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RESUMO 

O aumento competitivo e do estreitamento das margens de lucros, os empresários, 
executivos das empresas deverá reposicionar-se diante do enfraquecimento do 
poder sindical e da grande quantidade de mão de obra não qualificada. Está 
surgindo um novo modelo de gestão de pessoas formado por mão de obras 
altamente qualificada, em decorrência das novas tecnologias que atendem a 
chamada revolução 4.0. Um modelo composto de pessoas estratégicas e 
competentes, que agregam vantagens no processo produtivo, sem deixar de atender 
e gestão ambiental e de responsabilidade social, demandando novas necessidades. 
Neste novo conceito de ambiente empresarial os gestores terão uma nova 
responsabilidade com relação ao corpo funcional da organização, cujas expectativas 
incluem receber tratamento justo, ter participação no processo decisório, além de ter  
tecnologias apropriadas  para executar suas demandas e poder trabalhar no 
verdadeiro sentido de equipe. Os gestores do futuro terão que ficar atento aos novos 
modelos de gestão na administração levando em consideração as habilidades e 
compromissos efetivos de trabalho em equipe, intercâmbio de tecnologias da 
informação, compartilhamento nos processos decisórios, e práticas de excelência 
sem deixar de lado, o fator social e ambiental, produtividade e qualidade nos 
serviços aos seus clientes internos e externos. 
 

 

Palavras Chave: Sustentabilidade, Revolução 4.0,Competitividade. 

 
INTRODUÇÃO  

 

A transformação no ambiente empresarial que ocorre atualmente, mostra que 

os gestores tendem a se adaptar a este novo conceito, visando as exigências de 

qualidade, postura e ética cada vez maiores dos consumidores. CAJAZEIRA (2017). 

A nova revolução Econômica muda a forma de fazer gestão mais customizadas a chamada 

Indústria 4.0 uma realidade implicará a adoção gradual de um conjunto de 

tecnologias emergentes de TI na formação de um sistema de produção físico-

cibernético, com intensa digitalização de informações e comunicação direta entre 

sistemas, máquinas, produtos e pessoas; ou seja, a tão famosa Internet das Coisas 

(IoT). Essa revolução aplica-se em todos os demais segmentos da economia. 

Com as mudanças percebidas na natureza das organizações, reflexo das 

mudanças também ocorridas na economia mundial, um novo referencial inovador 

surge como necessário na gestão dos negócios para poder compreender e tratar as 

novas realidades. Essas transformações, caracterizadas como políticas e 

econômicas globais enfatizam as significativas mudanças no ambiente das 
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empresas. Surgem pressões “insuportáveis” na forma de gerenciamento ambiental e 

responsabilidade social das organizações juntamente com exigências de qualidade e 

postura ética cada vez maior dos consumidores de produtos e serviços (mercados 

verdes e produtos ecologicamente corretos), que resultam na obtenção de menores 

margens de lucros. 

Satisfação no trabalho pode ser definida como o conjunto de sentimentos que 

uma pessoa possui com relação ao seu trabalho. 

A premissa de que os funcionários satisfeitos são mais produtivos do que os 

insatisfeitos, é objetivo legítimo de uma organização. Não só a satisfação está 

negativamente ligada ao absteísmo e à rotatividade, como as organizações também 

tem a responsabilidade de oferecer empregos que sejam estimulantes e 

intrinsecamente gratificantes. 

 

OBJETIVO 

 

Mostrar que a chamada nova revolução econômica, políticas globais, causam 

mudanças significativas diretamente relacionadas aos processos, ao meio ambiente 

e social. Consumidores mais exigentes com preços e qualidades. Fazendo com que 

as empresas insere-se  neste cenário, um novo olhar aos seus lucros ,mantendo a 

qualidades dos seus produtos e serviços. As exigências sobre a questão 

socioambiental, sem agredir o meio ambiente. 

A responsabilidade socioambiental, desenvolvimento à economia social de 

forma responsável relacionada a satisfação da sociedade. 

Essas mudanças também aparecem na gestão de pessoas, o candidato 

qualificado, quer saber se as empresas cumprem seu papel na qualidade de vida no 

trabalho, planos de carreiras, treinamentos oferecidos no início de um recrutamento. 

 

METODOLOGIA 

 

O Método de Pesquisa aplicado neste estudo é identificado como Pesquisas 
explicativas, pois, segundo Gil: 

"Essas pesquisas têm como preocupação central 
identificar os fatores que determinam ou que contribuem 
para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de 
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pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da 
realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas." 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Estudos recentes na área da Administração apontam significativas mudanças 

no ambiente Empresarial, são transformações políticas, econômicas que ocorrem 

atualmente. 

 Segundo Drucker, Bill Gates, enfocam as mudanças fundamentais na 

situação econômica mundial, na natureza das organizações, e a necessidade de 

uma nova realidade. 

Esta forma de gerenciamento de empresas exigem novos Empresários, 

Executivos e trabalhadores fortalecidos e autônomos, equipes despojadas do 

tradicional conceito de hierarquia, comando e controle. 

Segundo Tapscott (2000), as empresas dispõem de oportunidades sem 

precedentes para poder desfrutar de novos mercados. Por outro lado, os mercados 

tradicionais estão mudando acentuadamente, encolhendo ou não, tornando-se 

intensamente competitivos. 

Menores margens de lucro, exigências de qualidade, postura, éticas cada vez 

maiores dos consumidores de produtos e serviços. Impondo pressão na forma de 

gerenciamento, principalmente na gestão ambiental e responsabilidade social. 

Surge um novo ambiente competitivo global, não baseado nos concorrentes 

tradicionais e sim na desintegração de barreira de acesso a mercados anteriormente 

monopolizados, protegidos e organizados na forma de cartéis. 

Essas barreiras separavam setores econômicos e verticais do mercado e as 

organizações que operavam dentro de setores que estão caindo. Significa que os 

gestores não poderão mais sentir-se excessivamente confiantes. Internamente às 

organizações, tenderá a ocorrer a eliminação de gerentes de níveis médio e de 

outras pessoas com funções de, meramente, ampliar sinais de comunicação entre 

os diferentes segmentos organizacionais. 

Tapscott (2000) afirma que a abertura dos mercados mundiais tem provocado 

significativas mudanças para inúmeras organizações, induzindo seus gestores e 
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efetivarem maciça reestruturação em virtualmente todos os setores econômicos 

mundiais. 

Com a reestruturação das Economias Nacionais, sendo em grande parte 

impulsionada por avanços da tecnologia de informações que as empresas possam 

estabeleceu vantagens competitivas e duradouras não existe mais. 

A marca é crucial para o êxito de uma empresa (Gazeta Mercantil - 2009). 

Influencia o gosto dos consumidores mantém a lealdade do mercado.   Contribuir 

para a longevidade das empresas e, a valorização dos ativos e balanço patrimonial. 

Essa influencia repete-se sobre o público interno. Neste caso, há mudanças 

indicando que por mais valor que tenha a marca sozinha não garante a fidelidade 

dos talentos.  

Antes para atrair os profissionais, era suficiente a empresa ter imagem, 

liderança, tradição e nome. Essa situação evoluiu, os profissionais mais capacitados 

antes de fecharem o contrato querem ter certeza se realmente ela oferece os 

desafios, oportunidades de desenvolvimento e plano de carreira. Há também a 

preocupação se o comportamento social e valores éticos são compatíveis e 

criativas, políticas de remuneração. As junções das características sustentam outro 

tipo de marca: a que dá à organização o status de um lugar bom para trabalhar ou 

salário/ambiente. 

O mercado de trabalho, em face das inúmeras transformações, vive uma 

radical reestruturação. O aumento da competição e do estreitamento das margens 

de lucros, os empresários, executivos das empresas deverá reposicionar-se diante 

do enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão de obra 

excedente (desempregados ou subdesempregados) para negociar regimes e 

contratos de trabalho mais flexíveis. 

Está surgindo um novo modelo de gestão de pessoas formado por mão de 

obras não especializada, um modelo composto de pessoal estratégico e 

complementar, gerando reflexos no processo e gestão ambiental e de 

responsabilidade social, demandando novas necessidades em termos de: higiene e 

segurança no trabalho, treinamento e desenvolvimento pessoal, planejamento de 

carreira, estratégia de cargo e salários e clima organizacional e qualidade de vida. 

Neste novo formato, a organizações mantém um núcleo central, composto de 

executivos e pessoal especializados; um grupo que diminuirá cada vez mais, 
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constitui o quadro de pessoal em tempo integral, com funções estratégicas e 

essenciais à longo prazo da organização. Com mais segurança no emprego, 

perspectivas de promoções, treinamentos e benefícios. Esse grupo irá atender as 

expectativas de ser adaptável, flexíveis e necessário, móvel. 

Os custos das dispensas temporários de empregados do grupo central em 

época de dificuldades podem, no entanto levar a organização a subcontratar mesmo 

para funções de alto nível, mantendo o grupo central relativamente pequeno. 

O modelo de gestão da organização abrange dois subgrupos distintos. O 

primeiro são os empregados em tempo integral, com habilidades facilmente 

encontradas no mercado como o pessoal do setor financeiro, das áreas de trabalho 

rotineiro e trabalho manual menos especializado. 

Com menos oportunidades de carreira, esse grupo tende a maior rotatividade 

nas organizações. O segundo grupo oferece flexibilidade e inclui empregados em 

tempo parcial, trabalho temporário, contrato por tempo determinado, treinados, tendo 

ainda menos segurança de emprego do que o primeiro grupo. 

Todas essas tendências sinalizam para um crescente significativo para esses 

grupos de empregados em curto prazo. Pós-industrial é marcado por um confronto 

com a rigidez do Fordismo, que se apoiam na flexibilidade dos processos de 

trabalho, dos produtos, padrões de consumo e, principalmente de mercado de 

trabalho. É caracterizado o surgimento de setores de produção totalmente novos, 

fornecimentos de serviços financeiros, novos mercados, e taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnologia e organizacional. 

Com estas novas tendências às organizações passam a subcontratar 

atividades externas, onde surgem as micros e pequenas empresas, que passam a 

prestar serviços terceirizados.  

O comportamento em termos de gestão ambiental e de responsabilidade 

social de uma empresa fornecedora afeta diretamente a imagem da organização 

maior junto a seus clientes e consumidores, com produtos ambientalmente 

reconhecidos, como o comportamento social. 

Verificando a diferença e o crescimento das expectativas dos clientes, 

fornecedores e funcionários, a empresa do futuro terá que interagir de forma para 

agradar tanto externamente como internamente. Hoje em dia os clientes consistem 

em ter uma postura firme e visando a interação com organizações éticas, ter uma 
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boa imagem no mercado e que atuem de forma sustentável e com responsabilidade. 

Neste novo conceito de ambiente empresarial os gestores terão uma nova 

responsabilidade com relação ao corpo funcional da organização, cujas expectativas 

incluem receber tratamento justo, ter participação no processo decisório, além de ter 

ferramentas apropriadas para executar suas funções e poder trabalhar em equipe.  

A responsabilidade socioambiental consiste em “efetividade”, buscando suas 

metas e desenvolvendo a economia social de forma responsável. A efetividade está 

relacionada à satisfação da sociedade, ao atendimento de seus requisitos sociais, 

econômicos e culturais. Partindo da ideia que qualquer organização consiste em um 

bom relacionamento social para o desempenho das organizações. A influência 

ecológica nos negócios está tendo um crescente com efeitos econômicos cada vez 

mais profundos, fazendo com que as organizações que se adequem a questão 

ambiental e ecológica, conseguindo ter vantagem competitiva e a diminuição de 

custos e aumento dos lucros a médio e longo prazo. O Brasil tem grande potencial 

para adquirir negócios ambientais por oferecer um leque de oportunidades para a 

iniciativa privada, com a possibilidade de crescimento de 30% ao ano. Os novos 

projetos de desenvolvimento sustentável e tecnologias limpas, reciclagem de 

materiais, gestão de resíduos sólidos industriais, teve um grande aumento de 

investimentos na última década. 

A gestão ecológica tem uma visão das operações de uma empresa voltada 

para ecologia profunda com novos valores da cultura empresarial com ideia de 

crescimento econômico e sustentabilidade ecológica caracteriza-se uma mudança 

correspondente a uma administração sistêmica. As empresas privadas com olhar 

amplo na onda verde, estão se aliando as ONG’s, onde estão se multiplicando os 

produtos e os empresários “ecologicamente corretos”, sempre pensando na 

responsabilidade social. 

Autores como Peter F. Drucker entre outros, descrevem um novo modelo de 

organização empresarial para os próximos anos com diversas características 

adversas, porém tendo pontos em comum para haver um debate por parte dos 

empresários das novas organizações do futuro. As organizações tradicionais estão 

se adequando as mudanças para serem uma empresa mais aberta fazendo com que 

seus gestores não tenham uma receita a seguir, mas que se redirecionem quanto a 

administração das organizações. Para analisar as mudanças nas organizações é 
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utilizado o paradigma industrial (baseado em economia de escala) e o paradigma 

pós-industrial (baseado na economia de escopo).  A transição para as empresas do 

futuro será caracterizada pelo surgimento dos setores de produção inteiramente 

novos, no setor financeiro, comercial, tecnológicos e organizacionais. O setor de 

serviços será o que mais irá se desenvolver ajudando no desenvolvimento das áreas 

com maior desigualdade geográfica.  

Alguns autores, como Handy (1994), chamaram de era da desrazão, outros 

falaram sobre a mutação do perfil da força de trabalho. As maiores mudanças neste 

novo modelo organizacional serão feitas, como a adoção de empregos flexíveis, 

sendo empregos com contrato estipulado, temporários, com treinamento subsidiado 

com recursos governamentais, ficando assim o funcionário sem segurança alguma 

quanto as suas rescisões, estes podendo ser facilmente dispensados sem demais 

custos ao empregador. As novas técnicas e formas organizacionais atrapalham as 

organizações tradicionais, levando diversas empresas a falência, já que as novas 

formas de contratação abriram espaço para serviços autônomos e pequenos 

negócios. Com o surgimento e a independência de pequenos empreendimentos e a 

subcontratação que utilizam a produção flexível irá permitir a inovação de produtos e 

serviços com maior rapidez, em condições recessivas e de aumento da competição, 

a inovação será um ponto forte para a sobrevivência da empresa. O tempo de 

fabricação e o tempo de venda serão menores, assim aumentando a produção e 

necessitando de mão-de-obra para tais trabalhos. A organização mais coesa e 

centralizada será ponto de destaque, quanto a sua informação, controle e 

desenvolvimento. Essas empresas no geral terão que ter o conhecimento técnico e 

cientifico de sua empresa e isto se tornará uma importante vantagem competitiva. 

Para Gates (1999), o executivo e o empresário, no contexto empresarial do 

futuro, deverão atentar para novos requisitos de gestão, que serão exigidos no 

desempenho de atividades do conhecimento, nas operações empresariais, e no 

comercio. Nos próximos anos, o futuro das organizações estará diretamente ligadas 

ao seu desempenho econômico e financeiro. Sempre em busca do avanço 

tecnológico, com aspectos sociais e ambientais buscando o aprimoramento e o 

comprometimento dos funcionários podendo se organizarem em grupos afim de 

chegar até a conclusão da missão empresarial. As organizações terão que se 

adaptar à fatos social, tecnológico e econômico do futuro. Os gestores do futuro 
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terão que ficar atento aos novos modelos de gestão na administração levando em 

consideração as habilidades de trabalho em equipe, intercâmbio de informações, 

compartilhamento nos processos decisórios, e práticas sofisticadas, levando em 

conta o fator social e ambiental, produtividade e qualidade no serviço ao cliente. 

Para maior eficiência no mercado e vantagem competitiva deve-se introduzir como 

iniciativas: estratégias de custo, tempo de informação, qualidade, compreensão de 

tempo e ciclo operacional, gestão ambiental e responsabilidade social, visando fazer 

alianças empresariais com fornecedores e clientes. A empresa do futuro tem que ser 

completa em informações, área social e ambiental, tecnológica e financeira, e mais 

ainda, ter gestores competentes e especializados na administração das empresas. 

 

RESULTADOS 

 

Demonstra que, com o passar do tempo, mudanças na economia, 

consumidores estão mais de olho nos preços e na qualidade, forçando as empresas 

a diminuir suas margens de lucros, bem como conhecer seus concorrentes para 

conseguir a fidelização de seus clientes. 

As empresas são constantemente cobradas, pressionadas com a questão 

ambiental. Novos gestores tem que desenvolver projetos que envolvem o meio 

ambiente e a responsabilidade social, tanto para seus colaboradores, quanto a 

população a sua volta. 

 

Não somente os consumidores se importam com a marca, com a imagem e 

as responsabilidades da empresa tem sobre a questão socioambiental. Os novos 

profissionais qualificados observam suas responsabilidades e se possuem realmente 

um plano de carreira para seus funcionários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com os rápidos avanços tecnológicos, econômicos, políticos e sociais, as 

empresas e seus gestores estão passando por um aprendizado e desenvolvimento 

adequado para gerir as empresas do futuro. Aprimorando as técnicas que são 

usadas na atualidade sem se esquecer da responsabilidade social, cultural e 

ambiental que são de suma importância para a marca e a idoneidade da empresa. 
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Com esse futuro cada vez mais próximo, também se aproxima a necessidade 

adequação dos funcionários com aos seus empregos e ao tipo de contratação ao 

qual ele está submetido. Os administradores do futuro terão muito que estudar e 

aprender para que seus produtos e serviços só melhorem, e que suas empresas 

sejam exemplos e acima de tudo referencias no seu ramo empresarial. 
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