
Eu sempre digo que o vendedor 
tem de ser a “tampa da panela” 
do seu cliente. É mais ou menos 

como naquela história de amor ideal, 
quando dizem que “um parceiro é a 
tampa da panela do outro”. Bom re-
lacionamento é primordial para uma 
venda de sucesso, que é quando am-
bas as partes fi cam satisfeitas.

Uma vez tive uma conversa a res-
peito de relacionamentos com um 
amigo. Ele é daqueles “reclamões”, 
que acha que só encontra pessoas 
erradas, sem reparar no quanto ele 
mesmo deixa de agir certo. Na ten-
tativa de consolá-la quando ele mais 
uma vez se decepcionou com uma 
pessoa, eu disse:

- Relaxe, você ainda não encon-

trou a tampa da sua panela!
- Pois é, mas eu acho que sou 

uma frigideira!
- Tudo bem, mas já reparou que ho-

je em dia até as frigideiras têm tampa?
“Até as frigideiras têm tampa”. Es-

sa é uma constatação que podemos 
levar para a vida profissional. Sim, 
porque quando você, vendedor, sen-
te que ofereceu ao cliente tudo o que 
ele queria e superou as expectativas, 
se transformou na tampa da pane-
la dele.

É desafi ante ter de lidar com um 
cliente “frigideira”, aquele que é di-
fícil de agradar, que não se rende ao 
primeiro contato, mas saiba que ele 
também tem a sua própria tampa. A 
grande questão é que a tampa tem de 
se adaptar à panela, ou seja, o profi s-
sional de vendas é que deve se en-
caixar aos desejos e necessidades do 
consumidor. Para isso, a criatividade 
é essencial.

Use a sua inteligência. Deixe de 
ser sempre igual. Eu tenho certa im-
plicância com vendedores “Gabrie-

la”. Por que Gabriela? É uma referên-
cia àquela música “Eu nasci assim, 
eu cresci assim, eu sou mesmo as-
sim, vou ser sempre assim”, conheci-
da na voz de Gal Costa.

Incomoda-me muito gente que 
vive procurando desculpas para não 
mudar, para não tentar novas coisas, 
então, coloque o cérebro para fun-
cionar. Então, se o cliente é “chato” 
(e isso quase sempre é uma injusti-
ça), é porque ainda não foi seduzi-
do por você, não descobriu que tem 
uma “tampa”.

Seu atendimento tem de ser al-
go inesquecível. O cliente de hoje em 
dia quer excelência do primeiro ao 
último contato com o vendedor. Ele 
deseja uma sinergia que prolongue 
até o pós-venda. O consumidor de-
seja segurança, tranquilidade e con-
fi ança para comprar. 

Eu me lembro de uma histó-
ria que aconteceu em São Paulo, na 
agência bancária em que eu era cor-
rentista. Meramente entediado, es-
perava minha vez em frente à porta 
do gerente quando presenciei uma 
cena impossível de apagar da memó-
ria. Ele, o gerente, estava atenden-
do uma senhora naquele momento. 
No meio da conversa, ele pegou o te-
clado onde se digita senhas, colocou 
nas mãos delas e disse:

- Senhora, por favor, agora pa-
ra efetivar a operação, preciso da 
sua senha!

A mulher pegou o teclado, colo-
cou bem perto da boca e disse: - 2, 
4, 6, 8!

Ele fi cou desconcertado, pois não 
esperava aquela reação. Ele pensou 
um pouco e, com toda a calma, disse:

- Senhora, por favor, nossos mi-
crofones não estão funcionando ho-
je. Estamos passando por uma refor-
mulação no setor de informática. Va-
mos fazer a operação digitando os 
números.

Confesso que me tornei fã daque-
le gerente. Ele usou uma mistura de 
sabedoria e empatia para entender 
a cliente. Isso não é atendimento, é 
um espetáculo!

Acabamos de regressar de No-
va Mutum, o Mahle e eu. Foi 
uma viagem e tanto: de Cam-

pinas a Cuiabá, duas horas de avião. 
Dessa capital a Nova Mutum, cerca 
de 5 horas de carro...

Fomos convidados a festejar o 
10º aniversário de fundação da Es-
cola de Música de Nova Mutum. E 
mais ainda: ao Mahle foi solicita-
do, meses atrás, que escrevesse uma 
“Cantata”, com letra de Machado de 
Assis, para comemorar a auspicio-
sa data.

Chegando a Nova Mutum, gran-
de surpresa! Que cidade bonita, es-
paçosa e que aponta para o futu-
ro! Fundada há 31 anos conta com 
grandes avenidas, com espaços pa-

ra ciclistas, pedestres, prédios agru-
pados pelas diferentes áreas de tra-
balho, tudo arborizado... Nos arre-
dores plantações de milho, soja, al-
godão, industrias, firmas de agro-
negócios. E os prédios das escolas 
de 1º grau, então! Incrível a arqui-
tetura e a área ocupada, mostrando 
o valor dado a essa importante fase 
de aprendizado.

A ideia principal de uma Esco-
la de Música em Nova Mutum foi de 
D. Hilda Ribeiro, pianista e artista 
plástica, casada com o Sr. José Ri-
beiro, proprietário da Fazenda Mu-
tum e que foi um dos fundadores da 
cidade. Ele e D. Hilda, já falecidos, 
gozam de respeito e veneração por 
seus ideais e pelo muito que fi zeram 
pelo progresso do município. O no-
me mutum vem dos pássaros assim 
chamados, muito abundantes na-
quela fazenda.

De início o principal pensamen-
to foi de criar uma orquestra, em 
Nova Mutum. Mas a experiência de-
monstrou que seria mais sólido e 

importante fundar uma Escola de 
Música, unindo a arte à educação 
da infância e da juventude. E o pro-
jeto deu muito resultado, pelo que 
pudemos ver e ouvir. Uma orquestra 
formada por alunos que tocam com 
entusiasmo, vários dos quais poste-
riormente, são convidados a atuar 
em conjuntos profi ssionais. Ou em 
outros casos a aprimorar sua técni-
ca e interpretação em outros países. 
Ouvimos dizer, por exemplo, que a 
spalla do conjunto fará aperfeiçoa-
mento na Rússia.

No momento a Escola de Nova 
Mutum conta com 200 alunos em 
fase de musicalização, 70 de instru-
mento, 70 na orquestra juvenil, 30 
no coro, 30 de viola caipira, totali-
zando 400 alunos.

O violinista Fernando Pereira, ex 
aluno da Escola de Música de Pira-
cicaba contribui com sua experiên-
cia e conhecimentos, assim com o 
Maestro Edmar Nascimento, com a 
regência dos conjuntos e coordena-
ção geral são os impulsionadores do 
sucesso das orquestras. O atual pre-
sidente da Entidade é o Sr. Alcindo 
Uggeri, um grande idealista.

Mas o mais importante é que to-
dos realmente participam do de-
senvolvimento da Escola de Música 
de Nova Mutum: Prefeitura e Fun-
cionários, Industrias, Agricultores, 
Professores e Povo em geral, envol-
vidos com o progresso e o êxito cul-
tural e musical da cidade.

Finalizando: o Mahle e eu fi ca-
mos encantados com Nova Mutum, 
por seu progresso e fi losofi a de vida. 
E realmente, se fôssemos mais jo-
vens, gostaríamos de nos estabele-
cer ali, colaborando no desenvolvi-
mento da Escola de Música de Nova 
Mutum, com nosso conhecimento 
e experiência.

Deixamos uma recomendação 
aos nossos leitores: se tiverem opor-
tunidade conheçam Nova Mutum. 
Vocês irão gostar! E também irão 
apreciar as apresentações da Escola 
de Música fi cando admirados com o 
trabalho ali desenvolvido.
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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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O cliente de hoje em 
dia quer excelência 
do primeiro ao último 
contato com o vendedor

Seja a tampa da panela 
do seu cliente

Escola de Música 
de Nova Mutum

Deixamos uma 
recomendação aos 
nossos leitores: 
conheçam Nova Mutum

Hoje Máx.Mín. 20°10° Sol com algumas nuvens. Não chove. Amanhã Máx.Mín. 22°12° Sol com algumas nuvens. Não chove.Tempo

É coach e autor do livro “Nunca mais perca uma venda em hipótese nenhuma”

André Zem
É uma das fundadoras da Escola de Música de Piracicaba em 1953

Cidinha Mahle


