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TÍTULO: "Gestão de pessoas e modernidade organizacional: um estudo sobre 
o impacto da pandemia de covid-19 no ambiente organizacional" 
 

RESUMO: 

O presente estudo tem por objetivo analisar o impacto da pandemia de Covid-19 no 
ambiente corporativo, focando no tema da gestão de pessoas frente à modernidade 
organizacional das empresas, que tem sido o principal desafio dentro do contexto do 
isolamento social e do home office, afetando diretamente o formato do trabalho e a 
execução da estratégia organizacional.  Serão apresentados conceitos e análises 
sobre questões como a evolução do trabalho através dos anos e das Revoluções 
Industriais, o desenvolvimento da área de Recursos Humanos e da Gestão de 
Pessoas, passando ao impacto da pandemia de Covid-19 sobre as organizações e 
suas práticas de Gestão de Pessoas, com foco nas competências requeridas e 
necessárias dentro deste contexto, sob a égide da modernidade organizacional. A 
metodologia de pesquisa adotada é a exploratória, utilizando a abordagem 
qualitativa sobre os fatos históricos e conceituais acerca dos temas mencionados, 
trazendo uma provocação de relevância para o mundo do trabalho, dada a extensão 
das mudanças imprevistas e impostas no ano de 2020 e anos futuros. Como 
resultado, destaca-se a necessidade de adaptação e inovação das organizações 
sobre sua estratégia e gestão de negócios e pessoas, dentro do “novo normal” 
trazido pela Covid-19.  
 
Palavras-chave: pandemia de Covid-19, gestão de pessoas, competências, gestão 
de mudança.  
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INTRODUÇÃO 
 

A pandemia de Covid-19 atingiu o mundo de maneira implacável no ano de 
2020. De forma abrupta, toda a sociedade foi obrigada a ficar em casa, mudar sua 
rotina, os hábitos de higiene, a forma de se relacionar socialmente e no trabalho. 

Com a declaração da pandemia pela OMS em março de 2020, seguindo 
orientações da organização e de suas autoridades locais em saúde, países 
decidiram por fechar suas fronteiras, o isolamento social foi amplamente adotado 
assim como o uso de máscaras e recomendações assertivas sobre os cuidados a 
serem tomados (MS, 2020). Algumas cidades pelo Brasil e pelo mundo adotaram a 
prática do lockdown, com fechamento de suas portas de entrada e adoção de 
fechamento de negócios, comércio, áreas públicas e restrição de horários de 
circulação pelas ruas e em locais de prestação de serviços essenciais. 

Diversos são os desafios impostos aos indivíduos, governos e organizações: 
adaptação ao home office, novas formas de comunicação, distanciamento social, em 
suma, uma busca constante para que as atividades, relações sociais e serviços se 
mantenham no mesmo ritmo e dentro de um contexto novo e inesperado. Os 
impactos desse cenário atingem, sob um ponto de vista macro, três âmbitos: o 
social, o econômico e o do trabalho, sendo estes indissociáveis, já que influenciam 
um sobre o outro. Neste artigo, o foco será o mundo do trabalho. 

No âmbito do mundo do trabalho, os impactos da pandemia foram muito além 
do esperado e imaginado pelas organizações. Elas, que já vinham tendo que lidar 
com as mudanças causadas pela 4ª Revolução Industrial, se depararam, de repente, 
com novas e adicionais adaptações. Questões que antes da pandemia se 
demonstravam carecedoras de revisão e investimento e eram contornadas sob a 
ótica financeira exclusivamente, surgiram como a problemática central das 
incapacidades e lacunas na modernidade organizacional e sua estrutura ante a uma 
adaptação mandatória.  

O momento para as organizações é delicado, trazendo uma exposição sobre 
os gargalos em seus modelos de gestão . É o choque “do que sempre se fez” com “o 
que se deve fazer”, mas ainda dentro dos padrões e práticas antigas.  

Neste contexto, é evidente a relevância deste estudo e das discussões aqui 
propostas, para que sejam analisadas as práticas e estratégia organizacionais, 
adaptações e mudanças imperiosas frente ao cenário de incertezas do atualmente 
chamado de “novo normal” e o futuro do mundo do trabalho. Neste sentido, a 
finalidade deste estudo é analisar o impacto da pandemia de Covid-19 no ambiente 
organizacional, focando no tema da Gestão de Pessoas frente à modernidade 
organizacional. 

Utilizando a metodologia exploratória, a pesquisa qualitativa foi realizada 
através de consultas bibliográficas, incluindo livros e artigos científicos e periódicos 
especializados, e através de buscas na internet, nos sítios eletrônicos Scielo e 
Google Acadêmico, utilizando as palavras chave “pandemia de Covid-19”, gestão de 
pessoas, competências, gestão de mudança. O estudo trará um recorte histórico 
sobre o impacto das mudanças trazidas pelas revoluções industriais ao longo do 
tempo, sobre a evolução da gestão de pessoas no tempo e o impacto da pandemia 
de Covid-19 sobre estas práticas dentro do contexto da modernidade organizacional. 
Avaliação esta importante para o esclarecimento e vislumbre de ações necessárias 
para o futuro próximo das relações de trabalho. 
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AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS COMO AGENTES DE MUDANÇA - UM BREVE 
HISTÓRICO E SUA INFLUÊNCIA SOBRE O MUNDO DO TRABALHO 
 

As revoluções industriais, não só foram responsáveis pelas mudanças nas 
ferramentas e relações de trabalho, mas também sobre a forma de se trabalhar. A 
partir do século XVIII, com o desenvolvimento da ciência culminando no 
desenvolvimento de novas tecnologias e fontes de energia, iniciou-se o surgimento 
da indústria nos moldes que a conhecemos. Historicamente a indústria foi o fator 
mais poderoso de aceleração do crescimento econômico, exercendo grande impacto 
em diversos setores da economia e sobre todo o ambiente industrial e institucional 
(MARSON, 2014). 

A Primeira Revolução Industrial, chamada de “Era da Mecanização”, traz a 
quebra do modelo agrícola e artesanal com a descoberta do carvão como fonte de 
energia, havendo a introdução do o uso de máquinas à vapor de produção em maior 
escala, transformações no transporte de produtos e pessoas com as locomotivas 
produção de químicos, entre outros, dando início ao primeiro modelo industrial. 

Neste momento, a atividade industrial passa a ocupar papel importante no 
mundo do trabalho, passando, também, a ser considerada como oportunidade 
laboral, tendo em vista a extinção de postos de trabalho, substituídos pela tecnologia 
trazida na época. A mão de obra do campo transforma-se em mão de obra 
assalariada, operacional e braçal, dando forma a “Indústria 1.0”. É neste período que 
se começa a perceber, de forma mais evidente, o surgimento das relações de 
trabalho que se desenvolveram ao longo da história da humanidade até os dias 
atuais.  

A “Era da Eletricidade”, também chamada de “Indústria 2.0”, trouxe o 
desenvolvimento das indústrias de petróleo, química, energia e aço, determinantes 
na esfera dos meios de transporte, estabelecimento das linhas industriais de 
produção e utilização de energia elétrica. É um período de aprimoramento do que foi 
desenvolvido durante a 1ª Revolução Industrial. 

Durante este período a demanda por um trabalho e uma mão de obra mais 
especializados é instaurada, com o início da produção de artigos em série e o 
surgimento das linhas de montagem.  Taylor e Ford têm protagonismo durante esta 
época por suas teorias e práticas, com impacto direto no processo produtivo, onde 
predominava o domínio do capital sobre o trabalho. Há uma mudança na forma e 
nas necessidades de consumo, um maior êxodo rural e crescimento das grandes 
cidades. 

Ao mesmo tempo que ocorriam as mudanças promovidas pela própria 
Revolução Industrial, aconteciam a 1ª  e a 2ª guerras mundiais, assim como a 
grande depressão de 1929, trazendo, num curto período de tempo, novas mudanças 
nos campos da tecnologia, indústrias, técnicas de produção e medicina. É um 
período marcado pelos incentivos à pesquisa e aprimoramento das tecnologias 
existentes em função de uma maior produtividade com menor custo, visando maior 
lucratividade. 

Num cenário de mundo pós 2ª Guerra Mundial, as transformações 
econômicas em âmbito internacional são expressivas e começam a traçar um novo 
cenário. As demandas por novas tecnologias e o legado das duas grandes guerras, 
principalmente da 2ª Guerra Mundial, trazem um novo contexto sócio econômico. 
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Neste momento começa a era da transformação mecânica para a digital; chega a 
Terceira Revolução Industrial, ou “Revolução Técnico- Científica e Informacional”. 

Surgindo como consequência dos avanços tecnológicos dos séculos XX e 
XXI, a Terceira Revolução Industrial traz uma nova roupagem aos processos 
político, econômico e social. Nesta revolução não há que se falar em transição de 
modelo artesanal ao mecânico de produção, mas sim de uma transformação do 
analógico ao digital com a popularização e desenvolvimento dos computadores e 
softwares. A rigidez do Taylorismo e do Fordismo dá lugar ao modelo Toyotista 
japonês, reduzindo os níveis hierárquicos, buscando mais iniciativa e participação do 
trabalhador no processo. 

Diversas foram as características que marcaram a Terceira Revolução 
Industrial, como a pluralização das fontes de energia usadas, maior utilização dos 
recursos de informática, maior atenção à consciência ambiental, solidificação das 
potências industriais mundiais e do fenômeno da Globalização, crescimento do 
comércio exterior, etc. Como colocado por Samanes e Clares (2018), ela traz a 
tecnologia da informação como ferramenta de automatização da produção.  

Neste contexto, percebe-se o crescimento do mercado de consumo, maior 
valorização do consumidor, surgimento de novas empresas e, por consequência, o 
alargamento da concorrência.  Cresce a busca e a necessidade de diferenciação 
como demonstração de vantagem competitiva e sobrevivência das organizações 
(MAGALDI e SALIBI NETO, 2018). 

A partir dos anos 2000, após a criação e popularização da internet e 
computadores de uso pessoal e individual, chega a Quarta Revolução Industrial.  
Esta revolução é baseada na revolução digital, na fusão de tecnologias, quebrando 
as barreiras físicas, digitais e biológicas (SAMANES E CLARES, 2018). É a mais 
abrangente, profunda e ampla revolução industrial da história, não se limitando à 
transformação das coisas, mas também à modificação na forma como os indivíduos 
vivem, trabalham e se relacionam uns com os outros (MAGALDI; SALIBI NETO, 
2018). 

Diferentemente das revoluções anteriores, a 4ª não traz a quebra do artesanal 
e agrícola para o industrial e automatizado. Como elencado por Sakurai e Zuchi 
(2018), os pilares desta revolução que vivenciamos atualmente são a internet das 
coisas, a segurança cibernética e big data analytics. 

O impacto e as mudanças trazidas por esta Revolução são diversos e 
diferentes do que nas anteriores. Sob a ótica de Silveira (2017), as mudanças como 
os novos modelos de negócios e mercado mais exigente, trazem mais rapidez na 
produção, possibilitando maior customização dos produtos e maior inteligência nas 
fábricas, gerando maior adaptabilidade ao cliente. 

Para o atendimento dessa demanda e do modelo de indústria novos, o 
processo de desenvolvimento e transformação da tecnologia deve ser constante, 
assim como os profissionais devem adaptar suas capacidades e competências a 
esta nova realidade (SAKURAI; ZUCHI, 2018). 

Como exposto, é evidente que todas as Revoluções Industriais trouxeram 
transformações expressivas ao modo de trabalho e à indústria. Cada uma delas com 
demandas diferentes, com reivindicações cada vez mais intelectualizadas da força 
de trabalho. Dentre os impactos causados por cada uma dessas revoluções e 
épocas, estão os sobre o papel do trabalhador dentro do contexto industrial 
produtivo, sua capacidade de trabalho, indo da força bruta à intelectual durante o 
passar dos anos e dos séculos e o surgimento e o desenvolvimento da gestão de 



 

5  

pessoas. 
 
GESTÃO DE PESSOAS AO LONGO DA HISTÓRIA 
 

A área e os processos de gestão de pessoas desenvolveram-se e sofreram 
várias transformações durante a história, acompanhando as mudanças e 
necessidades trazidas pelas Revoluções Industriais e seus impactos no mundo do 
trabalho e nas esferas política, social e econômica. 

No período entre o fim do século XIX e a 1ª Guerra Mundial, o capataz era a 
figura mais primitiva do que, ao longo do tempo, se tornou a área e as práticas de 
gestão de pessoas. Recaíam, sobre ele, todas as responsabilidades da gestão de 
pessoas da época: contratação e demissão de trabalhadores e a organização do 
trabalho, juntamente com o controle dos trabalhadores. O que se buscava era mão 
de obra braçal, sem especialização, apenas para o trabalho mecânico e repetitivo, 
sem qualquer demanda de capital intelectual. Ainda hoje e infelizmente, percebe-se 
em algumas organizações este tipo de modelo de gestão mais arcaico, 
principalmente naquelas em que a atividade laboral predominante é puramente 
operacional. 

Até o período pós 1ª Guerra Mundial, a gestão de pessoas não era realizada 
de forma sistematizada e se resumia basicamente às funções de contratação, 
demissão e controle da mão de obra no cumprimento da jornada de trabalho 
estabelecida e execução das atividades laborais atribuídas aos trabalhadores 
(CALDAS; LACOMBE; TONELLI, 2002). Este é o primeiro esboço do que é 
conhecido atualmente como o DP. 

Durante o período entre a 1ª e a 2ª Guerras Mundiais é que se inicia uma 
maior preocupação com a gestão de pessoas. A Teoria da Administração Científica 
de Taylor, no início do século XX, com a organização racional do trabalho, traz a 
primeira versão da área de Departamento Pessoal, dedicada ao recrutamento e 
seleção, pagamentos e benefícios, controle sobre os trabalhadores em geral, além 
da implementação de políticas, procedimentos e regras operacionais a serem 
seguidos (ALMEIDA; ALVES, 2015).  

Com os experimentos de Hawthorne, na década de 1930, a atuação da área 
de RH passa a ter mais abrangência e complexidade, envolvendo as relações 
humanas e passando a considerar, para a análise da produtividade, fatores como 
atitude, motivação e liderança. As empresas identificam, nesta época, a necessidade 
de realizarem a gestão dos fatores psicológicos de sua mão de obra, afim de cuidar 
e dar maior eficiência ao processo produtivo (CALDAS, LACOMBE; TONELLI, 2002). 

Neste mesmo período, no Brasil, a evolução da gestão de pessoas ainda 
estava um pouco para trás. Com um desenvolvimento industrial mais lento do que 
dos países do hemisfério norte o país ainda se encontrava na era das relações de 
trabalho com características agrícolas e até mesmo escravocratas, tendo a área de 
gestão de pessoas ainda voltada para o DP mais rústico, que cuidava das 
contratações e demissões, dos pagamentos e do controle da mão de obra somente 
(CALDAS, LACOMBE; TONELLI, 2002).  

É durante o período pós 2ª Guerra Mundial e até os anos 1980 que a área de 
Recursos Humanos tem sua maior evolução. Com uma maior complexidade das 
atividades laborais e acompanhando as mudanças sócio- econômicas provocadas 
pelas Revoluções Industriais que abarcam o período, o DP passa a ser chamado de 
“Departamento de Recursos Humanos”, já que passa a ter mais atuação e 
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responsabilidades sobre a gestão de pessoas (CALDAS, LACOMBE; TONELLI, 
2002).  

Para esses autores, o Departamento de Recursos Humanos passa a cuidar, 
além dos pagamentos e processos simples de admissão e demissão, de métodos de 
avaliação de desempenho, benefícios, remuneração de forma mais estratégica, 
treinamentos e desenvolvimento. A sofisticação tecnológica trazida durante essas 
décadas muda o perfil do trabalhador disponível no mercado e necessário ao 
sucesso e produtividade das empresas e indústrias. 

Nos anos 1950, Peter Drucker trouxe reflexões sobre a adoção do 
pensamento estratégico, sendo seguido por Igor Ansoff nos anos 1960, com o 
desenvolvimento da ideia de estratégia de Drucker, de forma mais robusta 
(MAGALDI E SALIBI NETO, 2018). Entretanto, Ansoff teve sua teoria mais 
valorizada a partir dos anos 1980, por conta da explosão das empresas do mercado 
de consumo e o surgimento de uma concorrência mais vasta e forte exigindo das 
organizações, por conseguinte, uma necessidade constante de diferenciação, de 
vantagem competitiva (MAGALDI E SALIBI NETO, 2018). Neste contexto, 
trabalhadores são cada vez mais exigidos por conhecimento intelectual, poder de 
análise, criatividade e outras competências, tudo isso atrelado à estratégia de 
negócios definida pelas organizações.   

Com o crescimento do pensamento e da abordagem estratégica nas 
empresas iniciada na década de 80, as organizações passam a adotá-la como 
prática a partir dos anos 1990, momento em que ocorre o advento da Globalização.  
É nesta época que a área RH passa a ter mais relevância para a estratégia 
organizacional, passando a integrá-la como parceira do negócio. Neste momento, o 
foco da área deixa de ser diretamente nas pessoas, passando ao resultado, ao 
atingimento de metas e à realização da estratégia organizacional (ALMEIDA; 
ALVES, 2015). 

O impacto da tecnologia nas relações de trabalho e sociais nos anos 80 – a 
chamada “Era da Revolução Tecnológica” – tornou possível aos gestores o 
redesenho de seus processos críticos, tornando-os mais fáceis e eliminando o 
trabalho desnecessário. Esse processo de reengenharia foi um marco na gestão das 
organizações, trazendo ganhos e competitividade, mas sendo adotado de maneira 
inadequada, tendo seu foco voltado apenas para a redução de custos e de tempo 
(MAGALDI E SALIBI NETO, 2018). Houve um desvirtuamento do conceito, que tinha 
como premissa a busca pelo ganho da produtividade de forma holística. Esse 
pensamento imediatista comprometeu a visão de futuro, trouxe uma visão superficial 
dos negócios e suas necessidades e as relações sociais oriundas do trabalho.  

Neste sentido, as organizações criaram e mantinham a cultura de não 
preparar e adequar sua modernidade ao que se fazia necessário e estava 
intrinsecamente ligado ao atingimento dos seus resultados e à sua mão de obra e 
seu desenvolvimento e manutenção. Nesse momento, e verificando os 
acontecimentos, os pensadores começaram a questionar o modelo que estava 
sendo aplicado e a questionar, também, sobre o retorno ao modelo proposto por 
Drucker nos anos 1950, onde o conhecimento era o principal fator de 
desenvolvimento das organizações (MAGALDI E SALIBI NETO, 2018). 

O final do século XX é marcado pela flexibilização da organização do 
trabalho, com novas formas de contratação e vínculo de trabalho (contratos por 
prazo determinado, empreitada, terceirização etc.), estruturas organizacionais mais 
enxutas, mais horizontalizadas e com grande desenvolvimento tecnológico e a 
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difusão da digitalização de processos, controles, entre outros (MAGALDI E SALIBI 
NETO, 2018). Por conseguinte, a área de RH e as práticas de gestão de pessoas 
passam a ter um novo olhar, mais estratégico.  

Neste novo papel de “parceiro do negócio”, o departamento de Recursos 
Humanos passa a efetivamente ter o papel estratégico e a ter práticas voltadas para 
a gestão de pessoas. Para isso, adota uma visão e uma atuação mais holística 
sobre o negócio e as suas necessidades, combinadas com a força intelectual do 
trabalho e busca incessante por inovação e diferencial competitivo. O foco passa a 
ser na empresa, na execução de sua estratégia de forma assertiva. Há a 
descentralização da responsabilidade da gestão de pessoas dos Recursos Humanos 
para as gerências, passando a área a atuar como suporte, como auxiliar neste 
processo, cuidando da atração, da retenção e do desenvolvimento das pessoas, 
baseando-se no capital intelectual (CALDAS; LACOMBE; TONELLI, 2002; 
ALMEIDA; ALVES, 2015). 

A gestão de pessoas está vinculada a um conjunto formado por conceitos e 
técnicas que versam sobre atração e retenção do capital humano através de 
programas de desenvolvimento, a fim de alcançar os objetivos da organização, 
principalmente. Não se trata, portanto, de mero processo de fiscalização de 
execução de atividades laborais, mas sim de um emaranhado complexo de ações, 
comportamentos e atitudes que, combinados, geram resultados e o atingimento dos 
objetivos organizacionais, pessoais dos trabalhadores e uma sinergia que mantém a 
engrenagem organizacional funcionando a todo vapor e de maneira orgânica. 

No século XX percebe-se uma ascensão do individualismo, com foco no 
desempenho individual como parâmetro para definição de objetivos em linha com a 
estratégia organizacional, avaliação de desempenho, desenvolvimento, 
remuneração etc.   A gestão por competências passa a ser o foco da área de RH, 
assim como modelos de gestão de pessoas mais flexíveis e orgânicos voltados ao 
desempenho, tanto individual, como organizacional. 

Com isso, as competências, que migraram para a área de Psicologia 
Organizacional em 1970, passaram a ganhar maior notoriedade somente nos anos 
1990, com o boom das empresas multinacionais, através da globalização, da 
digitalização e do avento da internet e maior facilidade e agilidade nos meios de 
comunicação e difusão (FREITAS; ODELIUS, 2018; SANT´ANNA et al., 2016). Lima 
(2005) conceitua competências como as características individuais que se traduzem 
nas diferentes capacidades para solução de problemas e assuntos nas práticas 
profissionais. Em seus anos de experiência na área de RH, a autora pôde perceber 
que as competências são passíveis de mudança e desenvolvimento em sua maior 
parte, estando diretamente ligadas e tendo sua origem nas bases de formação de 
experiência de vida, caráter e contexto social e familiar de cada indivíduo.  

Diversas são as teorias filosóficas acerca das competências e sua 
conceituação, tendo os modelos: a) Comportamentalista, que pressupõe que os 
atributos individuais geram desempenhos organizacionais superiores; b) 
Funcionalista, que foca na definição dos perfis ocupacionais para a orientação das 
competências; c) Construtivista, que dá ênfase ao processo de aprendizagem como 
ponto central para o desenvolvimento de competências (SANT´ANNA et al., 2016).   

Ainda que haja modelos e linhas teórico-filosóficas diferentes acerca das 
competências, há pontos em comum entre elas que norteiam a conceituação das 
competências e convergem para sua aplicabilidade e função no processo de gestão 
de pessoas. Todos os modelos inferem que as competências são um conjunto de 
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características, habilidades, conhecimentos e aptidões que propiciam o atingimento 
de resultados, estando alinhadas ao discurso e estratégia organizacionais e 
demandas advindas dos processos de modernização produtiva e reestruturação de 
processos (SANT´ANNA et al., 2016).  

Isto posto, evidencia-se que as competências assumem papel protagonista na 
gestão de pessoas e na estratégia organizacional. Seguindo esta lógica, passam, 
então, a integrar descrições de cargo, processos de avaliação de desempenho, 
planos de sucessão, processos de remuneração, entre outros indicadores e 
processos oriundos da área de RH. Kuzma, Doliveira e Silva (2017), colocam que a 
gestão das competências é, e deve ser, um processo contínuo, que tem seu início 
na definição da estratégia organizacional, orientando as ações que serão 
necessárias e competências a serem desenvolvidas para o atingimento dos objetivos 
organizacionais.  

Na teoria, as competências devem ser estabelecidas em consonância com a 
estratégia e a cultura organizacional para que sejam aplicadas de forma assertiva e 
eficaz. Quando a gestão de pessoas é baseada nas competências, o foco é, em um 
primeiro plano, nas pessoas, passando aos resultados. A administração das 
competências em sentido amplo, direcionada ao atingimento dos objetivos da 
estratégia organizacional, traz sustentabilidade à organização. Requer observação 
apurada dos indivíduos trabalhadores e seus papéis dentro da organização de forma 
diferenciada, não apenas como recurso ou custo, mas como uma extensão da 
estratégia organizacional. É através delas que os indivíduos manifestam 
conhecimentos e escolhas/ decisões que favorecem o negócio (KUZMA; 
DOLIVEIRA; SILVA, 2017). Sem este alinhamento e direcionamento, com 
acompanhamento constante através da gestão de pessoas e de processos das 
organizações, a probabilidade de ruídos e falhas ao longo do caminho é aumentada, 
sendo possível perceber isso somente quando o resultado atingido não é o esperado 
e/ou é muito diverso do planejado. Neste ponto, já é tarde para que se faça 
adequações e correções. 

De acordo com Samanes e Clares (2018), em 2015 as 10 competências mais 
requeridas no mundo da 4ª Revolução Industrial eram: resolução de problemas 
complexos, coordenação, gestão de equipes, pensamento crítico, negociação, 
controle de qualidade, atendimento ao cliente, capacidade de análise e tomada de 
decisões, escuta ativa e criatividade. Observando o contexto tecnológico da 
Revolução Industrial 4.0, resta clara a ausência de competências tecnológicas e 
emocionais, que dariam base para as demandas da indústria e do mundo do 
trabalho. Competências voltadas à operação de novas tecnologias, gestão e 
interpretação de dados, assim como as emocionais, voltadas ao autogerenciamento, 
inteligência e autonomia ainda não eram vislumbradas e incluídas nas 10 mais 
requeridas há apenas cinco (5) anos. Isto demonstra a resistência que organizações 
ainda enfrentam para uma visão efetivamente estratégica e planejada a curto e 
médio prazos, para objetivos de longo prazo. 

A gestão de pessoas,  exercida através de ferramentas como as 
competências é de grande valia e eficácia às organizações, mas nem todas 
conseguem acompanhar as necessidades mercadológicas e de seus próprios 
processos internos por conta de sua da ausência de modernidade organizacional. 
Fatores como custos, ferramentas informacionais, investimentos em inovação, 
cultura e valores organizacionais ultrapassados, estratégia organizacional 
inadequada e fatores externos como uma crise mundial ou uma pandemia, 
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interferem diretamente nas práticas de gestão de pessoas, impactando nos 
resultados organizacionais como um todo. 

 
PANDEMIA DE COVID 19 E A GESTÃO DE PESSOAS SOB A ÓTICA DA 
MODERNIDADE ORGANIZACIONAL 
 

A pandemia de Covid-19, que se espalhou pelo globo no ano de 2020, atingiu 
os âmbitos social, econômico e laboral. As transformações ultrapassaram o âmbito 
organizacional, adentrando nos âmbitos psicológico e emocional (WERNECK, 2020). 
No mundo do trabalho, organizações foram obrigadas a fechar seus escritórios 
repentinamente e a adaptar o formato do trabalho que não poderia ser realizado 
remotamente. Não houve tempo para se planejar para um cenário como este. 

Em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a 
Covid-19 havia passado ao status de pandemia, que se trata da disseminação de 
determinada doença de forma mais ampla que nos casos de epidemia,  com 
transmissão sustentada entre indivíduos (SCHUELER, 2020). 

Com a pandemia, o formato Home Office foi adotado de maneira massiva ao 
redor do mundo como solução emergencial para a manutenção das atividades 
laborais em tempos de isolamento social. Ao contrário do que, a princípio, possa ser 
entendido como Home Office, este não se trata de sinônimo de Teletrabalho. O 
Home Office é a modalidade de trabalho realizada na casa do trabalhador, podendo 
ocorrer em alguns dias da semana e estar disposto em política interna das 
organizações, já que não é regulamentado por lei no Brasil. Já o Teletrabalho, que 
foi ratificado no Brasil pela Lei 13.467/2017 através de sua inclusão no art. 62, III da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), trata-se de modalidade de trabalho 
realizado em qualquer localidade diversa das instalações da organização (BRASIL; 
MENDONÇA, 2020). Pode-se afirmar, portanto, que o Teletrabalho é o gênero, é o 
grupo macro, enquanto o Home Office é espécie, contido neste gênero.  

O tema do Home Office ganhou mais atenção ao longo dos anos 2000, com o 
advento das tecnologias, da internet e de todos os efeitos da 4ª Revolução Industrial. 
Apesar disso, ainda não era adotado de forma ampla, especialmente no Brasil. 
Organizações que antes da pandemia não adotavam este tipo de prática e, por 
conseguinte não haviam se adequado em termos de tecnologia e ferramentas de 
informação e comunicação para um cenário como este, têm enfrentado grandes 
desafios de infraestrutura, comunicação e gestão de pessoas, incluindo o preparo 
das equipes (WERNECK, 2020). 

Considerando-se este contexto, depreende-se que as organizações não 
estavam preparadas para as mudanças repentinas em termos de recursos e de 
competências, inclusive para a adoção dos novos formatos de trabalho. Dentro deste 
cenário, a preocupação não se restringe somente à execução das tarefas laborais e 
a sobrevivência e sustentabilidade organizacional, mas, principalmente, foca em 
como gerir pessoas num contexto imprevisto.  

A implementação emergencial do Home Office trouxe questões acerca das 
mudanças nos relacionamentos dentro do ambiente organizacional. O trabalho fora 
da esfera da organização e dentro de casa enfrenta desafios, tais como: 
distanciamento da liderança e do ambiente laboral, gestão do tempo e foco nas 
tarefas ficam prejudicados. Além disso, há dificuldade de separação entre interesses 
pessoais e profissionais, exposição excessiva à tecnologia e aparelhos eletrônicos, 
para além da demanda de novas e diferentes competências para se lidar com esse 
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novo contexto (SANT´ANNA et al., 2016; WERNECK, 2020). 
Uma das dimensões dos conceitos de competências, de acordo com Werneck 

(2020, p. 4) é “lidar com eventos inéditos e situações complexas que se apresentem, 
adaptabilidade às situações e mudanças, mobilização e aplicação do conhecimento 
técnico em certo contexto, ação e resultados para a organização, dentre outros”. 
Dessa forma, as competências são o grande norteador do desempenho, tanto 
individual, como organizacional e estão intrinsecamente ligadas à gestão assertiva 
de pessoas e do atingimento da estratégia organizacional (FREITAS E ODELIUS, 
2018). Elas devem acompanhar as transformações e necessidades organizacionais 
e individuais para que possam direcionar o desenvolvimento de pessoas e 
proporcionar o atingimento de metas. A gestão de pessoas na pandemia, valendo-se 
das mesmas competências utilizadas no pré pandemia, fadam as organizações à 
queda de desempenho, perda de profissionais e baixa de qualidade na entrega de 
produtos e serviços (WERNECK, 2020). No contexto atual, são demandados das 
empresas e gestores coerência e modernidade organizacional na condução dos 
negócios. 

A adaptação da modernidade organizacional vai mais longe do que os pontos 
tecnológicos para a conexão de seus empregados em tempos de pandemia. Novas 
competências para a gestão de pessoas passaram a ser necessárias para a 
execução do trabalho e atingimento dos objetivos organizacionais dentro do “novo 
normal”. As competências digitais e as emocionais são as mais importantes na 
atualidade. 

Uma grande parte das competências demandadas antes da pandemia ainda 
se adapta e pode ser usada dentro do novo contexto, sendo necessária sua 
adequação ao novo cenário.  A gestão de pessoas com base em competências é 
uma poderosa ferramenta no cenário de pandemia, já que abre possibilidades e traz 
orientação assertiva para a produtividade e resposta positiva no desempenho e 
adaptação ao teletrabalho (WERNECK, 2020). Neste sentido, o processo de gestão 
de mudança contribui para que essas adaptações ocorram de forma clara e 
direcionada. 

A gestão de mudança no ambiente organizacional nada mais é do que um 
processo de facilitação gerido pela organização, auxiliando as pessoas que fazem 
parte dela a fazerem a transição entre o que faziam até aquele momento e se 
adaptarem ao novo, de forma clara e suave (SOARES, 2013). 

Para que o processo de gestão de mudança tenha sucesso e eficácia, os 
pontos chave são o treinamento e a comunicação. Líderes devem ser capacitados 
para a condução da mudança, a gestão da mudança organizacional e dos indivíduos 
devem estar alinhadas para a sustentabilidade do processo e que mudanças 
baseadas em conceitos essenciais para os indivíduos devem acontecer no âmbito 
organizacional e internamente em cada um (SOARES, 2013). 

 
Pandemia de Covid-19 - Experiência na prática 
 

A partir da experiência da autora na área de RH durante a pandemia, cita-se, 
como exemplo, o caso de uma empresa alemã, atuante no ramo de Energia, com 
aproximadamente 400 empregados no Brasil e cinco (5) unidades operacionais 
espalhadas pelo país. A organização se deparou com diversos desafios logo no 
início da pandemia, em março de 2020. Além de um grande time de serviços de 
campo, que atua diretamente com o cliente, em pouco tempo se deparou com 
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desafios que, antes, não significavam qualquer empecilho no dia a dia de seu 
funcionamento. Para as equipes que sempre trabalham de maneira fixa nos 
escritórios e bases operacionais, a alocação no Home Office foi mais fácil, uma vez 
que todos possuem computador portátil e já estavam mais acostumados com as 
ferramentas tecnológicas de comunicação e gestão de suas atividades laborais. O 
desafio foi para os profissionais operacionais de suas oficinas, equipe offshore e de 
campo, que, além de ser inviável a execução de suas atividades laborais de casa, 
ainda não possuem computadores portáteis ou sequer contas de e-mail corporativas. 
A comunicação com essa população operacional, a maior dentro da população total 
de empregados desta organização, sempre foi feita in loco, pessoalmente ou através 
de quadros de avisos e reuniões presenciais. Poucas vezes era utilizado aplicativo 
de mensagens por celular. 

De imediato foram formados comitês para estudar e tomar decisões de como 
proceder com a comunicação, a adaptação do trabalho, novas questões e institutos 
legais e para as questões de Saúde e Segurança no Trabalho dentro do cenário de 
pandemia. A diretoria passou a se reunir diariamente para discutir sobre os 
processos, atualizações de informações e sobre maneiras de sustentabilidade do 
negócio e dos postos de trabalho frente à um futuro imprevisível. A área de RH 
atuou e atua integralmente ao lado do negócio durante todas as discussões e 
processos de tomada de decisão. 

Dos comitês, saíram novas soluções na comunicação e trato com os clientes, 
inclusive para acordos e compromissos formais pela preservação da saúde e da 
segurança dos empregados que continuaram a trabalhar. Para isso, foi feito trabalho 
extensivo para a identificação do grupo de maior risco de contágio, foram 
implementados a política e o processo de monitoramento de saúde e reuniões 
diárias e semanais foram estabelecidas entre gestores e seus liderados. Além disso, 
as estruturas das áreas foram revistas, houve aproveitamento do tempo para a 
implementação da gestão e passagem do conhecimento com treinamentos internos, 
as competências estabelecidas para os cargos foram revisitadas e comunicadas. A 
comunicação interna foi reforçada por todos os setores, principalmente pelos de 
apoio, como RH, TI, Financeiro e SMS. A diretoria passou a enviar informe semanal 
com informações sobre a situação da Covid-19, cuidados com a saúde física e 
mental, dicas de ergonomia e reportando a situação do negócio no Brasil e 
internacionalmente.  

A área de RH renegociou os contratos com os provedores de benefícios para 
ampliar o uso e facilitar o acesso a reembolso, consultas e solicitações em geral, 
ampliou o atendimento psicológico remoto, implementou sistema on line para 
consultas de pagamentos e solicitações de documentos entre outras iniciativas. 
Também estruturou os processos de desligamentos necessários de forma 
humanizada e orientada para que os demitidos tivessem suporte mesmo após sua 
saída. 

Até o momento, a empresa tem saldo positivo sinalizado através de: poucas 
demissões, obtenção de novos contratos, melhoria na qualidade dos serviços, 
agilidade nos processos, resultado maior do que o programado e esperado para o 
ano e redução e controle de custos com equilíbrio de caixa, sem afetar salários e 
benefícios. A organização ainda reduziu o número de bases espalhadas pelo país, 
unificando três (3) delas num só local, mais novo, amplo e com custo menor. Em 
2021 e com os aprendizados de 2020, estabeleceu plano estratégico e contingencial 
para otimizar o trabalho de forma flexível e estar preparada para possíveis situações 
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como a da pandemia no futuro.  
Pelo exposto pode-se inferir que a gestão de mudança, é, portanto, processo 

indispensável para a gestão de pessoas em tempos de pandemia como o que 
vivenciamos atualmente, assim como em qualquer situação que signifique mudança 
de cultura, quebra de paradigmas e adaptação. Entende-se, portanto, que gestão de 
pessoas, competências, gestão de mudanças e o sucesso da estratégia 
organizacional estão intrinsecamente conectados e constroem a modernidade 
organizacional, conferindo longevidade às corporações. 
 

  
CONCLUSÃO 
 

Os acontecimentos ao longo da história sempre impactaram diretamente o 
mundo do trabalho. As Revoluções Industriais foram as grandes responsáveis pelas 
mudanças tecnológicas que transformaram o mundo do trabalho, através das 
descobertas e inovações ao longo dos anos e séculos. As graduais criações de 
novas tecnologias e a adaptação da indústria e dos acontecimentos nas esferas 
política, social e econômica determinaram o ritmo de transformações e 
desenvolvimento das relações e formas de trabalho, passando do mais braçal e 
repetitivo, durante a 1ª Revolução Industrial, ao mais intelectual, estratégico e 
tecnológico, na atual Revolução 4.0. 

Acompanhando essas mudanças e se desenvolvendo juntamente com elas, 
estavam a área de Recursos Humanos e as práticas de gestão de pessoas que 
foram tomando forma até chegarem ao que temos hoje: uma área de Recursos 
Humanos mais complexa, estratégica e participativa e práticas de gestão de pessoas 
mais plurais e amplas, baseando-se em competências. Desta forma, o capital 
humano passa a ser valorizado como maior recurso das organizações, merecendo 
maior atenção, foco e gestão, ao mesmo tempo em que passa sofrer com mais 
exigências e demandas. No contexto atual, dentro da 4ª Revolução Industrial, a 
gestão de pessoas é orientada pelo atingimento de objetivos definidos pela 
estratégia organizacional através da combinação de competências individuais e da 
utilização de ferramentas de desenvolvimento, recrutamento e seleção, 
remuneração, entre outras.  

Com a inesperada pandemia de Covid-19, a mudança tecnológica e dos 
moldes do trabalho que conhecemos, previstas para ocorrerem num futuro não tão 
próximo, bateram às portas das organizações e trabalhadores como uma grande 
bola de demolição. A partir do momento em que o mundo e o Brasil se viram 
fechados em casa sem qualquer perspectiva de retorno ao considerado “normal”, 
toda a dinâmica das relações sociais e de trabalho tiveram que se adaptar ao novo 
contexto para não sucumbirem aos desafios impostos pela pandemia. 

O Home Office trouxe um cenário de alterações nas relações sociais e 
laborais, pelo distanciamento, dificuldade de separação dos interesses pessoais e 
profissionais, exposição demasiada à aparelhos eletrônicos e tecnológicos, falta de 
gestão adequada do tempo, dificuldade de gestão das equipes e pessoas. Novo 
local de trabalho, em muitos casos com toda a família em casa, adaptação às novas 
ferramentas de comunicação, a mistura dos afazeres domésticos, familiares e 
laborais, a falta do posto de trabalho devidamente ajustado e ergonômico para as 
longas horas ao computador... Por aí seguem diversos detalhes que tornaram a 
gestão de pessoas neste contexto pandêmico um desafio maior do que o habitual. 
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Gerir pessoas à distância, num cenário de adaptabilidade amplo e com tantas 
variáveis é o maior desafio dentro das organizações atualmente. Fazê-lo num 
contexto organizacional comparado ao da 2ª Revolução Industrial, com exigências 
de 4ª Revolução Industrial demonstra a falta de preparo da modernidade 
organizacional e reflete o pensamento estratégico capitalista, voltado para recursos 
financeiros e não humanos e intelectuais, como demanda a época contemporânea. 

Indiretamente e talvez inconscientemente, as organizações passaram a 
observar lacunas em competências em seus empregados, já que passaram a 
demandar resultados baseados em competências diferentes das usuais e/ou a exigir 
níveis mais elevados de demonstração e acuidade em competências já exigidas.  

Com este estudo, conclui-se, portanto, a necessidade imperiosa da adoção de 
uma nova mentalidade por parte das organizações, sendo primordial aos líderes e 
tomadores de decisões encontrarem novas formas de gerirem os negócios, 
juntamente com pessoas e talentos. O desafio da gestão mostra-se mais complexo, 
tendo em vista o dinamismo do mercado e das competências necessárias para 
empresas e trabalhadores.  

O ano de 2020 foi um período de aprendizado valioso, ainda que tenha 
implicado na queda de produtividade e até mesmo o encerramento de atividades de 
algumas organizações. Não há mais espaço para o formato de trabalho pré 
pandemia; é preciso inovar, pensar fora do padrão tradicional e incorporar à cultura 
das organizações o conceito de que trabalho é um grupo de atividades executadas 
por indivíduos que atingem resultados e objetivos para o sucesso estratégico de uma 
organização.   

Nesse contexto, são necessários, ainda, estudos sobre novas formas de 
gestão de pessoas, principalmente nas searas das competências e seu 
desenvolvimento, assim como na do treinamento e capacitação de pessoas, 
avaliação de desempenho e preparo tecnológico. A sobrevivência e a manutenção 
da competitividade das organizações dependerão da sua capacidade de inovar e se 
adaptar de forma ágil, ou seja, de sua modernidade organizacional, cada vez mais 
tecnológica e baseada na gestão de pessoas de forma difusa. 
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