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1. RESUMO 

  

O presente artigo tem como objetivo apresentar a evolução da administração 

de recursos humanos desde o foco nos processos burocráticos até a gestão de 

pessoas, no intuito de conhecer seus desafios diante de um cenário de constantes 

mudanças humanas e organizacionais. Com a realização de uma pesquisa 

qualitativa, foi realizada inicialmente uma revisão de literatura sobre o tema proposto 

e na segunda etapa foi desenvolvido um estudo de caso, tendo por objetivo 

identificar os diferentes perfis de liderança existentes nas equipes de vendas de uma 

distribuidora de bebidas. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

As constantes mudanças empresariais implicaram em novas maneiras de 

pensar sobre a organização e as pessoas que nelas estão inseridas. Desde meados 

do século XIX a questão das pessoas nas empresas vem sendo estudada e 

aprimorada, assim, logo que surgiram os primeiros estudos sobre a criação de um 

departamento para o gerenciamento e controle de atividades e pessoas houve 

inúmeras mudanças, principalmente quando comparada ao que se conhece nas 

organizações modernas.  

Em cenários de constantes metamorfoses humanas e organizacionais, os 

desafios seguem a mesma ordem, manter pessoas bem conduzidas e motivadas 

passou a ser um grande diferencial competitivo. A presença de um líder nesse 

processo é indispensável na obtenção de bons resultados. Um líder é de extrema 

importância na construção, engajamento e eficácia de uma equipe de vendas. 

Conforme destacam Ivancevich (2008) e Gil (2001), na era da informação 

lidar com as pessoas deixou de ser um problema e passou a ser a solução para as 

organizações. Deixou de ser um desafio e passou a ser vantagem competitiva para 

as empresas bem-sucedidas. A gestão de pessoas vem para ajudar as organizações 

a alcançar seus objetivos e realizar sua missão, proporcionar competitividade, 

oferecer funcionários bem treinados e motivados, desenvolver e manter a qualidade 

de vida no trabalho. 

 

3. OBJETIVOS  



  

 

O objetivo deste trabalho é apresentar a evolução do conceito e das técnicas 

de gerenciamento de pessoas nas organizações, enfatizando a importância da 

gestão de pessoas com foco nas lideranças para a gestão de equipes de trabalho. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa desenvolvida para a elaboração deste artigo tem abordagem 

qualitativa e se enquadra como aplicada, exploratória e desenvolvida em duas 

etapas, sendo uma revisão bibliográfica e posteriormente um estudo de caso. 

Na primeira etapa para a elaboração da revisão bibliográfica as principais 

fontes de informação utilizadas foram: livros, artigos científicos e publicações 

especializadas em meio eletrônico (Internet).  

Na segunda etapa da pesquisa o objeto selecionado para investigação como 

estudo de caso único será uma empresa do segmento de comércio de bebidas, 

situada na cidade de Fernandópolis, interior do Estado de São Paulo. Como 

estratégia de pesquisa, o nome da referida empresa será mantido em sigilo, bem 

como, a coleta de dados junto aos participantes ocorrerá de forma espontânea, livre 

e esclarecida acerca de suas finalidades, preservando também a identidade dos 

mesmos. 

Após a coleta dos dados junto aos colaboradores será elaborada uma planilha 

eletrônica para compilar as informações e estruturar a apresentação dos resultados 

na forma de tabelas e gráficos sobre os itens pesquisados, não tendo por objetivo 

nenhuma inferência estatística acerca dos mesmos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Foi realizada na primeira etapa uma revisão bibliográfica as principais fontes 

de informação utilizadas foram: livros, artigos científicos e publicações 

especializadas em meio eletrônico (Internet).  

O presente estudo de caso será desenvolvido junto a uma empresa do 

segmento de comércio de bebidas, localizada no município de Fernandópolis, 

Estado de São Paulo. 



  

Para a coleta das informações foi escolhido o departamento de vendas, uma 

vez que é composto por quatro equipes, compostas por aproximadamente dezesseis 

vendedores e um supervisor (líder). Diante do exposto, o departamento de vendas 

apresenta condições ideais para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que pode 

oportunizar a identificação de diferentes lideranças encontradas nas equipes, as 

quais vivem diante de uma mesma rotina e sob um mesmo contexto de trabalho. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com o estudo realizado até o presente momento, foi possível constatar que 

em cenários coorporativos cada vez mais competitivos a forma como se pensa sobre 

o papel das pessoas dentro das organizações deve ser constantemente avaliada, 

uma vez que equipes motivadas e engajadas necessitam de uma boa condução, 

desta forma, a presença de lideres capazes de encorajar e apoiar suas equipes se 

tornaram ferramentas indispensáveis para construção de estratégias e 

consequentemente para obtenção de bons resultados. 
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