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Muito se fala em motivação nos vários aspectos da vida,

mas você sabe o que é motivação? Você sabe como ela

pode transformar sua vida?

Motivação é o impulso interno que nos leva à ação; a

palavra sugere exatamente isso: motivo + ação, a força

(motivo) que me leva a agir; a palavra vem do latim

moveres (mover). A definição mais popular para a

motivação é ter um motivo que possa nos conduzir a

uma ação.

Podemos, então, entender que a motivação é o resultado da interação entre

o indivíduo e a situação em que ele se encontra. Mas o que devemos nos

atentar que não é qualquer motivo que nos desperta para termos

motivação. Pode ser que você seja convidado para um belo banquete, algo

que agrade seus olhos (e mais ainda seu paladar), mas você pode não estar

necessariamente com fome. Por outro lado, se você fosse convidado outro

dia da mesma semana, esse mesmo banquete poderá vir muito bem à

calhar. Enquanto analisamos o conceito de motivação, tenha em mente que

o nível de motivação varia tanto entre indivíduos em tempos diferentes.

Algo pode motivar duas pessoas diferentes hoje, mas amanhã poderá que

motive somente uma, ou nenhuma. A motivação é muito subjetiva.

Certamente, indivíduos diferem em seus impulsos motivacionais básicos.



D e s e j o s ,  n e c e s s i d a d e s  e  
v o n t a d e s

A Motivação está diretamente ligada aos nossos desejos,

necessidades e vontades. Há uma enorme controvérsia

dentro da psicologia sobre como funcionam os

mecanismos da motivação e a razão é muito simples: a

motivação é uma das chaves para a compreensão do

comportamento humano; age sobre o pensamento, a

atenção, a emoção e a ação. Envolve anseios, desejo,

esforço, sonho e esperanças. Algo que te motiva hoje não

necessariamente irá te motivar amanhã.

Há muitos fatores que envolve a motivação, tais como

forças biológicas, emocionais, sociais e cognitivas que

ativam o comportamento de forma única e complexa.

Existem três principais componentes importantes para a motivação:

ativação, persistência e intensidade.

A ativação envolve a decisão de iniciar um comportamento, como se

matricular em alguma faculdade, por exemplo.

Persistência é o esforço contínuo em direção ao objetivo, embora possam

existir obstáculos, a vontade de realizá-lo é muito maior e você leva em

consideração o investimento significativo de tempo, energia e recursos .

Finalmente, a intensidade pode ser visto na concentração e trata da

profundidade em que o indivíduo se esforça para concluir esta meta. Por

exemplo, um estudante se forma sem muito esforço enquanto outro aluno

vai estudar regularmente, participar de discussões e tirar proveito de

oportunidades de pesquisa fora da classe para tentar melhorar seu

rendimento nas notas.



Arte: Steven Paul Jobs – inventor, empresário e magnata americano no setor da informática

Os que são loucos o suficiente para 

pensarem que podem mudar o 

mundo, são os que o fazem
“



Por que Motivar
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A motivação tem sido alvo de muitas discussões. No campo

clínico, quando se estudam algumas doenças. Na vida

religiosa, quando se tenta compreender o que motiva

alguém a ter fé numa determinada crença. E claro, nas

organizações, buscando obter um maior rendimento dos

profissionais que formam o quadro de uma corporação.

Como o foco deste curso é voltado ao meio profissional,

temos de entender que a importância da motivação do

profissional é muito mais do que simplesmente buscar o

bem-estar ou a paz do funcionário, é também buscar

objetivos predeterminados comercialmente.

No dia-a-dia das organizações, frequentemente nos deparamos com a

pergunta: “Por que devo motivar minha equipe?”. Muito se ouve falar sobre

motivação, comprometimento, sinergia e etc., mas por que esses temas são tão

importantes nas organizações? É pelo fato de que os ativos mais importantes

de uma empresa são seus colaboradores. Caso estiverem altamente motivados

a perseguir objetivos comuns, farão toda a diferença. Mas fazer a diferença

onde? No objetivo de toda e qualquer empresa: O LUCRO.

Funcionário motivado gera produção. Produção gera venda. Venda gera lucro.

Lucro é o objetivo. E se a empresa disser que seu objetivo não é o lucro,

acredite, ela estará mentindo.



Mas, qual o ponto de partida para a empresa motivar seus

funcionários?

Sabemos que a motivação está intimamente ligada aos

objetivos de vida de cada ser humano. Alguns indivíduos

contentam-se apenas em suprir as necessidades básicas

(comer, beber, ter um lugar onde morar), outros querem

muito mais e a cada objetivo alcançado surge um novo

objetivo, como um desafio que se renova a cada conquista. É

por isso que a relação entre funcionários e chefes é bastante

importante. Essa sincronia entre os desejos do profissional e

os objetivos da empresa é imprescindível para que ambos

saiam contentes com a situação.

Sendo assim, quando a motivação é “material” tudo se torna

mais fácil e prático. Entretanto, claro, se tratando de

empresas, é óbvio que as coisas sempre começam a

complicar. A motivação pode também não ser material. Ela

pode ser percebida em atitudes, palavras, gestos, ou qualquer

outra coisa que influencia no seu dia-a-dia na empresa.

Em uma empresa, é muito comum que funcionários esperem por alguma

aprovação na execução de um trabalho. Eles querem sentir que suas

contribuições estão sendo notadas no cotidiano da companhia. Algumas

dicas:

• Reconheça as boas atitudes - demonstre respeito e admiração

pelos trabalhos de sua equipe. Palavras positivas são sempre bem-vindas.

Acredite, até um bom dia “bem recebido” pode melhorar seu dia.

• Apresente desafios - As pessoas não se desenvolvem como talentos

se continuarem fazendo a mesma coisa de sempre. Estimule novas

habilidades ao apresentar tarefas desafiadoras, que tenham ligação direta

com o que sua equipe costuma desenvolver normalmente.

• Encoraje soluções criativas - Por vezes, dar a liberdade para que a

sua equipe escolha o seu próprio jeito de resolver pequenos problemas é

a melhor forma de mantê-la motivada. Grandes empresas têm como lema

“pense fora da caixa”, algo que você deveria trabalhar em sua empresa

também.



A Isma Brasil (International Stress Management Association) fez uma

pesquisa para medir a satisfação de profissionais no final de

2014. A pesquisa mostrou que 72% dos entrevistados disseram

estar infelizes com o seu trabalho.

Já parou para pensar quais são as razões que desmotivam os

colaboradores nas organizações? E o que pode ser feito para

motivar as pessoas no ambiente de trabalho? Muitos podem ser

os fatores e muitas também são as teorias que explicam tal

estado de desvantagem tanto para empresa, quanto para o

colaborador.

Mesmo tendo ótimos produtos, processos e tecnologias, para se

manter competitiva no mercado é preciso investir no maior

recurso que uma empresa pode ter: as pessoas.

Em uma outra pesquisa recente da consultoria especializada em gestão

de carreira Right Management, a motivação dos profissionais é a

verdadeira chave do sucesso. Após consultar cerca de 30 mil pessoas de

15 países, sendo 100 delas brasileiras, o levantamento detectou que

pessoas motivadas são até 50% mais produtivas. A consultoria ainda

identificou que oportunidades de carreira oferecidas aos funcionários são

fundamentais para gerar motivação e uma série de outros fatores

relacionados ao desempenho da organização e a retenção de talentos,

além de melhorar a produtividade.

Uma das principais conclusões da pesquisa é que as empresas que não

motivam seus funcionários, dificilmente renderão tudo o que podem. Elas

arriscam a perder seus funcionários mais talentosos, sua capacidade de

reagir com rapidez e eficácia às mudanças do mercado e, com isso,

perdem sua margem competitiva.



Motivação Humana
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Com a Teoria das Relações Humanas, passou-se a estudar a

influência da motivação no comportamento das pessoas. A

motivação humana procura explicar por que as pessoas se

comportam.

A compreensão da motivação do comportamento humano exige o

conhecimento das necessidades humanas fundamentais.

Verificou-se que o comportamento humano é determinado por

causas que, as vezes, escapam ao próprio entendimento e

controle do homem. Essas causas se chamam necessidades ou

motivos: são forças conscientes ou inconscientes que levam o

indivíduo a um determinado comportamento.

Uma das principais teorias motivacionais é do psicólogo americano

Abraham Maslow, conhecido pela proposta hierarquia de

necessidades de Maslow. O comportamento motivacional, segundo

ele, é explicado pelas necessidades humanas.

Para Maslow, as necessidades humanas estão organizadas e

dispostas em níveis, numa hierarquia de importância e de influência,

representadas numa pirâmide, tendo na base as necessidades mais

baixas (necessidades fisiológicas) e no topo, as necessidades mais

elevadas (as necessidades de autorrealização).



Arte: Abraham Maslow



N e c e s s i d a d e s  F i s i o l ó g i c a s

N e c e s s i d a d e s  d e  S e g u r a n ç a

N e c e s s i d a d e s  S o c i a i s

N e c e s s i d a d e s  d e A u t o e s t i m a
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Necessidades Fisiológicas

As necessidades fisiológicas que se encontram como

base para a pirâmide, segundo Maslow, representam

as necessidades relacionadas ao organismo, como

alimentação, sono, abrigo, água, excreção e outros.

Necessidades de Segurança

As necessidades de segurança aparecem após o

suprimento das necessidades fisiológicas. São

representadas por necessidades de segurança e

estabilidade, como proteção contra a violência,

proteção para saúde, recursos financeiros e outros.

Necessidades Sociais

As necessidades sociais somente aparecerão após as

necessidades de segurança serem supridas. São

necessidades sociais: amizades, socialização, aceitação

em novos grupos, intimidade sexual e outros.

Necessidades de Autoestima

As necessidades de status e estima ocorrem depois

que as necessidades sociais são supridas. São

necessidades de status e estima: autoconfiança,

reconhecimento, conquista, respeito dos outros,

confiança.



Necessidades de Autorrealização

A realização pessoal é a necessidade mais elevada da

pirâmide. Trata-se da pessoa realizar o seu próprio

potencial e auto desenvolver-se continuamente. Para se

ter esta motivação, é necessário que as outras tenham

sido satisfatórias, assim, a pessoa pode realizar o seu

potencial máximo, ou seja, ele pode explorar suas

possibilidades. Este pode ser considerado a motivação

maior e a única verdadeiramente satisfatória para a

natureza humana. E claro, ela é totalmente subjetiva, ou

seja, varia para cada indivíduo. Para uns, a realização

pessoal é construir uma família, para outros, é conhecer o

lugar que sempre sonhou.

Basicamente, Maslow entendia que o ser humano busca

sempre melhorias para sua vida. Dessa forma, quando uma

necessidade é suprida, aparece outra em seu lugar. Tais

necessidades são representadas na pirâmide hierárquica.

Quando as necessidades humanas não são supridas, sobrevêm

sentimentos de frustração, agressividade, nervosismo, insônia,

desinteresse, passividade, baixa autoestima, pessimismo,

resistência a novidades, insegurança e outros.

Tais sentimentos negativos podem ser recompensados por

outros tipos de realizações, que veremos a seguir. Mas, antes,

vamos entender sobre o ciclo motivacional.



A partir da Teoria das Relações Humanas, todo o

acervo de teorias psicológicas acerca da motivação

humana passou a ser aplicado dentro das empresas.

Para entender o Ciclo Motivacional primeiramente

deve ser feita a diferenciação entre algo motivador e

um fator de satisfação:

1. A motivação é definida como a inclinação para a

ação que tem como origem uma necessidade.

2. O motivador é a própria necessidade, enquanto

o fator de satisfação é alguma coisa que satisfaz

esta necessidade.

Ciclo Motivacional
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Um exemplo prático disso é a sede.

A água é um fator de satisfação da necessidade sede, o

que motiva a pessoa a buscar a mudança de estado é a

sede e não a água.

Um exemplo nas empresas é relativo a segurança no

trabalho, que é um fator de satisfação da necessidade de

se manter vivo. O que motiva o trabalhador é a vida e

não a segurança no trabalho.

A motivação, portanto, nasce somente das necessidades

humanas e não de coisas que satisfazem estas necessidades.

Transferindo isto para o ambiente das organizações, é possível

oferecer fatores de satisfação como dinheiro, reconhecimento ou

promoção, mas não é possível motivar as pessoas com isso.

A tarefa da administração passa a não ser de motivar seus

empregados, e sim induzi-los a comportamentos positivos. O

comportamento humano pode ser explicado através do ciclo

motivacional, isto é, o processo pelo qual as necessidades

condicionam o nosso comportamento a algum estado de

resolução.



Ciclo Motivacional

1. O organismo humano permanece em estado de equilíbrio;

2. Um estímulo rompe este equilíbrio;

3. Cria-se  uma necessidade;

4. Essa provoca um estado de tensão, insatisfação, desconforto em substituição ao anterior estado de equilíbrio;

5. A tensão conduz a um comportamento ou ação capaz de satisfazer aquela necessidade;

6. Se Satisfeita a necessidade, o organismo retorna ao seu estado de equilíbrio inicial, até que outro estímulo sobrevenha.



Frustração e Compensação

Toda vez que alguma satisfação é bloqueada por alguma

barreira, ocorre a frustração, que gera uma tensão interna

no indivíduo, deixando-o em intenso estado de

desequilíbrio.

Quando o indivíduo tenta satisfazer essa tensão por meio

da satisfação de outra necessidade complementar ou

substitutiva, ocorre a compensação. Assim, a satisfação de

outra necessidade aplaca a necessidade mais importante e

reduz ou evita a frustração.

Desta forma toda a necessidade humana pode ser satisfeita,

frustrada ou compensada. Já toda necessidade não-satisfeita é

motivadora de comportamento, porém, quando uma necessidade

não é satisfeita dentro de algum tempo razoável, ela passa a ser

um motivo frustrado.

A frustração pode levar a certas reações generalizadas, como

desorganização do comportamento, agressividade, reações

emocionais, alienação e apatia.



Moral e Atitude

A literatura sobre o moral dos empregados

teve seu início com a Teoria das Relações

Humanas. A moral é uma decorrência do

estado motivacional, uma atitude mental

provocada pela satisfação ou não-satisfação

das necessidades do indivíduo (moral elevado

x moral baixo). Atitude é o resultante do

moral dos participantes de uma organização.

O moral elevado é acompanhado de uma atitude de interesse,

identificação, aceitação fácil, entusiasmo e impulso positivo em relação ao

trabalho e geralmente em paralelo a uma diminuição de problemas de

supervisão e disciplina. Por outro lado, o moral baixo é acompanhado por

uma atitude de desinteresse, negação, rejeição, pessimismo e apatia com

relação ao trabalho e geralmente trazendo problemas de supervisão e de

disciplina. Assim, o moral é uma consequência do grau de satisfação das

necessidades individuais.



Dicas Motivacionais
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Vimos, anteriormente, que a motivação do ser humano está

implícita em suas crenças e valores. Diante disso, o

alinhamento das expectativas do colaborador com as da

empresa gerará benefícios duradouros e rentáveis, pois é da

natureza humana buscar identificação com o ambiente, se

sentir acolhido e valorizado por sua dedicação. Afinal, quem

não gosta de ter o seu devido reconhecimento por um bom

trabalho prestado?

Dessa forma, precisamos entender que, contagiar a equipe,

influenciar, valorizar e despertar a motivação significa

fomentar o sentido de pertencer. E o grande segredo disso é,

sem dúvida, a comunicação efetiva.

Veja agora diversas dicas para se motivar uma equipe de

funcionários.



Muitas vezes, problemas de desmotivação originam-se depois

de o funcionário não ter sido sequer notado pela execução de

algo especial. Elogios se fazem necessários nesta dica, pois se

forem despercebidos, por menor que seja a ação do

funcionário, eles causam consequências para a empresa, e

que, na maioria das vezes, é o prejuízo financeiro.

1. Fornecer Feedbacks

2. Receber Feedbacks

Disponha-se a ouvir o que não quer. A empresa deve ter em

mente a criação de um ambiente de confiança. Por mais que o

líder não concorde com a opinião de um membro da equipe,

todos tem o direito de serem ouvidos e respeitados. A

assertividade (que também aprendemos no módulo anterior)

oferece o poder necessário para o líder dizer “não”, mas de

forma profissional sem faltar com o respeito a quem

expressou sua opinião.

Permita que as pessoas caminhem, conversem, interajam, levem

objetos pessoais para seus postos de trabalho e, sempre que

possível, que ouçam música. Lembre-se que um ambiente agradável

não é, necessariamente, aquele que você cria, mas, sobretudo,

aquele que você, com sua equipe, compartilham. Diante do

ambiente agradável, a equipe costuma oferecer bons rendimentos.

3. Criar um Ambiente Agradável

O colaborador deve ser incentivado a se “reciclar” e a incorporar

novas competências, ampliando seus horizontes e a visão do que

realiza no cotidiano. Esse estímulo é importante para mostrar novas

realidades do seu negócio, de forma que o colaborador perceba a

necessidade de acompanhar esse desenvolvimento. Empresas com

essa visão costumam investir em cursos de aprimoramento

(técnicos, superiores e/ou profissionalizantes) para seus funcionários

interessados.

4. Estimular a Reciclagem (evolução contínua)



O arranjo físico, como o acesso fácil às ferramentas necessárias,

a limpeza e a higiene no ambiente de trabalho mostram atenção

e valorização dos profissionais. É interessante ter cuidado com

os tipos de móveis, cores e estilo de decoração, que são

importantes estímulos visuais. Cores claras, como o amarelo,

traz a sensação de iluminação, de elevação do ânimo. Já cores

escuras, como o preto, traz sensação de seriedade e prudência.

5. Cuidar dos Fatores Físicos

6. Permitir Intervalos

Todos vão render mais e ficar motivados se puderem parar para

respirar. É importante uma parada de tempos em tempos. Isso

estimula a conversa (o desabafo informal entre líder e liderado),

possibilitando que mesmo “nas pausas combinadas”, atitudes

podem ser tomadas para solucionar problemas da equipe ou de

um membro em específico. A boa conversa, como sempre, é a

chave para o bom entendimento.

Quando não é possível aumentar os salários, oferecer aos

colaboradores uma perspectiva de melhora, como um plano de

carreira ou possibilidade de promoção, converse sobre isso, e

demonstre que você está sensível a essas questões. Informar

perspectivas de progressos significa dar satisfação aos resultados

obtidos pela equipe. Traz à tona o sentido de pertencer, de estarem

comprometidos com o mesmo objetivo empresarial.

7. Informar as Perspectivas do Progresso

A empresa pode desenvolver alguma atividade inusitada junto de

sua equipe, como festas, leitura de contos, roda de histórias, sessão

de meditação, entre uma infinidade de opções para quebrar a rotina,

integrar seu pessoal, divertir e motivar para o trabalho. É uma opção

interessante para empresas que possuem trabalhos rotineiros e

cansativos.

8. Criar Momentos Únicos



Abra espaço para que talentos exponham suas opiniões, ideias,

projetos. Você não está sozinho. E sua equipe também deve

sentir que nunca estão sozinhos. Não deixe que talentos passem

despercebidos.

9. Criar Espaço para Desenvolver Talentos

10. Clima de Sucesso

Uma das grandes dicas motivacionais é comemorar os bons

resultados. Não tenha medo de divulga-los. Imagina um aluno

que estudou dia e noite, todos os dias para fazer uma prova. Ele

com certeza irá querer saber de seu resultado, pois isso fornece

equilíbrio: ele saberá se está ou não fazendo um bom

aproveitamento do estudo (ou, no caso, um bom aproveitamento

do trabalho).

As pessoas, de modo geral, costumam fugir de

responsabilidades, entretanto, é importante que elas sintam

prazer em terem responsabilidade sobre determinada

atividade, assunto ou processo. Mostre para sua equipe o

quanto ela é importante para a empresa.

12. Encorajar as Responsabilidades

Resolva tudo o que ficou pendente: Assuntos, fofocas, intrigas,

etc. Dê um ponto final a cada parágrafo que começou por

determinado motivo.

11. Evite o Clima de Incertezas



O bom relacionamento trás uma sensação de pertencer a algo

ou algum grupo. Muitas vezes, principalmente em épocas de

crise na empresa, muitos continuam firmes e motivados, pois

seus colegas se mantêm firmes e motivados também. Trata-se de

um sentimento padronizado e isso pode superar qualquer

problema.

13. Estimular o Bom Relacionamento

14. Estimular o Comprometimento

Deixe claro que o comprometimento não é só com a empresa,

mas sim com a equipe. Crie uma cultura de que “começou algo,

vá até o fim”.

Durante as reuniões, tente inserir o nome e a ação positiva de

determinado colaborador no assunto que você estará

abordando. Elogios são sempre bem-vindos.

16. Lembrar da sua Equipe nas Reuniões

Erros são comuns, entretanto, alguns possuem mais gravidade

do que outros. Por isso, procure sempre reforçar se sua

equipe possui dúvidas sobre alguma atividade ou processo

dentro da empresa.

15. Tolerar Erros



Peça para que deixem de lado a vergonha, a ansiedade, e que

participem mais dos diversos assuntos relacionados a empresa.

Interaja com a equipe. Interesse-se pelo o que elas se

interessam, pelos assuntos que elas dominam.

17. Instigar a Participação

18. Crie Caixa de Sugestões

Isso demonstra que as opiniões dos demais são importantes e

serão levadas em consideração. Leia as sugestões

frequentemente, pois as melhores ideias vêm de onde jamais

imaginávamos.

Batize soluções com o nome do autor. Isso irá gerir

motivação para que outros também busquem soluções e

apareçam também.

20. Dê “Nomes aos Bois”

Desenvolva a arte da leitura, principalmente aquelas que

têm relação direta com o campo de atuação do

profissional ou da empresa.

19. Leituras Estratégicas



Arte: Ayrton Senna - Piloto brasileiro de Fórmula 1, três vezes campeão mundial

Eu não tenho ídolos. Tenho 

admiração por trabalho, 

dedicação e competência.“



Uma Dose de Inspiração
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Você acha sua vida complicada?

Espera até conhecer um pouco da vida desse pessoal!



Abraham Lincoln foi como capitão para a guerra e voltou como

soldado raso. Faliu 2 vezes, perdeu sua casa, sua namorada faleceu,

teve um colapso nervoso (tudo isso até os 36 anos), concorreu a 5

eleições e perdeu todas. Somente aos 51 anos de idade se tornou

presidente dos Estados Unidos.

Albert Einstein só começou a ler aos 7 e falar aos 4 anos de idade,

seus pais e professores achavam que ele tinha alguma limitação

mental. Chegou a ser expulso da escola e recusado pela Escola

Politécnica de Zurique.

Akio Morita viu seu primeiro produto ser um fracasso de vendas.

Isso não o desanimou, e ele e seus sócios continuaram criando

outros produtos que tornaram a Sony uma das empresas mais

respeitadas do mundo.

Charlie Chaplin era considerado sem sentido pelos estúdios de

Hollywood. Ele teve suas primeiras tentativas de atuação recusadas

porque achavam que ninguém iria pagar para assistir. Foi (e ainda é)

um dos artistas mais conhecidos no mundo.

Charles Darwin era para ter sido médico, mas desistiu. Considerado

por todos a sua volta como um sujeito preguiçoso e sonhador, diziam

que era uma pessoa de intelecto muito comum.

Charles Schulz nunca teve uma tirinha sua publicada no anuário da

escola, embora ele enviasse todos os anos e nunca trabalhou na Disney

como queria. No entanto, Snoopy e sua turma foi publicado

ininterruptamente por 50 anos em 75 países, e rendeu mais de 1

bilhão de dólares.

Isaac Newton nunca foi um bom aluno na escola. Isso o levou a

administrar a fazenda da família, mas ele foi tão ruim que seu tio teve

de interceder, o obrigando a ir estudar em Cambridge, onde

conquistou conhecimento e desvendo segredos do mundo.

Michael Jordan foi cortado do time de basquete na escola quando

garoto. É considerado por muitos como o melhor jogador de basquete

de todos os tempos e por muitos como um dos mais importantes

desportistas masculinos da história.



J. K. Rowling foi demitida do seu cargo de secretária, onde

imaginou as primeiras histórias e características de Harry

Potter. Ser escritora sempre foi o seu sonho.

Elvis Presley ouviu, em 1954, de um gerente da casa onde

havia acabado de se apresentar que era melhor ele voltar

para sua cidade e continuar a dirigir caminhão, sua profissão

anterior.

Harrison Ford ouviu em seu primeiro filme que ele não

possuía o necessário para ser uma estrela do cinema. Indiana

Jones manda lembranças.

Soichiro Honda não conseguiu emprego na Toyota após

passar por entrevista. Anos depois abriu sua própria oficina, a

Honda Motor Co.

Steve Jobs embora já tivesse alcançado sucesso, foi após ser

demitido da sua própria empresa que realizou seus maiores feitos.

Criou a NeXT, levantou a Pixar e desenvolveu os iPods, iPhones e

iPads que conhecemos hoje.

Stephen King teve seu primeiro livro “Carrie, a estranha” rejeitado

por 30 editoras. Depois disso, ele o jogou no lixo. Sua mulher o

recuperou e insistiu que ele continuasse enviando. Até que ele

conseguiu e abriu portas para outras obras, como “O Iluminado”.

Walt Disney pulou de emprego e emprego como cartunista de

jornal, chegou a ser demitido de um por ser considerado sem

ideias, nem imaginação. Seu primeiro estúdio faliu, foi com o

segundo (que levava seu nome) é que ele deslanchou.

Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a 

pena viver apesar de todos os desafios e perdas.



V o c ê  c o n c l u i u  o  c u r s o  o n l i n e  d e

Motivação Profissional
Agora você já pode solicitar o certificado em seu nome por apenas R$29,90.

O certificado é preenchido com o nome informado no pedido e enviado para o seu e-mail, também 

informado no pedido, em poucos minutos após aprovação. É simples, prático e rápido!

Esperamos que tenha gostado do curso. Até a próxima!


