
O Terceiro Milênio, O Mercado de Trabalho e Suas Mudanças Estruturais 
- Aspectos de Significativo Impacto na Gestão de Pessoas.  
 
Resumo do Artigo. 
 
Este artigo pretende apontar na direção do porquê de tantas mudanças nos processos de 
recrutar e selecionar pessoas, utilizados pelas áreas de RH das organizações, bem como do 
porque dessas mudanças estarem calçadas nos aspectos ligados as competências 
comportamentais.  
 
O texto aborda, também, algumas nuances do mercado de trabalho sob a égide dos conceitos 
clássicos da administração e das alterações do mercado de trabalho quando o setor de serviços 
passa a ser o maior demandador por mão de obra nos grandes centros urbanos, bem como os 
impactos que essa relação: trabalhador versus cliente, se instaura. 
 
Introdução. 
 
As mudanças por que passam o mercado de trabalho do terceiro milênio são muitas. Hoje os 
empresários e gestores, bem como os trabalhadores, estão conscientes de que a garantia da 
permanência de um trabalhador nas organizações, são requisitos totalmente diferentes dos da 
década de cinqüenta, do século passado, por exemplo.  
 
Naquela época se privilegiava a competência técnica. Ao passo que, no mercado competitivo 
que vivemos hoje, quando um recrutador define o perfil do profissional da vaga em aberto, 
observa a competência técnica, porém, certamente privilegia as competências 
comportamentais 1 do futuro trabalhador.  
 
Um recrutador quando procura alguém para trabalhar para uma das equipes da empresa que 
faz parte e/ou na empresa-cliente, ele busca um profissional que agregue valor. Este 
profissional deverá transformar conhecimentos, habilidades e atitudes em vantagem 
competitiva para seu novo contratante, para seu cliente final e, no limite, para a sociedade em 
geral. Não se admite mais o contrário.  
 
O Modelo Mecanicista de Gestão de Pessoas. 
 
Este tipo de prática utilizada por quase todas as organizações do terceiro milênio, está muito 
longe de ter sido uma prática usada pelas organizações emergentes na época da chamada 
Revolução Industrial. 2 
 
Naquela época tínhamos um mercado basicamente de poucas transformações (tecnológicas, 
culturais, sociais, humanas, etc.) e a demanda por habilidades e atitudes era secundária. O 
que imperava era o modelo que privilegiava o conhecimento técnico como núcleo central do 
cargo. 
 
Àquela altura os trabalhadores eram gerenciados segundo as teorias clássicas de dois 
estudiosos da abordagem clássica da administração, Taylor e Fayol 3, cuja tônica eram os 
aspectos econômicos instrumentais, observáveis e quantificáveis.  
 
Para esse modelo de administração, inspirado nas ciências naturais e exatas, o homem e o 
universo seriam mais bem compreendidos se fossem tratados como um mecanismo objetivo, 
fato que influenciou decisivamente as estruturas e os processos organizacionais, caracterizado 
pelo planejamento exaustivo do trabalho, pela produtividade sem preocupações com a 
motivação e pelo respeito às normas, disciplina e obediência. 4  
 
Este modelo de administração é fruto do conceito econômico de divisão do trabalho 
privilegiada pelo escocês Adam Smith, no seu livro A riqueza das nações (1776).  
 
 



Seus ensinamentos preconizavam um trabalhador especialista e os empresários donos das 
fábricas de então procuravam aumentar a eficiência e a eficácia, reduzindo a liberdade de ação 
dos trabalhadores em favor do controle exercido por suas máquinas e supervisores. (Morgan, 
1996) 
 
A fórmula estímulo-resposta foi reconhecida pelos teóricos clássicos na medida em que se 
buscava um equilíbrio entre os aspectos humanos e os aspectos técnicos da organização. 
Assim, as empresas desenvolveram procedimentos mais apropriados de recrutamento, seleção 
e treinamento na busca de que estes novos trabalhadores se adequassem às demandas das 
empresas contratantes. Este modelo ignora as dimensões subjetivas, afetivas e profundas das 
empresas, dando ênfase ao conceito tecnicista do trabalho.  
 
Empiricamente, pode-se afirmar que esta concepção de administração restritiva ainda 
predomina na maioria dos ambientes de trabalho do século XXI. Este comportamento, de certa 
forma, explica a padronização da emocionalidade, a apatia, a desmotivação, a falta de alegria, 
o desprazer, o descuido e a falta de dignidade encontrada nas empresas. 
 
O modelo mecanicista que imperou durante anos levou à despersonalização das relações 
interpessoais, a ponto dos funcionários serem vistos como recursos e tratados em manuais 
administrativos.  
 
O uso das máquinas transformou radicalmente a natureza da atividade produtiva no final do 
século XIX e início do século XX, deixando sua marca na imaginação, pensamentos e 
sentimentos dos homens através dos tempos. (Morgan, 1996) 
 
O Terceiro Milênio, Algumas Alterações no Mercado de Trabalho, O Trabalhador do 
Conhecimento e a Gestão de Pessoas. 
 
No terceiro milênio estamos assistindo a um cenário tecnológico sem precedentes; e de uma 
demanda crescente por alta produtividade. Vivemos hoje em dia num momento em que a 
produção em massa é coisa do passado, bem como os produtos estão se tornando 
especializados e segmentados levando as empresas a ter um número menor de funcionários, 
no limite. 
 
A mudança na organização espacial dos escritórios (e de produção) no mundo do trabalho é 
outro fator de importante relevância. As empresas (multinacionais e transnacionais) 
conseguem operar em escala mundial beneficiando-se de legislações nos países que operam 
e/ou vão operar, bem como obtêm acordos políticos favoráveis à sua instalação e usufruem 
das peculiaridades geográficas do local onde escolhem operar. (SORJ, 2006) 
 
Outra alteração no mercado de trabalho é a forte expansão do setor de serviços e a queda do 
setor industrial nas economias contemporâneas. Essa expansão leva as organizações a novas 
modalidades de controle gerencial, inclusive no aspecto emocional, já que se exige do 
trabalhador desse segmento uma sintonização do “seu comportamento com as emoções de 
cada cliente individualmente”. (SORJ, 2006)  
 
A mudança no comportamento subjetivo e objetivo 5 do trabalhador, exige-lhe novas 
habilidades e competências. Pois, a interação da relação empregado versus cliente passa a ser 
direta e sujeita a interpretações culturais, já que estes atores situam-se em diferentes 
categorias sociais, muitas das vezes. (SORJ, 2006) 
 
No que diz respeito à gestão de pessoas, mormente ao recrutamento e a seleção, o 
entendimento dessa dinâmica das relações de trabalho se faz necessária. A mudança nessas 
ocupações e nas novas exigências feitas aos trabalhadores do conhecimento, coloca todas as 
ciências, mormente a sociologia e a psicologia, diante de significativos desafios e 
preocupações.  
 
Esta mudança obriga o RH a repensar sua postura, bem como requer dele novas expertises.  
 



Quando o profissional de RH passa a selecionar os candidatos a partir de um novo conceito 
(seleção por competências 6) é por conta dessas alterações no mercado geral. Tudo o que foi 
pontuado acima repercute no processo de trabalho, na integração do binômio trabalho-
consumo e, por último, o impacto de grupamentos sóciopolíticos de consumidores fazendo 
pressão por qualidade dos produtos e serviços, preço, entrega, formas de pagamento, etc. 
(SORJ, 2006) 
 
Outras alterações devem ser lembradas que impactam no mercado de trabalho, bem como nos 
processos seletivos do terceiro milênio, mas por força do tempo não serão nem sequer 
lembradas. Porém, uma delas não pode deixar de ser mencionada: A mudança no regime de 
emprego que começa a prevalecer nas sociedades avançadas. O contrato de trabalho, o lugar 
físico do trabalho, a duração da jornada de trabalho são eventos que estão sofrendo mudanças 
e questionamentos. (apud Tilly e Tilly, 1998. Citados por SORJ, 2006) 
 
 
Os postos de trabalho que estão sendo criados estão tendendo a incorporar o conceito de 
flexibilidade (tempo, espaço e duração), pluralidade (contrato de trabalho). Assim, o conceito 
de emprego fixo e assalariado está se deslocando para o conceito de “projetos ou campos de 
trabalho” (apud Tilly e Tilly, 1998. Citados por SORJ, 2006). 
 
Conclusão. 
 
Por conta disto, as áreas de Recrutamento e Seleção das organizações encontram-se em um 
ponto de significativas transformações. Estas alterações estão fazendo com que os seus 
profissionais atualizem-se, bem como adequem seus processos as novas demandas do 
mercado.  
 
Até porque, no contexto em que vivemos, onde o trabalhador está cada vez mais escolarizado 
e que as organizações estão obrigadas a competir globalmente, é lícito pensar que as 
empresas serão melhores (terão melhores resultados e talentos) se trabalharem com 
colaboradores com significativa autonomia, engajados e felizes, em prol delas mesmas, do 
Homem e da sociedade em geral. 
 
Notas: 
 

1. Atitudes e comportamentos compatíveis com as atribuições a serem desempenhadas.( 
Rabaglio, 2004)  

2. Surge no século XVIII. Esta Revolução é marcada com o aparecimento de dois eventos 
marcantes: o surgimento das fábricas e a invenção da máquina a vapor. A Revolução 
industrial revolucionou a produção e a aplicação dos conhecimentos administrativos. A 
revolução industrial marca o aparecimento de um novo personagem social: a empresa 
industrial.  

3. Taylor – Administração científica: Corrente iniciada por Frederick Taylor e que enfatiza 
a administração das tarefas através da racionalização do trabalho operário, da 
padronização e do estabelecimento de princípios de organização racional do trabalho. 
Fayol – Teoria clássica da administração: Corrente iniciada por Henri Fayol que enfatiza 
a estrutura organizacional e os princípios universais de administração. Esses princípios 
são regras de conduta do administrador a fim de conduzir a direção da empresa que 
esta à testa. Fayol enunciou 14 princípios gerais e universais de administração.  

4. Andrade, Cecília e Rielli, Maria Ercília in Emoções: Dimensão diferencial para a 
transformação das organizações, 2000. Disponível em www.scielo.br. Acesso em maio 
de 2006.  

5. A Objetividade: Objetivo é o termo utilizado para indicar que o conhecimento científico 
deve ser justificável, independentemente de capricho pessoal. Uma justificação será 
objetiva se puder, em princípio, ser submetida à prova e compreendida por todos. Diz 
Kant: "Se algo for válido para todos os que estejam na posse da razão, seus 
fundamentos serão objetivos e suficientes". (Freitas, 2005) Objetividade em RH é a 
tentativa da gestão da organização de instrumentalizar os processos (constituída em 
um conjunto articulado de atividades),  



6. supondo que os resultados desejados pela organização podem ser obtidos por meio de 
uma ação voluntária e programada em termos de funções de atrair, selecionar, reter, 
incentivar, treinar, avaliar e remunerar pessoas ( Davel e Vergara, 2001). A 
Subjetividade: Considerada a partir da compreensão da religião, a subjetividade se 
confundiu com a alma, com a divindade, que seria a subjetividade absoluta. Já a partir 
do ponto de vista do paradigma técnico-científico ela se dissolveu, historicamente, em 
determinismos físicos, biológicos, sociológicos ou culturais e, em alguns momentos, até 
se tornou um "ruído" a ser eliminado em benefício da eficiência e do progresso. Ainda, 
subjetividade, segundo o pensamento filosófico grego, subjetividade é tudo que é 
fundamental ao ser humano e que permanece subjacente. Está intimamente ligado a 
interioridade da pessoa, sua singularidade e a espontaneidade do eu, no limite a 
subjetividade é a individualidade humana e que sedimenta todo e qualquer 
conhecimento possível. ( Faye, 1991; citado por Davel e Vergara, 2001). A 
subjetividade é expressa em pensamentos, condutas, emoções e ações. Dessa forma 
subjetividade deve ser concebida como um fenômeno posicional e contingente em que 
o indivíduo não pode ser unificado ao longo do tempo (Baack e Prasch, 1997). A 
subjetividade legitima-se por ser uma produção de sentidos subjetivos que transcende 
a toda a influência linear e direta de outros sistemas da realidade, quaisquer que sejam 
eles. O sentido subjetivo está na base da subversão de qualquer ordem que se queira 
impor ao sujeito ou à sociedade. (Rey, 2005). A subjetividade desdobra-se e 
desenvolve-se no interior do universo de realidades e de processos objetivos que 
caracterizam a organização social. Ela, a subjetividade, está presente em todos os 
fenômenos da cultura, da sociedade e do homem. Está constituída tanto no sujeito 
individual como nos diferentes espaços sociais em que este vive sendo ambos 
constituintes da subjetividade. (Rey, 2005)  

 
7. Trata-se de processos seletivos que utilizam à metodologia da competência como base 

do processo de busca e de triagem. Segundo esta metodologia todos os cargos 
possuem competências técnicas e comportamentais. Como foi dito no texto, o mercado, 
diferentemente do passado, além da competência técnica, procura em seus novos 
colaboradores o que se chama hoje de competências. Competência é o somatório de 
conhecimento, habilidade e atitude. Competências comportamentais são atitudes e 
habilidades compatíveis com as atribuições a serem desempenhadas no cargo em 
aberto. Para tal, na seleção por competência o recrutador mapeia o perfil de 
competências do cargo em aberto e, este perfil, deverá fazer parte das estratégias de 
competitividade e diferenciação do mercado.  
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