
Aproveite esta última sema-
na de 2017 para se preparar 
para as grandes emoções de 
2018.  

Assim, meu conselho é que, 
além de comemorar o fim 
de um ano conturbado co-
mo este, você faça planos, 
projetos e promessas reali-
záveis, com os pés no chão, 
para 2018.  

Lembre-se que teremos Co-
pa do Mundo e eleições, 
que os juros baixaram, que 
o consumo deverá aumen-
tar e que teremos que tra-
balhar ainda mais do que em 
2017. 

As fortes emoções que tere-
mos em 2018 exige que nos 
preparemos bem. Assim, 
faça planos para seu desen-
volvimento pessoal e profis-
sional e planeje bem sua 
vida financeira de forma que 
tenha equilíbrio mental para 
tudo o que teremos que 
enfrentar.  

Como o ritmo de mudança 
irá se acelerar ainda mais 
nos próximos anos, pense 
em fazer novos cursos, em 

participar mais de treina-
mentos e em aproveitar 
todas as oportunidades para 
se desenvolver profissional-
mente. As oportunidades 
serão muitas para quem 
estiver preparado e dispos-
to a aprender.  

O sucesso, portanto, depen-
derá cada vez mais da capa-
cidade de cada um de nós 
em nos empurrarmos para a 

frente, em dominar a pre-
guiça e investir pesadamen-
te em nosso conhecimento. 

E só conhecimento não bas-
ta. É preciso que participe-
mos ativamente de nossa 
empresa; que cuidemos da 
qualidade de nossos produ-
tos e serviços e também do 
atendimento excepcional 
que teremos que dar aos 
nossos clientes pois a con-
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corrência será ainda maior 
em 2018. 

Além dos clientes externos 
temos que cuidar muito de 
nossos clientes internos - 
nossos colegas de trabalho - 
para que formemos um ti-
me de alta performance 
dirigindo toda a nossa ener-
gia para o mercado e evitan-
do qualquer perda de ener-
gia interna com brigas inú-
teis, intrigas, fofocas e de-
sunião. 

2018 será desafiador e fará 
com que sejamos obrigados 
a dar o melhor que temos 
para vencer. E isso é muito 
bom, pois o ser humano se 
motiva com desafios que o 
faça sair da rotina. 

Celebre, comemore, festeje 
esta última semana de 2017 
e se prepare para enfrentar 
as emoções de um novo 
ano e lembre-se que o su-
cesso dependerá mais de 
você do que das circunstân-
cias. 

Pense nisso. Sucesso! 

Feliz 2018! 
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