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RESUMO 

A pesquisa aqui proposta buscará demonstrar a importância da comunicação para o profissional de 
secretariado que lida com informação no seu dia a dia como parte de sua rotina. Assim, é fundamental que 
tal profissional compreenda a estrutura do processo comunicativo, bem como tenha ciência das 
consequências de uma informação mal articulada para quem vai recebê-la e ainda para a instituição na qual 
está inserido. Para tal se fará necessário considerar a estrutura do processo de comunicação segundo 
Jakobson e partir disso apresentar um modelo viável de comunicação para o profissional em destaque. 
Modelo esse que viabilize o processo comunicativo garantindo interação e compreensão dos processos. 
Assim, a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico será utilizada como metodologia norteadora do estudo 
aqui proposto. Espera-se como resultado final um modelo de comunicação passível de utilização frequente 
pelo profissional do secretariado executivo e pautado em uma teoria que sustente a estrutura desse modelo. 
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1            INTRODUÇÃO 

O Secretariado é uma profissão que vem sendo aprimorada desde os anos 30 até 
os dias de hoje, buscando melhorar suas habilidades e aumentar seu campo de trabalho. 

As organizações, com o passar desses anos, enxergaram a importância de um 
profissional do secretariado inserido em suas instituições para auxiliar no desenvolvimento 
de metas e objetivos traçados pela empresa, Hepp e Martins (2009, p.31), defendem que 
“Um bom programa de comunicação evita desvios de informação, capacitando o 
colaborador como um multiplicador consciente dos princípios e objetivos da empresa”. 

 Neste trabalho, será enfatizada a relação do profissional de Secretariado com a 
comunicação. Em muitas situações esse profissional será o elo utilizado na troca de 
informações, pois tem como atribuição primordial o processo de comunicação nas 
organizações. O secretário poder vir a trabalhar dos dois lados do processo, ele pode atuar 
como o receptor ou como transmissor. Bíscoli e Lotte (2007, p.02), explicam a relação da 
comunicação com o profissional de Secretariado de forma positiva no contexto 
organizacional 

É preciso mencionar que o Secretário-Executivo que pretenda atuar neste 
contexto organizacional deve buscar eficiência e eficácia na comunicação, 
pois assume a função de assessor executivo, passando a ser o responsável 
por várias atividades organizacionais, desde as mais rotineiras como 
organizar reuniões, viagens e agenda, até as mais elaboradas, como 
assessorar projetos, apresentar relatórios e pareceres, representar o 
executivo em negociações e eventos, quando é acionado para articular e 
implementar inovações nas atividades gerenciais, considerando que a 
informação deve respaldar coerentemente todo o processo de comunicação.  

Para entender melhor o vínculo entre a comunicação e o secretariado é necessário 
compreender a comunicação e a sua dimensão, assim, a teoria de Jakobson, que explica 
por meio de uma estrutura que não basta apenas emitir uma mensagem, mas é preciso 
entender o processo dessa até chegar ao destinatário e todos os fatores que a influenciam 
será norteadora da pesquisa a ser desenvolvida.  

A Arcine (2015) descreve Jakobson como “um dos teóricos que defende essa 
estrutura comunicativa”. Arcine (2015), ressalta que “Jakobson nos mostra que há mais 
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elementos importantes além de emissor e receptor. Para que haja comunicação, é 
necessário que exista algo entre esses dois elementos: a mensagem.” Também é possível 
observar na teoria do referido autor os elementos que influenciam a comunicação, sendo 
esses classificados como código, contato, referente e as interferências ou ruídos. 

O profissional de secretariado pode também se deparar com uma codificação 
diferenciada em determinadas organizações, que podem utilizar termos e linguagem 
especifica para tratar os assuntos da empresa. Sobre esse processo comunicacional 
também é importante mencionar que nas instituições existe o funcionamento da 
comunicação interna e externa e sobre isso Hepp e Martins (2009, p.30) expõem que “a 
comunicação interna reforça a instrução profissional, ajuda a desenvolver talentos e a 
fortalecer o vínculo do colaborador com a empresa”.  

Ainda sobre o processo de comunicação, é preciso mencionar a comunicação na e 
por meio das redes sociais. A era contemporânea e a constante evolução do secretariado 
buscam a inclusão das redes na evolução do profissional de secretariado, por exemplo, nos 
dias de hoje é possível o secretariado ser um profissional independente e terceirizar seu 
trabalho, e nesse contexto a comunicação se torna mais significativa, porque além de 
elaborar seu trabalho, esse profissional precisa divulgá-lo. Pinheiro esclarece bem a relação 
do secretário com a tecnologia quando expõe que:  

Assim como a profissão de secretária-executiva passou por várias 
mudanças a comunicação e seus meios também evoluíram e por isso, 
tornou-se uma competência importante na vida dessa profissional. Os 
avanços das tecnologias proporcionam à profissionais vários meios de 
comunicação muito mais eficientes do que antigamente, por exemplo: o 
computador e o uso da Internet (PINHEIRO, 2005, p 08). 

Portanto, esse trabalho tem como finalidade, desenvolver por meio de buscas 
bibliográficas conteúdos que relacionam o profissional secretariado e a comunicação na 
contemporaneidade, utilizando a estrutura de Jakobson para orientar positivamente no 
desenvolvimento do seu trabalho para diminuir os ricos de equívocos na troca de 
informação, que de maneira incorreta pode gerar prejuízos à organização. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODO 
 

Para a elaboração deste estudo será utilizada a pesquisa qualitativa de cunho 

bibliográfico. Sobre ela, é importante explicitar que:  

[…] pode ser definida como uma metodologia que produz dados a partir de 

observações extraídas diretamente do estudo de pessoas, lugares ou 

processos com os quais o pesquisador procura estabelecer uma interação 

direta para compreender os fenômenos estudados. Geralmente, parte de 

questões mais amplas, que só vão tomando uma forma mais definida à 

medida que se desenvolve o trabalho (GUILHOTO, 2002, p.151). 

Neste contexto, a pesquisa bibliográfica tem o objetivo de reunir as informações e dados 

que servirão de base para a construção da investigação proposta acerca do tema aqui já 

mencionado. Assim, serão verificados livros, artigos periódicos e outras fontes compatíveis 

com a natureza e formalidade da proposta deste estudo como também relativos à sua 

temática.  

Foi optado o método qualitativo pois corresponde melhor com a pesquisa que será  

desenvolvida, por ser um método que utiliza da vivência e de dados concretos que servirão 

de diretriz para a elaboração desse artigo, sobre a pesquisa qualitativa Neves (1996, p.01) 

expõe que “Em certa medida, os métodos qualitativos se assemelham a procedimentos de 
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interpretação dos fenômenos que empregamos no nosso dia a dia, que tem a mesma 

natureza dos dados que o pesquisador qualitativo emprega em sua pesquisa”. 

É importante ressaltar que esse método de pesquisa bibliográfica precisa ser 

estruturada, focada na busca por artigos adequados em meio a muitos; Portanto, para 

auxiliar nesse processo, será utilizado do método conhecido como Bibliometria que se trata 

de uma estruturação de pesquisa, elaborado para facilita a pesquisa a tornando mais eficaz 

e eficiente. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 

 
A pesquisa busca como resultado final, desenvolver uma compreensão acerca da 

comunicação, para auxiliar e orientar o profissional da área de secretariado, aprimorando 

seu desempenho na execução do seu trabalho. 

Esse artigo tem como objetivo fornecer conhecimentos mais profundos com relação 

a comunicação, estruturada e apresentada na Ciência da Informação, e também mostrar a 

esse profissional o que há de inovador no âmbito da comunicação que pode facilitar o seu 

dia a dia na comunicação interna e externa em uma organização e em seu trabalho 

autônomo.  
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