
Omar não está pra peixe? É o
que dizem, principalmen-
te aqueles que sempre ar-

rumam desculpas para não culti-
var o otimismo, e ficam naquela len-
ga-lenga de que a crise isso, a cri-
se aquilo, etc. Pois ainda existe gen-
te que acredita e vai longe para ven-
der. Até entra na água, se for o acaso.

Deixem que eu explique melhor.
Pensei nisso quando recebi de um
amigo, o Edson Luis Gomes, quemo-
ra atualmente em Porto Seguro, no
litoral baiano, uma foto que me fez
pensar e até me emocionou. O que
mostra? Um sorveteiro que pegou
seu carrinho e o levou para o mar.
Deixou a areia e foi para a água com

o carrinho, servindo os clientes que
não queriam sair da água para to-
mar sorvete. Gente preguiçosa? Pode
ser, mas o sorveteiro não foi nem um
pouco. Ao contrário, saiu do lugar
comum, se destacou, foi onde os ou-
tros não ousaram. Vendedor assim
merece a confiança do cliente.

Olha que havia outros sorveteiros
na areia, mas só ele teve essa atitude.
E como ele cobrava? Marcava e re-
cebia depois no guarda-sol do clien-
te. Além de tudo, cultivou a confian-
ça. Se tem alguém que aprendi a ad-
mirar, depois de tantos anos de pro-
fissão, é o que chamo de vendedor
“fominha”. A classificação veio dos
jogos de futebol, embora eu não se-
ja muito adepto do esporte. Mas por
que eu o chamo assim? Porque, se o
jogador “fominha” tem fome de bo-
la, o profissional tem fome de venda.

É como diz a frase: “quem pe-
de tem preferência, quem se deslo-
ca recebe”. Não é assim nas quatro
linhas do campo? Na loja também

deve ser. O vendedor tem de “pe-
dir” a venda. Claro que isso não sig-
nifica que ele vai ficar aborrecendo
o cliente para finalizar o negócio.
Mas o que eu vejo é que muito ven-
dedor faz um trabalho certinho,
convence o consumidor, mas na
hora de fechar a venda, decepciona.

Por que ele não age como aquele
atleta que pede a bola para ficar cara
a cara com o gol? Falta alguma coisa.
Falta ele convencero clientedequees-
tá fazendo tudo para que tenha a me-
lhor experiência de venda.

Na hora H, de garantir a venda (ou
o gol), parece que ele se esquece dis-
so.Nãodiz assim: oqueeuposso fazer
de melhor para o senhor fechar comi-
go ainda hoje? Ele precisa demonstrar
que está sempre à disposiçãopara que
tudo saia damelhormaneira possível.

Ele não consegue sensibilizar o
cliente para que volte a procurá-lo. E
quantas vezes eu vi pessoas voltan-
do e comprando com outros profis-
sionais! O que acontece é que o ven-
dedor gasta horas trabalhando uma
venda e não fideliza. Não vem traba-
lhando a venda desde o início, geran-
do emoção com seus argumentos.

O cliente de hoje percebe isso, po-
de acreditar. Ele sente quando sua de-
cisão é importante. E somente quan-
do acontecer isso é que será fidelizado,
quevoltaráacomprar.Senãofor trans-
mitido entusiasmo para ele, como isso
pode acontecer? Se ele sentir que tanto
faz, aí tanto faz mesmo, não é? Afinal
há tantas outras opçõesnomercado...

Por isso, não custa nada ser
aquele vendedor “fominha” (no me-
lhor dos sentidos), que batalha pe-
la venda. Vale a pena ser ambicio-
so naquilo que você gosta de fa-
zer. E não entenda como ganancio-
so. Amor pelo que a gente faz, po-
de crer, contagia seu cliente. E isso
funciona? Imagine-se do outro lado.
Pense que você está no mar de Por-
to Seguro e ficou com vontade de to-
mar sorvete. Vê vários carrinhos na
praia. Mas de repente até leva um
susto ao ver que um “maluco” en-
trou na água. Quem você escolhe?

Basicamente para nada. Es-
sa seria uma resposta curta,
grossa e simplista. Mas se re-

fletirmos um pouco mais, chegare-
mos a uma conclusão de que a exis-
tência de um Ministério do Traba-
lho cuja função principal seria a
coordenação de toda uma estrutura
de fiscalização do trabalho, norma-
tização de portarias dedicadas às
normas trabalhistas pré-existentes,
mediação de conflitos, por meio de
mesa redonda, entre sindicatos pro-
fissionais e empresas essa primei-
ra resposta rápida estaria errada. O
Ministério do Trabalho teria uma
serventia sim.

A segunda conclusão que tira-

mos de uma análise mais cuidado-
sa do papel e das funções do Minis-
tério do Trabalho é atrapalhar a ini-
ciativa privada e o progresso econô-
mico. Seria muito bom que o Minis-
tério do Trabalho fosse apenas um
órgão decorativo e não servisse para
nada. Mas isso não é verdade.

Primeiramente, observem-se
os imóveis locados em várias cida-
des (e o custo dessa estrutura) pa-
ra sediar as chamadas Delegacias
Regionais do Trabalho, todas essas
submetidas ao Ministério do Tra-
balho. O suntuoso imóvel que abri-
ga a Delegacia Regional do Traba-
lho de Piracicaba exemplifica bem
o que dizemos.

Outra questão bastante interes-
sante de se analisar é quanto à uti-
lidade prática da fiscalização do tra-
balho. Diferentemente das outras
fiscalizações públicas (da receita fe-
deral, do INSS, da secretaria da fa-
zenda estadual, da fiscalização am-
biental etc.), a do trabalho é a úni-

ca que não visa à proteção do di-
nheiro público. Explico: enquan-
to as demais fiscalizações visam a
coibir e a punir potenciais sonega-
dores de impostos, taxas e dinhei-
ro público, a fiscalização do traba-
lho está preocupada com eventuais
lesões ao patrimônio privado. Se as-
sim é, por que então gastar dinheiro
público com fiscalização de ganhos
privados?

Outro ponto crucial: as relações
de trabalho (e a nova reforma tra-
balhista em vigor mostra isso cla-
ramente) são relações privadas, não
envolvem o Poder Público e muito
menos dinheiro público. Em resu-
mo é o equivalente à relação jurídi-
ca que um locatário tem com seu lo-
cador. Porém, na relação de locação
de imóvel ou veículo, há alguma fis-
calização pública que as policia pa-
ra ver se as partes estão cumprin-
do o contrato e as leis sobre a maté-
ria? Não há. Quando alguma parte
se sentir lesada, ela procura o Poder
Judiciário e leva o litígio para ser so-
lucionado pelo juiz.

E por que não ocorre o mes-
mo com as relações de trabalho, as
quais possuem (injustificadamente)
até mesmo um Poder Judiciário es-
pecializado? Bem, essa pergunta fi-
cará sem resposta. O fato é que to-
do o contingente de Fiscais do Tra-
balho são pagos para policiarem o
cumprimento de relações privadas,
cujos ganhos e perdas não afetam o
erário público.

Mas é evidente que há um es-
trondoso custo por traz da estru-
tura de Fiscalização do Trabalho.
E sem se diga que o Ministério do
Trabalho, por meio dos seus fiscais
do trabalho, promovem a “harmo-
nia” das relações de trabalho, por-
que isso está muito longe da reali-
dade. Não obstante a Constituição
da República garantir a todos «a li-
vre iniciativa privada no campo
empresarial», o Ministério do Tra-
balho justamente faz o contrário:
atrapalha e interfere nesta livre ini-
ciativa privada.
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“Não concordo comuma só
palavra do que dizeis, mas
defenderei até amorte o
vosso direito de dizê-lo”

Citação atribuída a
François-Marie Arouet,
conhecido comoVoltaire
(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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Tempo hoje Máx.Mín. 36°22°
Sol e aumento de nuvens demanhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite

O que acontece é que
o vendedor gasta horas
trabalhando uma venda
e não fideliza

Vender até debaixo d’água Para que serve um
Ministério do Trabalho?

O suntuoso imóvel
que abriga a Delegacia
Regional do Trabalho de
Piracicaba exemplifica
bem o que dizemos


