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A pequena palavra não possui um grande significado. Não há como negar. Para um 
esperançoso cliente, chegar ao balcão e receber um não em vez do produto desejado 
é, no mínimo, desapontador. Mas o pior pode acontecer. É quando o atendente informa 
a falta de um produto com um contundente "tem não", mais devastador ainda que um 
simples não. 
 
O "tem não", é uma forma regional, utilizada principalmente no Nordeste do País para 
designar a falta de alguma coisa. No caso de uma loja, a falta de algum produto. "Não 
tem" também nega. Pode até ter uma conotação de cumplicidade, pode soar como um 
lamento. "Tem não", ao contrário, é mais agressivo, é definitivo, encerra um provável 
diálogo. Mas é triste. O "tem não" soa como um tem nada, nunca teve, ou coisa 
semelhante. É empurrar, literalmente, o consumidor para o concorrente. É dar chance 
para o cliente ouvir um "tem sim". E isto é tudo o que ele quer. Apenas isto. 
 
O ideal é evitar o uso de um não. Porém - e sempre há um porém -, às vezes é preciso 
negar, mas é possível negar sem utilizar o nefasto não. "Não tem" pode ser substituído 
por um sorridente "estamos em falta". "Não aceitamos cheques" amavelmente pode 
ser trocado por "pagamentos somente em dinheiro" ou então por um "aceitamos todos 
os cartões de crédito". As câmeras antifurto estão sempre acompanhadas do simpático 
"sorria, você está sendo filmado", ao contrário de um "não furte". É por aí. 
 
Negar, sim. Utilizar a expressão não, jamais. Esta é uma maneira menos agressiva de 
expor uma idéia. O atendente ao comunicar-se com o cliente deve sempre utilizar um 
tom amistoso nas conversas. Este tom não é alcançado com o emprego da palavra 
não. Constantemente é necessário um treinamento com os vendedores e gerentes da 
loja. 
 
A dinâmica deve ser elaborada com exercícios bem simples, mas que trarão excelente 
resultados. Um exemplo bem interessante é o diálogo entre os participantes do grupo 
onde não é válido o emprego da palavra não. Cada vez que alguém pronunciar a tal 
palavra deve permanecer sem se manifestar enquanto os outros prosseguem com o 
exercício. Assim, ao final, um dos participantes será o vencedor daquela rodada. 
 
Da mesma forma, os funcionários ou prestadores de serviços que elaboram cartazes, 
display e avisos devem sempre buscar frases e textos que não contenham a palavra 
não. Informar ao cliente regras e condições é uma obrigação, mas se a mensagem for 
enviada de maneira gentil, melhor a compreensão e aceitação do seu conteúdo. 
 
É certo que, em alguns momentos, será impossível encontrar maneira aceitável de não 
utilizar a palavra não. São momentos ou situações que, por força das circunstâncias, a 
palavrinha negativa adquire uma grande importância. 
 
Por isso, se for falada deve ser acompanhada de um sorriso. Ou então poderá ser 
esticada, quase cantada: "nããããããããão". Proferida simpaticamente poderá ser uma 
atitude amistosa. Caso seja escrita, o não deverá estar contido em uma linha com 
mais palavras. Jamais ele deverá iniciar uma linha em um cartaz. O não não deverá 
chamar a atenção. Isso não. Não e não. 
 
Jornal do Commercio 28/04/2003 


