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Nunca quis ser assalariado. E por favor, não me entenda mal. Meu problema 

com a expressão “salário fixo”, não é a parte do “salário”. O que me incomoda 

é o “fixo”. Fixo significa imóvel, que não se mexe. É algo limitado, como se 

existisse um teto para meus rendimentos. E com certeza absoluta não quero 

teto para o que ganho. Quero poder olhar para cima e aspirar coisas maiores e 

melhores.

Muita gente quer o salário fixo por que olha para baixo –  ou seja, estão 

preocupados em saber que, no mínimo, é aquele valor que vão receber todos 

os meses. Mas eu sempre pensei no máximo, não no mínimo. Como um 

salário fixo já tem máximo pré-definido, e isso me incomoda, decidi desde 

cedo que não queria salário fixo. O que só me deixou uma opção: salário 

variável.

A parte boa do salário variável é que você é responsável pelos seus próprios 

resultados. Isso faz com que tenha que pensar de maneira diferente. Você 

precisa pensar como empreendedor o tempo inteiro. E uma das coisas mais 

importantes que precisa aprender a definir é onde aplicar seu tempo e sua 

energia.

Stephen Covey, falecido no começo de 2012 e autor de Os 7 Hábitos das 

Pessoas Altamente Eficazes, defendia que as pessoas ineficazes desperdiçam 

muito tempo falando sobre, tentando influenciar ou simplesmente culpando 

coisas sobre as quais não tem controle. As pessoas altamente eficazes, ao 

contrário, colocam todo seu foco e energia em coisas que controlam.

E é sobre isso que queria conversar com você hoje, principalmente se está 

pensando em como maximizar a parte variável da sua renda.
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Existem 4 grandes coisas que você controla 100% (ou pelo menos deveria 

dedicar-se a controlar):

• O que você pensa;

• O que você fala;

• O que você faz;

• Como reage ao que lhe acontece (na verdade, a reação é uma 

parte específica do item 1, “o que você pensa”, mas tão importante que acho 

que merece menção especial).

Esta lista simples de 4 coisas define basicamente tudo em sua vida. Seus 

relacionamentos, seus resultados, sua conta bancária, sua saúde, até mesmo 

seu grau de felicidade.

Pessoas de sucesso entendem que é difícil nadar enquanto você arrasta uma 

âncora. Como disse Silvia Ricotti: “Sempre que você começa a jogar a culpa 

nos outros e reclamar de uma situação, você está ESCOLHENDO ser uma 

vítima. O papel de vítima coloca você numa posição fraca e ineficiente. É 

virtualmente impossível deixar coisas positivas e até verdadeiros milagres 

entrarem na sua vida quando você escolhe permanecer em estado mental 

negativo”.

É o que os especialistas chamam de Sistema de Ativação Reticular (SAR). O 

SAR é um filtro que faz o seu cérebro prestar atenção e colocar seu foco sobre 

uma pequena parte da quantidade imensa de trilhões de bits de informação 

que recebemos a cada segundo através dos nossos 5 sentidos.

O SAR faz com que você não enlouqueça com toda essa informação e, ao 

mesmo tempo, ‘escaneia’  o ambiente o tempo inteiro procurando por coisas 

que reforcem seu sentimento atual.

Então, por exemplo, se você acha que está numa situação de perigo, seu 

cérebro vai estar alerta procurando coisas perigosas. Se você está com fome, 

seu cérebro vai procurar coisas que possa comer. Se está com sede, vai 
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procurar coisas para beber. Se precisa descansar, seu cérebro vai procurar um 

lugar sossegado para encostar e dormir. E assim por diante.

Basicamente isso significa que se você estiver focado em sentir-se miserável, 

com certeza absoluta seu cérebro vai conseguir encontrar motivos para isso 

(note que o contrário também é verdadeiro: cérebros em busca de 

oportunidades SEMPRE encontram oportunidades).

Como a área de vendas é uma área onde o humor, a atitude positiva e a 

motivação influenciam fortemente os resultados, pode ser que você em algum 

momento precise de um exercício para reverter um quadro de energia 

negativa. Usando a lógica acima, fica claro que precisamos de um exercício 

que faça a energia e o foco voltar ao que é positivo.

Uma maneira simples de fazer isso é criando o hábito de, ao final do dia, 

anotar num caderno ou agenda 3 coisas que agradecemos naquele dia. Pode 

ser qualquer coisa: ter saúde, ter 10 dedos, conseguir enxergar, estar 

respirando, ter roupa para vestir, comida para comer, etc. Chamo isso de 

Diário da Gratidão.

Parece simples, mas não é. É uma ferramenta que comprovadamente melhora 

resultados e, como alongar, tomar água e dormir bem, todo mundo sabe que 

poderia fazer…  mas acaba não fazendo. Uma pena, porque um diário da 

gratidão recanaliza energias de maneira muito produtiva e inegavelmente 

melhora a performance.

Pessoas que estão com a mentalidade negativa vão ter dificuldade imensa de 

fazer qualquer tipo de lista, justamente por que seu foco está no negativo. 

 Foco no que elas não tem, no que perderam, no que gostariam de ter, mas 

não conseguiram, etc. Essa é justamente a energia a ser recanalizada 

produtivamente.

Esse exercício da gratidão pode ser feito também com clientes. Numa 

pesquisa pós-venda, que tal perguntar aos clientes “Se você fosse agradecer 

por alguma coisa a alguém na nossa empresa, quem seria essa pessoa e por 
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que agradecê-la?”. Veja que interessante à dinâmica que esse diálogo cria, 

fazendo com que o cliente proativamente reposicione mentalmente seu 

relacionamento com você e sua empresa. (E se o cliente não tiver nada para 

agradecer? Obviamente é um alerta. Significa que você não fez NADA de 

excepcional…).

Um líder que queira manter sempre uma atitude mental positiva também 

pode fazer essa lista pensando na sua equipe. Inclusive, é também uma 

excelente maneira de terminar reuniões: “De zero a 10, que nota você dá 

para esta reunião? Por quê? E o que você agradeceria?”.

Energia negativa sempre vai existir na nossa vida. São imprevistos que 

acontecem, pessoas que não reagem como esperávamos, problemas criados 

por outros e que caem no nosso colo, etc. A grande diferença das pessoas de 

sucesso é a forma como pensam, reagem, falam e o que fazem com essa 

energia.

Sim, você precisa ter planilhas, números e planejamento, indicadores de 

performance, o CHA e toda a parte objetiva que sempre defendo que uma 

equipe profissional e competente de vendas tenha. Mas a motivação da 

equipe é inegavelmente poderosa e que merece ser trabalhada com 

seriedade, profissionalismo e competência também.

O Diário da Gratidão, uma simples lista de coisas a agradecer, é mais uma 

ferramenta no arsenal dos guerreiros de renda variável.

E você –  o que colocaria na sua lista de agradecimentos hoje? Com certeza 

absoluta suas respostas vão determinar seu nível de energia, seu foco e sua 

atitude. E, por consequência, seus resultados.

Fonte: http://www.vendamais.com.br/ezines/720-recanalizando-a-energia
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