O “PIBinho”
DE 2015
A             
água, qual seria a sua fala imediata? O copo
está “meio cheio” ou “meio vazio”? Com minha
experiência digo que a maioria das pessoas
falaria que está “meio vazio”, porque são
normalmente mais pessimistas no olhar.
Segundo os especialistas, em 2015, teremos o
crescimento do PIB Brasileiro em torno de 0,7%,
frente a um crescimento global de cerca de 3,6%.
Ou seja, teremos novamente um “PIBinho”.
Costumo usar em sala de aula uma estória,
de autoria desconhecida e que adaptei, para
metaforicamente exemplificar o olhar da
economia de um pessimista e inexperiente:
Um humilde vendedor de cachorro-quente,
realizando um sonho, conseguiu duramente
pagar os estudos de seu filho numa das
melhores escolas do mundo. Ao voltar, o
mesmo trouxe uma péssima notícia: a economia
global viraria um caos. Analisando o dia a dia
do pai, comentou:
- Pai, o senhor conversa demais com seus
clientes, perdendo tempo em saber sobre
sonhos, desejos, problemas do dia a dia.
Precisa ser mais produtivo. Converse menos
com o cliente e venda mais. O senhor usa as
melhores salsichas, o melhor pão... vamos usar
matérias-primas mais baratas, economizando
nos custos. Pare de vender fiado para os
clientes. A inadimplência vai aumentar e o
senhor não receberá mais. Precisamos nos
preparar, a “coisa” ficará feia!
O pai, ouvindo atentamente o seu filho, seguiu
todas as recomendações. No dia a dia, os
clientes perceberam o trato seco, a queda da
qualidade do cachorro-quente, os clientes fiéis
foram impedidos de comprar fiado, mesmo
dizendo que pagariam alguns dias depois, como
de praxe, e o negócio foi minguando até fechar.
Dias após fechar, o vendedor refletiu:
- Meu filho estava certo, conseguiu perceber
que a situação ficaria difícil, ao ponto de eu ter

de fechar meu negócio após anos de sucesso.
Quem diria?
Aí lhe pergunto: o que levou o vendedor
a fechar o negócio, a economia pífia ou o
abandono do que seriam os diferenciais
de sucesso do vendedor? Eu diria que foi
o abandono dos diferenciais, motivado
por alguém sem experiência e com o viés
pessimista em tudo o que vê.
Portanto, minha recomendação para 2015
é: acompanhe atentamente a economia,
realmente não será animadora, mas esteja
mais atento às necessidades e expectativas
de seus clientes e não abandone os seus
diferenciais, que os clientes percebem e
valorizam. Caso contrário, você minguará
antes dos seus concorrentes e a justificativa
no futuro será: foi o “PIBinho” de 2015!
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