental gratuito e criador de gráficos que você

pode usar para criar uma base de conhecimento pessoal

detalhada. Isso é útil de várias maneiras, como organizar o que

você aprendeu em um período de tempo por meio do

mapeamento mental.

https://gitmind.com/knowledge-base-software.html#_1

Mostraremos alguns softwares para a gestão do conhecimento já

conhecidos no mundo empresarial.

https://www.atlassian.com/br/software/confluence
https://www.apowersoft.com.br/ferramentas-gestao-conhecimento.html#_5
https://gitmind.com/knowledge-base-software.html#_1
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Documize

“Este software de gerenciamento de dados e conhecimento é 

uma das ferramentas mais fáceis e simples que você pode 

usar. Usando este software, você será capaz de processar dados 

de membros técnicos e não técnicos de seu grupo”.

https://gitmind.com/knowledge-base-software.html#_1

Bitrix 24

“Oferece opções gratuitas de gerenciamento de conhecimento 

para seus usuários. Você pode usar este aplicativo para coletar e 

divulgar informações para seus leitores”.

https://gitmind.com/knowledge-base-software.html#_1

AnswerHurb

“o AnswerHub funciona a partir do esquema de perguntas e

respostas. Ainda auxilia na criação de projetos e

fornece a base de conhecimentos para armazenar

e compartilhar na empresa. É uma ferramenta

utilizada por grandes empresas como LinkedIn, GE

e eBay”.

https://www.siteware.com.br/comunicacao/ferramentas-

gestao-do-conhecimento/

https://gitmind.com/knowledge-base-software.html#_1
https://gitmind.com/knowledge-base-software.html#_1
https://www.siteware.com.br/comunicacao/ferramentas-gestao-do-conhecimento/
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A tecnologia será parceira positiva para a implantação da gestão do

conhecimento, ela se torna imprescindível para gerir a massa enorme de

informações gerada pelas organizações. Davenport e Prusak (1998, p.

149) afirmam que “a gestão do conhecimento é muito mais que tecnologia, mas

a tecnologia certamente faz parte da gestão do conhecimento”, salientando a

importância da tecnologia neste processo.

Porém não se deve esquecer que é fundamental a presença de

profissionais que possam atender a demanda de sua implantação. São

profissionais da área de recursos humanos, de comunicação, de marketing, de

assessoria e de tecnologia. É integrar pesquisa, desenvolvimento, inovação por

meio dos computadores juntamente com as pessoas!

E já que mencionamos profissionais de assessoria que tal abordarmos o

papel do Secretariado nesse contexto da gestão do conhecimento?





Mediante a tudo que foi relatado sobre a gestão do conhecimento vamos

agora nos posicionar quanto ao Secretário, trazendo algumas citações para que

possamos confirmar a sua participação nos processos desta gestão.

Mas, antes disso que tal recordamos algumas características que o

profissional de Secretariado deve possuir? Ok, então iremos resumi-las e

classificá-las como:

Cognitivas

As que se referem ao raciocínio lógico e abstrato, resolução
de problemas, criatividade, capacidade de compreensão,
julgamento crítico e conhecimento geral.

Técnicas

São as habilidades em informática, gestão da informação e 
documentos, língua portuguesa e estrangeira, operação de 
equipamentos e processos de trabalho.

Comportamentais

Abrangem a cooperação, iniciativa, empreendedorismo,
motivação, responsabilidade, participação, disciplina, ética
e a atitude permanente de aprender a aprender.

Serão essas características que irão permear as habilidades necessárias

para que o Secretário possa desenvolver suas atividades. Veja o quadro a seguir

confirmando as habilidades do Secretário.



Assessorar executivos e equipes de trabalho;

Coordenar as atividades do setor/Organização;

Desenvolver projetos e planos de negócios;

Estabelecer networking;

Ser gestor de grupo, trabalhar em equipe;

Flexibilizar comportamentos;

Estimular e favorecer a inovação;

Orientar-se para resultados e produtividade;

Gerenciar e sistematizar informações;

Ampliar sua visão holística;

Estar atento às novas tecnologias e saber utilizá-las;

Equilibrar-se emocionalmente para ter capacidade de lidar com conflitos e incertezas;

Ser um apoiador e solidário em questões sociais e profissionais;

Comunicar-se com assertividade, ouvir e ser ouvido;

Cultivar e estabelecer a ética em todas as suas ações profissionais;

Discernir entre as prioridades e rotinas de suas atividades;

Ter capacidade intraempreendedora;

Ser hábil para rever processos para gerar novas ideias;

Promover endomarketing, para motivar o capital humano;

Possuir visão de mundo ampla e global;

Dominar sua língua pátria e possuir mais idiomas;

Empregar sua criatividade para melhoria de resultados;

Conhecer e aplicar a etiqueta empresarial e pessoal;

Planejar e organizar eventos da Organização;

Ser resiliente em situações estressantes, visualizando o problema como um todo;

Dominar os conhecimentos técnicos relativos à atividade profissional como: elaborar, redigir

e expedir documentos; planejar, organizar e acompanhar reuniões; estruturar as agendas de

trabalho; administrar serviços administrativos, incluindo os recursos humanos; ordenar as

ligações telefônicas, efetuando-as e filtrando-as; programar as viagens e seu roteiro.

Habilidades do Profissional de Secretariado

Fonte:  Quadro elaborado pela autora



Citações de autores: uma relação da gestão do conhecimento
e o Secretariado

Davenport e Prusak (1998)17 na obra “Conhecimento Empresarial: como

as organizações gerenciam o seu capital intelectual” comentam que
para aplicar a gestão do conhecimento é necessário documentar,
registrar os conhecimentos explícitos e tácitos para que realmente se
atinja o objetivo do compartilhamento das informações e
conhecimentos dentro das organizações.

Nevis e Gould (1998, p. 195)18 relatam no livro “Como entender

organizações como sistemas de aprendizagem?” referente à gestão do

conhecimento que
“.....a memória organizacional ou o volume de conhecimento que é
publicamente documentado...” . Para o conhecimento ser
documentado ele deverá seguir os processos técnicos de arquivística,
sejam eles pelos moldes antigos, via papel, ou nos atuais os
tecnológicos.

Você consegue perceber por meio das duas citações que uma das

habilidades do profissional da sociedade do conhecimento é ser gestor de

informação e documentos? E como vimos ela faz parte do perfil do Secretário,

O Secretário como você viu e já sabe é multifuncional e detêm muita

informação que se transforma em conhecimento para o local em que ele for

desenvolver suas atividades. Por ele atuar em vários segmentos de negócios e

transitar em todas as áreas das organizações ele possui todos os requisitos

para pertencer e atuar na gestão do conhecimento. Inclusive alguns autores,

em suas citações, já nos demonstram e confirmam como algumas habilidades

do secretário já estão presentes na gestão do conhecimento. Veja a seguir:



ou seja, é ele o responsável por toda a catalogação, organização e

armazenamento das informações dentro das empresas e que se

transformam em conhecimento. Dessa forma, entendemos, que com apenas

esses exemplos citados, o Secretário é um profissional da sociedade do

conhecimento e é altamente atuante na sua gestão.

Ainda temos o autor Probst et alii (2002)19 que nos remete a uma

outra afirmação sobre o conhecimento

“....é o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os
indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a
teoria quanto a prática, as regras do dia-a-dia e as instruções
sobre como agir. O conhecimento baseia-se em dados e
informações, mas, ao contrário deles, está sempre ligado a
pessoas”. (Probst et alli, 2002, p. 29).

Dessa citação enxergamos, claramente mais uma vez, o perfil do

Secretário que é um profissional que obtém soluções para os problemas e

conflitos da organização onde atua, por meio de sua vivência e o

desenvolvimento de suas práticas cotidianas que são altamente

multidisciplinares, permitindo-o transformar os dados e informações

adquiridos em conhecimento útil, ou seja, conhecimento aplicado de modo

produtivo.

Ainda podemos destacar e reafirmar que uma vez que o Secretário,

como assessor, gestor, consultor e empreendedor faz a ligação entre todos

os níveis hierárquicos da organização, operacional, gerencial e executivo, e

também com o público externo, participando dos encaminhamentos dos

processos decisórios, interpretando os objetivos da organização, sendo

responsável por planejar, organizar, liderar, controlar, implantar e g e r i r



programas e processos decisórios, e ainda interpretando os objetivos da

organização, sendo responsável por planejar, organizar, liderar, controlar,

implantar e gerir programas e processos organizacionais, promovendo ideias

com práticas inovadoras para os resultados positivos nas Organizações,

entendendo a empresa e a sua cadeia produtiva, a sua razão de ser, seus

objetivos e políticas gerenciais, o secretário utilizará todo os seus

conhecimentos adquiridos para aprimorar estratégias organizacionais em

vantagens competitivas e sendo assim ele será o detentor de muitas

aprendizagens que o auxiliará no cumprimento de todas as ações dessa sua

profissão. E realmente, ele só terá condições de atuar em seu cargo se tiver

aprendizado continuo, se reinventar a todo instante e estudar, estudar,

estudar...
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Fonte: Disponível em: 
<https://dilbert.com/search_results?page=2&terms=spam> (traduzido). Acesso em 25/09/22.

▪ Os trabalhadores que estão na charge se comportam de acordo com o que se

prega na Gestão do Conhecimento?

▪ É possível que exista uma organização que haja desta forma?

Comentários:

Claro que não!
Fica claríssimo que na empresa exemplificada o que tem valor é um

equipamento, ou seja, o que dita as estratégias e regras é um microondas,
contrariando completamente o que se define na Gestão do Conhecimento, no qual
o Capital Intelectual, o homem, é o bem mais importante na organização.

Pela minha experiência na área de gestão até hoje não vi nada igual. O que
podemos perceber é que ainda existem empresas que não valorizam
suficientemente o seu capital intelectual, mas sabemos que isso será por pouco
tempo, pois pode-se ter a melhor tecnologia, o melhor equipamento e mobiliário,
mas se não houver o conhecimento do individuo não acontecerá nada na
organização.

Observe a charge abaixo do Dilbert personagem criado por Scott Adans e
responda:

https://dilbert.com/search_results?page=2&terms=spam
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▪ A sociedade do conhecimento tem como característica principal

o valor do indivíduo, suas qualidades e experiências;

▪ O profissional da sociedade do conhecimento tem que ser mais

competitivo, obter muito conhecimento e estudar sempre...;

▪ Com a sociedade do conhecimento apareceu uma nova prática

gerencial que é chamada gestão do conhecimento;

▪ Gestão do conhecimento está transformando o comportamento

organizacional das grandes corporações, visando o aumento da

sua competitividade;

▪ Dado, informação e conhecimento são conceitos diferenciados,

mas um depende intensamente do outro;

▪ Conhecimento explicito está registrado e é de acesso a qualquer

pessoa enquanto o conhecimento tácito está restrito às

experiências das pessoas;

▪ O profissional de Secretariado é um gestor do conhecimento;

▪ E que o indivíduo é o centro na sociedade do conhecimento!
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As incertezas do nosso mundo são

tantas! E, claro elas não irão cessar.

As mudanças estarão sempre presentes em nosso dia-a-dia, e como isso

é positivo, pois o mundo se torna mais atraente e desafiador com o seu

dinamismo.

O que se deve realçar é que precisamos estar abertos a essas mudanças

e seguir a forma de pensar do novo mundo emergente, buscando se enquadrar

e mover nesse mesmo ritmo e movimento.

A era do conhecimento está aí claramente diante dos nossos olhos se

desenvolvendo dentro desse contexto avassalador da revolução tecnológica. E

ela veio para promover toda uma mudança no modelo de produção das

organizações. Aquilo que anteriormente era do domínio capitalista: a riqueza e

o poder, atualmente ele se transforma em conhecimento. Inclusive Drucker

(1999, p.46 )20 afirma que:

“... os resultados oriundos do conhecimento,
serão os ativos mais valiosos do século XXI. Por
esta razão, o grande desafio das organizações
será, cada vez mais, o entendimento, o
aprimoramento e o desenvolvimento do capital
humano, potencial detentor desta fonte de
recurso inesgotável. ”
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E diante dessa realidade, é notória a necessidade de profissionais

capazes de dominarem com maestria a gestão do conhecimento. E claro que

não poderíamos deixar de mencionar que o Secretário por meio de suas

competências versáteis tem todas as condições de ser um profissional da

Sociedade do Conhecimento. Na economia atual existe a necessidade do

profissional ser flexível, possuir agilidade com muita proatividade e não limitar

o seu espaço de atuação características essas que fazem o Secretário um

profissional diferenciado.

O profissional de Secretariado exerce sim um papel crítico 

e estratégico na sociedade do conhecimento,  

e isso o possibilita aprimorar suas competências técnicas 

assim como rever constantemente os seus valores 

humanos que são os grandes norteadores para as suas 

ações no ambiente de trabalho.

Solange Giorni
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É intensamente engajada na profissão de Secretariado.

Possui a formação bacharel em Secretariado Executivo

Bilíngue, especializações nas áreas de Capital humano e ensino

superior, experiência como Coordenadora/professora de cursos

de Secretariado, além de ter sido Secretária Executiva durante

30 anos.

No percurso de sua carreira foi, também, presidente,

conselheira e do Sindicato das Secretárias e Secretários de Minas

Gerais.

Atualmente é mentora, escritora, consultora e palestrante.

Suas recentes obras são: Consultoria: um pilar do

profissional de secretariado – Conceitos, comentários e

abordagem prática (2ª. edição revista e ampliada), Secretariado,

uma profissão, Consultoria: um pilar do profissional de

secretariado e Profissional de Secretariado na Coordenação de

Eventos.
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