
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

EFEITOS DA GESTÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE VENDAS: UM 
ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NO CAMPO CIENTÍFICO NACIONAL 

 
José da Silva Junior1, Bruno Rafael Marioti2, Victor Vinicius Biazon3 

 
1Acadêmico do Curso de Gestão Comercial, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. Bolsista PIC/UniCesumar. 

goioere.vendas@agricase.com.br 
2Orientador, Mestre, Gestão Comercial, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. bruno.marioti@unicesumar.edu.br 

3Co-orientador, Doutor, Gestão de Marketing, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. victor.biazon@unicesumar.edu.br 
 

RESUMO 
 

Considerando as mudanças que impactam o contexto organizacional e que colocam a área de vendas como 
preponderante e decisiva nas organizações, sobretudo o papel do vendedor e seu desempenho, a presente 
pesquisa se propõe realizar um diagnóstico da área de vendas a fim de verificar como as organizações podem 
ser influenciadas pelo fator humano e os relacionamentos que se dão a partir destes. Para tanto, emprega 
um levantamento bibliométrico como metodologia, de modo a demonstrar como a temática é abordada na 
produção acadêmica brasileira no campo científico da administração, no tocante, às práticas de gestão de 
pessoas na área de vendas. A pesquisa parte do pressuposto que essas práticas fomentam um 
relacionamento positivo entre vendedores, clientes e organizações, resultando na fidelização e em resultados 
organizacionais positivos, que denotam em um desempenho favorável em vendas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As mudanças atuais que impactam o contexto organizacional, inserem as 
organizações em um ambiente totalmente dinâmico, onde, aspectos tecnológicos, 
concorrência, o grande fluxo de informações gerados, assim como, as diversas novas 
formas de se fazer negócio, fazem com que, uma das mais tradicionais atividades de 
mercado, como a administração de vendas assuma um papel preponderante e decisivo nas 
organizações (GOLDBERG, 2007). 

Estando o conceito de vendas relacionado com a arte de conquistar clientes através 
da oferta de produtos e serviços, têm-se, um processo que envolve relações entre o 
vendedor que oferece o que está sendo vendido e o consumidor que comprará o que foi 
disponibilizado. Assim, esse processo exige um contato direto e intenso com o cliente, no 
qual, se não for algo planejado e estruturado pode levar a consequências negativas para 
os resultados organizacionais. 

Neste contexto, o papel do vendedor torna-se indispensável, no tocante, como forma 
da empresa se manter competitiva, como apontam Peppers e Rogers (2000), ao relatarem 
que o serviço e o atendimento ao cliente surgem como um diferencial competitivo em 
qualquer setor ou atividade. Desta forma, com base em Silva (1995) e Cobra (2003), a 
respeito do desempenho individual em vendas, têm-se que a performance de um vendedor 
pode ser percebida pelo seu volume de vendas, medido em relação ao potencial de 
mercado de sua área de trabalho, bem como, em dependência de aspectos como 
treinamento e motivação. 

Portanto, a pesquisa se propõe realizar um diagnóstico da área de vendas a fim de 
verificar como as organizações podem ser influenciadas pelo fator humano e os 
relacionamentos que se dão a partir destes, empregando um levantamento bibliométrico 
que mostre como a temática é abordada na literatura científica, no tocante, às práticas de 
gestão de pessoas aplicadas neste setor. Parte-se do pressuposto que a prática da gestão 
de pessoas na área de vendas fomenta um relacionamento satisfatório entre vendedor e 
cliente e vendedor e empresa, resultando na fidelização e em resultados organizacionais 
positivos, que denotam em um desempenho favorável em vendas. 
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Assim, esta pesquisa se justifica em virtude da necessidade de um levantamento 
holístico acerca da influência da gestão de pessoas como meio de assegurar um 
desempenho positivo, considerando que o fator humano se coloca como um importante 
influenciador nos resultados organizacionais e gerenciamento de vendas. 
   
2  MATERIAL E MÉTODOS   

 
A pesquisa se enquadra como uma pesquisa bibliométrica, e se trata de um estudo 

descritivo em corte transversal envolvendo técnicas padronizadas de coleta de dados na 
forma de levantamento e análise em produções desenvolvidas entre os anos de 2014 à 
2019, nos principais periódicos científicos nacionais da área de Administração indexados 
nos bancos de dados da Scientific Eletronic Library Online (SciELO), seguindo as seguintes 
etapas: 1) Seleção de palavras-chave relacionadas ao tema da pesquisa; 2) Definição da 
fonte de pesquisa (periódicos e eventos); 3) Busca detalhada por meio de palavras-chave 
nos  referidos periódicos e eventos; 4) Análise dos trabalhos mais relevantes ao tema de 
pesquisa a partir da pesquisa inicial, por título, palavras-chave e resumos; 5) Análise 
bibliométrica dos artigos selecionados como relevantes, por características técnicas, 
teóricas e metodológicas. 
 
3  RESULTADOS PARCIAIS 
 

A grande maioria das organizações não consideram a necessidade de possuírem 
uma estratégia definida para as vendas, considerando em suas atividades um olhar apenas 
para o curto prazo, dispensando assim, aspectos relacionados ao longo prazo, como por 
exemplo, a necessidade de manter e estabelecer um relacionamento com seus clientes. 
Além disso, negligencia-se a necessidade de se ter uma gestão de pessoas para à área de 
vendas, desconsiderando aquilo que Cobra (2003), afirma sobre o desempenho dos 
vendedores dependerem de três fatores básicos: seu caráter inato, seu treinamento e sua 
motivação. Neste ponto, estudos recentes mostram que inúmeras empresas contam com 
bons vendedores em suas equipes, entretanto, enfrentam dificuldades para mantê-los 
motivados para atingir objetivos traçados. (CARVALHO et al. 2008).  

Estando em fase de desenvolvimento, a Tabela 1 apresenta dados iniciais sobre o 
levantamento bibliométrico realizado, considerando as produções desenvolvidas entre os 
anos de 2014 a 2019, nos principais periódicos científicos nacionais da área de 
Administração indexados nos bancos de dados da Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO), a partir da definição de palavras-chave relacionadas ao tema da pesquisa. 

 
Tabela 1: Levantamento inicial dos artigos 

REVISTAS ARTIGOS 

RAC As Quatro Faces de RH: Analisando a Performance da Gestão de 
Recursos Humanos em Empresas no Brasil. 

RAC A Gestão de Pessoas e seus Mecanismos de Sedução em um Processo 
de Aquisição. 

Cadernos 
EBAPE 

Aspectos críticos do tele trabalho em uma companhia multinacional. 

REAd. A influência dos valores organizacionais na percepção de políticas e 
práticas de gestão de pessoas. 

RBGN Engajamento no trabalho: antecedentes individuais e situacionais e sua 
relação com a intenção de rotatividade. 

Caderno CRH Persuasão: o componente pragmático da argumentação. 

RMHU “Tem que estar bonito pra vender”: a produção senegalesa de espaços 
de venda em Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil). 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Após concluído a etapa de levantamento, aplicar-se-á a avaliação dos títulos e 

resumos, contemplando a investigação dos artigos encontrados e a verificação da relação 
destes com a temática da pesquisa e emprego de análise descritiva bibliométrica dos dados 
encontrados por características técnicas, teóricas e metodológicas. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa científica e sua posterior publicação são vitais para o desenvolvimento 
de todo o campo da ciência, especialmente no que tange a produção científica de 
administração/gestão no âmbito internacional e nacional, como salientaram Tellis, Chandy 
e Ackerman (1999), ao apontar que as publicações em anais de congressos e em 
periódicos ocupam um papel crítico na gestão organizacional, pois, determinam a 
veracidade dos resultados, admitindo então, que sejam utilizados no ensino e na aplicação 
profissional. 

Neste sentido, se tratado de uma pesquisa em desenvolvimento as conclusões 
iniciais se pautam na importância para as organizações em conhecer os pressupostos que 
orientam os objetivos e direcionamentos da força de vendas no que tange aspectos 
relacionados à gestão de pessoas e que motivam a consecução de estratégias 
determinantes ao desempenho individual e organizacional. Além de que, dada a relevância 
do tema, findada a presente pesquisa bibliométrica, torna-se possível a compreensão da 
literatura existente sobre o assunto, correspondendo a um ponto de partida para estudos 
futuros, clarificando também, a evolução dos trabalhos acadêmicos sobre produções 
científicas inerentes ao tema em escopo. 
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