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RESUMO 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS E SUA IMPORTÂNCIA NO COMÉRCIO VAREJISTA Intensas e 
rápidas as mudanças e transformações que ocorrem nas organizações atuais, para se manter 
um alto padrão de qualidade em seus serviços, as empresas têm buscado investimento em 
desenvolvimento do seu profissional, com objetivo de permanência e competitividade 
mercadológica. As empresas precisam de pessoas motivadas e engajadas para preparação e 
enfrentamento do binômio produtividade/qualidade. As redes de varejo independente se 
grandes, médias ou pequenas tem priorizado e enfatizado a Gestão de Pessoas. Ninguém fica 
impune às mudanças, nem mesmo a mentalidade reinante no varejo, onde a formação principal 
ainda tem sido simplesmente através da experiência e da prática do umbigo no balcão e no 
salão da loja. O objetivo principal é discorrer sobre um assunto relevante que é a gestão de 
pessoas e a administração de varejo, juntamente com suas peculiaridades do setor, e ainda 
focando no papel do gestor. Em decorrência dos estudos da liderança e motivação, surge a 
figura do líder motivacional um administrador humanista, com foco nas pessoas, suas 
individualidades e suas necessidades. O principal diferencial deste estilo de gestão de pessoas 
é a habilidade em auxiliar as pessoas na satisfação de suas necessidades, tendo como retorno 
um maior empenho destes indivíduos no âmbito profissional.O desenvolvimento do gestor 
como ferramenta de motivação tem se tornado uma verdadeira “epidemia” dentro das 
organizações, o que retrata a preocupação ascendente no desenvolvimento de pessoas 
qualificadas para o processo produtivo fluir para ambos os lados, o que é perfeitamente 
saudável e aceitável. No ambiente de trabalho não é muito difícil identificar estes dois perfis, ou 
seja, o Lidestor. São profissionais claramente lideres, incentivam, cativam, reconhecem, 
orientam, harmonizam e organizam equipes, comanda centenas de pessoas com a precisão de 
um relógio, apresentam sempre disponibilidade para dar e receber “feedbacks”, delegar e 
motivar, dedicar-se para o desenvolvimento as pessoas e apresentam ainda um talento social 
excepcional. Sabe-se que é com e por pessoas que as organizações atingem suas metas e 
objetivos, desenvolvem qualidade de funcionamento e são reconhecidas no mercado em que 
atuam. Estudar este tema é de fundamental relevância para o crescimento interno da empresa, 
para a academia, além de contribuir para a eficiente gestão de pessoas, e possibilitar para as 
organizações atrair profissionais qualificados que atenda a todos os requisitos exigidos pela 
entidade. A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa 
bibliográfica de caráter exploratório. Para sua fundamentação foi realizado pesquisas em livros 
de autores consagrados como Fauze Najib Mattar, Idalberto Chiavenatto e Kloter fazendo-se 
necessário ainda para o enriquecimento da pesquisa, uma busca em sites como IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), ABEMD (Associação Brasileira de Marketing Direto), 
ACIT (Associação Comercial e Industrial de Taubaté), com isso se buscará obter os dados 
necessários para a solidificação do tema apresentado, utilizando conceitos e fundamentações 
dos principais temas a serem explorados, como a evolução do varejo no Brasil, dos autos 
serviços, shopping centers, franquias, a liderança e a motivação. Para a liderança, serão 
apresentados os conceitos, a evolução das teorias administrativas que deram origem aos 
vários estilos de liderança e um apanhado geral dos acontecimentos significativos sobre o tema 
em torno da Revolução Industrial. Para a gestão de pessoas no comercio varejista, tema de 
maior foco, serão apresentadas as principais teorias que foram desenvolvidas no decorrer de 
décadas de estudos e pesquisas, bem como sua evolução histórica e os principais ícones 
responsáveis por estas teorias e seus desdobramentos. 


