
Perceber e agradar o cliente é
uma coisa bem simples, pa-
lavra de quem vive no mun-

do das vendas há mais de 20 anos. O
que eu não consigo entender até ho-
je, porém, é porque tanta gente não
consegue entender isso. Para deixar
um clima bom, basta ter boa vonta-
de e um pouco de sensibilidade.

Com pequenos gestos de aten-
ção, o consumidor passa a confiar
naquilo que você propõe. Ganhar a
confiança do cliente é um dos pas-
sos mais importantes para a ven-
da, mas para isso o vendedor tem de
estar preparado e vigilante ao que
acontece ao redor. A respeito dessa
questão, lembro-me de uma visita
que fiz a um proprietário de uma lo-
ja de móveis planejados para quem

presto consultoria.
Precisei visitar aquele cliente e

estava acompanhado de uma per-
sonal coach. Era um dia de “chu-
vona brava”, um verdadeiro toró,
como costumamos dizer no inte-
rior de São Paulo. A chuva estava
tão intensa que não se via dez me-
tros à frente.

Ao chegar à loja, pedi à pessoa
que estava comigo que aguardas-
se no carro, porque eu voltaria ra-
pidamente com um guarda-chuva
para pegá-la. Com o aguaceiro, en-
trei ensopado no estabelecimento.
Fui recebido por uma funcionária,
com quem me desculpei por cau-
sa do meu estado. E, então, fiz uma
simples pergunta, mas que aca-
bou tornando-se fatal: “Por favor,
você tem um guarda-chuva para
me emprestar?”

Ela ficou com cara de paisagem.
Parecia que eu tinha pedido uma
coisa do outro mundo ou um mi-

lhão de dólares.Mas não! Eu só esta-
va pedindo um guarda-chuva para
minha colega de trabalho lá no car-
ro. Só que ela não tinha um guarda-
chuva para receber um cliente num
dia como aquele!

Não é o cúmulo da falta de pla-
nejamento, de simplesmente pen-
sar naquilo que estava acontecen-
do? Olha que já chovia torrencial-
mente há mais de duas horas! Num
dia desses, em que parece que o
mundo está desabando, em que a
água não para de cair, o que pare-
ce importante para receber as pes-
soas que ainda se dispõem a en-
frentar o mau tempo para ir a sua
loja? Um guarda-chuva, certo? Não
é óbvio?

Para a moça que me atendeu, e
por extensão aos donos da loja, não
era assim. Tive de retornar ao carro
sem proteção alguma, debaixo da-
quela tempestade. E, é claro, o mes-
mo estava acontecendo com todo e
qualquer cliente que se “atrevesse”
a comprar na loja aquele dia.

Agora, vamos refletir. Deixar um
cesto com quatro ou cinco guarda-
chuvas disponíveis perto da porta
num dia como aquele é o mínimo
que se espera de uma loja que, de fa-
to, percebe o cliente. Porque isso de-
monstra que se está atento à dificul-
dade dele e preocupado em resol-
vê-la. Não é uma obrigação, mas faz
diferença. Um momento que pode-
ria ser mágico acabou virando trá-
gico, tamanho o despreparo. Nes-
te caso, perdeu-se a oportunidade
de surpreender o cliente no exato
instante em que ele mais precisava
de auxílio.

É tão bom quando nossas ne-
cessidades são satisfeitas, não? Ser
surpreendido com um bolo de fubá
ou um cafezinho quentinho quan-
do menos se espera é uma maneira
de cativar. Mostrar a brinquedoteca
da loja para a criança que acompa-
nha o adulto no local é criar meios
de agradar os dois, criança e adul-
to. Um simples guarda-chuva pa-
ra levar o cliente, sem se molhar, da
porta do carro à loja é uma gentileza
que ele jamais esquecerá.

OGerente Regional do Tra-
balho em Piracicaba, Ante-
nor Varolla, em artigo pu-

blicado na quarta-feira passada
nos traz dados (nacionais) assus-
tadores sobre a Fiscalização do
Trabalho em 2018. Vejamos:

( I ) autua ram empresas que
possuíam 70 mil trabalhadores
sem regist ro em carteira. Essa
postura é f lagrantemente ilegal,
pois o Fiscal do Trabalho não tem
competência legal para fazer re-
conhecimento de vínculo empre-
gatício (só a Justiça do Trabalho é
competente para isso) e pior, em
2018 a Reforma Trabalhista já es-
tava vigente. Segundo a nova le-
gislação, a contratação por meio
de prestação de serviços sem re-
gistro em carteira é lícita e legal.

(II) 86 mil aprendizes e 30 mil
deficientes admitidos sob ordens
da Fiscalização do Trabalho. Bem,
outra clara disfunção do antigo
Ministério do Trabalho, pois as
chamadas quotas mínimas preci-
sam ser observadas diante de cer-
tas circunstâncias (como haver
disponibilidade de mão de obra
no mercado) e também a questão
da base de cálculo: ela está basea-
da no tipo de enquadramento da
antiga CBO (Classificação Brasi-
leira de Ocupações), a qual nem
sequer é mais válida.

(III) 27 mil ações para a pre-
venção de acidentes e doenças do
trabalho. Aqui não dá para avaliar
o que foi feito, pois não há como
um agente da fiscalização prever
ou antecipar um acidente de tra-
balho e a própria lei sobre insa-
lubridade no trabalho é hipócri-
ta, pois não se obriga ao empre-
gador eliminar a condição insalu-
bre, mas tão somente a pagar uma
“taxa mensal” ao empregado por
ele trabalhar em local insalubre.

(IV ) 280 crianças ou adoles-
centes (abaixo de 16 anos) afas-
tadas do trabalho. Mais famílias
sem renda para sobreviver, gra-
ças à uma peculiaridade brasilei-

ra: se proíbe o trabalho a menores
de 16 anos.

(V) 1,1 mil pessoas “resgata-
das” de condições “análogas a de
escravo”. Esse dado é grave, na
medida em que não existe condi-
ção análoga à escravo: ou é escra-
vo ou não é. E a legislação brasi-
leira não proíbe o trabalho “aná-
logo a do escravo”, apenas proí-
be (com razão) o trabalho escra-
vo. Há uma enorme diferença. Ou
seja, como se não bastasse o alto
desemprego, o agentes da fiscali-
zação proibiram 1,1 mil pessoas
de t raba lhar por acharem que
as condições de trabalho seriam
impróprias!

(V I) autuações para recolhi-
mento de R$ 5,2 bilhões em recur-
sos do FGTS. Primeiramente, vale
frisar que o não recolhimento de
tais valores não foram efetuados
por má fé ou irresponsabilidade,
mas por conta da grave crise eco-
nômica nacional que os agentes
fiscais a ignoram ou talvez pou-
co se importem (uma vez que não
seria um atenuante válido de ilici-
tude). Mas o pior é que parte des-
ses valores com certeza já foram
pagos diretamente aos emprega-
dos, em acordos privados ou judi-
ciais, tal como prevê e autoriza as
novas normas da Reforma Traba-
lhista. Contudo, por uma diretriz
do antigo Ministério do Trabalho,
as empresas deveriam ter sido au-
tuadas assim mesmo, pelo não re-
colhimento. 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 da-
dos são uma inequívoca demons-
tração da intenção de punir quem
emprega e fornece o trabalho. Não
há nenhuma estatística que indi-
que algum auxíl io ao emprega-
dor. Se o Estado quer reduzir o de-
semprego, o caminho é estimular
quem gera o emprego e não punir.

QUARTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2019Opinião

é coach e autor do livro “Nuncamais
perca uma venda em hipótese nenhuma”
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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

jpjornal

Tempo hoje Máx.Mín. 36°22°
Sol e aumento de nuvens demanhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite

“Ganhar a confiança do
cliente é um dos passos
mais importantes para a
venda, mas para isso o
vendedor tem de estar
preparado e vigilante ao
que acontece ao redor”

Sujeito a chuvas e trovoadas Para que serve umMinistério
do Trabalho? (VI)

É economista

Kazuo S. Koremitsu


