
Uma das coisas mais im-
portantes que eu aprendi 
fazendo trabalhos com 
times esportivos, tanto de 
futebol, como basquete e 
vo lei, e  que a coisa 
mais importante 
para um bom joga-
dor e  saber passar 
a bola. 

Mas na o basta sa-
ber passar a bola, 
e  claro. É  preciso 
passar a bola na 
hora certa, para o 
jogador certo, da 
forma certa e me-
lhor colocado.  

Tudo deve ser feito para  
que time marque o gol, 
faça o ponto, vire o jogo! 

Segurar demais a bola 
na o da  certo. Passar na 
“fogueira” como se diz, 
tambe m na o vale.  

Assim, saber quando, pa-
ra quem e como passar a 
bola e  fundamental para o 
sucesso de um time. 

Vamos relembrar que 
time e  diferente de equi-
pe, de grupo, de bando.  

Time sou eu ter a capaci-
dade de passar a bola 
para um companheiro 
que esteja melhor coloca-
do que eu para que o 

“time” marque o gol, faça 
o ponto e na o “eu” faça 
tudo sozinho. 

Passar a bola exige mui-
tas habilidades ale m de 
passar a bola.  

Éxige que eu conheça 
meus companheiros de 
time e saiba suas habili-
dades. Éxige que eu tenha 
uma visa o global, siste mi-
ca do jogo. Éxige que eu 
abra ma o da fama mo-
menta nea de ser artilhei-
ro para o time todo ga-

nhe. Éxige que eu tenha 
uma participaça o muito 
ativa no jogo para na o 
perder nenhuma oportu-
nidade de passar a bola. 

É mais que tudo, 
passar a bola exige 
que eu seja humilde 
para reconhecer 
que o outro esta  
melhor colocado. 

Neste tempo de 
Natal, e  hora de 
aprendermos a pas-
sar a bola, de coo-
perar, de fazer par-
te do time, de dei-
xar nosso “ego” de 

lado para que nosso time 
vença, nossa empresa 
cresça. É  hora de apren-
dermos a jogar juntos, a 
marcar juntos,  a acredi-
tar e torcer juntos.  

Aproveite o espí rito de 
Natal para se engajar de 
vez; para colaborar mais; 
para ser mais humilde e 
companheiro.  

Neste Natal, comemore 
como um time, celebre as 
vito rias e treine ainda 
mais a passar a bola. 

Pense nisso. Sucesso! 

PENSE NISSO: 

• Você é capaz de passar a 
bola para uma outra pes-
soa de sua empresa que 
esteja melhor colocada 
que você, mesmo sabendo 
que ela receberá os louros 
da vitória? 

• Você já prestou atenção 
em um time vencedor e 
observou o quanto os 
jogadores passam a bola? 

• Você conhece pessoas que 
passam a bola na 
“fogueira” só para prejudi-
car seus companheiros? 

• Você percebe que passar a 
bola exige muitas habilida-
des e total comprometi-
mento para saber para 
quem, quando e como a 
bola deve ser passada? 
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tos ou melhorias no gerenciamento. 

Inclua totais de vendas ou lucros pa-

ra mostrar o crescimento da empre-

sa. 

Alguns boletins informativos contêm 

uma coluna atualizada a cada edição: 

uma coluna de dicas, crítica literária, 

uma carta do presidente ou um edi-

torial. Você também poderá fornecer 

o perfil de um funcionário ou de cli-

entes importantes. 

Este texto pode conter de 150 a 200 

palavras. 

Uma das vantagens de usar o boletim 

informativo como ferramenta promo-

cional é a possibilidade de reutilizar 

conteúdo de outros materiais de 

marketing, como informações à im-

prensa, estudos de mercado e relató-

rios. 

Embora a meta principal da distri-

buição de um boletim informativo 

seja vender seu produto ou serviço, 

o fator essencial para o sucesso de 

um boletim infor-

mativo é torná-lo 

útil aos leitores. 

Uma boa maneira 

de adicionar conte-

údo útil ao boletim 

informativo é de-

senvolver e escre-

ver seus próprios 

artigos ou incluir 

um calendário de 

eventos futuros ou 

uma oferta especial que promova um 

novo produto. 

Pesquise outros artigos ou 

inclua artigos 

"complementares", acessan-

do a World Wide Web. Você 

pode escrever sobre vários 

assuntos, mas tente ser conci-

so em seus artigos. 

Grande parte do conteúdo do 

boletim informativo pode ser 

utilizada no site. O Microsoft 

Publisher oferece uma manei-

ra simples de converter seu 

boletim informativo em uma publica-

ção da Web. Quando terminar de 

que se a imagem escolhida 

irá retratar ou aperfeiçoar a 

mensagem que está tentan-

do transmitir. Evite escolher 

imagens fora de contexto. 

O Microsoft Publisher inclui 

milhares de imagens de clip-

art que você poderá esco-

lher e importar para o bole-

Este texto pode conter 

de 75 a 125 palavras. 

A escolha de imagens ou 

elementos gráficos é 

importante para adicio-

nar conteúdo ao boletim 

informativo. 

Pense no artigo e verifi-

tim informativo. Há também várias 

ferramentas para desenhar formas e 

símbolos. 

Após escolher uma imagem, coloque

-a próxima ao artigo. Certifique-se 

de inserir uma legenda perto da ima-

gem. 

Título do artigo interno 

Título do artigo interno 

Título do artigo interno 

Legenda da imagem ou do 
elemento gráfico. 

Este artigo pode conter de 100 a 150 

palavras. 

Os temas dos boletins informativos 

são bem variados. Você pode incluir 

artigos sobre novos avanços e desco-

bertas tecnológicas em sua área. 

Se preferir, poderá fazer observa-

ções sobre as tendências comerciais 

ou econômicas ou previsões para 

clientes. 

Se fizer uma distribuição interna, 

poderá analisar novos procedimen-

“Para chamar a atenção do leitor, 

insira uma citação ou frase 

interessante do texto aqui.” 

Legenda da imagem ou do ele-
mento gráfico. 
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também poderá fornecer o perfil de 

um funcionário ou de clientes impor-

tantes. 

tos ou melhorias no gerenciamento. 

Inclua totais de vendas ou lucros pa-

ra mostrar o crescimento da empre-

sa. 

Alguns boletins 

informativos con-

têm uma coluna 

atualizada a cada 

edição: uma coluna 

de dicas, crítica 

literária, uma carta 

do presidente ou 

um editorial. Você 

Este texto pode conter de 150 

a 200 palavras. 

Uma das vantagens de usar o 

boletim informativo como 

ferramenta promocional é a 

possibilidade de reutilizar 

conteúdo de outros materiais 

de marketing, como informa-

ções à imprensa, estudos de 

mercado e relatórios. 

Embora a meta principal da 

distribuição de um boletim informati-

vo seja vender seu produto ou servi-

ço, o fator essenci-

al para o sucesso 

de um boletim in-

formativo é torná-lo 

útil aos leitores. 

Uma boa maneira 

de adicionar conte-

údo útil ao boletim 

informativo é de-

senvolver e escre-

ver seus próprios 

artigos ou incluir um calendário de 

eventos futuros ou uma oferta especi-

al que promova um novo produto. 

Pesquise outros artigos ou inclua 

artigos "complementares", acessan-

do a World Wide Web. Você pode 

escrever sobre vários assuntos, mas 

tente ser conciso em seus artigos. 

Grande parte do conteúdo do bole-

tim informativo pode ser utilizada no 

site. O Microsoft Publisher oferece 

uma maneira simples de converter 

seu boletim informativo em uma pu-

blicação da Web. Quando terminar 

de escrever o boletim informativo, 

converta-o em um site e publique-o. 

do transmitir. Evite escolher 

imagens fora de contexto. 

O Microsoft Publisher inclui 

milhares de imagens de clip-

art que você poderá escolher 

e importar para o boletim 

informativo. Há também vá-

rias ferramentas para dese-

nhar formas e símbolos. 

Este texto pode conter de 75 a 125 

palavras. 

A escolha de imagens ou elementos 

gráficos é importante para adicionar 

conteúdo ao boletim informativo. 

Pense no artigo e verifique se a ima-

gem escolhida irá retratar ou aper-

feiçoar a mensagem que está tentan-

Após escolher uma imagem, 

coloque-a próxima ao artigo. 

Certifique-se de inserir uma 

legenda perto da imagem. 

Título do artigo interno 

Título do artigo interno 

Legenda da imagem 
ou do elemento 
gráfico. 

Este artigo pode conter de 100 a 150 

palavras. 

Os temas dos boletins informativos 

são bem variados. Você pode incluir 

artigos sobre novos avanços e desco-

bertas tecnológicas em sua área. 

Se preferir, poderá fazer observa-

ções sobre as tendências comerciais 

ou econômicas ou previsões para 

clientes. 

Se fizer uma distribuição interna, 

poderá analisar novos procedimen-

Legenda da imagem ou do ele-
mento gráfico. 

“Para chamar a atenção do leitor, insira uma citação ou 

frase interessante do texto aqui.” 
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Insira um pequeno parágrafo sobre sua organização. Ele poderá 

incluir seus objetivos, sua missão, data em que foi fundada e um 

pouco de seu histórico. Você também poderá fornecer uma lista 

dos tipos de produtos, serviços ou programas oferecidos por sua 

organização, a região abrangida (por exemplo, regiões sul e su-

deste do país e uma parte da América Latina), e o perfil de seus 

clientes e membros. 

Informe também um telefone de contato para que seus leitores 

possam requisitar mais informações. 

Organização 
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quena, você também poderá menci-

onar o nome de todos os funcioná-

rios. 

Se possuir o preço dos produtos ou 

serviços mais oferecidos, 

inclua uma listagem dos 

preços. Informe os leito-

res como eles poderão 

proceder para obter mais 

informações caso dese-

jem. 

Você também pode utili-

zar este espaço para inse-

rir a programação de 

eventos regulares, tais 

como café da manhã com 

fornecedores toda primei-

ra terça feira do mês ou 

uma ação beneficente 

bimestral. 

Este artigo pode conter de 175 a 225 

palavras. 

Se o seu boletim informativo for do-

brado e enviado pelo correio, este 

artigo será exibido na parte de trás. 

Portanto, é recomendável inserir um 

texto de fácil leitura. 

Uma sessão de perguntas e respos-

tas também é um excelente meio de 

atrair a atenção de seus leitores. Vo-

cê também pode compilar as últimas 

respostas recebidas desde a última 

edição ou organizar respostas gené-

ricas para perguntas comuns sobre 

sua empresa. 

Inclua uma lista com os nomes e fun-

ções dos gerentes da empresa para 

dar um toque pessoal ao boletim 

informativo. Se for uma empresa pe-

Se houver espaço sobrando, inclua 

uma imagem de clip-art ou um ele-

mento gráfico. 

Título do Texto da Página Anterior 

Endereço Comercial Principal 

Linha de Endereço 2 

Linha de Endereço 3 

Linha de Endereço 4 

Telefone: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Email: alguém@example.com 

Slogan ou Lema da Empresa 

Legenda da imagem ou do elemento gráfico. 

Estamos na Web! 

example.com 


