


Analisar a evolução da geração e necessidade de gestão 
dos dados como estratégia para tomada de decisão e 

como formação de secretariado entra na equação;
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• Em 2.300 a.C. surgiu o primeiro mapa da época, período em que
já ocorrem as navegações, há 1.300 a.C. foi produzida a primeira
representação do planeta, o gatilho também era navegação;

• Hoje temos o Google Maps, Waze...
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• Ao longo do tempo também foram descobertos inúmeros registros
relacionados à agricultura, como por exemplo uma rudimentar
representação das estações do ano;

• Uma organização dos dados para a compreensão do valor desses
dados;

7



8



9



• Depois surge Gutemberg, inventa a prensa, base para uma nova
indústria (papel), com crescimento exponencial, acelerando tudo;

• Espalham-se gráficas que reproduzem tudo que foi publicado e primeiro
produto de grande venda: a bíblia de Gutemberg, que incialmente não
tinha numeração;
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• Termos genéricos equivalem aos assuntos que sozinhos não fazem
sentido diante da temática exposta no documento;

• Sozinhos não especificam o assunto, são vagos, podendo abranger
várias ideias e significados;
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Em 1495 o primeiro livro de medicina, com cada 
órgão do corpo humano indexado a um número
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• Conforme aponta Fujita (2003, p. 61-62), a indexação está presente
no processo de análise documentária, e trata-se de um método que
busca combinar estrategicamente o tratamento do conteúdo dos
documentos e a recuperação pelo usuário;

1. Descreve e identifica o documento por meio de conceitos que o
representam;

2. Auxilia na busca e no acesso à informação armazenada;
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• É a força das trocas de páginas numeradas entre pessoas distantes,
nome dessa revolução: Renascimento, que transbordou para os
negócios, para as artes, comércio;

• Imagine o potencial da revolução dos dias de hoje, são trocas de
páginas numeradas numa velocidade instantânea, independente do
lugar onde se esteja;
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• Em 1991 aconteceu a primeira transmissão no formato digital: 2G
(SMS);

• Em 1994, são 25 milhões de usuários e 2.700 sites;
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• Em 1998 são 190 milhões de usuários e 2,5 milhões de sites;

• Surge o Google;
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• Em 2003 são:

1. 780 milhões de usuários;

2. 41 milhões de sites;

3. Yahoo! é o maior site;

4. Surge o LinkedIn;
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• Em 2004 surgiu o Facebook;

• Em 2005 surgiu o Youtube e celular com câmera frontal;
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• Em 2007:

• 1,3 bilhão de usuários;

• 122 milhões de site;

• Apple lança Iphone e Google entra no dicionário;
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• Fato: morte de Michael Jackson “buga” o Twitter;
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• Ano 2.010 - Surge o Instagram, em 2.102 já tinha mais de 100

• milhões de usuários;

• Comprado pelo Facebook por 1 bilhão de dólares
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• Tempo para engajar 50 milhões de usuários:

1. Telefone: 75 anos;

2. Rádio: 38 anos;

3. TV: 13 anos;

4. Facebook: 2 anos;

5. Instagram: 1 ano;
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• Temos os 3 Vs dos dados:

1. Volume;

2. Velocidade;

3. Variedade;
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Atividade diária: 21/09

1. No atual contexto, qualquer empresa pode ser vítima de um ataque
à sua reputação no mercado. A secretaria atua como suporte da área
de marketing, sendo assim que tipo de conhecimento é necessário ter
num momento como esses e por que?
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Atividade diária: 22/09

1. Partindo do princípio dos três Vs da informação (volume, velocidade
e variedade), destaque tipos de arquivos (variedade);

2. Como armazená-los (volume), já que fazem parte do dia do trabalho
de um técnico em Secretariado ocupando um posto numa empresa e
que tipo de tecnologias são usadas para isso;
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Atividade Complementar

1. Explique como é sua experiência com a gestão dos dados que
chegam a você: aulas, redes sociais, TVs.

1. É positiva ou negativa? Qual seu grau de organização? Descreva
quais e como chegam as informações diárias pra você e como as
gerencia.
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