
Não é difícil para o cliente per-
ceber quando um vendedor 
não está motivado, o que é 

evidentemente um problema. Nin-
guém gosta de ser atendido por al-
guém que parece obrigado a fazer o 
trabalho ou o faz por inércia. O ar de 
desinteresse ou desânimo quebra a 
confiança do consumidor no esta-
belecimento. É clássico o exemplo 
do vendedor que, desmotivado, não 
consegue sequer guiar o freguês ao 
produto desejado. Por isso, no dia a 
dia da profi ssão, o funcionário deve 
prestar atenção à ameaça da rotina, 
do cansaço e das difi culdades: 

Motivação é pausar: intervalos 
não apenas são bem-vindos, mas 
fundamentais para o desenvolvi-

mento sadio do trabalho. Funcioná-
rio que o tempo todo faz a mesma ta-
refa logo perde o foco, porque a ativi-
dade torna-se mecânica, o que con-
diciona a mente a pensar que a aten-
ção na realização do serviço é dis-
pensável. Respire!

Motivação é otimismo: pare de 
usar as mídias sociais para recla-
mar da segunda-feira que se aproxi-
ma. Isso “queima seu fi lme”, caso seu 
chefe tenha acesso à postagem. Não 
veja o retorno ao trabalho como uma 
ida à guerra. Creia, todos os dias, que 
hoje será melhor que ontem.

Motivação é independência: 
mostre que sabe agir e resolver situa-
ções que aparentam não ter solução 
sem apelar aos gestores a todo ins-
tante. Mesmo que o chefe seja do ti-
po centralizador, ainda terá discerni-
mento para identificar funcionário 
dependente demais. 

Motivação é foco: está desanima-
do? O chefe pegou no seu pé? O colega 
de trabalho parece invejoso? O dia está 
duro demais e a vontade de jogar tudo 

para o alto parece grande? Contenha-
-se! Mantenha o foco no seu alvo. Não 
estrague o futuro por causa de uma 
bobagem passageira. Não gaste ener-
gia com o que não vale a pena. 

Finalmente, a motivação é movida 
a sonhos. Quem tem um sonho pre-
cisa se mexer para realizá-lo, porque 
nada cai do céu. Por falar nisso, lem-
bro-me de uma frase da música Bete 
Balanço (Cazuza), grande sucesso dos 
anos 1980. “Quem tem um sonho não 
dança” consta na composição. Esse 
“não dança” é no sentido de “quem 
tem um sonho não fracassa”!

Vou compartilhar agora com você 
uma história bastante conhecida, de 
uma bailarina que “dançou” exata-
mente por não acreditar no próprio 
sonho. Ela não se motivou o sufi cien-
te para realizar o que queria.

Idealista e extremamente esfor-
çada, uma bailarina sonhava fazer 
parte de uma grande companhia de 
dança. Ela conseguiu, então, marcar 
um teste com um renomado profes-
sor de balé. Na audição, dançou co-
mo “se não houvesse amanhã”. No fi -
nal, exausta e confi ante, perguntou 
ao mestre:

- Acha que eu posso ser uma 
grande bailarina?

- Não! – Ele respondeu secamente.
Com lágrimas nos olhos, ela voltou 

para casa e aquele “não” nunca dei-
xou de ecoar na cabeça dela, portanto, 
desistiu de seguir a carreira. Dez anos 
mais tarde, foi a uma apresentação de 
balé que era dirigida pelo mesmo mes-
tre que lhe havia dito o seco “não”. Ao 
término do espetáculo, ela o procu-
rou e contou como aquela recusa ha-
via doído e mudado a vida dela. 

- Mas minha filha, eu digo não 
para todas as aspirantes!

- O senhor matou o meu sonho... 
Todo mundo dizia que eu tinha ta-
lento. Depois do seu “não”, eu desis-
ti de dançar!

- Desculpe, mas você jamais se-
ria grande se foi capaz de abandonar 
o seu sonho logo ao ouvir o primeiro 
“não”, respondeu o mestre. 

Não desista do seu sonho! Você pode!

“A medida do amor é amar sem li-
mite” (Santo Agostinho)

Para o ser humano é muito pal-
pável o limite relacionado com 
seu espaço geográfico, paisa-

gem e território.
Habitamos em um determina-

do meio ambiente, que se relaciona 
com outros. O conceito de lugar está 
ligado aos espaços, que nos são fami-
liares e fazem parte de nossa vida. Ao 
conjunto de espaços, marcados por 
diferentes naturezas, que passaram 
por sucessivos processos históricos, 
denominamos espaço geográfico, 
nos quais habitam diferentes povos.

Sob esse prisma, a nacionalida-
de de qualquer pessoa é mero acaso, 
portanto não faz sentido a discrimi-

nação e a xenofobia.
A representação visível de vários 

aspectos do espaço geográfi co cha-
ma-se paisagem (a porção do lugar 
que podemos ver). Nela estão inseri-
dos elementos naturais (relevo, vege-
tação, clima, rios) e os elementos hu-
manos e culturais, que, geralmente, 
diferem de um lugar para outro, em-
bora, com a globalização esteja em 
marcha uma uniformização.

Os grandes avanços científi cos al-
cançados pelo homem proporciona-
ram-lhe condições de intervir espan-
tosamente no meio ambiente, modi-
fi cando a maioria das paisagens ter-
restres. Enormes montanhas, distân-
cias e difi culdades de comunicações, 
deixaram de ser obstáculos.

Esses avanços tecnológicos, po-
rém, não foram sufi cientes para des-
mistificar conceitos indefensáveis 
quanto à ideia de fronteiras, terri-
tórios e territorialidade. Ideias es-
sas enraizadas desde tempos ime-
moriais que “dividem povos, sepa-
ram nações e distanciam culturas”. 

Essas barreiras imaginárias já foram 
cenários de batalhas sangrentas, nas 
quais pessoas se digladiaram com o 
único objetivo de ampliar o domínio 
geográfi co de seus países.

Geografi camente falando, o Uni-
verso é o que extrapola todos os li-
mites conhecidos, pois abarca tudo 
o que existe fi sicamente, a totalidade 
do espaço e tempo e de todas as for-
mas matéria e energia.

Ptolomeu colocou a Terra como 
centro do Universo, e houve épo-
ca em que, ao discordar dessa te-
se, corria-se o risco de ser condena-
do à morte.

 Copérnico conseguiu demonstrar 
que, na realidade, a Terra girava em 
torno do Sol e ele passou a ser o cen-
tro do Universo.

Para nós, olhar a imensidão do céu, 
as incontáveis estrelas, ou mesmo, 
aqui em nosso planeta, a grandiosida-
de das montanhas, do mar, das fl ores-
tas, tira-nos a noção de limite.

Para nos apequenar ainda mais, 
as recentes observações astronô-
micas afirmam que nosso Univer-
so está em acelerada expansão e, 
não se pode saber se a dimensão do 
espaço sideral é finita ou infinita, 
além de garantir a existência de ou-
tros Universos.

Para se viver em sociedade é ne-
cessário obedecer a regras, pois o 
comportamento humano nunca é 
totalmente previsível. Vários fatores 
influenciam a maneira de agir das 
pessoas: biológicos, fi siológicos, am-
bientais, socioeconômicos, antropo-
lógicos, culturais e psicológicos.

O ideal seria conseguir uma jus-
tiça que se empenhe em corrigir o 
transgressor, eliminar sua defi ciên-
cia, não apenas puni-lo. Mas, em um 
país que não consegue fornecer boa 
educação, saúde e segurança, en-
quanto deixa livres homens públicos 
comprovadamente prevaricadores.

Após todas estas informações, a 
mais preciosa é a que em nossa vi-
da é a frase de Santo Agostinho no 
início: “A medida do amor é o amor 
sem limite”.
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“Não concordo  com uma só 
palavra do que dizeis, mas 

defenderei até a morte o 
vosso direito de dizê-lo”

Citação atribuída a
François-Marie Arouet, 
conhecido como Voltaire 
(1694 - 1778)

“Sem desígnios de propaganda de 

qualquer espécie - filosófica, política 

ou religiosa - buscaremos descortinar 

a verdade dos atos e dos fatos, e dizê-

lo, diplomaticamente, contra quem 

quer que seja. (...) Que o povo apóie a 

imprensa para que esta, a seu turno, 

apóie o povo, tornando-se o porta voz 

dos seus interesses perante as autori-

dades, o eco das suas queixas, a tribu-

na dos seus protestos, a válvula dos 

seus desabafos e, sobretudo, a pro-

pulsora do seu comércio, alavanca 

poderosa das suas iniciativas.”
Antonio Pinto de Almeida Ferraz
Editorial de 04 de agosto de 1900
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Quem tem um 
sonho precisa se 
mexer para realizá-lo, 
porque nada cai do céu

A motivação para 
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