
Por Lana de Paula

HÁ MAIS DE 15 ANOS, ARÃO SAPIRO DESENVOLVE TRABALHOS DE CON-

SULTORIA E ACADÊMICO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E

MARKETING, COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CORPORATIVA. É RESPONSÁ-

VEL POR VÁRIAS PESQUISAS EMPRESARIAIS E PROJETOS EDITORIAIS, E

TEM NO CURRÍCULO GRANDES E RENOMADAS EMPRESAS QUE CONTARAM

COM SUAS RECOMENDAÇÕES.

Graduado em Administração pela EA-
ESP-FGV, mestre pela mesma instituição,
com aperfeiçoamento na FEA-USP, Sapiro
é presidente do Insec - Instituto de Estu-
dos para a Competitividade, uma socieda-
de civil de interesse público que promove
o desenvolvimento humano, científico e
tecnológico das organizações.

Arão Sapiro leciona nos cursos MBA
da FGV, Senac e Faculdades Anhembi
Morumbi as disciplinas de Planejamen-
to Estratégico, Marketing de Serviços e
Marketing de Varejo. Como conferencis-
ta viaja pelo Brasil e países do Mercosul,
abordando temas relacionados à busca de
competitividade das empresas e à prospe-
ridade sustentável das sociedades.

Com a sua experiência no Insec, o sr.
acredita que o objetivo das empresas
está mudando?
O Insec persegue uma idéia de que a ver-
dadeira responsabilidade social é a res-
ponsabilidade da empresa de fazer bons
produtos e serviços, que eleve os consu-
midores e a sociedade a um patamar de
prosperidade, que faça as pessoas busca-
rem coisas melhores e se comportarem

melhor. A partir dessa idéia e por conta
da experiência que tenho tido em muitas
empresas, percebi que aquela história de
que o freguês tem sempre razão está mu-
dando. Antes, as empresas procuravam o
que o cliente queria. Hoje a idéia é dife-
rente. A empresa tem que educar o cliente,
o consumidor.

Quer dizer que se as empresas fica-
rem só buscando atender a vontade
do cliente não vendem?
Fica cada vez mais difícil. Ninguém tinha
pedido um computador de uso pessoal.
Foi uma criação nascida do potencial da
organização para melhorar a sociedade.
Na década de 1980 falava-se da necessi-
dade de acompanhar as tendências. Hoje
as empresas têm que fazer as tendências
porque querem o consumidor. Com esse
mote, com essa bandeira, temos feito vá-
rios estudos e consultorias.

Como uma empresa pode atuar, ter lu-
cro e ao mesmo tempo contribuir para
melhorar a sociedade?
No Brasil há vários exemplos. A Natura é
um deles. Ela planeja seus produtos e tem

até o mote "Bem estar Bem". O objetivo
não é só o lucro, mas promover o bem-
estar das pessoas. As empresas de ponta
procuram fazer um planejamento com ba-
se na intuição, nos desejos, inspirando as
pessoas. Há um exemplo de varejo extraor-
dinário, a Zara, que virou de ponta-cabeça
o mundo da moda. Em 10 dias é possível
encontrar em suas lojas no mundo inteiro
o que apareceu nos desfiles de alta costura
da Itália e França. E a moral da história
é que uma pessoa de classe média conse-
gue encontrar uma roupa muito moderna
e elegante a um preço bastante razoável.
Isso cria uma espécie de magia.

Há algum exemplo no varejo super-
mercadista?
Um exemplo interessante é do Wal-Mart,
que revolucionou o sistema de varejo no
mundo ao agregar um valor que antes
não existia. Cobrou por isso, mas ofereceu
uma entrega "just in time", ou seja, acabou
com as horas de espera dos fornecedores
na frente do depósito e inovou a troca de
informações. No início, os fornecedores fi-
caram muito desgastados, pois o Wal-Mart
propôs uma sistemática de funcionamento.
Acontece que a coisa deu certo e o auto-
serviço ficou com um poder enorme. Nos
últimos anos, os fornecedores do varejo
vêm se preparando melhor, mudando o
esquema de vendas.

De que maneira os vendedores devem
agir agora?
Hoje em dia a última coisa que um vende-
dor tem de fazer é vender. Tem de ser um
agente de informações e de relacionamento.
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Se um vendedor recebe um pedido, a pri-
meira coisa que tem que fazer é recusá-lo.
Só com uma boa justificativa deve atendê-lo.
Se o motivo é preço ou prazo melhores, ele
tem que devolver o pedido porque isso não
promove relacionamento. Se o comprador
disser que está motivado pela qualidade, di-
ferenciação, inovação, aí sim o pedido deve
ser preservado.

O papel do supermercado também
mudou?
Uma coisa que me chama a atenção é
quando o supermercado é chamado a
ser o defensor do custo de vida. Isso é
um equívoco. O supermercadista não
tem que defender o custo de vida, mas
encontrar um jeito de ter um café de R$
30,00 o quilo e outros de R$ 15,00, de
R$ 7,00 e a granel. Acho que o consumi-
dor gosta de entrar num supermercado
e saber quais tipos de café existem. A
indústria e o supermercadista ensinam
o consumidor. Por isso há necessidade
de um planejamento estratégico, con-
cebendo essa atividade na comunidade.
Todos nós lembramos que antigamente
iogurte era iogurte. Hoje existem várias
especificações. Como consumidores não
temos condições de criar iogurtes para
esse ou aquele fim. Quem tem que dar
a idéia é o fabricante, com a ajuda do
comprador do supermercado. Por isso,
o comprador do supermercado tem que
estar mergulhado no planejamento es-
tratégico, para saber o que passar.

Então o fornecedor e o comprador do
supermercado têm papéis relevantes
no planejamento estratégico?
Têm sim. Geralmente se avalia o varejo
como uma coisa distinta. Não é nem fa-
bricação do produto, nem serviço. O que
tenho conversado com algumas pessoas
e aplicado nas consultorias do Insec é o
conceito de que o varejo também é um
tipo de serviço. Ele oferece a seleção de
produtos. E quem seleciona é o depar-
tamento de compras. O consumidor, ao
chegar em uma loja de roupas ou de in-
formática, não entende nada, pois quem
fez a seleção dos produtos expostos foi
alguém que visitou feiras e trouxe novi-
dades, o comprador.
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ENTREVISTA ARÃO SAPIRO

O sr. acredita que estamos na era da
reinvenção?
Essa história de reinvenção depende de
cada empresa. Não são todas que preci-
sam se reinventar. Somente quando tem
muitos concorrentes, atuando de forma
parecida. Nesse caso, não adianta buscar
diferenciação porque será imediatamente
copiada ou superada. O iPod, grosso modo,
não deixa de ser um tocador de música, um
"player", mas foi reinventado, foi além da
diferenciação. Uma empresa no Brasil que
constantemente se reinventa é a Embra-
er. A Casas Bahia se reinventou nos anos
1990 e pode ser que nos próximos anos
terá de buscar uma nova reinvenção.

Como está a reinvenção nos supermer-
cados?
No Brasil, as grandes redes estão tentando
criar algo parecido com os mercadinhos de
bairro, como o Extra Perto, o Dia %. Resta

do o processo é: onde vou agregar valor?
como vou deixar minha concorrência ir-
relevante? Um ícone dessa estratégia é
o Cirque du Soleil, que esteve no Brasil
recentemente. Como é que um circo, uma
das coisas mais antigas do mundo, cujo
preço médio de ingresso é de R$ 30,00,
vem ao Brasil vendendo ingressos a um
preço mínimo de R$ 200,00 e tem lotação
esgotada? Não deixou de ser um circo, mas
tornou a concorrência irrelevante ao criar
uma sensação, uma emoção, uma temática,
algo luxuoso. É preciso planejar, não ape-
nas para saber como ganhar dinheiro com
a empresa, mas para saber como mudar a
vida das pessoas. Essa é uma questão di-
fícil, porque depois dela muitos negócios
passam a não ter mais sentido, pois não
criam valor.

E se o empresário não se der conta
dessa necessidade?

Tempo e atitude. São regras da vida e não
valem só para os negócios. O tempo para
pensar na vocação, em como tornar sua
concorrência irrelevante não pode ser
rápido. A partir da conclusão, a rapidez
conta muito. E a rapidez é a qualidade da
informação porque já que se sabe qual é a
vocação, onde quer agregar valor, que tipo
de loja se quer ter, então precisa-se rapida-
mente reconhecer o que é ameaça e o que
é oportunidade. E depende de informação.
É por isso que o Wal-Mart cresceu tanto.

Como conscientizar o empresário
da importância do planejamento, do
posicionamento estratégico que, em
muitos casos, ainda é feito com base
no "feeling"?
Eu diria que não é nem no "feeling" que
se baseiam, mas no senso comum, o que é
pior. Se vão pelo "feeling" acertam, pois é
o tino comercial. Para trazer as pessoas à

saber se essas pequenas lojas, de aproxi-
madamente 200 metros quadrados, vão
trazer também o valor da proximidade,
da familiaridade. Visitei uma delas e não
gostei. A única diferença é o tamanho. O
funcionário está lá, sem graça nenhuma,
nem te olha na cara. Já houve época em
que a reinvenção foi funcionar 24 horas
por dia, depois vieram as lojas de conve-
niência, as vendas pela internet. O que está
se buscando agora é a amizade, a pessoa
encontrar na loja com quem conversar.

Esse tipo de avaliação entra no plane-
jamento estratégico?
Sim. A primeira coisa que o empresário
deve se perguntar para desencadear to-
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Há alguns anos houve um problema com
uma indústria de laticínios bastante conhe-
cida, que acabou quebrando. As pessoas
diziam que sofreu desvios, mas na verdade
não agregava valor aos produtos. Ela pega-
va os laticínios das cooperativas, colocava
em uma caixinha tipo longa vida e levava
ao supermercadista. Pouco tempo antes de
parar as atividades, fui até lá dar uma con-
sultoria e caminhamos para um leite so-
fisticado, com vitaminas, etc. As pesquisas
começaram a mostrar que estava dando
certo, que ela estava reinventando o leite,
mas j á era tarde.

O tempo é muito importante no pla-
nejamento estratégico?

consciência de como é feito o planejamen-
to é preciso primeiro que a pessoa queira
mudar.Aresposta-padrão dos empresários
brasileiros é que nesse país não dá para
fazer nada devido aos impostos. É preciso
conscientizá-los de que o caminho não é
esse, afinal todos os países têm impostos,
com custos elevadíssimos, entre 30% a
40%, e o Brasil não é diferente.

Quais os passos do planejamento es-
tratégico?
O primeiro passo é perguntar: qual a vo-
cação da empresa, onde ela faz diferença?
Segundo ponto: avaliar as oportunidades e
detectar as ameaças ao exercício dessa vo-
cação? Quais políticas e estratégias devem
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ser adotadas para superar essas ameaças
e aumentar as oportunidades? Com essas
estratégias, onde se quer chegar? O passo
seguinte é fazer um cronograma de ação
e encontrar as pessoas capacitadas para
ajudar. Depois, os indicadores apontam se
as coisas estão indo bem.

Como explicar o sucesso de empresá-
rios que não se utilizam do planeja-
mento estratégico?
O processo é intuitivo. Até uma planta
tem planejamento estratégico. Se coloca-
da junto a uma janela, em uma semana
ela já criou estratégia para chegar à ja-
nela. Quando as pessoas vão à praia em
véspera de feriado fazem planejamento
estratégico. A vocação é passar o feria-
do na praia. A ameaça é o trânsito. As
oportunidades são sair na sexta-feira pela
manhã e escolher um caminho melhor.
Há muitos empresários com tino comer-

são pequenas, os custos elevados. E a
história não é boa para quem tem só
boa vontade. Querer trabalhar das 7
da manhã às 11 da noite é bonito, mas
não resolve.

Que tipo de empresa é mais competi-
tiva hoje no auto-serviço?
E a pequena rede, as pequenas lojas. Elas
têm algo que as grandes não conseguem
oferecer: a proximidade, a familiaridade
com o cliente. Se de um lado não conse-
guem comprar a um preço tão conveniente
como o das grandes, de outro têm custos
menores e ainda conseguem criar uma in-
timidade com a clientela que traz a fideli-
zação. E elas têm as mesmas oportunida-
des que as demais de fazer planejamento
estratégico.

O que o sr. considera determinante
para o sucesso?

ciai, intuição, que não precisam dessas
perguntas e etapas.

Qual o maior obstáculo do planeja-
mento estratégico?
O exercício empreendedor é um exercí-
cio de amor, não tem jeito. Se a pessoa
quer ganhar dinheiro, mas tem raiva da
empresa em que trabalha e desconfia do
patrão ou do cliente, não dará certo. Ou-
tro dia perguntaram a um presidente de
companhia aérea do exterior que veio
ao Brasil por que ele não fazia como
suas concorrentes que, se tem 10 vagas
num vôo vendem no último minuto a
qualquer preço para o avião sair lotado.
Ele respondeu que a idéia era boa, mas

que no Brasil não daria certo porque
ninguém faria reserva. Ficariam espe-
rando o último minuto para comprar
o bilhete. Quem tem idéias como essa
deve parar de trabalhar.

A competitividade é boa? Mexe com as
pessoas, estimula o seu movimento?
A competitividade é boa, mas a ação
depende da vontade do empresário.
Há empresas que não reagem. Há his-
tórias horríveis como a da indústria de
calçados do Rio Grande do Sul, que
se perdeu. Salvaram-se um ou outro
empresário mais consciente. Há mui-
tos desafios a serem vencidos no am-
biente da competitividade. As margens

Saber estabelecer relacionamento. Temos
histórias de empresas que quebraram, co-
mo Mappin e Mesbla, porque não percebe-
ram isso. Não praticaram a relação ganha-
ganha com seus fornecedores. E outras,
que não souberam fazer o mesmo com os
consumidores, como a Vila Romana, que
hoje é só varejo. Um exemplo interessante
é o da Distribuidora Martins, que torna
a concorrência irrelevante quando adota
os clientes, os pequenos lojistas, mais de
80 mil pelo País. Criou uma universidade
corporativa, ensina os fundamentos para
se criar valor, trabalhar com amor. É nesse
campo que eu trabalho.

revista@supervarejo.com.br
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Text Box
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