
A energia que o profi ssional co-
loca na venda deve ser positi-
va e estimulante na medida 

certa. Sempre alerto minha equipe 
para ter cuidado com os “abafado-
res de panela”. Conhece esse tipo de 
pessoa? Sabe quando o vapor está 
saindo da panela e aparece alguém 
para tampar? É isso que o “abafa-
dor” faz com o contentamento dos 
outros. Ele não deixa que o “aroma” 
da sua alegria se espalhe, não admi-
te fi car por baixo de jeito nenhum e 
sempre encontra uma maneira de 
dizer que é melhor que você. Não 
entre nesse jogo. Ignore-o.

A pior situação é quando o “aba-
fador de panela” lida com o con-
sumidor. Tudo o que o cliente afi r-
ma, ele rebate “por cima”, para mos-

trar que é superior. O problema é 
que desta maneira está assassinan-
do as próprias vendas, porque clien-
te nenhum gosta de ser humilhado 
ou desmerecido. Aliás, existe alguém 
que gosta?

Já o profissional “negativo” é o 
oposto do “abafador”, porque para 
ele tudo está sempre ruim. Com a ne-
gatividade, vai minando o ânimo da 
equipe e, claro, dos clientes.

Outras categorias de vendedor 
são o raio e a chuva. E comento sobre 
eles numa história bem interessante. 
Imagine que a chuva está se forman-
do. O vendedor “chuva” vai até a por-
ta da loja e diz: - Que chuva abençoa-
da! Que dia maravilhoso!

Já o vendedor “raio”, por sua 
vez, vem logo atrás, e pensa de mo-
do bem diferente. – Nossa, que toró! 
Tá dando raio. Será que vai acabar a 
energia e a gente vai embora pra ca-
sa mais cedo?

Eu me pergunto: Que raio de ven-
dedor é esse?

 Conheci muitos profissionais 
assim, que tendem para o negati-
vismo, independente do momen-
to, o que é muito perigoso. Porque, 
além de um vício, é uma crença li-
mitante. E, se a liderança permitir, 
contamina os demais colaborado-
res da empresa.

O escritor Augusto Cury tem uma 
frase interessante sobre o assun-
to: “Os perdedores veem os raios. Os 
vencedores veem a chuva e, com ela, 
a oportunidade de cultivar”.

Vendedor raio fica o dia inteiro 
atrás de notícia ruim. Na pausa pa-
ra um café, não perde a oportuni-
dade de descobrir difi culdades no-
vas do vizinho, para falar sobre elas 
também. Em resumo: ele não vende 
e ainda tira, em doses homeopáticas, 
toda a determinação e atitude posi-
tiva dos outros funcionários. Ele é a 
“laranja podre” da caixa e vai apodre-
cendo as demais.

Lembre-se: venda é energia. Se 
você é um profissional da área de 
vendas, então sua energia tem de ser 
positiva, na medida certa, de modo a 
estimular você a não só alcançar suas 
metas, mas também ultrapassá-las. 
Caso contrário, todo o seu esforço te-
rá sido em vão.

Por isso, a melhor maneira de não 
cair na armadilha dos “abafadores de 
panela” é cultivar a autoestima. É ela 
que defi ne a venda. Claro que no seu 
dia a dia como vendedor, você prova-
velmente cuida da sua aparência fí-
sica, tentando, por exemplo, se ves-
tir adequadamente para o ambien-
te de trabalho. Porém, tão importan-
te quanto isso é ter sempre a autoes-
tima em ordem. E o primeiro pas-
so para tê-la é gostar do que faz. O 
cliente percebe quando o vendedor 
trabalha com prazer ou não, por is-
so nada de desânimo se o dia não foi 
como esperava. Por outro lado, evi-
te se vangloriar caso tenha sido me-
lhor que o previsto. Bexiga murcha 
não tem graça, mas estoura se en-
cher demais.

No dia 11 de agosto de 2018 o 
Jornal de Piracicaba estam-
pou a seguinte manchete: 

“Coleta seletiva corre o risco de ser 
extinta em Piracicaba”. A matéria foi 
induzida pela interpretação equivo-
cada de um artigo de um Projeto de 
Lei na Comissão do Meio Ambien-
te da Câmara Municipal, presidi-
da pela vereadora Nancy Thame, e o 
jornalista do JP mesmo alertado do 
equívoco pela Comunicação Social 
da Prefeitura não quis alterar a ma-
téria e, nem a vereadora Nancy Tha-
me, que foi orientada pela Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente, 
mudou sua posição. Com isso difun-
diu-se uma desinformação sobre a 
coleta seletiva.

Ambos perderam a oportunida-
de de seguir a máxima do ex-presi-

dente Juscelino Kubitschek, que ao 
ser questionado pela mudança de 
posição de alguns assuntos dizia 
“costumo voltar atrás, sim, não te-
nho compromisso com o erro”.

Vejamos alguns fatos. Em 2009, 
alugamos as novas instalações do 
Reciclador Solidário, na região das 
Ondinhas e auxiliamos, com a par-
ticipação da iniciativa privada, na 
instalação de equipamentos neces-
sários. Passamos a custear o pa-
gamento dos caminhões da cole-
ta seletiva e, também, o transpor-
te dos trabalhadores da cooperati-
va, além de todo gasto com energia 
elétrica e consumo de água do em-
preendimento, dando apoio logísti-
co e maior segurança a mais de 50 
cooperados. Tudo ocorreu em nos-
sa gestão como prefeito. De lá pra 
cá, coleta seletiva de materiais cole-
tado ponto a ponto e destinados ao 
Reciclador Solidário passou de 1.594 
toneladas em 2009, para 3.539 tone-
ladas em 2019: mais que dobrou (+ 
125%). Ao tomar posse para meu no-
vo mandato na Prefeitura em 2017, 
havia grande pressão e reivindica-

ção para melhorar as condições de 
trabalho dos cooperados e também, 
trabalhar para aumentar a coleta de 
material reciclável. As duas ações 
aconteceram em apenas dois anos.

A melhoria do local, que já esta-
va sendo planejada desde 2017, foi 
executada em 2018, com a parceria 
com o setor privado. Foram amplia-
dos os barracões, construídos novos 
sanitários, salas para reuniões e au-
las, cozinha, refeitório, entre outros. 
Agora, a cooperativa pode trabalhar 
melhor, receber mais apoio do setor 
privado, ampliar para 70 o número 
dos cooperados, ampliar o proces-
samento do material reciclável e au-
mentar a renda.

Para os desinformados, em 2016 
foram coletados 3.175 toneladas de 
material reciclável; em 2017 aumen-
tou para 3.320 toneladas (+ 4,5%) e, 
em 2018, ampliou-se para 3.539 to-
neladas (+ 11,4%). Para elevar a co-
leta seletiva a prefeitura também in-
vestiu forte com ações de apoio, ul-
trapassando R$ 1 milhão em 2018.

Qualquer pesquisa sobre resí-
duos sólidos no Brasil, vai apontar 
que Piracicaba está entre as melho-
res cidades do Brasil quando se tra-
ta de materiais recicláveis coletados 
porta a porta e encaminhados pa-
ra Cooperativas de Recicladores e, 
com a entrega das novas e moder-
nas instalações ampliadas do Reci-
clador Solidário, o volume e a por-
centagem de recicláveis em Pira-
cicaba vão ampliar-se ainda mais. 
Portanto, os fatos comprovam o 
equívoco da interpretação.

À medida que a sociedade pira-
cicabana amplia sua conscientiza-
ção ambiental, a separação de ma-
teriais recicláveis aumenta, a pre-
feitura eleva sua participação na co-
leta seletiva, o Reciclador Solidário 
multiplica sua renda, e todos avan-
çam para sustentabilidade de Pira-
cicaba. Vamos em frente! A verdade 
prevalecerá. Os fatos, as ações pra-
ticadas e os resultados desmentem 
qualquer interpretação equivocada 
sobre a coleta seletiva.
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“Não concordo  com uma só 
palavra do que dizeis, mas 

defenderei até a morte o 
vosso direito de dizê-lo”

Citação atribuída a
François-Marie Arouet, 
conhecido como Voltaire 
(1694 - 1778)

“Sem desígnios de propaganda de 

qualquer espécie - filosófica, política 

ou religiosa - buscaremos descortinar 

a verdade dos atos e dos fatos, e dizê-

lo, diplomaticamente, contra quem 

quer que seja. (...) Que o povo apóie a 

imprensa para que esta, a seu turno, 

apóie o povo, tornando-se o porta voz 

dos seus interesses perante as autori-

dades, o eco das suas queixas, a tribu-

na dos seus protestos, a válvula dos 

seus desabafos e, sobretudo, a pro-

pulsora do seu comércio, alavanca 

poderosa das suas iniciativas.”
Antonio Pinto de Almeida Ferraz
Editorial de 04 de agosto de 1900
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Conheci muitos 
profissionais assim, 
que tendem para 
o negativismo, 
independente do 
momento

Abafadores de panela
Coleta seletiva: solidariedade, 
avanços e compromisso ambiental

Tudo ocorreu em nossa 
gestão como prefeito
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