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RESUMO 
A abrangência deste trabalho consiste em classificar e expor as atividades 

dos departamentos de compras e vendas, tais como, suas importâncias, conceitos, 

origem, os objetivos, os enquadramentos funcionais, o posicionamento comercial, as 

rotinas e tarefas contidas em um fluxo básico, suas respectivas atividades no 

contexto empresarial atual e também o enquadramento de perfil dos atuantes para 

essas áreas. É de suma importância, que este estudo revele a forma vulgar a qual o 

mercado visa o departamento de compras e o departamento de vendas, de maneira 

que exponha a realidade cotidiana destes e suas influencias na real lucratividade da 

empresa, quebrando alguns paradigmas impostos pela sociedade de forma que 

possa nascer uma nova valorização profissional. Isso se dá pelo estudo de análises 

comparativas, entendendo melhor os conceitos de lucratividade, dando um enfoque 

diferenciado sobre o capital humano dentro da holística administrativa, deliberando 

conceitos básicos de remuneração, obtendo uma forma de intervenção, tanto na 

valorização como na remuneração estratégica aos profissionais de compras. 
 

INTRODUÇÃO 
No Brasil, a maioria das organizações é de origem familiar, com isso se 

deixou de serem implantadas novas filosofias, principalmente em termos de capital 

humano, enquadram-se nesta situação não somente empresas de pequeno porte, 

mas também de médio e pequeno porte, mas que ainda sofrem influencia 

centralizadora de poder por parte dos “donos” ou gestores. 

Mais que simplesmente apontar as faltas administrativas, este trabalho tem 

por finalidade auxiliar os gestores em sua correção, servindo como alerta e guia em 

termos de processo de melhoria contínua, focando sempre na valorização dos 

profissionais de caráter estratégico para sua organização, no caso, os profissionais 

dos segmentos comerciais, viabilizando sempre a rentabilidade e margem de lucro 

operacional da organização. 

 

OBJETIVOS 

Espera-se com esse trabalho, obter correlações entre os dois polos 

comerciais de uma empresa, o departamento de compras e o departamento de 

vendas, para que seja possível comparar a diferença salarial e os tipos de 



remuneração estratégica entre os atuantes desses dois setores, uma vez que ambos 

levam grande rentabilidade e lucratividade à empresa, tentando responder as 

seguintes indagações; 

Por que traçar e executar uma remuneração estratégica apenas para o setor 

de vendas, uma vez que os atuantes dos departamentos de compras e vendas têm 

basicamente as mesmas funções organizacionais?  

Por que não remunerar estrategicamente também o departamento de 

compras, já que o comprador atua nos segmentos, comercial e administrativo, onde 

este tem o poder de influenciar diretamente na margem de lucratividade da 

empresa? 

 

METODOLOGIA 
O método de pesquisa que será utilizado para levantar as questões em pauta, 

será pela utilização livros específico para as áreas de compras, vendas e gestão de 

pessoas, será também feito o uso de páginas eletrônicas (internet). A entrevista com 

pessoas envolvidas em compras, vendas e recursos humanos, também será 

utilizada como meio de pesquisa. Os resultados serão organizados em forma de um 

texto dissertativo, no qual haverá tabelas e quadros para melhor interpretação. 

Durante o estudo, os integrantes terão a oportunidade de aprender e desenvolver 

técnicas de coletas de informações, classificar e analisar pontos em comum, em 

setores distintos de uma organização, embora com focos diferentes. Poderão 

praticar a elaboração de suas próprias conclusões, eles desenvolverão sua leitura, 

sua interpretação, sua escrita e manipularão programas para edição de textos e 

preparação de apresentações do trabalho.  

 

DESENVOLVIMENTO 
Para que se viabilize a análise aos dois polos comerciais de uma 

organização, é necessário conhecer suas respectivas importâncias dentro da 

empresa, o conceito, a origem, os objetivos de cada segmento, o enquadramento 

funcional, o posicionamento comercial, seus fluxos básicos em operações e a 

rentabilidade por cada departamento, levando em consideração o contexto 

empresarial atual e o perfil dos atuantes em compras e em vendas. 



Após levantar todos os dados citados, é possível confrontar os dois 

segmentos em termos de processos, suas reais formas de rentabilidade à 

organização através de analogias de lucratividade tendo por base simulações 

práticas. Também é possível efetuar uma análise comparativa da visão vulgar, do 

mercado, voltada a estes setores e a realidade da valorização profissional aos 

atuantes. 

O capital humano pela holística administrativa pode trazer uma nova visão 

aos gestores sobre os atuantes dos segmentos comerciais, focando principalmente 

compras, de maneira que possam compreender que o homem complexo é também 

um recurso. Por tanto, o gestor deve estar inteiramente familiarizado com as 

operações, cargos e os salários destinados aos profissionais, de maneira que possa 

intervir na motivação pessoal e profissional destes, assim, poderá maximizar os 

recursos humanos, sempre pautados na conduta ética e moral. 

Este trabalho argumenta também que se houver uma intervenção à forma de 

remuneração aos atuantes em compras, expondo uma remuneração estratégica a 

estes, pode-se haver uma diminuição gradativa no que diz respeito a condutas 

antiéticas e imorais, tais como subornos, propinas e gratificações indevidas. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

Este trabalho poderá, em sua conclusão, definir claramente os tópicos de 

maiores contrastes, positivo e negativo, entre os departamentos de compras e de 

vendas, buscando solucionar os problemas envolvidos neste segmento da indústria 

e comercio apontados neste trabalho, ou no mínimo encontrar uma justificativa 

plausível em âmbito administrativo empresarial às principais questões em pauta. 
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