
 

 

Nos tempos que se vivem percebemos a mudança real e efetiva, na forma como hoje o 

mercado de trabalho está programado, e as empresas oscilam e mudam ao sabor das novas 

orientações internacionais, sem esquecer as influências da economia global em todo este 

processo. 

De acordo com os estudos revelados pelo Fórum Económico Mundial, durante o ano 

passado, cerca de 35% das competências que eram requeridas aos profissionais alteraram-

se por completo. Porventura, algumas delas nem nos apercebemos na hora, mas os hábitos 

vão-se alterando no tempo e com o passar da conjuntura. Aconteceu com muitas profissões, 

também aconteceu com o Secretariado. 

Percebemos que esta mudança resulta um pouco no quadro daquela que agora se denomina 

de quarta Revolução Industrial, e onde ocorrem imensas mudanças em simultâneo que nos 

“obrigam” a evoluir e alterar modos de funcionar e procedimentos que temos que adequar 

aos novos contextos, que naturalmente passam, entre outros aspetos, pelo desenvolvimento 

da nossa inteligência emocional, e capacidade de adaptação, e até mesmo na utilização 

quando disponível, do recurso à inteligência artificial. 

Assim, e no âmbito desta reflexão sobre aquelas que serão algumas das nossas 

competências futuras, e também as atuais, gostaria de ressalvar algumas valências que são 

prementes desenvolver, e de que se percebe a importância na avaliação dos resultados 

profissionais, nomeadamente: 

Habilidade na gestão de conflitos na ligação com o gestor e entre pares, importa avaliar 

o modo como nos relacionamos com os outros, avaliar posturas e aprender com o que 

fizemos menos bem, de modo a ser o melhor conselheiro do dirigente, mas também 

companheiro dos colegas, sabendo estar presente para ouvir e sugerir, sempre que 

necessário; 

Esta competência desenvolve-se e aprimora-se ao longo da carreira, aprendendo a perceber 

pequenos sinais, sabendo interpretar emoções e estados de espírito, sempre de forma 

empática, sendo o promotor de atitudes que promovam o entendimento e o bom 

relacionamento entre os seus colegas, utilizando também aqui a inteligência emocional e até 

mesmo a resiliência de que tanto se fala, sempre que se torne necessário. 



Capacidade de negociar e mediar situações difíceis, avaliar o modo como a resolução 

de determinada ocorrência impacta no seio do departamento onde estamos, conseguindo 

avaliar os efeitos com antecipação face ao cenário presente. Perceber até, se valerá ou não 

a pena o esforço/energia despendida em determinadas situações, que poderão resultar 

apenas em desgaste, para nós e outros envolvidos, não resultando em qualquer benefício 

ou ganho para a equipa/empresa. 

Desenvolver estas capacidades permite aumentar a nossa habilidade no relacionamento 

com colegas e dirigentes, aprendendo a interpretar assertivamente a informação disponível 

que temos, de modo a permitir a tomada de decisões, ou o auxílio na tomada das mesmas. 

Este bom relacionamento com os colegas, pares e não só, permite o alcance de objetivos 

que sendo comuns, ou não, possibilitam a nossa participação no sucesso da empresa. 

Boa gestão da informação e criatividade podem ser excelentes aliados no nosso 

desempenho, já que a criatividade ou a capacidade de avaliar cenários sob uma perspetiva 

“fora da caixa”, faculta a possibilidade de avaliar diferentes alternativas e propostas de 

solução, para os problemas que se colocam no dia a dia da empresa, e é sem qualquer 

dúvida, uma excelente forma de reconsiderar e/ou equacionar processos e situações. Neste 

caso, de novo o profissional de Secretariado, aliado através da sua postura e proatividade, 

ao processo de tomada de decisão na empresa e parceiro do seu líder, nas iniciativas para 

que é chamado a participar, tem um papel muito importante. 

A boa gestão da informação passa por ser conhecedor do core business da nossa empresa, 

como sabemos esta expressão designa "a parte central ou nuclear de um negócio ou de 

uma unidade de negócios", no fundo, teremos que compreender verdadeiramente os 

objetivos e os anseios que se defendem estrategicamente na empresa onde estamos. 

Importa nunca esquecer que afinal, estamos a tratar com pessoas, e com o seu inconsciente, 

as suas características, qualidades e defeitos esta é uma dica que fica, devemos conhecer, 

avaliar e apenas depois tecer comentários se assim for solicitado, nem sempre teremos que 

os fazer, saber estar em silêncio também é importante.  

  

No artigo da próxima quarta-feira iremos aprofundar a agilidade cognitiva, a análise crítica 

e a orientação para auxiliar, características a desenvolver pelo Profissional de Secretariado 

e Assessoria. 
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