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Prof. Veslaine A. Silva

Mestre em Administração, pela UNIVERSIDADE DE ALFENAS -
UNIFENAS, pós-graduado com especialização em Gerência de Empresas, com
formação em Contabilidade pela Fundação Álvares Penteado e emAdministração
pela FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas, ambas em São Paulo - capital.

Ex-gerente administrativo-financeiro da FME - grupo PIRELLI do Brasil,
ex-gerente administrativo da INOX S/A, ex-assessor financeiro da KIBON S/A,
GRADIENTE S/Ae SINTARYC do Brasil S/A, todas em São Paulo - capital.

Participante ativo de vários encontros, palestras, seminários e congressos em
Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Vitória, tendo
ministrado cursos de Análise Financeira para empresários e proferido palestras a
convite de diversas entidades.

Professor de pós-graduação em e de graduação em Administração na
UNIVERSIDADE DE ALFENAS - UNIFENAS e ex-diretor por três mandatos da
Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração de Varginha -
MG, onde também leciona.

Consultor empresarial especializado em diagnose econômico--
financeira, implantação de sistema de controles financeiros e custos, criador do
método de consultoria: PERSONAL GERENTIAL TRAINING, um modelo de
treinamento individual diretamente ao elemento indicado para assessorar a
direção da empresa, autor de vários artigos publicados e de um livro em revisão
para ser editado sob o título: DINHEIRO, COMO ANDA A SITUAÇÃO
FINANCEIRA. DA SUA EMPRESA. Autor de recente, artigo publicado em revista
científica tendo como título:AVIDANAEMPRESAOUAEMPRESANAVIDA.

Nenhum artigo se oferece a si mesmo. O fator humano é decisivo no
mundo das vendas. Quando o vendedor melhora a sua habilidade, aumenta o seu
esforço e dá maior ímpeto à sua atividade. E o resultado do seu trabalho alcança
maior importância...

Cada período etário tem sua plenitude que deve ser preenchida para,
diante da esperteza dos vendedores, evitar diarréia de palavras. É melhor ficar de
boca fechada e deixar que os outros imaginem que você não é nada esperto, do
que abri-la e confirmar essa suspeita.

O vendedor que se deixa impressionar por condições adversas e admite
para si mesmo que não lhe resta outra alternativa que submeter-se ante o
obstáculo, está derrotado antes de iniciar a luta. De tanto submeter-se, perde o
ânimo e foge cada vez que se apresenta uma situação difícil, convencido de que
sairá derrotado...

Muitas vezes, bons negócios deixam de ser efetuados, não porque o que
se oferece carece de mérito ou valor, mas porque o vendedor não sabe realçar
ante o comprador, a importância do seu artigo...

Se o produto que você vende for coisa que você pode usar, use-o

A última razão de toda transação comercial é dar alguma coisa que valha
mais do que o dinheiro e que o dinheiro não pode comprar.Todo freguês é bom
amigo ou mau freguês. Obtenha a sua amizade e a sua carteira se abrirá sozinha.
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l Coletânea de textos, frases e chavões, conseqüência da atividade
profissional, da leitura de livros, revistas, periódicos e outros escritos dos
mais diversos assuntos, sejam antigos, sejam modernos, além do estado de
observação para extrair dos meios de comunicação e mesmo dos fatos do
dia a dia da vida, algo que chame a atenção e que pode ser construtivo,
transformado em verbete, o que não se encontra nos livros didáticos de
administração. Não se trata de normas para serem seguidas, mas, de
observações dignas de consideração.

43 - TRABALHO

44 - VENDAS

O trabalho deve significar independência. O homem que se escraviza é o
que se restringe às próprias limitações...

Num ambiente de trabalho, em muitas empresas, muitos são
disciplinados porque não fazem jus ao que ganham...

Os grandes homens praticam duas coisinhas que os pequenos não
praticam: Fazer do trabalho um prazer E do prazer um trabalho...

O que mais irrita no trabalho, são os regulamentos que humilham as
pessoas...

Evite faltar ao trabalho, pois é uma das formas que seu patrão pode ver
que não precisa de você...

Se não está suportando o trabalho, fazendo-o com má vontade torna a
vida mais pesada...

O dono de uma loja trabalha e lida quinze horas por dia enquanto os seus
empregados ”arrastam” oito horas. Ele crê que encontrará a felicidade no
trabalho, o que de fato sucede...

Geralmente quando a pessoa fica do lado, perguntando quando é que vai
ficar pronto, a tarefa demora mais...

Observe e verá que ficar pensando nas tarefas desagradáveis é mais
penoso que as executá-las...

Nunca o vendedor deve perguntar ao cliente “se ele quer comprar” seu
produto ou artigo. Ele dirá “não”com mais facilidade...

Vender é importante, mas é o serviço que na verdade acrescenta lucros
no final dos balancetes...

Curso rápido de administração mercadológica: Produto! Mostra-te como
és, e sê como te mostras...

O cliente em primeiro lugar? Não seria mais correto o empregado em
primeiro lugar para que a empresa fique em primeiro lugar, para que o cliente seja
colocado em primeiro lugar?
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Pessoas bem sucedidas parecem caminhar por uma trilha contínua e
próspera. O que poucos percebem é a perseverança necessária após cada
derrota, para que não se perca de vista essa trilha...

Somente quando se admite abertamente a existência de um problema é
que se está realmente ingressando no grupo de elite daqueles que estão se
tornando bem sucedidos...

O melhor caminho para se tentar uma carreira de sucessos é ajudando no
sucesso dos outros...

Por que isso é feito dessa maneira? Como pode ser feito melhor? Quando
uma pessoa encontra resposta para essas duas perguntas, está no caminho do
sucesso...

Você já percebeu é claro, que todas as vezes que queremos dar um salto
para frente, temos que dar uma corridinha para traz?

E como ele não sabia que aquilo era impossível de se executar, ele foi lá e
fez...

Para ganhar a vida, o ferreiro malha a bigorna, mas a bigorna também
malha o ferreiro...

As pessoas que possuem vivacidade criadora são muito mais
interessantes do que quaisquer outras. Vêem não somente o que é, como o que
pode ser. É quando muitos são promovidos

Avanços tecnológicos não podem ser considerados quadros onde
pintores representam as máquinas com atributos da divindade...

Nos dias de hoje, o domínio se faz não mais através da invasão ostensiva
com as tropas de ocupação, mas, muito mais pela apropriação e manipulação sutil
do conhecimento científico e tecnológico. Dessa forma, a diferença essencial
entre os chamados países desenvolvidos e aqueles do terceiro mundo é a
existência ou não da ciência e tecnologia...

Afinal, por que o temor pelos avanços tecnológico, pela robótica? não são
frutos da inteligência do homem?

Com a automação das fábricas, a robótica é um sucesso. Todavia,
pergunta-se: e os homens que trabalham em paralelo são tratados como
humanos?

42 - TECNOLOGIA
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Se você quer manter seus amigos e sua posição, nunca aceite uma honra
sozinho. Reparta seu reconhecimento com todos que estavam com você na
vitória. Um simples crédito torna-se um débito. Você pode ser a pedra coroa na
crista da pirâmide, mas são as outras pedras que o mantém lá.

Você não é apreciado por tudo que faz. De fato, se você for eficiente em
pensamento e deficiente em amor, você não é apreciado mesmo. As pessoas
preferem-no como um ordinário...

Diante da alegria pelo lançamento de um produto que ganhou mercado,
pergunta-se: o pessoal de hierarquia mais baixa e que ajudou a criá-lo é
reconhecido?

Um alto investimento sem custo é um elogio merecido que não custa
nada, mas com um retorno incomensurável.

Quando o desempenho é reconhecido, geralmente se esforça para um
rendimento ainda maior. Um belo retorno para um investimento tão modesto...

É preciso saber se na empresa, os excelentes operários recebem o
salário da compreensão...

Com a posse do cargo, tem-se, portanto o direito; mas, tem também a
responsabilidade...

O começo da responsabilidade se dá com a busca do conhecimento de
tudo aquilo que não se pode alegar ignorância...

A empresa pode estar bem localizada, mas é importante saber, se a
comunidade onde ela opera é bem servida, num momento em que fala tanto em
responsabilidade social...

A trilha do sucesso é pavimentada por aqueles que continuamente lutam
para produzir melhores serviços...

Muitos são os que buscam um “lugar ao sol” mas se esquecem de que o
sol não vai atrás dos planetas que fogem de sua luz...

O sucesso não bate à porta de ninguém. As pessoas é que devem bater
incessantemente na sua porta...

40 - RESPONSABILIDADE

41 - SUCESSO
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Para obter o mesmo resultado, a cultura de um lado do mundo usa 20% da mente
para 80% de trabalho e um outro lado, usa 80% da mente para 20% de trabalho...

Numa única palavra, um curso sobre qualidade total: “ o obvio”...

Quer realmente qualidade? adote posturas reais e não “politicamente
corretas”...

Lei de matemática industrial: um grama de qualidade vale mais do que
um quilo de quantidade...

Três grandes qualidades: clareza, clareza, clareza...

Qualidade nada mais é do que estar de acordo com o correto...

Para que ficar se queixando de tudo? O queixoso é aquele que perdeu o
endereço de si mesmo, transferindo-se para os departamentos de fiscalização da
conduta alheia...

Má sorte! Quantos homens perdem tempo lamentavelmente e
convertem sua vida em uma existência estéril, em constante protestar e queixar-
se de sua má sorte. E é penoso ter que observar que preferem continuar vivendo
nessa situação ao invés de decidirem-se a capacitarem-se para serem úteis a si
mesmos e aos colegas de trabalho...

O funcionário que pára, a fim de se queixar das suas condições, nunca
aprendeu a conhecer o valor do seu tempo, e por isso é que permanece na
pobreza, visto que a causa das suas condições é a própria queixa...

Numa sociedade, o sócio que faz as maiores críticas, é o que mais
merece ser criticado.Aculpabilidade sempre lança queixas...

Sem dúvida, o estímulo é o desejo de obter reconhecimento e
consideração, coisa que está firmemente arraigado na natureza humana. Com a
ausência de estímulos mentais desse tipo, acooperação entre os seres humanos
é claro também no ambiente empresarial, seria inteiramente impossível...

Tratar corretamente o homem que executa trabalho equivale a duplicar
sua produção, o prazer, o lucro e a satisfação geral...

37 - QUALIDADE

38 - QUEIXAS

39 - RECONHECIMENTO

1 - ADAPTAÇÃO

2 -ADMINISTRAÇÃO

Não se exige que as coisas se adaptem às pessoas. As pessoas é que
devem se adaptar às coisas. Não adianta sofrer pelas mudanças constantes que
ocorrem no mundo e é claro, também nas organizações. Para não sofrer, quer
queira quer não, tem que se adaptar a elas, para não dar espaço a um concorrente
ou outro interessado...

A falta de adaptação às normas da empresa costuma atrasar
sensivelmente o desenvolvimento de muitas pessoas, por não seguir o exemplo
daqueles que saltam com agilidade os obstáculos. Vivem à espera de que estes
desapareçam em virtude de algum milagre..

O segredo para manter o desenvolvimento no atual mundo empresarial, é
não parar. Movimentar sempre. Só uma coisa não pode mudar: a mudança...

Seja empresário, seja empregado, ou mesmo na sociedade como um
todo. Nada como um processo simples de atualização, ou seja, um “bate-papo”
diário com as inovações. Você estará na frente de muitos...

Se você não muda e faz o que sempre fez não aproveitando as
oportunidades, também não mudará as conseqüências. Conseguirá o que
sempre conseguiu...

O marido é o sócio consultor e a mulher a sócia administradora. Se
qualquer dos dois fracassar, a casa sofre e a carteira mais do que nunca. O
mesmo ocorre numa empresa, na interdependência de setores...

Os problemas administrativos de uma empresa são solucionados muito
mais por uma organização eficiente do que por um homem genial...

A ótica do administrador deve ser a soma das óticas das demais
profissões e de seus respectivos conhecimentos científicos, e não uma
perspectiva setorial do problema, da situação ou do universo...

Administrar bem os negócios é administrar o seu futuro e administrar o
futuro é administrar informações. Uma empresa que não registra suas operações
está fadada ao insucesso. É o caso de muitos empreendedores. Bons produtos e
serviços conseguem superar uma má administração, mas, não por muito tempo...
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3 - APARÊNCIA

4 -APRENDIZAGEM

Seja na busca de um emprego ou na busca de ascensão profissional,
deve-se vestir bem, não pelo seu gosto, mas pelo gosto que se tenta imaginar, da
pessoa com quem vai se encontrar. As roupas não fazem as pessoas, mas às
vezes falam por elas...

Uma perfeita discrição no exercício profissional deve expressar o
pensamento, só quando dominar inteiramente o assunto. Quem fala do que não
sabe, se diminui e cria um conceito pobre, difícil de recuperar, chegando ao ponto
de perder o cargo...

Na reunião do departamento, é preferível agir com ignorância a falar com
incompetência...

O funcionário intrometido é um indivíduo que deseja ardentemente, e só
por curiosidade, saber o que pensam, dizem ou fazem os demais. Sofrem amiúde
a recriminação e a repulsa dos seus semelhantes...

Muitos, sem conhecimento, necessitam da gravata assim como muitos
necessitam do crachá, para se sentirem em evidência, sem o que seriam
reconhecidos pelo que realmente são: ignorantes...

Não adianta se iludir com muitos discursos, só se aprende a fazer,
fazendo. O resto é enganação...

O apelo do mundo dos negócios é dirigido ao homem que sabe, aquele
que busca sempre o aprendizado. Se ele for, também, homem que pensa e
trabalha, milhares de oportunidades se depararão à sua frente. Terá apenas de
escolher, entrar e comandar

Autômato mental: não vamos fazer porque não está no manual. Com
isso, perdem oportunidades pela falta de iniciativa e criatividade. Nos inativos, um
momento difícil e penoso interpõe-se entre a decisão e a ação...

Se se pretende passar quatro ou cinco anos aprendendo uma profissão,
pode-se dedicar um pouquinho no aprendizado de alguns princípios básicos
sobre cortesia. É também um investimento...

Os abusos têm sua origem muitas vezes quando o poder está nas mãos
de homens menos esclarecidos e honestos...

Em muitas organizações, para o crescimento, talvez tenha que se
inverter a pirâmide do poder...

Nunca, nunca, você permanecerá no poder, tratando com violência...

Intolerância, violência e insensatez, são muitas vezes conseqüência da
pressa impaciente fruto de uma m distribuição do tempo...

O homem que anda sempre ocupado é também pré-ocupado, ou seja,
ocupado por antecipação, onde o amanhãpassa a ser o antes de ontem e o ano
que vem já se quer viver hoje...

Problemas difíceis? Deixe-os ali por uns tempos. Geralmente são
solucionados de forma instintiva, após a permanência no escritório tranqüilo da
mãe natureza...

Na busca de posições elevadas, muitos se distanciam dos pequenos
problemas, que são a causa dos grandes...

Ajudar os outros a aprenderem a não ter problemas é a melhor forma de
evitar problemas...

O primeiro passo para resolver um problema é compreender suas
causas...

Os problemas não podem ser resolvidos no mesmo nível dos
pensamentos que os criaram...

O processo para se progredir, tem que ser participativo e consciente. Se
no conjunto, o meu processo avança, o meu setor e o meu empreendimento
avançam comigo...

Em certos casos, se o homem não deixar tudo para trás, não vai para
frente. O importante é saber quando...

Para maior rendimento do trabalho, deve-se unir o esforço à inteligência.

34 - PRESSA

35 - PROBLEMAS

36 - PROGRESSO
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A humanidade superou finalmente a idade da tecnologia e entrou na era
organizacional. Tudo agora é uma questão de organização

A organização está presente em todos os empreendimentos humanos
que alcançam os seus fins, sejam: empresariais, políticos, militares, religiosos,
sociais, esportivos, humanitários etc. o que equivale a dizer que ela é a principal
condicionante do sucesso...

A história da humanidade é o retrato das lutas em que os mais
organizados impuseram aos vencidos a sua forma de viver e entender a própria
vida...

A vida organizacional é uma vida de interdependências mas pode-se
afirmar que é também de interconfianças...

É muito fácil formular um plano de ação. O importante é que ele seja
assumido como uma obrigação...

Um planejamento completo, não significa que ele esteja acabado...

Muitos não suportam planejamentos. Se com eles é difícil, pior sem eles.
É o mesmo que tentar atingir um alvo no escuro!...

Se você tem a mania de planejar rigorosa e excessivamente tudo;
Minutos, horas, dias semanas, não está dando chances paras as atividades
espontâneas. Muitas vezes, é na espontaneidade e nas surpresas que surgem
oportunidades sem limites...

“Não posso” é um mito cujo verdadeiro nome é “não quero”...

Solitários no “podium” são aqueles executivos que se sentem sozinhos
num posto elevado. Aqueles que não apreciam a camaradagem dos que
colaboraram para o seu apogeu. São gigantes com o ego inflamado e cegos pelo
poder...

Senhores subordinados, não se insultam homens medíocres quando
estão na posição de poder...

Quanto mais elevada é a posição social e política, menor é a liberdade, e
tanto menos convém ser parcial, odiento ou colérico. O que nos outros chamamos
de arrebatamento, nos homens de poder chama-se orgulho ou crueldade...

32 – PLANEJAMENTO

33 - PODER

5 -ARROGÂNCIA

6 -ATITUDES

7 -AUTORIDADE

Muitas vezes é muito difícil reconhecer o arrogante logo de início, porque
ele não se mostra e disfarça esse tipo de comportamento, escorregando diante
dos que para ele são importantes. É muito comum observar isso, em muitos
executivos.

Arrogância profissional é quando se usa do cargo para fins particulares,
quando os outros não são ouvidos, quando os próprios conhecimentos são
adorados, quando há abuso do poder...

É evidente que os bons princípios morais e filosóficos não se fixam no
arrogante a não ser de forma artificial...

Não seja arrogante, na evolução hierárquica, nem abuse do poder.
Sempre que há alturas, há também precipícios...

Numa organização, as “atitudes” do funcionário determinam as
“altitudes” que ele pode alcançar. Portanto, fazendo carreira, para se tornar adulto
é necessário forçosamente deixar de ser criança...

De que adianta ser dinâmico no exercício profissional, sem estabilidade e
equilíbrio?

No campo da eloqüência, uma palavra pode ser uma granada. Cuide para
que o ambiente sadio numa empresa, não seja um campo minado...

É agradável anunciar a queda dos grandes homens; isso consola a
pequenez de muitos...

Nunca diga: “começarei segunda feira”. Comece imediatamente. Diante
de um projeto muito difícil, pode-se pelo menos começar. Às vezes você não sabe
por onde começar. Experimente fazer uma higiene mental...

Antes de começar o trabalho de mudar o mundo, dê três voltas dentro de
sua casa...

Será que a autoridade pode ser exercida, sabendo-se menos que os
subordinados? A autoridade só pode residir na superioridade pessoal, acima do
direito legal. Uma simples presença humana muitas vezes pode conter mais
autoridade que uma floresta de baionetas...
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É necessário formar profissionais competentes, mas é bom lembrar que
competência é habilidade técnica em paralelo com habilidade comportamental...

É comum ver uma farta biblioteca na casa de empresários. Uma coisa é o
livro em si, outra é a sua leitura...

Não basta ensinar ao homem pura e simplesmente uma especialidade,
porque se tornará assim uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. Um
homem puramente especialista, assemelhar-se-á, com seus conhecimentos
profissionais, mais a um cão ensinado do que uma criatura harmoniosamente
desenvolvida...

No plano orçamentário. tomar cuidado com as armadilhas; muitos caem
nelas. Alguns repetidamente, porque desprezam o trabalho de coleta de dados e
registros históricos, não se empenhando o bastante na busca de informações que
servirão de guia...

Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o
respeito...

Exemplificando: o anão pode parecer-se grande e competir,
empoleirando-se nos ombros de um gigante...

Sem observar os demais no processo empresarial, no banquete das
conseqüências, pode ter certeza, ou mais cedo ou mais tarde, tomarão o seu
lugar...

Não se trata de copiar tudo o que os outros fazem, entretanto, não nos
devemos insurgir levianamente contra os costumes estabelecidos, porque, em
geral, constituem a expressão de uma longa e insubstituível experiência humana

Encare todos os concorrentes como professores. Não há um sequer, de
quem não se possa aprender alguma coisa. Todos à sua maneira estarão
provavelmente mais aperfeiçoados. Descubra como e onde, e depois acabe com
a sua inferioridade...

É preciso ter cuidado na busca inveterada do progresso profissional.
Quando a gente cresce, é preciso olhar para baixo, para ver se está com os pés
firmes no chão e olhar para cima para não bater com a cabeça...

8 - BENCHMARKING

9 - CARREIRAPROFISSIONAL

abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vácuo. E
como conseqüência, vem o aborrecimento, a negrura, a tristeza, a pena, o
despeito e até o desespero...

Ocioso não é quem nada faz, porque pode ser um fidalgo disfarçado de
mendigo; ocioso é o homem que faz somente o necessário para não perder o
emprego...

Observando bem, perde-se muito mais tempo não fazendo nada do que
fazendo algo útil...

Continuamente nos defrontamos com uma série de oportunidades
brilhantes, disfarçadas sob a forma de problemas insolúveis...

Para o vadio, barro é refúgio; mas, para o oleiro, barro é oportunidade...

A maioria das pessoas vive à espera de oportunidades, mas só vencem
aqueles que se dedicam a explorar possibilidades. Enquanto os primeiros
esperam sentados o convite da ocasião, os segundos, os lutadores, os que
vencem, deixam as comodidades, o conforto e saem à procura do progresso, do
melhoramento, desafiando as contingências do dia–a-dia. Quando uma pessoa
passa o tempo todo aguardando a chegada de uma oportunidade, geralmente
esta não chegará; mas quando se parte para a luta, com determinação de vencer,
sem dúvida o êxito chegará...

A maioria das pessoas vive à espera de oportunidades. Mas é forçoso
lembrar que só vencem aqueles que se dedicam a explorar a possibilidade...

É melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma, do
que ter uma oportunidade e não estar preparado...

O homem que não está se preparando para algo melhor, prepara-se na
realidade para algo pior...

O encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que se
chama sorte...

Para ser grande é preciso ser organizado, e crescer sem melhorar a
organização administrativa é aumentar a altura da queda...

30 - OPORTUNIDADE

31 - ORGANIZAÇÃO
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28 - NEGÓCIOS

29 - OCIOSIDADE

Não há nada mais calmante para um homem de negócios, sempre com
grandes ambições, mas sempre “religioso”, e que durante a semana correu
incessantemente atrás do dinheiro, do que ouvir nos sermões das missas dos
domingos, que as coisas materiais não têm valor. Isso acaba sendo recebido
como total absolvição.

Muitos aconselham a fazer esse ou aquele negócio. Será que esses que
aconselham são bem sucedidos?

Há mais perigo no excesso de negócios que na falta deles...

Uma expansão de vulto é quase sempre um recomeço. Para mantê-la, é
necessário muito lucro e muitos comprimidos para as dores de cabeça. A
ganância exagerada de muitos, fez perder negócios devido à expansão...

Qualquer homem de negócios competente, Precisa ter um traço de
ambição, para mantê-lo vivo, porém, não há desastre maior ou mais
desafortunado do que encontrar pessoas ambiciosas demais...

Quando todos se descuidam dos estudos relativos ao conhecimento da
natureza humana esquecem e ignoram que os negócios se movem por
influências humanas e que, os sentimentos, as emoções, os gostos, as atenções,
a habilidade, determinam em grande parte o sucesso do mundo comercial...

Diante da possibilidade de empreender um negócio, estuda-o antes e
busca conselho dos que tem experiência, observando ao mesmo tempo se os que
te aconselham triunfaram ou se colocaram numa posição que merece confiança...

Não se devem expandir os negócios sem que os clientes exijam...

Um homem, sem atributos de um homem de negócio, é um produto mal
acabado. Não é mais completo do que uns chassis sem rodas...

Ele iniciou um negócio que não logrou sucessos porque não procurou
conhecer os pormenores...

Mais de 80% dos pequenos negociantes fracassam por falta de
conhecimento completo e sistemático, dos seus próprios afazeres...

Nada é tão insuportável para o homem, que estar em completo repouso,
sem paixões, sem trabalho, sem diversão. Só então sente seu nada, seu

Na maioria das vezes, quando um homem escolhe sua profissão, está
escolhendo sua personalidade futura...

De que vale o dinamismo de tantos supostos líderes no ambiente de
trabalho, sem estabilidade ou equilíbrio?

Não se pode esperar muito do funcionário que faz apenas o que dele se
espera...

Na meia idade muitos se desculpam racionalizando motivos que levaram
suas vidas a passarem por ele sem nada realizar. Outros admitem com
honestidade que simplesmente não aceitaram os desafios que a vida apresentou
a eles quando eram jovens profissionais, quando ainda tinham tudo a favor,
menos a coragem...

Cada homem é um construtor pela sua ocupação. Qualquer que possa
ser o seu trabalho, cada dia ele constrói a estrutura da sua própria vida. De como
ele o faz hoje, será revelado ao mundo pela altura e extensão de sua carreira...

O dia que você for obrigado a tentar, será o dia que você saberá do que é
capaz. Não digas nunca: não sou capas de fazer esse trabalho...

No momento que alguém declara que algo não pode ser feito, apontando
uma dificuldade, já é má vontade e a pessoa se tornou incapacitado para executar
a tarefa. E é claro, não interessa o quanto ele entenda do assunto. Mesmo que
seja o maior dos especialistas. Qualquer outra pessoa, sabendo menos que ele,
mas pensando que a coisa pode ser feita, estará mais indicada para exercer a
função...

Aquele que me diz “não posso” é justamente quem me dá forças, pois
nesse momento eu sei que “eu quero” nem que seja para desmenti-lo

Funcionário, supervisor, gerente ou diretor, exercendo a função, no
banquete das conseqüências, pode ter certeza, ou mais cedo ou mais tarde, todo
mundo conhecerá o seu lugar...

Não digas tudo o que sabes, não faça tudo o que podes, não acredite em
tudo o que ouves, não gaste tudo o que tens, porque: quem, diz tudo o que sabe,
quem faz tudo o que pode, quem acredita em tudo o que ouve, quem gasta tudo o
que tem, na maioria das vezes diz o que não convém, faz o que não deve, julga o

10 - CAPACIDADE

11 - COMPORTAMENTO
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que não vê, gasta o que não pode...

Analisando o comportamento de certos povos, observa-se o seguinte:
em alguns, tudo é proibido, inclusive o que é permitido. Em outros, tudo é
permitido, exceto o que é proibido. E por fim, em muitos, tudo é permitido, que é
proibido. Daí, o melhor é estar sempre em estado de consciência. Compare com o
que ocorre na sua empresa...

Investir numa casa significa usufruir desse investimento, do seu
aconchego e segurança, o que não se encontra nos títulos e ações...

No relacionamento interpessoal, seja na empresa, seja na sociedade,
Não é difícil conquistar a confiança. Basta ser dela merecedor...

Numa empresa, perde-se muito tempo e dinheiro, no processo de
comunicação, por não se incentivar o correto e coordenado uso dos recursos
orais...

É importante acreditar nas palavras, mas é bom estar atento porque ela
tem a sua luz ou sua sombra segundo quem as pronuncia...

Se tiver que falar, fale, mas tome cuidado para que as tuas palavras sejam
melhores que o silêncio...

Não se devem esbanjar palavras porque elas poderão faltar quando a
influência delas forem necessárias em circunstâncias decisivas na vida...

Por que um relatório dessa forma? Será que para ser forte no estilo e nas
idéias é necessário enfeitar as opiniões?

Nas reuniões do departamento, ele nunca participa com assuntos
interessantes e contos amenos, o que, sem dúvida, traria ânimo e simpatia. Está
sempre exagerando em demonstrar conhecimentos o que o torna pedante e
insuportável...

E realmente necessário sofisticar o fluxo de informações e documentos?
Será que para ser entendido é necessário sofisticações?...

Tomar cuidado com as armadilhas; muitos caem nelas, alguns
repetidamente, porque desprezam o trabalho de coleta de dados e não se
empenham o bastante buscando informações que servirão de guia...

12 - COMUNICAÇÃO

Seria uma perda de tempo pensar que as coisas hão de ser de forma
diferente das que são estabelecidas pela lei da lógica...

Um curso rápido de marketing: uso do princípio da empatia com relação
ao consumidor...

Antes de fazer a visita ao seu pretendente, procure descobrir pela
observação ou investigação discreta, algum assunto em que ele esteja
interessado. Esteja certo, entretanto, de uma coisa: cada cliente está, antes de
tudo, interessado em si mesmo e no seu próprio trabalho...

A melhor pesquisa de mercado é o sistema de comunicação cada vez
mais avançado que faz com que as empresas conheçam cada vez mais a vontade
do povo...

Perguntaram a uma árvore cheia de frutos: porque ela não fazia nenhum
barulho e ela respondeu: os frutos que eu carrego são a minha melhor
propaganda...

Os comerciantes hábeis sabem especular com a ambição dos
compradores e assim organizam vendas de “saldos”, “liquidações” etc.. A
maioria das pessoas que buscam comprar nessas liquidações não necessita no
momento, dos gêneros, nem de outros artigos, mas o fundamental para elas é
não perder o negócio...

Se quisermos ver o fim de um produto, é só fabricá-lo pior e vendê-lo mais
barato...

Pense no caso de um produto novo: para prender a atenção, mantenha
fora de vistas o que vai exibir, até que chegue o momento do seu uso...

Não entre logo de cara. No final das contas, a propaganda é a caça à
riqueza que conduz à produção em massa, à estandardização de produtos,
gostos, idéias, almas; vender o mesmo artigo ao maior número possível de
pessoas, o que exige que grande número de pessoas tenha a mesma
mentalidade. Fazer o povo pensar e agir do mesmo modo é sua função. Gotas
d'água que caem incessantemente sobre o cérebro humano até que a
individualidade adormeça e só fique o estereotipado...

Curso rápido de administração mercadológica: Produto! Mostra-te como
és, e sê como te mostras...

27 - MARKETING
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Faça para si mesmo uma pergunta: “por que não consegui ainda um cargo
de influência duas vezes maior do que o que tenho?” Faça depois mais duas
perguntas: “como poderei evitar os erros anteriores?” e “como poderei fazer a
classe de trabalhos que me tragam promoções?” Depois olhe para trás. Observe
o que é que o segura.

Sempre fica um rastro de humilhação quando se faz carreira na base do
favor...

Todo aquele que atingiu o lugar elevado, começou primeiramente
ocupando-o pelo pensamento...

Ser um “número um” competente no topo da pirâmide requer uma
abrangente visão do mundo; oportunidade que poucas pessoas têm...

Nem sempre um cargo de nível é ocupado por “qualidade”. É importante
definir e não confundir o que é qualidade e o que é hipocrisia...

É impressionante, mas é uma verdade, em muitas posições hierárquicas:
férias são coisas que muitos temem como temem o inferno...

Daí, senhor dirigente lembre-se que “ arrogância” nunca foi uma palavra
simpática. Pelo contrário, ela pode, como tem acontecido, derrubá-lo do seu
pedestal...

O conhecimento deve acompanhar a coragem. Na ascensão, o executivo
não deve abandonar sua primeira ocupação sem primeira saber com certeza o
que a nova lhe oferecerá...

A maior alavanca do mundo é o autodidatismo. Por meio dela, os líderes
do mundo, dirigentes autênticos, elevaram-se sobre o nível da fraqueza, da
miséria, da obscuridade. Um líder é apenas o homem que sabe e conhece mais do
que seu colega, e emprega melhor os conhecimentos próprios...

Todo aquele que recebe novas idéias, e as desenvolve por si mesmo,
para um fim proveitoso e agradável, terá em sua pessoa, não só a qualificação,
como também o verdadeiro caráter de um líder na eficiência...

Para se ter uma visão mais ampla no desenvolvimento profissional é
importante considerar a lógica como ponto de apoio à inteligência...

25 - LIDERANÇA

26 - LÓGICA

13 - DECISÃO

14 - DINHEIRO

O que dificulta a solução de muitos problemas na empresa. é que sempre
pensamos nas conseqüências após tomarmos uma decisão. Se o objeto é
necessário e muitas vezes premente, primeiro tomamos a decisão e depois
vamos nos adaptando e encontrando as formas de como realizar melhor o
processo pelo qual decidimos...

Nunca tome uma decisão sem que haja alternativas. Nunca use
alternativas a menos que sejam precisas. Deixe-as de lado e tenha-as prontas,
como dinheiro no banco...

Para decisão certa é sempre bom pensar antes, do que dela resulta para
os outros...

Adecisão vigoriza o temperamento e faz com que o ânimo se recupere no
instante mesmo em que começa a decair...

Concentração mental é a reunião de pensamentos úteis ao que se
propõe, que a vontade convoca dentro da própria mente a fim de examiná-los com
a inteligência antes de tomar uma decisão. Muitos executivos falham no processo
decisório, por não ponderarem esses fatores...

Nos ativos, a decisão nunca se separa da execução; se decide falar, fala
logo; se resolve levantar-se, levanta em seguida...

Quando se tem idéias para ganhar dinheiro, reúnem-se todos os
aspectos positivos em questão de meia hora. Mas é muito comum, empresários
viverem anos de tormentos, por terem desprezados os pontos negativos...

Senhor empreendedor, todo homem deve ser um gigante sonhador, mas
quanto maior for o sonhador, com extremo otimismo, mais inútil ele será, enquanto
não tiver alicerce sólido em dinheiro...

Dinheiro pode não trazer felicidade, mas manda a miséria para longe.
Mas, rabalhando só pelo dinheiro ficarás pobre. Trabalhe pelo mérito ficarás
rico...

Administrar o dinheiro é fácil. Difícil é administrar a falta dele...

Muitas vezes se sofre mais com desperdício de dinheiro, do que pela falta
dele. Esse é o fluxo de caixa sob o controle de muitos gerentes financeiros...

Muitos empresários perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem

t
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Pedir insistentemente conselhos diante de problemas, normalmente
configura uma transferência de responsabilidade para o caso de um fracasso
Quando se pede conselho a alguém para resolver um problema, esconde-se,
consciente ou inconscientemente, a intenção de responsabilizá-lo em caso de
fracasso. Isso acontece muito nas empresas.

Não deixar que se extinga no peito a chama do entusiasmo e da confiança
em si mesmo. Estabilizar os planos, métodos e procedimentos no
desenvolvimento profissional. Quem muda constantemente de idéias, decisões,
planos etc., pouco avança e tem todas as probabilidades de fracassar...

No fim, muitos acabam possuídos pelo padrão de vida; hipotecando o
futuro para brilhar no presente e acabam colocando sobre si uma carga de
dívidas e trabalhos. Mais tarde a luta econômica acaba envenenando tudo. Se
houver prosperidade, será sem gosto, em que cada um se vê duas vezes mais
rico que antes, mas também duas vezes mais atropelado. Têm verdadeiro medo
das folgas da mesma forma que muitos têm medo do inferno...

O bom senso é a melhor arma para enfrentar a selva das finanças.
Infelizmente, ele parece fugir de muitos executivos durante os combates,
juntamente com seu parente mais próximo: a responsabilidade...

No caso de uma situação econômica ou financeira, não muito das boas
evite procurar ajuda dos supostos amigos e quem sabe até de parentes. A
situação estará exposta, com um conceito diminuído e provavelmente sem
ajuda...

Não existe liberdade mental nem espiritual sem responsabilidade
financeira. É por isso que a ciência das finanças deveria ser pregada na igreja.
Não existe cidadania completa sem sólida competência para ganhar a
subsistência. É por isso que a ciência das finanças deveria ser ensinada nas
escolas, nas fábricas, nas lojas. Não existe vida doméstica confortável e tranqüila,
sem garantia de renda regular, ampla e honrosa. É por isso que a ciência das
finanças deveria ser incluída como um dos assuntos importantes em todos os
lares...

Senhor responsável pelo departamento financeiro, lembre-se de que as
instituições financeiras emprestam um guarda-chuva em dia de sol e pede de
volta quando começa a chover...

23 - FINANÇAS

24 - HIERARQUIA

o dinheiro para recuperá-la. Por pensarem ansiosamente num futuro
desqualificado, esquecem o presente, de tal forma que acabam por não viver no
presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se
não tivessem vivido...

Como conseguir uma pequena fortuna? Três operações naturais e
simples: saber para onde vai todo o dinheiro, saber para onde deveria ir e
certificar-se de que ele vá para onde deve ir...

Aorigem de muitas fortunas sugiram de falências...

Buscando aumentar seus lucros em negócios ilusórios, sabe-se de
muitos suicídios, daqueles que não souberam suportar o triste saldo. Atrás das
propostas extremamente lucrativas quase sempre se oculta um engano...

O funcionário que ganha quinhentos reais por semana e poupa um, está
ganhando mais do que outro que recebe mil reais e nada poupa

Não terá sabor a prosperidade, quando se vê duas vezes mais rico que
antes , mas também duas vezes mais atropelado...

Não diga aos seus amigos quanto ganha ou espera ganhar. Isso não lhes
diz respeito. Quanto maior for o homem, menos lhe é conhecida a renda ou sua
capacidade de ganho...

...Muitos vivem miseravelmente para poderem morrer ricos...

Não terá sabor a prosperidade, quando se vê duas vezes mais rico que
antes , mas também duas vezes mais atropelado...

Muitas vezes se sofre mais com desperdício de dinheiro, do que pela falta
dele. Esse é o fluxo de caixa sob o controle de muitos gerentes financeiros...

Por ser cidadão, morador de uma cidade ou membro de uma comunidade,
você tem direitos que o governo deve implementar. Mas você tem também
deveres para com a sua cidade ou comunidade, principalmente se nela se
encontra instalada a sua empresa, é a responsabilidade social.

Antes de lutar pelos direitos, examine antes se os deveres foram
cumpridos...

Tirar dos que trabalham para pagar os que não trabalham é uma direção
inoperante...

15 - DIREITO
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16 - ECONOMIA

17 - EFICIÊNCIA

18 - ELOGIOS

Para que uma nação, uma empresa ou mesmo os indivíduos tenham
uma economia próspera, é necessário estar progredindo. Caso contrário, entra-
se em parafuso. Se parar, mergulha-se e não se pode dar marcha à ré...

As questões de ordem econômica vão ficando cada vez mais complexas.
É A linguagem dos monetaristas que se confundem na subida da torre de Babel,
na busca de soluções.

É possível ser feliz mesmo quando se acha carregada a atmosfera
nacional. Depende do ambiente econômico...

Do ponto de vista sócio-econômico, tudo se arranjará ou você se arranjará
com tudo...

A tecnologia cada vez mais avançada como acontece, de modo especial
nas empresas, é capaz de realizar produções sem empregos. O diabo é que a
economia moderna não consegue inventar o consumo sem salário...

“Executar” pequenos planos significa mais eficiência do que todos os
grandes atos que se “planejam”...

Ele, o grande empresário, está certo em cultivar um ar de prosperidade,
Mas, incorre em erro ao permitir que fatos materiais se avantajem sobre forças
espirituais. Ele está certo quando desejar que sua família possua de tudo e
melhor, Mas, erra ao permitir que o alcance sem o merecer. Ele está certo quando
condena a extravagância dos seus filhos, Mas, erra ao deixar de ensiná-los como
hão de gastar ou poupar dinheiro. Ele está certo quando dá aos seus filhos e filhas
uma educação escolar superior, Mas, erra ao privá-los de uma escola melhor, ou
seja: o trabalho. Ele está certo quando se orgulha de sua mulher, Mas, erra ao
vesti-la para exibi-la. Ele está certo que ela venha a ser uma boa administradora,
Mas, erra ao conservá-la na ignorância de como há de alcançar esse objetivo.
Ele está certo quando reserva uma ou outra noite para distrações masculinas,
Mas, erra ao iludir a sua mulher sobre o assunto. Ele está certo quando busca o
repouso em casa, Mas, erra ao se recusar participar das responsabilidades
paternais. Ele está certo quando reclama bastante alimento e do bom, Mas, erra
ao subtrair-se à ciência da nutrição e considerar os prazeres do paladar como
mera satisfação sensual. Esses erros podem derrubá-lo...

Sempre aparecem os limitados e infelizes projetistas, que  antecipam
com habituais elogios  à obra que nunca farão  nem sequer pensam em

pode, porque pode provocar insegurança na mulher e nos filhos, que não são
capazes de entendê-lo; com os amigos, vem a preocupação de ser visto por
baixo. Assim o executivo vai excluindo as possibilidades de ajuda até que se vê
na mais absoluta solidão. Não busca terapia por preconceito e acaba derrotado,
num estado de estresse e de depressão. Pergunta-se: Você se enquadra? O
estado de tensão de muitos executivos, na maioria das vezes é porque estão
colocando a vida dentro da empresa quando a empresa deveria ser colocada
dentro da vida...

Sair quando todos querem que fique é melhor que ver a organização
abandoná-lo...

Muitos executivos destroem suas áreas de comando para que seus erros
não apareçam... Nenhuma empresa é pequena quando os dirigentes são
grandes...

Todo o executivo, para continuar executivo, deveria aprender alguma
coisa nova a cada dia...

Muitos gerentes inoperantes decidem batalhas no gabinete, sobre
mapas, mas que, se levados ao campo, não sabem de que lado hão de colocar
soldados...

Quem não é capaz de se dominar, não é digno de ser chefe...

Aatitude inflexível de certos chefes faz recordar a rigidez do cadáver...

Os dirigentes que se preocupam em fazer suas próprias fortunas sem
gerar uma base sólida são uma verdadeira demonstração de insensatez
gerencial...

Alimentando a idéia de manter uma boa imagem e impressionar clientes,
amigos ou concorrentes diante da sociedade, muitos empresários e executivos
se tornam perdulários. “Um tolo e seu dinheiro separam-se rapidamente”...

Sucesso nas contas bancárias, prestígio na comunidade e destaque
político é sem dúvida, sucesso material que, não sendo bem conduzidos, pode
significar fracasso emocional e espiritual...

Não é raro encontrar pessoas que estão à beira da falência, mas incitados
por motivos banais ou por interesse de outra ordem, simulam despreocupações,
permitindo-se até mesmo esbanjamentos para dar a impressão de que seus bens
estão florescendo...

22 - FRACASSO - SUCESSO
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começar...

Se mereces, se és um excelente funcionário, e não tem quem te elogie,
elogia-te a ti próprio...

Se você possui alguma tendência natural para um ramo especial de
experiências e progressos industriais ou comerciais ou outros quaisquer, como
aproveitou até agora esse talento? Empregou-o no sentido de vencer ou deixou-o
até agora enterrado sob a rotina de um trabalho cotidiano?...

O maior dos empreendimentos é a própria vida...

Enquanto uns apresentam uma fisionomia turvada pelo pessimismo,
pela desconfiança e pela desordem, outros mostram rostos sorridentes,
iluminados de alegria e otimismo. Com estes últimos é com quem se pode contar
para levar a cabo qualquer empreendimento...

Todo negócio, como toda roda, tem um cubo. O escritório é o cubo. O raio
de uma roda pode ser danificado e consertado sem grande perda. Mas quando o
cubo está gasto, a roda fica inutilizada com toda carga que suporta. Se o
empreendimento que se está dirigindo parece claudicante, ou o caminho para
sua finalidade é sempre penoso e longo demais, a culpa não é da carga, nem do
caminho, mas do veículo.

A história de pequenas e grandes empresas tem demonstrado: tiveram
seu princípio em pequenas oportunidades...

Quem não arrisca não petisca. Mas, quem arrisca demais não vai
petiscar coisa alguma e acaba perdendo o que quer e o que tem...

No jogo da globalização, os empreendedores estão ganhando. Um
conselho para o jovem recém-formado...

Quer saber o real valor de um chefe? Observe qual o tratamento que ele
dispensa aos subordinados...

Muitos são os empregados que não valorizam o salário indireto. Nesse
caso, fale-lhe sobre a possibilidade de tirar um dos benefícios...

Poderá haver harmonia e eficiência numa nação onde grande número de
homens sem pão vive numa indolência forçada, devido à falta de trabalho e a de
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não ter quem lhe dê emprego?...

Todo empregado pensará melhor, sentir-se-á melhor, trabalhará melhor,
se souber que a sua companhia goza de admiração e respeito na coletividade em
geral...

Faça de cada empregado um sócio do negócio. Seja quem for, que não
mereça ser sócio, não merece também ser empregado...

Seja lá quem o empregue, de certa forma o faz por uma questão de
“egoísmo”. Você deve ser mais valioso para ele do que o dinheiro que ele lhe paga.
Quanto mais você for vivo, dinâmico, alerta, eficiente, mas seguro está o seu
emprego...

Há dois tipos de pessoas que as boas empresas não querem de jeito
nenhum: as que não fazem o que mandam e as que fazem só o que mandam...

É preciso saber se na empresa, os excelentes operários recebem o
salário da compreensão...

Grande número de profissionais erra em suas decisões devido à análise
equivocada de dados e não por falta deles...

Antes de tentar ludibriar funcionários ou colegas de trabalho, pense:
muitas das vezes elas se deixam enganar, fingindo desconhecer os propósitos do
enganador, que sofrerá as conseqüências de suas intenções...

Uma desastrosa deficiência funcional é trabalhar com a atenção voltada
para os clientes, negligenciando funcionários...

Existem também as diferenças de opiniões, escondidas sob o pretexto de
incompatibilidade, que principalmente com subordinados, devem ser
respeitadas. Muitas vezes se perde um excelente funcionário, por não se
conceder um tempo para melhor entendimento. Uma hora de tempo podem
custar 100 reais, enquanto que o treinamento de um substituto pode custar
10.000 reais...

Convencionou-se que um executivo tem que ser um homem forte,
corajoso, ousado, firme e seguro, sem o que o sucesso teoricamente não será
alcançado. Os problemas começam a acontecer quando o executivo se
esquece de que não é um super-homem, quando é difícil externar sua fraqueza e
não é capaz de identificar alguém ou alguma coisa que funcione como “válvula de
escape” para desabafar seus tormentos e aflições. Em casa com a família, não
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