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Novas configurações de Mercado em RH 

    Mudanças históricas e socioculturais conduzem a área de Recursos Humanos 

(RH) e gestão de pessoas para diferentes práticas. Considerando a velocidade 

na qual as mudanças vêm ocorrendo, a necessidade de constante revisão e 

atualização vem se fazendo cada vez mais presente. 

    Com a entrada da tecnologia, temos entre seus atravessamentos, as 

numerosas fontes de estimulo, que trazem informações e podem gerar 

conhecimento. A implementação da tecnologia não gera necessariamente a 

aprendizagem, esse processo passa por uma espécie de validação dos 

indivíduos que de acordo com seus pressupostos e valores vão significar e dar 

sentido a fim de trazer aprendizagem e mudança de comportamento ou não 

(MASCARENHAS & VASCONCELOS, 2005 apud ARGYRIS & SCHÖN, 1978).  

      De modo geral, o processo de implementação, modernização e pulverização 

da tecnologia vai muito além de mudanças de processos e do ambiente industrial, 

representa uma mudança sociocultural de diferentes níveis. No que se refere à 

esfera do trabalho, provoca uma mudança de fazeres, papeis, estratégias de 

negócio e na própria base da cultura das organizações. Estamos numa fase de 

transição do modelo instrumental de gestão de pessoas baseado em um estilo de 

gestão de pessoas mais racional, pautado na hierarquização e no baixo espaço 

para a criatividade e diversidade para o modelo político de gestão de pessoas 

que pressupõe a ideia de potencial do conflito no sentido de através dele e da 

maior participação dos funcionários promover o aumento da diversidade, da 

autonomia e da inovação (MASCARENHAS & VASCONCELOS, 2005). 

    Sob a ótica desse modelo político de Gestão de Pessoas (GP), é importante 

refletir sobre a influência da diversidade na organização e na fomentação de 

novas práticas de GP e de RH como um todo. Segundo Alves e Silva (2004), 

entre os benefícios que a diversidade trás em uma organização temos a criação 

de vantagem competitiva e elevação do desempenho no mercado através de um 

ambiente interno multicultural. Contudo, um bom gestor de pessoas deve servir 

como mediador e integrador dessas diferenças dos profissionais e dos interesses 

e valores da empresa, promover coesão e alinhamento estratégico com o 

negócio e a organização é fundamental (MASCARENHAS & VASCONCELOS, 

2005). 

   Com esse cenário a própria atuação do RH é afetada, sendo importante 

fomentar e apoiar esses processos, “o RH apresenta-se como colaborador, 

conselheiro e facilitador na criação, implantação e execução de práticas e ações 



voltadas para os trabalhadores, em parceria com as diversas gerências” (LIMA & 

TORRES, 2011). Isso perpassa as mudanças no perfil dos profissionais e os 

processos relacionados a eles como Recrutamento e Seleção (R&S), 

Treinamento e Desenvolvimento (T&D), além de aspectos mais administrativos 

como jornada de trabalho (flexível ou inflexível), pacote de benefícios 

(possibilidade de escolha deles), etc. 

   Em artigo recente publicado na revista Melhor Gestão de Pessoas, Karin 

Hetschko (2016) disse que “novas competências técnicas e, quem sabe, 

comportamentais terão de ser adquiridas nesse contexto. Novos empregos 

surgirão e outros vão desaparecer”. Esse é um debate que vem diretamente 

relacionado quando se pensa nessa transição entre mão de obra braçal e a “mão 

de obra tecnológica”, até que ponto a tecnologia pode aumentar o desemprego, 

por exemplo? Trata-se de um assunto polêmico e com diferentes pontos de 

vistas, porém o ponto comum é a inegável influencia (seja qual for) que essa terá 

no futuro do mercado de trabalho.  

        Embora no Brasil essas mudanças sejam mais embrionárias e requeiram um 

tempo maior para obter representatividade, sugere-se então que o próprio RH se 

proponha a rever práticas e papeis a fim de estar em condições de acompanhar 

estrategicamente essas mudanças, tais como maior foco no desenvolvimento 

comportamental e técnico, além de competências relacionadas à gestão de 

pessoas visando preparar os líderes para os novos perfis de profissionais e 

configurações de mercado. 
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