


"HÁ A L G U N S A N O S , DECIDI Q U E
QUERIA A P R E N D E R A T O C A R BATERIA.
Sempre gostei do instrumento. Toda vez que escuto música,
a primeira coisa que noto é o som dos tambores. Posso passar
horas ouvindo um grande baterista de jazz, como Art Blakey.
E daria qualquer coisa no mundo para ser tão bom quanto
Glenn Kotche, do Wilco.

O caminho para aprender a tocar é muito claro. Você
se matricula em um curso, compra alguns pads e baquetas,
aprende algumas técnicas e pratica, pratica e pratica.
Depois pratica mais um pouco. A partir daquele momento,
qualquer superfície — sua mesa, sua perna, o volante do
seu carro — se transforma num tambor. Você melhora com
o tempo, mas nunca pode deixar realmente de praticar.

É assim que aprendemos a maioria das coisas na vida.
Quer você pretenda ser escritor, músico, pintor, padeiro ou
contador, a maneira de atingir o objetivo é simples. Nem todo
mundo consegue ser tão bom quanto gostaria, mas a maioria
de nós sabe por onde deve começar. Aulas, lições, livros,
estágios, oficinas... Todas essas ferramentas são acessíveis
a grande parte das pessoas que querem chegar lá.

Um dos aspectos interessantes sobre minha escolha
por aprender a tocar bateria foi o seguinte: percebi que já
fazia um bom tempo que não tentava aprender algo novo.
Passamos a maior parte de nossa infância adquirindo novas
habilidades. Mas, à medida que amadurecemos, é comum
diminuir a frequência com que desenvolvemos novos
talentos. Muitas vezes, é triste notar, esse desejo pelo
novo simplesmente desaparece.

Claro que as coisas nunca são fáceis quando se está
começando. Quando pegava na bateria no início, era
realmente muito ruim. Parecia que alguém havia tropeçado
no instrumento e o derrubara no chão. Mas ser ruim
me lembrou daquilo em que sou realmente bom: ganhar
dinheiro. Dirijo a 37signals, uma firma de software
e design que ajudei a fundar em 1999. As vendas cresceram
a índices de dois dígitos todos os anos ao longo da última
década; em outras palavras, ela é bem lucrativa. (Como
muitas empresas privadas, não revelamos o faturamento.)

Como aprendi a fazer isso? Tenho um diploma em
administração, mas não me lembro de nenhuma aula que
tenha me ensinado, na prática, a ganhar dinheiro, nem
mesmo remotamente. Li muitos livros de economia. E, ali,
aconteceu a mesma coisa: muita teoria, pouca vida real.

Você pode ser o designer de softwares mais criativo do
mundo, mas se não souber ganhar dinheiro nunca terá uma
boa empresa ou muita autonomia. Isso tudo não tem nada
a ver com ficar rico (embora certamente não haja nada
de errado nisso). Não: para mim, ganhar dinheiro tem a 
ver com liberdade. Quando você deve dinheiro às pessoas,
elas se tornam suas donas — ou, pelo menos, donas de sua
agenda. Enquanto você tiver um negócio lucrativo, o controle
do cronograma estará em suas mãos. Demorei muito para
descobrir a fórmula. Mas, aqui, vou entregar os seis passos
mais importantes para chegar lá."

Dados técnicos?
Esqueça isso.
E descubra o que o 
cliente quer saber

"Tudo começou quando eu t inha 14 anos.
Em Il l inois, essa é a idade de ir à luta e começar
a trabalhar (com a autorização dos pais, claro).
Arranjei meu primeiro emprego de verão em u m a
pequena mercearia do bairro. Na verdade, não me
lembro de ter aprendido mui ta coisa lá. Mas um
ano depois, em meu segundo trabalho temporário
de férias, as lições que eu havia recebido, mesmo
sem perceber, começaram a fluir.

Trabalhei na Shelby's Pro Shop, u m a loja de
artigos para golfe e tênis em Deerfield, a cidade
onde fui criado. Vendia calçados e raquetes de
tênis. Eu nunca t inha jogado tênis, mas me tornei
um vendedor muito b o m de tênis e raquetes. Isso
porque logo descobri que as razões que levam as
pessoas a comprar coisas nem sempre têm a ver
com os motivos que fazem o fabricante vendê-las.

Os fornecedores costumavam enviar
representantes à loja para nos instruir sobre suas
últimas tecnologias. Eles nos falavam das novas
solas médias de etileno-acetato de v in i la que
tornam os calçados mais confortáveis; das solas
Goodyear de borracha que lhes conferem
durabil idade; do novo modelo que estava milhares
de quilômetros à frente da concorrência.

Eles pensavam em nos mun i r de fatos que
impress ionar iam os clientes. Só que nada daqui lo
importava. Na verdade, podia até ter um efeito
negativo. Quando você descreve as coisas em
termos que as pessoas não compreendem,
elas tendem a desconfiar de você. E* lransmit i r
confiança é mui to importante.

Quando parei de disparar termos técnicos,
vi que uma pessoa leva em conta três coisas ao
comprar um tênis. Primeiro, avalia a aparência
e o estilo. Depois, experimenta o modelo para
ver se é confortável. Por fim, considera o preço.
A recomendação de atletas famosos ajuda muito,
também. Tecnologia, características, laboratórios
de testes especiais? Não me lembro de um
único cliente que se importasse com isso. Vendi
um caminhão de tênis e raquetes naquele verão.



Descobr ir o que as pessoas realmente querem saber — e como
isso muitas vezes difere daqui lo que você gostaria de lhes dizer — 
é um preceito fundamental das vendas. E se você não se tornar um
b o m vendedor, infel izmente, nunca será b o m em ganhar dinheiro.

Essa lição fundamental or ienta m i n h a maneira de atuar até hoje.
Não é u m a ideia altamente original, mas, a julgar pelo número de
empresas e produtos que erram totalmente o alvo, dia após dia,
é u m a lição que precisa ser lembrada continuamente."

Empolgar seu cliente
é bem fácil quando
você também gosta
do que está vendendo

"Depois de passar mais algumas férias de verão na loja de artigos
esportivos, decidi que era hora de começar m inha própria empresa.
Vi que ser comerciante era bastante s imples: a loja comprava coisas
dos distr ibuidores, aumentava o preço e as vendia com lucro. Por
que não fazer isso? Consegui u m a licença de revendedor do estado
de I l l inois, que me permi t ia comprar mais barato os produtos
oferecidos pelos atacadistas e ass im aprendi m inha segunda lição:
venda apenas aquilo que você mesmo gostaria de comprar.
Originalmente, consegui a licença de revendedor para comprar
equipamento de som, computador, um modelo de telefone sem fio e 
um detector de radares (meu enferrujado Datsun 510 era mantido com
elásticos e fita adesiva, mas eu ainda gostava de dirigir acima do limite
permitido). Logo percebi que, se eu queria essas coisas, meus amigos
provavelmente também gostariam delas. Eu poderia vender-lhes
tudo por um preço inferior ao que eles pagariam na loja, e ainda sairia
lucrando. Então, defini preços que pareciam razoáveis, consegui
entusiasmar meus amigos a respeito dos produtos e as encomendas
pipocaram. Não vendi muito no começo, mas fazer U S $ 100 a 
mais aqui e ali é um grande negócio para um adolescente.

Comecei então a abrir o leque e a oferecer mais artigos. Não me
lembro como, obtive um catálogo de suprimentos militares e artigos
esportivos. Recortei as fotografias dos produtos que pareciam mais
bacanas — facas-borboleta, estrelas-ninja, canivetes suíços e algumas
outras coisas que prefiro não mencionar — e criei meu catálogo, que
fotocopiei e distribuí aos amigos. As coisas vendiam como água.
Como não t inha nem cartão de crédito — eu estava no colégio — 
encomendava os artigos para pagamento contra entrega. Eu me
informava sobre quando a U P S trar ia a mercador ia e, naquele
dia, fingia estar doente, para faltar na escola. O entregador tocava
a campainha, eu lhe dava o d inheiro e ele deixava as caixas.
Ninguém ficou r ico — e acho que ninguém saiu machucado.
Mas foi certamente um ótimo aprendizado."

As pessoas ficam
felizes em pagar
por algo que
consideram bom

"Perto de meu último ano no colégio, comecei
a me interessar por computadores. Eu também
gostava de música. M i n h a coleção de fitas e CDs
crescia e eu queria encontrar uma maneira melhor
de controlar as coisas que t inha e tudo aquilo que
eu emprestava para os amigos.

Lembre-se de que isso tudo aconteceu antes da
internet. Um dia eu coloquei um daqueles CDs
gratuitos da AOL no computador, instalei o 
programa e convenci meus pais de que valia a 
pena pagar pela assinatura. 'Vai me ajudar nas
pesquisas e no estudo!', argumentei. Comecei
a procurar ferramentas que ajudassem a organizar
minha coleção de música. Havia toneladas delas.
A maioria era feita com um software chamado
FileMaker Pro, um programa que ajuda a criar
bancos de dados simples, sem que a gente
realmente tenha de entender de programação. O 
Fi leMaker também permite que você desenhe sua
própria interface, escolhendo o visual de que mais
gosta. A maioria dos programas de organização
de música era grátis e muito ru im: feios, difíceis
de usar e cheios de opções desnecessárias.

Decidi que ia descobrir como fazer um que tivesse
a minha cara. Comprei o Fi leMaker Pro (paguei-o
com o dinheiro que economizei vendendo coisas
para meus amigos) e comecei a xeretar. Depois
de alguns meses, eu havia solucionado o problema
de organização da minha discoteca. Sabia
exatamente as músicas que tinha, em que CDs
elas estavam, para quem eu os havia emprestado
e quanto pagara por eles. A solução era elegante
e fácil de usar. Eu a chamei de Audiofile.

A maior ia dos produtos para coleção de
músicas na seção de arquivos da A O L era grátis.
Você os baixava, instalava e não dava nem um
centavo ao autor. Hav ia algumas opções
shareware (que você pagava se ut i l izasse,
basicamente um s is tema de confiança),
mas a maior ia era gratuita.

Eu já t inha aprendido que gostava bastante



de ganhar dinheiro. E considerava o Audiof i le
um bom programa. Também já sabia que, se uma
coisa é boa, vale a pena pagar por ela. A s s i m ,
antes de oferecer o programa para os outros
usuários da AOL , adicionei u m a condição — as
pessoas poder iam catalogar 25 CDs de graça;
ac ima disso, custaria U S $ 20 para destravar
o Audiof i le e remover o l imite.

Lembro-me como se fosse hoje de meu primeiro
cliente. Um dia meus pais me entregaram um
envelope v indo da A lemanha, que t inha aquele
carimbo de 'v ia aérea' no alto. Ab r i a carta e 
encontrei u m a imagem do Audiof i le impressa
em papel e u m a nota nov inha de US$ 20. A part ir
dal i , outros envelopes começaram a chegar.
Ao longo dos anos, o Audiof i le deve ter gerado
uns U S $ 50 m i l em receitas — nada ma l para um
estudante no início dos anos 1990.

A lição: as pessoas ficam felizes em pagar
por coisas que func ionam bem. N u n c a tenha
medo de colocar um preço justo naqui lo que
produz . Se você ap l i cou n isso seu coração
e o resultado é ótimo, venda-o. Pelo que vale.
M e s m o que o mercado esteja inundado de
similares gratuitos, as pessoas pagarão pelas
coisas de que realmente gostam.

Essa lição está no cerne da 37signals. Ex i s t em
no comércio muitas ferramentas gratuitas de
gerenciamento de projetos. Há opções grátis
de gestão de contatos e re lac ionamento com
clientes; soluções de bate-papo e organização
que não custam nem um centavo. Conferências e 
workshops , há em todo lugar. Mas nós cobramos
por nossos produtos. E nossos clientes ficam
felizes em pagar por eles.

Existe u m a outra lição por trás disso: cobrar
um preço justo pelo que fabrica faz com que você
queira cada vez mais aperfeiçoar seus produtos.
E isso é muito importante. É u m a ótima lição
para quem quer aprender a ganhar dinheiro.

Alguém oferece u m a mercador ia e outra pessoa
emprega um dinheiro suado para comprá-la.
Ambos trabalharam muito para poder realizar
essa troca. Trata-se de u m a relação que envolve
confiança e, ouso dizer, até mesmo int imidade.
Para os clientes, pagar por um bem costuma
gerar u m a alta expectativa.

Quando você coloca um preço justo em um
produto, vai receber opiniões honestas de seus
clientes. Quando os empresários me perguntam
o que fazer para que os clientes lhes digam
aquilo que realmente pensam sobre a empresa,
respondo: cobre deles o preço justo. Dessa forma,
sempre vão lhe dizer o que pensam, exigir
excelência e levar o produto a sério, de u m a
maneira que jamais fariam se o est ivessem
usando de graça. Como empresário, você deveria
valorizar esse t ipo de pressão. Af inal , você está
sendo est imulado a ser b o m em tudo o que fizer."

Tente novas
formas de entregar
seus produtos

"Saber cobrar não é o bastante: experimente o 
maior número possível de modelos de formação de
preço. É ótimo para se aperfeiçoar na arte de ganhar
dinheiro. Antes de lançar a 37signals, trabalhei como
web designer independente. Eu cobrava por hora de
trabalho. O problema é que sou rápido. Logo percebi
que cobrar por hora me prejudicava. Se posso
terminar em uma hora um serviço que outra
pessoa levaria três ou quatro, por que deveria ser
penalizado por isso? Ass im, quando lançamos a 
37signals, em 1999, decidimos cobrar por projeto.

A ideia func ionou muito bem no começo.
A medida que os projetos começaram a ficar
maiores, mais complexos e caros, entretanto,
percebi que os clientes passaram a hesitar em nos
contratar. Grandes somas e cronogramas extensos
deixam as pessoas nervosas. Ma is dinheiro
envolvido e mais tempo significam mais risco, e 
risco é algo que todas as empresas preferem evitar.

Pensei nesse problema e decidi experimentar
algo novo. Em vez de fazer projetos demorados
e caros, faríamos curtos e acessíveis. Em vez de
cobrar U S $ 50 m i l pela reforma de um website
de 15 páginas, que levaria três meses, cobrávamos
US$ 3.500 por página e entregávamos a página
pronta em uma semana. Se você quiser outra
página, são mais U S $ 3.500 e mais u m a semana de
trabalho. Chamamos esse produto de 37express.

A ideia foi um sucesso, principalmente porque
eliminava o fator risco e permitia que as empresas
experimentassem nosso serviço antes de se
comprometer com algo maior. E, para nós, era
muito mais divertido: exigia menos reuniões,
menos estresse, menos decisões. Um projeto
apenas, de uma semana, e por um preço fixo.

Hoje não fazemos mais reforma de websites,
mas foi uma maneira fantástica de ganhar dinheiro.
Cont inuamos exper imentando modelos de
formação de preços. Ass im adquirimos u m a visão
ampla sobre o valor que os clientes dão ao próprio
dinheiro e a nossos produtos. Nossos aplicativos,
por exemplo, estão disponíveis como assinaturas
mensais por US$ 24 a US$ 249. Vendemos nosso
livro, GettingReal [Caindo na real, sem tradução em



português] como um download instantâneo por U S $ 19, e na versão
impressa, por US$ 25. Vendemos ingressos para nossas oficinas de
oito horas por até U S $ 1 mi l . Os anúncios em nosso quadro de
empregos custam US$ 400, por 30 dias. Vendemos anúncios no
Sortfolio, um serviço que construímos para ajudar pequenas
empresas a encontrar web designers, por US$ 99 ao mês.

Vendemos até nossas camisetas promocionais por US$ 19! Quase
todo mundo as oferece de graça. Mas as pessoas costumam usar
camisetas pelas quais pagaram US$ 19, enquanto fazem panos de
chão das que ganharam de graça. E trapos não promovem ninguém."

Ter de faturar desde o 
início oxigena o negócio

" F i c o muito feliz por ter aprendido todas essas lições quando
t inha 14 anos, já que os hábitos que empresários desenvolvem no
início da carreira são importantes para determinar seu sucesso.
Houve apenas u m a vez em que peguei dinheiro emprestado para
abrir u m a empresa: quando meus pais me deram US$ 5 m i l para
comprar meu pr ime i ro computador , na época em que entrei na
faculdade. F ico envergonhado em confessar que nunca lhes paguei
de volta, mas eu sabia que eles não aceitariam o dinheiro.

Todos os demais investimentos que fiz em meus empreendimentos
foram financiados com capital próprio — apesar de ter recebido ofertas
tentadoras de capitalistas de risco e de bancos. Não, muito obrigado.
Decidi que meus clientes seriam meus financiadores. M e u objetivo
era ter uma empresa rentável desde o primeiro dia de atividade.
Acredito que nunca é demais falar sobre esse assunto. Quer você
esteja começando sua primeira empresa ou a segunda, meu conselho
é: se for possível, seja sempre seu próprio financiador. Isso vai forçá-
lo a pensar na melhor forma de ganhar dinheiro desde o primeiro dia.

Existe uma diferença fundamental entre uma empresa independente
financeiramente, e uma que conta com empréstimos de fora.
A motivação é diferente. Quando você nasce por conta própria, desde
o primeiro dia, sua maior preocupação é fazer com que a empresa dê
retorno. Não haverá reservas no banco nem muito capital disponível
no bolso. É faturar ou fechar as portas, simples assim. Para uma
empresa sem financiamento externo, dinheiro é como oxigênio.

Por outro lado, numa empresa que conta com empréstimos, de cara,
só se pensa em como gastar o dinheiro obtido. Você tem uma pequena
montanha depositada no banco que não está ali para render juros.
A ideia é gastar. Seus investidores querem que você contrate
serviços, invista em equipamento e compre insumos. A pressão
para ganhar dinheiro neste caso é bem menor, a princípio, e,
em alguns casos, nem sequer existe.

E m b o r a isso pareça t ranqui l i zador , acho que no f im das contas
acaba sendo prejudic ia l . Essa falsa t ranqui l idade pode tomar o 
lugar da garra e do esforço, de ixando u m a impressão equivocada

de que 'podemos nos preocupar c o m ganhar
d inhe i ro mais tarde' . Qualquer pessoa sabe
como gastar. Ganhar é que é a parte difícil, e ser
forçado a fazê-lo logo de cara, desde o começo
do negócio, é u m a das melhores maneiras de se
tornar b o m nisso mais tarde."

Treinar habilidades
de venda nunca é 
demais

" C o m o disse no início, tudo é u m a questão de
praticar. Quer você esteja tentando tocar bateria
ou abrir uma empresa, vai enfrentar muitas
dificuldades no começo da empreitada. Se a 
pr imeira vez é difícil, a segunda não é muito
melhor. C o m o tempo, e depois de mui ta prática,
você começa a pegar o jeito.

Então aqui vai m inha última dica sobre uma
ótima maneira de pôr em prática a habilidade de
ganhar dinheiro: compre e venda a mesma coisa
várias vezes em sites de leilões, como o Mercado
Livre, por exemplo. Es tou falando sério!

Esco lha um produto e compre-o em um
desses sites. Que seja alguma coisa bem popular
e conhecida, u m a commodity, de modo que você
saiba que sempre há bastante oferta e procura.
Um iPod é um exemplo. Compre-o e revenda-o
logo em seguida. Depois, compre-o de novo. A cada
negociação, tente revendê-lo por um pouco mais
do que você pagou. Veja até onde você consegue
levar a coisa. E descubra quanto pode lucrar
em dez transações com o mesmo produto.

Para isso, altere o título que dá a sua oferta no site,
depois modifique a descrição detalhada do produto.
Mude as fotos também. Use fotografias" do objeto
junto de outros artigos ou de pessoas. Produza fotos
de alta qualidade e publique outras de baixa
resolução, feitas com seu celular. Experimente
todas as variações que puder imaginar.

Eu adoro fazer isso, porque não há um risco real
envolvido. Se você já tem uma empresa, não
precisa idealizar uma nova l inha de produtos nem
fazer experiências malucas. Se você não tem uma,
é perfeito para ensaiar sua técnica de vendas."

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 267, p. 88-94, abr. 2011.




