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Steve Jobs usou aparelhos sofisticados como o iPad e o iPhone para tranformar a Apple Inc. na 
empresa de tecnologia mais valiosa do mundo. Mas um pilar do sucesso da Apple é 
incrivelmente convencional: sua rede de estabelecimentos de varejo. 
 
A análise de manuais de treinamento confidenciais, a gravação de um encontro numa loja e 
entrevistas com gente que trabalha ou trabalhou ali revelam alguns dos segredos das lojas da 
Apple. Entre eles: o controle minucioso de como o pessoal interage com o consumidor, 
treinamento roteirizado para suporte técnico no local e atenção a cada detalhe de cada loja - 
inclusive a fotos e músicas exibidas em aparelhos de mostruário. 
 
As 326 lojas da Apple recebem mais gente por trimestre do que os 60 milhões de pessoas que 
visitaram os quatro maiores parques de diversão da Walt Disney Co. no ano passado, segundo 
dados da própria Apple e da Associação Mundial de Entretenimento Temático. Segundo o 
banco de investimento Needham & Co., o faturamento anual da rede por metro quadrado é de 
US$ 47.144. Se a isso somarmos vendas pela internet, que incluem o site iTunes, a cifra salta 
para US$ 63.280. É muito mais do que o faturamento por metro quadrado e na internet da 
joalheria Tiffany & Co. (US$ 32.849) e da maior rede de lojas de eletroeletrônicos dos Estados 
Unidos, a Best Buy Co. (US$ 9.415), segundo estimativas. 
 
Com decoração minimalista e iluminação bem pensada, as lojas da Apple projetam um ar de 
descontração e informalidade. Mas a Apple controla rigidamente o funcionamento de cada 
uma. O pessoal não pode comentar rumores sobre produtos, técnicos são proibidos de admitir 
prematuramente falhas generalizadas e qualquer funcionário flagrado falando da empresa na 
internet é demitido, segundo gente que trabalha ou trabalhou ali. 
 
Por trás das lojas da Apple está Ron Johnson, 52 anos - que foi anunciado na terça-feira como 
quem assumirá a presidência da varejista americana J.C. Penney Co. em novembro. 
 
O sucesso da Apple no varejo se deve, em grande parte, à procura pelos produtos da empresa. 
Analistas de varejo dizem que muitas de suas vantagens sobre rivais como a Best Buy são 
técnicas: a Apple só vende uma marca, tem muito menos produtos e apenas algumas 
centenas de lojas (a Best Buy, em comparação, tem mais de 4.000). Com a empresa 
crescendo, a dificuldade para prestar um serviço reiteradamente bom ao cliente deve 
aumentar, dizem analistas. Ex-funcionários dizem que a queda na qualidade do pessoal de 
varejo da Apple já é visível. Um porta-voz da Apple não quis dar declarações. 
 
Ainda assim, a Apple é considerada uma pioneira em muitos aspectos do atendimento ao 
cliente e do projeto da loja. De acordo com funcionários e com manuais de treinamento, a 
filosofia de vendas incutida nos vendedores é atípica: em vez de vender, ajudar o cliente a 
resolver problemas. "Sua função é entender as necessidades do cliente - necessidades que, às 
vezes, ele talvez nem saiba que tenha", diz um manual. Por conta disso, o pessoal não recebe 
comissão e não trabalha com cotas de vendas. 
 
A Apple controla a experiência do cliente até os mínimos detalhes. O manual de treinamento 
da loja orienta os técnicos na loja sobre o que dizer exatamente a um cliente descrito no guia 
como "emotivo": "Ouça e limite sua resposta a indicações simples de que está ouvindo. 
'Hmmm', 'entendo' etc." 
 
Empregados que cheguem ao trabalho seis minutos atrasados três vezes em seis meses 
podem ser demitidos. Embora não haja cotas de vendas, os empregados têm de vender 
pacotes de serviços com os aparelhos, segundo ex-funcinários. Os que não vendem o bastante 
são retreinados ou transferidos para outro cargo, dependendo da loja. 
 
O sucesso da Apple com suas lojas salta aos olhos num momento em que muitos varejistas 
nos EUA passam por uma fase ruim. Em 2009, quando as vendas no varejo caíram 2,4% no 
país - primeira queda em décadas segundo a consultoria de varejo Customer Growth Partners, 



- as da Apple subiram cerca de 7%. Em 2010, as vendas da Apple no varejo, excluindo a 
internet, subiram 70%, para US$ 11,7 bilhões, ou cerca de 15% de seu faturamento de US$ 
76,3 bilhões. A alta geral no faturamento do setor de varejo foi de 4,5%. 
 
Embora hoje seja uma arma ofensiva da Apple, as lojas nasceram como um lance de defesa. 
Quando Steve Jobs voltou à Apple - em 1996, 11 anos depois de deposto -, a empresa estava 
em apuros. Consertar a estratégia de varejo da Apple era uma prioridade para Jobs, pois a 
marca perdera tanta força que o grande varejo se recusava a colocar o Macintosh nas 
prateleiras. Embora a Apple estivesse desenvolvendo novidades, Jobs sabia que teriam pouco 
impacto se o consumidor não pudesse achá-las, dizem fontes a par da situação à época. 
 
A Apple logo passou a fazer testes com showroom dentro de grandes varejistas como a 
CompUSA. Mas Jobs percebeu que seria impossível controlar a experiência nesses locais, 
dizem as mesmas fontes. Abrir uma loja própria foi uma evolução natural. 
 
Em 1999, Jobs levou Millard Drexler, então presidente da Gap Inc., para o conselho da Apple, 
onde assessoraria a empresa na estratégia de varejo. Com sua ajuda, em 2000 a Apple 
contratou Johnson, então da Target, para chefiar a divisão de varejo. De Johnson teria partido 
a ideia do Genius Bar, o serviço de suporte técnico nas lojas. O executivo também teria 
orquestrado a detalhada abordagem de atendimento ao cliente. Analistas disseram na terça 
que, embora sua perda fosse importante, as iniciativas de varejo da Apple provavelmente já 
são maduras o suficiente para prosperar sem ele. 
 
Foi de Drexler a ideia de construir o protótipo de uma loja num galpão em Cupertino perto da 
sede da Apple, dizem pessoas por dentro do projeto. Ali, a Apple burilou um projeto de loja 
que exibia seus produtos de um jeito que destacava como podiam ser usados - em vez do 
método convencional do varejo de empilhar produtos por categoria. 
 
"Ninguém mais quer só comprar um computador, mas sim saber o que pode fazer com o 
aparelho", disse Jobs num vídeo em que apresentava a primeira loja da Apple. 
 
A Apple passou um ano testando o conceito antes de abrir os dois primeiros estabelecimentos, 
em maio de 2001: um no shopping Tyson's Corner, no estado da Virginia, e outro na Glendale 
Galleria, na Califórnia. Pouco mais de dois anos depois, tinha inaugurado mais de 70 lojas em 
locais como Chicago, Honolulu e Tóquio. 
 
Na época, uma loja de aparelhos eletrônicos normalmente era um galpão com acessórios, 
folhetos e fios por todo lado. Já a Apple optou por uma planta aberta com um ar minimalista, 
usando materiais como madeira, vidro, pedra e aço inoxidável. Na última década, as lojas da 
rede ficaram ainda mais impressionantes - há uma dentro do Louvre, em Paris, e outra com 
entrada por um cilindro de vidro de 12 metros de altura em Xangai. 
 
Conseguir uma vaga numa loja da Apple pode ser um processo competitivo com pelo menos 
duas rodadas de entrevistas, em geral. O candidato é sabatinado sobre sua capacidade de 
liderança e de resolução de problemas, bem como seu entusiasmo por produtos da Apple, 
dizem várias pessoas que trabalham ou trabalharam ali. Enquanto a maioria dos varejistas 
precisa recrutar gente, especialistas em varejo dizem que muitas lojas da Apple são inundadas 
de currículos. 
 
Uma vez contratada, a pessoa passa por extenso treinamento. Em aulas, aprende a aplicar os 
princípios de atendimento ao cliente da Apple. Uma vez na loja, um novo funcionário fica na 
"sombra" de colegas mais experientes e não é autorizado a interagir com clientes sozinho 
enquanto não for considerado pronto - o que pode levar duas semanas ou mais. 
 
Keith Bruce, um rapaz de 23 anos que trabalhou numa loja da Apple na Virgínia por três anos 
e meio, até dezembro de 2009, diz ter aprendido que a área de vendas era um palco no qual 
deveria se concentrar em coisas que podia fazer, e não no que não podia. Se um cliente 
pronunciava mal o nome de um produto, era proibido corrigi-lo, para que não se sentisse 
tratado com arrogância. 



 
O que não mudou, até hoje, é o interesse de Jobs nas lojas. Segundo uma pessoa por dentro 
do assunto, Jobs opina até sobre detalhes como o tipo de cabo de segurança usado para 
prender os produtos às mesas. Quando o presidente passou por um transplante de fígado, dois 
anos atrás, uma pessoa que o visitou à época disse que Jobs estava checando o projeto de 
futuras lojas da Apple. 

 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 jun. 2011, Empresas, p. B14. 


