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O Core Business

● Os corações que movem os 
negócios;

● O coração do negócio: as 
relações humanas, 
estabelecer novas redes de 
contatos.

Introdução 



O Core Business do 
secretariado

● Perceber-se como agente 
estratégico dentro das 
organizações: compreender 
o cerne da atuação e os 
níveis de habilidades 
desencadeadas no 
desempenho da função;

● Elo na comunicação e 
relações interpessoais 
dentro da organização.



O Core Business do 
secretariado

● “No fim de cada dia, você 
aposta em pessoas e não em 
estratégias”. (Allied Signall)

● As organizações devem 
funcionar como uma 
orquestra. AFINE O SEU 
INSTRUMENTO. Ponha o 
coração nele.



Alavancas do Core Business 
Secretarial

● Autoridade

● Trabalhe com a competência 
informacional

● Desenvolva as suas 
habilidades, mas não seja o 
algoz dos seus colegas. 



A emergência da aprendizagem

A organização que aprende, se 
desenvolve e cria capacidades 
de mudanças.

Observe:
1. Modelos mentais.
2. Visão compartilhada.
3. Aprendizado em equipe.
4. Raciocínio sistêmico.



Possibilidades do aprender na 
perspectiva do Core Business

1. Aprender a conviver com a incerteza.
2. Aprender a ampliar a rede de 

relacionamento;
3. Aproveitar oportunidades de aprendizado
4. Desenvolver uma perspectiva de 

encarreiramento;
5. Adicionar valor;
6. Estar atento a tecnologia;
7. Adotar novas relações de trabalho, pois o 

mundo do trabalho mudou.



Quais inteligências 
desenvolver?

1. Inteligência Intrapessoal
2. Inteligência Interpessoal
3. Inteligência Criativa
4. Inteligência Inter-Artificial
5. Inteligência Aprendedora



A intuição foi formada na graduação.
Por não perceber o quanto é complexo – não há 

defesa da profissão. (Sampaio, 2019)



As técnicas secretariais como a 
materialização das inteligências 
múltiplas da/o profissional de 

secretariado



Competência “ser 
secretária/o”
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Habilidades relacionais

● Somos competentes como profissionais de 
secretariado;

● Desenvolvemos habilidades técnicas, 
atitudinais e relacionais;

● Atuamos de modo estratégico utilizando as 
técnicas secretariais com foco no alcance de 
objetivos empresariais;

● A intuição formada durante o processo de 
graduação;

● Técnicas secretariais: plena execução dos 
três tipos de habilidades em um mesmo fazer 
administrativo.



Por meio da formação específica em Secretariado, as rotinas 
administrativas tomam outra roupagem e se estabelecem como 
técnicas secretariais

● Fazer agendamento X Gerenciar a agenda e fazer a gestão do tempo
● Atender telefone X Gerenciar ligações 
● Arquivar X Gerenciar a informação
● Preparar reuniões X Gerenciar reuniões 
● Redigir documentos oficiais X Construir documentos oficiais
● Demandar X Gerenciar equipes



“Seja a mudança 
que você quer ver no mundo”

(Dalai Lama)
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