
Oque deve fa zer u m bom
v e n d e d o r ? P r e s t a r u m
atendimento de qualida-

de. Óbvio, não? Nem tanto. Pois
o que tenho percebido, em cer-
tos casos, é que esse atendimen-
to acontece muito mais pela von-
tade do cliente do que pela deter-
minação do profissional. Lembra
quando a gente chegava todo con-
tente e contava para o pai que ti-
rou 10 na prova de matemática? O
que ele dizia: “Não fez nada mais
do que a sua obrigação!”.

Era chato, mas era real. Não é is-
so mesmo? Vendedor que fecha uma
venda somente porque o cliente
chegou à loja já disposto a comprar
não fez nada mais do que a obriga-
ção. Fez o arroz com feijão. Marcou
tabela. Cumpriu a meta.

Parece implicância minha? Ga-
ranto que não. Quando o vende-
dor coloca nas mãos do consumi-
dor a responsabilidade pelo pró-
prio sucesso como profissional, a
coisa chegou a um rumo totalmen-
te errado. Ele está agindo por inér-
cia. Está fazendo apenas aquilo que
se exige dele.

Tanto na vida pessoal quanto na
profissional, existem pessoas que só
oferecem boas energias à medida da-
quilo que recebem. Gente acomo-
dada incomoda, na casa ou na em-
presa. São aquelas que ficam espe-
rando que, até os 45 minutos do se-
gundo tempo, tudo acabe se ajeitan-
do. E passam o resto do período en-
rolando. Ou reclamando da vida, o
que é pior.

São aqueles vendedores que fi-
cam parados esperando que o clien-
te caia do céu. Eles ficam com o mo-
tor em marcha lenta, tentando eco-
nomizar combustível. E só ligam as
turbinas e aceleram quando per-
cebem um sinal evidente de com-
pra ou quando o cliente está prati-
camente se dirigindo ao caixa para
efetuar o pagamento.

É o tipo de pessoa que entra nu-
ma piscina molhando primeiro os
dedos dos pés, depois a canela. Fi-
ca sentindo a temperatura da água e
finalmente decide se vale a pena ou

não mergulhar. O problema é que aí
já pode ser tarde demais. Porque é o
primeiro atendimento que garante a
presença do cliente na loja. De mo-
do que ele não saia para fazer outras
cotações e encontre um profissional
diferente, mais caloroso e dedicado,
e então resolva comprar com o ou-
tro. Eu costumo dizer que vendedor
acomodado se acha esperto demais
e não acredita que o cliente é mais
esperto do que ele.

Em relação à estratégia de ven-
das, sentir a temperatura da água
com o pé antes de pular da pisci-
na é a pior das decisões. O melhor é
se jogar logo por inteiro, mergulhar
de cabeça no atendimento ao clien-
te. Claro que com cautela, isso não
quer dizer que você vai sufocar o
“coitado”, ou afogá-lo com atenções.
É que a demora, neste caso, pode fa-
zer a coragem ir embora e o consu-
midor também.

No mercado, vence – e vende –
quem se mostra diferente em todas
as fases do processo, do atendimen-
to ao pós-venda. Por isso, o que en-
sino, e sempre prego em minhas pa-
lestras, cursos e consultorias, é que
o vendedor tem de ser espetacular,
caloroso com o cliente, dando um
show desde o “oi” na entrada da loja
ao “até logo” na saída.

Usar a emoção, o coração, e sur-
preender elevam as expectativas do
cliente. Seja persistente na sua atua-
ção. Atenda todos os consumidores
como se estivesse na noite de inau-
guração. Faça seu trabalho com a
alma. Tenha empatia. Mesmo que
o cliente não compre no primeiro
contato que fez com você, logo ele
volta e vai indicar você a outros, fa-
lar bem do seu atendimento, e seu
sucesso chegará.

O profissional que atende em es-
tado de felicidade vende melhor e
o cliente em estado de felicidade
compra muito mais. Faça a sua par-
te com energia boa e receberá a re-
compensa. Gosto muito de uma fra-
se que sigo como norma: “Coloque
para a vida que a vida lhe dará em
dobro”. Esse é o pensamento que vo-
cê, como vendedor, deve ter.

O Gerente Regional do Trabalho
em Piracicaba, Sr. Antenor Varolla,
em artigo publicado na quarta-fei-
ra passada nos traz dados (nacio-
nais) assustadores sobre a Fiscaliza-
ção do Trabalho em 2018. Vejamos:

(I) autuaram empresas que pos-
suíam 70 mil trabalhadores sem re-
gistro em carteira. Essa postura é
flagrantemente ilegal, pois o Fiscal
do Trabalho não tem competência
legal para fazer reconhecimento de
vínculo empregatício (só a Justiça
do Trabalho é competente para isso)
e pior, em 2018 a Reforma Trabalhis-
ta já estava vigente. Segundo a nova
legislação a contratação por meio de
prestação de serviços sem registro
em carteira é lícita e legal.

(II) 86 mil aprendizes e 30 mil
deficientes admitidos sob ordens da
Fiscalização do Trabalho. Bem, ou-
tra clara disfunção do antigo Minis-
tério do Trabalho, pois as chama-
das quotas mínimas sob precisam
ser observadas diante de certas cir-
cunstâncias (como haver disponibi-
lidade de mão de obra no mercado)
e também a questão da base de cál-
culo: ela está baseada no tipo de en-
quadramento da antiga CBO (Clas-
sificação Brasileira de Ocupações), a
qual nem sequer é mais válida.

(III) 27 mil ações para a preven-
ção de acidentes doenças do traba-
lho. Aqui não dá para avaliar o que
foi feito, pois não há como um agen-
te da fiscalização prever ou anteci-
par um acidente de trabalho e a pró-
pria lei sobre insalubridade no tra-
balho é hipócrita, pois não se obriga
ao empregador eliminar a condição
insalubre, mas tão somente a pagar
uma “taxa mensal” ao empregado
por ele trabalhar em local insalubre.

(IV) 280 crianças ou adolescen-
tes (abaixo de 16 anos) afastadas do

trabalho. Mais famílias sem ren-
da para poderem sobreviver, gra-
ças à uma peculiaridade brasilei-
ra: se proíbe o trabalho a menores
de 16 anos.

(V) 1,1 mil pessoas “resgatadas”
de condições “análogas a de escra-
vo”. Esse dado é grave, na medida
em que não existe condição análo-
ga à escravo: ou é escravo ou não é.
E a legislação brasileira não proíbe
o trabalho “análogo a do escravo”,
apenas proíbe (com razão) o traba-
lho escravo. Há uma enorme dife-
rença. Ou seja, como se não bastas-
se o alto desemprego, o agentes da
fiscalização proibiram 1,1 mil pes-
soas de trabalhar por acharem que
as condições de trabalho seriam im-
próprias!

(VI) autuações para recolhimen-
to de R$ 5,2 bilhões em recursos do
FGTS. Primeiramente, vale frisar
que o não recolhimento de tais va-
lores não foram efetuados por má fé
ou irresponsabilidade, mas por con-
ta da grave crise econômica nacio-
nal que os agentes fiscais a ignoram
ou talvez pouco se importem (uma
vez que não seria um atenuante vá-
lido de ilicitude). Mas o pior é que
parte desses valores com certeza já
foram pagos diretamente aos em-
pregados, em acordos privados ou
judiciais, tal como prevê e autori-
za as novas normas da Reforma Tra-
balhista. Contudo, por uma diretriz
do antigo Ministério do Trabalho, as
empresas deveriam ter sido autua-
das assim mesmo, pelo não recolhi-
mento. Ou seja, pune-se até mesmo
a empresa que já firmou acordo de
pagamento.

Observe-se que esses dados de
punição foram dados pelo próprio
responsável, em Piracicaba, pela
Fiscalização do Trabalho. Os dados
são uma inequívoca demonstração
da intenção de punir quem fornece
o trabalho, quem emprega. Não há
nenhuma estatística que indique al-
gum auxílio ao empregador. Se o Es-
tado quer reduzir o desemprego, o
caminho é estimular quem gera o
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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 deAlmeida Ferraz
Editorial de 04 de agosto de 1900
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Tempo hoje Máx.Mín. 32°19°
Sol e aumento de nuvens demanhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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