
Motivação é a chave para o 
sucesso. Mas não se trata 
apenas de ter uma postura 

animada ou contar piadas, cantar e 
rir na maior parte do tempo. Isso tu-
do é importante, mas motivação é al-
go muito mais profundo. É preciso 
paciência e persistência para encon-
trar em si uma brecha para conseguir 
visualizar que existe algo maior fora 
daquela opressão interna que afl ige 
um desmotivado. Quais são as carac-
terísticas da motivação?

Motivação é interna e pode ser 
afetada – A motivação está dentro de 
cada um e pode mudar por conta de 
diferentes fatores. Não dá para taxar 
como frescura o fato de um funcio-
nário fi car abalado porque está se se-

parando ou tem uma conta que não 
consegue pagar. As situações do dia 
a dia afetam, sim, a motivação das 
pessoas. O que muda de um indiví-
duo para o outro é a porcentagem de 
infl uência da desmotivação nas ati-
vidades a serem realizadas. Acredite 
em si mesmo. Você pode!

Motivação é palpável – Aquele 
funcionário que vive rindo nem sem-
pre é motivado. Ele pode ser anima-
do apenas de modo superfi cial. Mo-
tivação é algo concreto, se exprime, 
sim, em resultados palpáveis, como 
no cumprimento das metas assumi-
das. Não basta ser simpático com o 
consumidor. É preciso usar a moti-
vação para que o cliente se sinta con-
fi ante em entregar o sonho que tem 
às mãos dos profissionais que po-
dem torná-lo real.

Motivação é sintonia – Quando 
existe motivação por parte da empre-
sa e do empregado, é como um casa-
mento bem-sucedido. O amor não é 
um “mar de rosas” e não seria diferen-
te no mundo dos negócios. É necessá-

rio união/parceria/cumplicidade pa-
ra enfrentar altos e baixos. A cultura 
de trabalho de cada profi ssional de-
ve estar alinhada à cultura da empre-
sa. Nem sempre a motivação do fun-
cionário está em sintonia com a do lí-
der da equipe. Isto é um problema e 
o grande desafi o dos gestores é fazer 
com que as motivações de ambos ca-
minhem juntas. Quando há sintonia a 
tendência é que todos cresçam!

Motivação é aprimoramento – Há 
uma grande diferença entre pensar 
que vai resolver todos os problemas 
num piscar de olhos e querer fazer 
o certo com conhecimento de cau-
sa. Hoje, os clientes estão muito mais 
bem informados e exigentes, fazem 
várias cotações, pesquisam produ-
tos e procuram perfeição no atendi-
mento. O vendedor que não se atuali-
za tende a se sentir incapaz de corres-
ponder às expectativas do consumi-
dor, desistindo de descobrir novos jei-
tos de agir para melhorar o desempe-
nho no trabalho. É preciso se aprimo-
rar constantemente, estudar, pesqui-
sar, analisar cada situação para, de fa-
to, chegar a uma solução, sem paliati-
vos. Atualize-se sobre a profi ssão que 
escolheu, seja proativo. Quem busca 
informação evita a acomodação.

Motivação é consequência – É 
simples. Motivação gera bons resul-
tados, que geram motivação, que ge-
ram mais resultados positivos e as-
sim sucessivamente. Vender bem en-
volve treinamento e prática. Você 
persegue os resultados e a motivação 
vem como benefício e propulsão pa-
ra alcançar maiores objetivos.

Nas minhas palestras sempre 
compartilho este texto, que espe-
ro que seja uma inspiração para vo-
cê: “Não deixe que a saudade o sufo-
que, que a rotina o acomode, que o 
medo o impeça de tentar. Desconfi e 
do destino e acredite em você. Gaste 
mais horas realizando que sonhan-
do, fazendo que planejando, vivendo 
do que esperando. Porque, embora 
quem quase morre esteja vivo, quem 
quase vive já morreu” (texto atribuí-
do a Sarah Westphal). 

“Quanto mais vazia a carroça, 
mais barulho ela faz”. (autor desco-
nhecido).

O dicionário oferece-nos uma sé-
rie de sinônimos de barulho: 
estrépito, estrondo, fragor, ruí-

do, algazarra, burburinho, falatório.
Há barulhos agradáveis e outros 

muito desagradáveis. Esses, embora 
haja a lei do silêncio que os proíbem 
perto de hospitais, escolas e a partir 
das 22hs até as 7, é uma das leis mais 
desrespeitadas entre nós.

Por falar nessa proibição, é inte-
ressante saber que a rainha Elisabeth 
Iª, fi lha de Henrique VIII, rei inglês, 
conhecida como rainha virgem por 
nunca ter se casado e nem deixado 
herdeiros, curiosamente promulgou 

uma lei proibido os maridos ingleses 
de surrarem suas esposas após as 22 
horas para não perturbarem os vizi-
nhos com os gritos inevitáveis.

Há toda sorte de barulhos, os as-
sustadores como o troar dos canhões, 
ou o assobio das bombas caindo dos 
aviões de guerra. Trovoadas, mesmo 
que longínquas e estrondo de raios 
próximos, em plena tempestade e 
acompanhados de pavorosos venda-
vais são capazes de amedrontarem 
até os mais corajosos.

Choro de crianças manhosas, 
música em alto volume, o toc,toc,toc 
do salto de sapato de quem não tem 
desconfi ômetro, principalmente aci-
ma ou abaixo de nosso apartamento 
ou subindo escada ao lado de nosso 
quarto; latidos intermináveis e a to-
do momento de cães, são ruídos ca-
pazes de nos tirar do sério.

O que dizer do tic-tac do relógio 
em plena noite, ou a torneira pingan-
do sem parar?

Houve barulhos que fi caram na 
história. Durante a Revolução Fran-

cesa, foi espalhada uma notícia falsa 
para indispor a rainha com a plebe: 
“Que barulho é esse?” teria pergun-
tado Maria Antonieta ao seu cochei-
ro. “É do povo que reclama a falta de 
pão, majestade”. “Se não têm pão que 
comam brioches!”

Nem todo ruído é desagradável. 
Guardo ainda em minha mente a 
lembrança da primeira grande ma-
ta, na qual tive a oportunidade de me 
embrenhar com alguns amigos. No 
percurso deparei-me com um con-
junto de belezas sem par: troncos, 
galhos, fl ores, folhas, raízes, musgos 
e algas. Era um suceder de jovens e 
velhas árvores, muitas emaranhadas 
de cipós ou cobertas de parasitas. 

Ao retornar, começava o entarde-
cer e o silêncio antes grande e só cor-
tado por nossas conversas, come-
çou a ser quebrado por uma sinfo-
nia de cricris, zic-zic, chios, sibilos, 
num crescendo como se fosse uma 
sinfonia, fazendo  sentir-me envolto 
num entusiasmante amplexo da fau-
na e da fl ora.

Como é agradável apreciar o ba-
rulho da chuva a cair, quer torren-
cialmente como a que apenas tam-
borila nos telhados, dando-nos a 
sensação de prazer indescritível.

Estamos envoltos por ruídos, es-
trépitos, algazarras, falatórios e não 
muitas vezes, pelo silêncio. Este, na 
maioria das vezes, foi elogiado por 
grandes personagens: “Penso noven-
ta e nove vezes e nada descubro; dei-
xo de pensar, mergulho em profundo 
silêncio e, eis que a verdade se me re-
vela”(Albert Einstein);.

Abraham Lincoln, por sua vez 
alertou-nos: “Pecar pelo silêncio, 
quando se deveria protestar trans-
forma o homem em covarde”.

Precisamos evitar primeiro nós 
mesmos, depois nossos filhos, não 
fi car parecidos com uma carroça va-
zia, não apenas porque ela apenas 
faz muito barulho, mas é inconcebí-
vel, com tanta facilidade para se ad-
quirir cultura e aprender a ponto de 
abarrotar a carroça, desperdiçar as 
oportunidades que temos.
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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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A motivação para 
chegar ao topo (II) Barulho

Hoje Máx.Mín. 25°13°
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao 
amanhecer. Noite com poucas nuvens Amanhã Máx.Mín. 29°15° Sol com algumas nuvens. Não chove.Tempo

Motivação por parte 
da empresa e do 
empregado, é como 
um casamento bem-
sucedido

Como é agradável 
apreciar o barulho 
da chuva a cair, quer 
torrencialmente como a 
que apenas tamborila
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