
PORTUGAL
É CAPAZ

Ao longo de 21 anos, são muitos os
testemunhos de superação que a
Excelformação presenciou.

Num momento de grandes desafios
para a nossa economia, é essencial
partilhá-los, para nos dar força a todos.
Assim será, na primeira 2ªf de cada mês. 

Hoje, por Luis Marinho.

T E M  U M  T E S T E M U N H O  P A R A  P A R T I L H A R ?  
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PORTUGAL É CAPAZ

Corria  o ano 2000 quando iniciei funções na Excelformação,
tinha acabado de chegar de Moçambique, terra onde vivi e
trabalhei o tempo suficiente para me moldar ao ritmo africano.
O primeiro projecto que abracei foi na Panrico, tendo numa fase
ainda de diagnóstico, palmilhado terreno com diversos
vendedores. Aquele que mais me marcou, foi o Sr. Toscano,
homem na altura com os seus 60 anos, comissionista na árdua
tarefa de todos os dias estar às 5 da manhã no armazém, iniciar
a rota ainda de noite e só voltar pelas 13:30.

Tenho memória de termos feito 56 clientes. Sim, 56. Foram 56
paragens do carro, 56 abordagens, 56 verificações do ponto de
venda, 56 idas à carrinha buscar a carga, facturar, receber....56
vezes, das 6 da manhã às 13:30. Ritmo desafiante para quem
vinha de África.

Tenho memória de termos bebido apenas um café (e  a correr).
Deus me livre. se lhe pediria para comer qualquer coisa, tal era
o frenético ritmo do Sr. Toscano.

No final do dia perguntei-lhe: "Muitos parabéns Sr. Toscano, o
meu amigo é uma máquina. O que é que o move? A resposta
dele ficou até hoje guardada:

"Tenho os filhos encaminhados, casa paga, estou reformado de
outro serviço que tive muitos anos, a patroa anda lá nas coisas
dela....sabe, quero estar ocupado, mas quero ser dos melhores. Sei
que sou dos melhores vendedores desta casa e gostaria de
manter esse estatuto".

Partilho muitas vezes este testemunho e sobretudo tenho-o em
back-up, naqueles momentos em que preciso de um tónico
motivacional.

Para esse efeito, há quem leia citações de pessoas muito
conhecidas para buscar coisas extraordinárias e histórias de
superação. Eu prefiro as das grandes pessoas, simples e
extraordinárias, que foram passando no meu filme de vida.  


