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De volta ao ciclo virtuoso

Define-se ciclo virtuoso como uma sequencia

de acontecimentos positivos, que se realimenta

gerando uma melhoria contínua. Consiste,

portanto, exatamente no extremo oposto de seu

primo “baixo astral”, o ciclo vicioso. Sair deste

para aquele e sempre um grande desafio.

É possível que, este ano, finalmente deixemos

para trás a fase de más notícias para retomar o

bom caminho.

Algumas boas novas já surgem no horizonte. O

PIB voltou a crescer, após 2 anos de retração. A

inflação permanece baixa. Ações coordenadas

na segurança pública podem devolver ao

cidadão a proteção de que tanto necessita. E o

carnaval carioca mostrou que reconhecer nossas

mazelas é o primeiro passo para resolvê-las.

De nossa parte, seguimos oferecendo soluções

para reduzir os custos e dar maior eficiência aos

negócios de nossos clientes. Neste mês,

implementamos um canal exclusivo para

comunicação pelo WhatsApp Messenger.

O WhatsApp Messenger é o aplicativo de

mensagens mais usado no Brasil, com mais de

120 milhões de usuários que o acessam em seus

tablets, celulares e computadores.

Os clientes que assim desejarem poderão

receber mensagens simultaneamente por e-mail

e WhatsApp, sem qualquer custo adicional,

ganhando agilidade e conveniência.

Continuaremos a trabalhar para ampliar a

utilidade de nossos serviços em benefício de

nossos clientes.

If you are not willing to risk the 

unusual, you will have to settle for

the ordinary.

Se você não quer arriscar o 

incomum, deve se conformar com

o banal.

(Jim Rohn)

Em 1950, nada na vida do jovem Emanuel James "Jim"

Rohn poderia sugerir um futuro incomum. Ao contrário, seu

começo foi bastante banal. Cresceu em uma fazenda nos

arredores da pequena cidade de Caldwell, no distante Estado

de Idaho. Abandonou a faculdade ainda no primeiro ano e

foi trabalhar como almoxarife em uma loja da rede Sears.

Seu futuro começou a mudar após assistir a uma palestra do

empreendedor John Shoaff, dono da Nutri-Bio, uma empresa

de vendas diretas. Rohn uniu-se à Nutri-Bio e, em pouco

tempo, tornou-se seu vice-presidente. Mas seu destino não

seria o setor de varejo.

Certa vez, ele foi convidado para dar uma palestra em uma

reunião do Rotary Club. O sucesso foi tal que, em pouco

tempo, tornou-se um palestrante profissional, apresentando

seminários por todo o país.

Em 1985, já consagrado mundialmente, Rohn recebeu o

prêmio CPAE da Associação Nacional de Palestrantes.

Nessa altura, já era autor de livros e vídeos e considerado

uma das mais importantes referências da área motivacional.

Embora já falecido, Jim Rohn segue influenciando pessoas

ao redor do mundo. Uma busca por seu nome no Google

retorna mais de 1 milhão de resultados e seus vídeos podem

ser encontrados no YouTube. Veja um deles (legendado em

português) neste link.
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