
            Há momentos na 
vida pessoal e empresari-
al em que temos vontade 
de desistir da luta. 

            Novos competi-
dores; margens cada vez 
mais estreitas; competi-
dores nem sempre éti-
cos; impostos sempre 
crescentes... . Quase tu-
do nos leva a jogar a toa-
lha. 

            Empresários fa-
lam em vender seus ne-
gócios. Pessoas pensam 
seriamente em mudar de 
emprego ou até mesmo 
de profissão. Os mais éti-
cos sentem-se imbecis. 
Os profissionais muito 
sérios duvidam da pró-
pria opção de honestida-
de.  

            É justamente es-
te o momento de maior 
perigo na vida de pesso-
as e empresas. Quando 

a desesperança toma 
conta e a razão só enxer-
ga o negativo.  

            Nesta hora é pre-
ciso dar uma parada es-
tratégica e voltar a acre-
ditar. É preciso encontrar 
novos motivos para não 
desistir da luta, para não 
descrer dos valores, para 
não mudar a crença de 
que a ética e a honesti-
dade ainda valem a pe-
na, apesar de todas as 
evidências contrárias.  

            Este é o momen-
to de parar para analisar 
se você não está estres-
sado e por isso não está 
conseguindo ter novas 
idéias, desenvolver sua 
criatividade e envolver as 
pessoas adequadas para 
desenvolver novos pro-
dutos e serviços ou mes-
mo novas habilidades 
que façam aumentar sua 
auto-estima profissional.  

             Pense se você, 
de fato, não se acomo-
dou por muito tempo e 
procure agora, de forma 
decidida e forte, encon-
trar novos motivos, nova 
motivação, novas forças 
para enfrentar mais este 
desafio de sua vida.  Não 
desista! 

             Nesta semana, 
gostaria que você pen-
sasse quantas vezes vo-
cê tem se sentido desani-
mado com sua empresa 
ou sua vida profissional. 
Pense quantas vezes as 
pessoas de sucesso pre-
cisaram recomeçar em 
momentos de grande difi-
culdade. Lembre-se que 
viver é recomeçar todos 
os dias e encontrar nas 
dificuldades a força para 
lutar e vencer.  

             Pense nisso. 

             Sucesso! 

Encontre novos motivos para continuar 
lutando! 
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PENSE NISSO: 

• Você anda desanimado e 

até decepcionado com a 

concorrência, com a polí-

tica, com a economia, 

com as pessoas? 

• A sua vida profissional 

está ficando muito pesa-

da para você? 

• Não estará você preci-

sando de uma parada 

estratégica para refazer 

suas forças e reencon-

trar os motivos para con-

tinuar lutando? 
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