
Tivemos um 2018 com 
muitos embates políti-
cos e divergência de 
opiniões. Numa de-
mocracia é assim mes-
mo. E é bom que seja 
assim. 

Muitas vezes, porém,  
as discussões se tor-
nam demasiadamente 
emocionais e nós, bra-
sileiros, nem sempre 
conseguimos separar 
a razão da emoção e 
sempre ficam algumas 
cicatrizes que preci-
sam ser curadas. 

Agora é a hora certa 
para curar essas pe-
quenas feridas, pois 
no final de ano todos 
nós mudamos nosso 
padrão mental para 
atitudes mais concilia-
doras e mesmo de 
perdão e esquecimen-
to.  

Assim, aproveite este 
final de ano para criar 
um tempo de “abraço 
livre” entre todos os 
colaboradores incenti-
vando todos ao esque-
cimento e ao perdão 
pelas possíveis ofensas, 
palavras duras, opiniões 
fortes que possam ter 
sido feitas e emitidas 
neste ano tão complica-
do que vivemos. 

O tempo de Natal é o 
mais propício para um 
renascer da união na 
empresa.  

Faça, nem que seja, 
uma pequena reunião 
de confraternização e 
peça a todos os colabo-
radores, todos os de-
partamentos, todas as 
seções, todas as áreas 
que se preparem para 
um novo ano em que 
deva prevalecer a união 
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APROVEITE ESTE 
FINAL DE ANO                                       

PARA AGRADECER: 
 

• Visite ou ao menos 

ligue para seus cli-

entes principais e 

agradeça o prestí-

gio que lhe deram 

durante o ano que 

está terminando; 

• Visite ou ao menos 

ligue para seus 

principais fornece-

dores e agradeça a 

eles pela parceria 

durante este ano; 

• Agradeça os tercei-

rizados e prestado-

res de serviços; 

• Agradeça os famili-

ares de seus cola-

boradores; 

• E não se esqueça 

de agradecer ao 

seu Deus por estar 

vivo e agradecen-

do..... 

Luiz Marins 

ANTHROPOS MOTIVATION & SUCCESS  

motivacao@marins.com.br - www.anthropos.com.br  

@professormarins 

Assine as mensagens “Motivação & Sucesso”  

com o objetivo comum 
de servir a nossos clien-
tes. 

Explique a todos que 
seremos mais humanos e 
felizes quanto mais for-
mos capazes de respeitar 
as opiniões alheias e 
mesmo com elas não 
concordando, nos dar-
mos as mãos e juntos 
caminharmos para cons-
truir um ano melhor, 
mais próspero e feliz. 

O que mais impede o 
crescimento e o desen-
volvimento de uma em-
presa é a desunião. As-
sim, não deixe este final 
de ano passar sem fazer 
um sério trabalho de “re-
unir” sua empresa para 
enfrentar o novo ano 
com muita motivação e 
sucesso. 

Pense nisso! 


