
Surpresa. Essa é uma das prin-
cipais coisas que um vendedor 
pode oferecer de graça a seu 

cliente e garantir uma venda. Cabe 
a ele tornar os momentos de compra 
inesquecíveis. Pois nada se compa-
ra à experiência de ser surpreendi-
do por um profi ssional que fez muito 
mais do que se esperava dele.

Eu me lembro que isso aconte-
ceu durante minha viagem de férias 
com a família em Porto de Galinhas, 
no litoral pernambucano. Quando 
voltamos para o quarto do hotel, vi-
mos nossas toalhas ajeitadas como 
se fossem esculturas de bichinhos 
como pavões, elefantes, peixes e ca-
chorros. Em outros dias, a arruma-
deira fez corações.

Além de estarem arrumadas des-

se jeito diferente, nossas toalhas ti-
nham algum detalhe feito com fl o-
res do jardim do próprio hotel. O no-
me disso é carinho com seu clien-
te. A nossa camareira, Josenilda, 
além de nos surpreender com essa 
atitude, deixou uma ótima impres-
são não apenas sobre ela, mas so-
bre o estabelecimento. A Josenilda 
nos marcou por conta desse diferen-
cial e faço questão de falar sobre ela 
em todas as minhas palestras como 
exemplo concreto de singularidade 
no trabalho.

São atitudes desse tipo que fa-
zem toda a diferença no conceito do 
cliente. É preciso que as expectati-
vas do consumidor sejam supera-
das. Quem quer resultados diferen-
tes, precisa fazer diferença na vida 
do cliente. E, pensando bem, custa 
tão pouco!

Eu tinha uma funcionária que 

pensava (e agia) assim quando dei 
consultoria em lojas de pisos e re-
vestimentos. Ela fez diferença em 
um momento muito importante. 
Lembro que uma cliente estava ne-
gociando com duas empresas antes 
de se decidir. A situação é comple-
tamente normal no mundo dos ne-
gócios. Estudar oportunidades dife-
rentes, aliás, é primordial para que 
a pessoa não se arrependa depois. 
Por isso, é fundamental que a gen-
te não seja ansioso e saiba esperar 
o momento certo.  E a cliente estava 
realmente indecisa, e por um bom 
motivo, pois foi bem atendida nos 
dois lugares.

Foi aí que surgiu a vendedora que 
defi niu o jogo. Ela foi à residência da 
cliente para confi rmar as medidas 
do local onde o serviço seria feito. 
Assim que chegou, notou um grande 
risco no piso de um dos ambientes 
prontos e comentou com a proprie-
tária: “A senhora já tinha reparado 
nesse risco em seu piso?”

A cliente fi cou preocupada na ho-
ra e demonstrou irritação com os 
operários da obra. Na sequência, foi 
pegar o telefone para relatar o caso 
ao marido. Nesse meio tempo, o que 
fez a vendedora? Esperou, somente, 
de braços cruzados? Não, colocou as 
mãos à obra. Procurou um paninho 
e quando o encontrou, não teve dú-
vida: ajoelhou-se no chão e come-
çou a limpar o risco. Esfregou o pano 
com a força que a venda exigia.

Quando a cliente retornou, mais 
que surpresa, fi cou admirada. Elo-
giou o esforço da moça e viu que o 
risco havia sumido. Isso que eu cha-
mo de fazer diferença. A vendedora 
podia, simplesmente, ter apontado 
o risco e ido embora. Afi nal, não era 
a função dela limpar aquilo. Mas foi 
justamente essa atitude que garan-
tiu que cliente fi zesse todo o resto do 
serviço com ela.

É muito importante estar dis-
posto a ir além do que o cliente es-
pera. Um pequeno ato de boa von-
tade e de preocupação com a situa-
ção do consumidor infl uência na de-
cisão. Vá além!

O pre c eito “n ão m at a r á s”, 
apresentado por Moisés co-
mo parte dos Dez Manda-

mentos e um dos fundamentos éti-
cos das religiões de tradição judai-
co-cristã, continua desprezado e 
descumprido por signifi cativa par-
cela da humanidade.

Nas religiões e escolas espiri-
tualistas de outras origens também 
há o imperativo de se respeitar a vi-
da. Algumas religiões orientais, por 
exemplo, expandem o conceito e 
consideram sagrada toda expressão 
de vida, não apenas humana, moti-
vo pelo qual evitam matar ou causar 
danos a qualquer ser vivo.

Essa perspectiva nos convida a 
uma ref lexão sobre a sacralidade 
da vida e consequentemente acerca 
do nosso papel como cooperadores 
conscientes da Criação e da Nature-

za, considerando os seres dos demais 
reinos como nossos irmãos, à seme-
lhança de Francisco de Assis, que es-
tabeleceu uma relação genuinamen-
te fraterna com todas as criaturas. 
Quem alcança uma percepção, ain-
da que parcial, dessa realidade, na-
tural e gradualmente se liberta de 
tendências destrutivas em relação a 
pessoas, animais e vegetais.

No que diz respeito aos seres hu-
manos, e sob uma perspectiva psi-
cológica, além da morte do corpo há 
formas mais sutis de se atentar con-
tra a vida e a integridade da exis-
tência: a maledicência, que arruí-
na a reputação de alguém; a crítica 
constante, que destrói o entusias-
mo alheio; o materialismo, que ten-
ta aniquilar a fé; nos relacionamen-
tos, a possessividade, o autoritaris-
mo, a intolerância e as ameaças, que 
procuram matar no outro a liberda-
de e a alegria de viver.

Com relação às crianças, não se 

pode esquecer quão cruel é a socieda-
de que lhes mata a esperança ao lhes 
negar o direito à inocência, à educação 
digna, à integridade física e psíquica.

Digno de nota é o apelo do pa-
pa Francisco, referindo-se ao quinto 
mandamento, pela abolição da pe-
na de morte em todos os países, pois 
a pena capital signifi ca, sob quais-
quer justificativas, institucionali-
zar e oficializar o assassinato, e a 
sua extinção marcará um passo im-
portante na erradicação da cruelda-
de humana. As guerras também en-
tram nesse contexto, pois, por mo-
tivos políticos, econômicos, religio-
sos e outros, se destroem incontá-
veis vidas, refl etindo a brutalidade e 
o primitivismo humano.

 A abordagem do mandamento 
pode não ser somente a de se evitar 
o negativo, a destruição, mas prin-
cipalmente a de se promover o posi-
tivo, ao se estimular ações para uma 
vida plena, livre, criativa e saudável 
para todos.

As religiões e filosofias espiri-
tualistas ressaltam, de modos di-
ferentes, a sacralidade da vida e 
a importância de se respeitá-la 
em suas mais diversas manifesta-
ções; propõem uma existência dig-
na, responsável e fraterna, na qual 
a experiência evolutiva se faça em 
harmonia com as leis da Vida e a 
favor de todos os seres. Nesse sen-
tido, os esclarecimentos e as cam-
panhas dos movimentos religiosos 
e espiritualistas em defesa da vi-
da e contra a prática do aborto in-
tencional prestam inestimável ser-
viço à sociedade, ao mesmo tem-
po que expressam obediência ao 
mandamento supracitado.

A prescrição “não matarás” en-
volve muitos aspectos e sutilezas 
na sua compreensão bem como na 
sua vivência. Estamos longe de per-
ceber o alcance desse mandamento 
e o quanto ainda precisaremos nos 
sensibilizar até que sejamos incapa-
zes de causar dano intencional aos 
seres vivos, reconhecendo-os, tanto 
quanto a nós mesmos, como mani-
festações sagradas da Criação.
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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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Tempo hoje Máx.Mín. 24°22°
Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Quem é bom, vai além Em defesa da Vida

E a cliente estava 
realmente indecisa, e 
por um bom motivo, 
pois foi bem atendida 
nos dois lugares

A abordagem do 
mandamento pode 
não ser somente a 
de se evitar o negativo, 
a destruição
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