
Abílio Diniz: “Nada se faz sem gente” 
 
Abílio Diniz, presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, disse que a 
marca não é em si o mais importante num planejamento de marketing de sua rede. “O 
essencial não é o fato, mas sim a versão do fato, ou seja, o que as pessoas pensam em 
relação a cada marca”, advertiu ele. 
  
 
O segredo de um negócio bem feito é apostar nas pessoas, pois “nada se faz sem gente”. Este 
foi um dos ensinamentos transmitidos por Abílio Diniz, presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Pão de Açúcar, a maior rede de varejo do País, durante um talk show 
com o público nesta terça-feira (06/06/06), pelo Fórum Mundial de Marketing e Vendas, 
promovido pela HSM. 
 
Segundo Diniz, uma das premissas mais usadas dentro do Grupo Pão de Açúcar é decidir 
“primeiro quem e depois o quê”. “É essencial colocarmos as pessoas no lugar certo antes para 
depois se decida quem e como fazer”, explicou. 
 
O executivo enfatizou que a importância que a empresa dá a seu funcionário faz possível toda 
a engrenagem funcionar. “Eu tive tempo e muita cautela para escolher o melhor profissional 
para gerenciar o Grupo, e isso só aconteceu porque temos uma engrenagem harmoniosa 
funcionando”, comentou. 
 
Importância da marca – O Grupo Pão de Açúcar passou por uma série de mudanças e 
adaptações ao longo dos tempos, daí o aprendizado relatado por Abílio de que a marca não é o 
único elemento importante. 
 
“No nosso negócio, definimos que as dez primeiras razões para um uma loja obter sucesso é a 
sua localização. Só depois disso que aparecem os outros pontos”, revelou. “Fatores como uma 
loja estar de um lado da rua ou de outro parecem ser pouco importantes, mas contam muito 
no fato de venderem mais ou menos”, acrescentou. 
 
Diniz revelou que em 1959, quando seu pai adquiriu o primeiro supermercado, e o batizou com 
o nome da antiga doceria, achou que a marca ficaria deslocada, pois não estaria bem 
encaixada no contexto. “Porém, ao longo dos anos, percebi que isso não tinha muita 
importância, mas que o essencial aí é o posicionamento que você dá à sua marca, a forma 
como você a apresenta para seus clientes”, analisou. 
 
Fidelização – Respondendo a perguntas acerca de estratégias de fidelização dos clientes, Abílio 
reforçou sua idéia de que a marca não é em si o mais importante. “O essencial não é o fato, 
mas sim a versão do fato, ou seja, o que as pessoas pensam em relação a cada marca”, 
advertiu. 
 
Diniz confessou ainda que os trabalhos do Grupo Pão de Açúcar quanto aos serviços de 
fidelização dos clientes ainda têm muito a evoluir, principalmente devido à complexidade a aos 
altos custos desse tipo de processo. 
 
“O que fideliza é a confiança que o cliente tem. Se ele compra, usa, fica satisfeito, ele vai ser 
fidelizado”, analisou. “Nada se sustenta se não for verdade e, além disso, é muito importante 
hoje em dia, com a enorme volatilidade de clientes, ficar martelando pra ele saber que o que 
você diz é verdade”, reforçou. 
 
Lições e projetos – Diniz elencou ainda algumas das suas principais lições que obteve durante 
sua carreira. São elas: 

• Tente se focar sempre no que está fazendo, e não faça muitas coisas ao mesmo tempo. 
Coloque a alma nisso.  

• Tente dominar a situação antes de qualquer ação. Busque saber o máximo possível 
acerca do mercado onde vai atuar; conheça o mais que puder de tudo.  

• Planeje, observe e pense no que pode acontecer na frente.  



• Coloque todas as suas forças na hora de agir.  
• Tenha uma linha de conduta definida para fazer o que deve sempre da melhor forma.  
• Coloque-se no lugar do cliente.  
• Tente sempre fazer algo diferente, com abordagens inovadoras. 
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