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Estimadas colegas, estimados colegas, 

 

Por norma, as recompensas são feitas DEPOIS da tarefa feita. Por 

uma corrida vitoriosa, boas notas ou desempenhos notáveis. Mas 

porque não tentar fazê-lo ao contrário? Já ando a pensar nesta ideia 

há algum tempo. Uma experiência… 

Porque não dar uma recompensa adiantada – e não, nada de ficar 

apenas pela promessa, mas concedê-la efetivamente, sob forma de 

dinheirinho vivo? Como se promove mais o desempenho? Através 

de um adiantamento de confiança e uma recompensa de antemão 

ou só no fim, depois da tarefa feita? É uma boa pergunta, não 

acham? 

Vamos fazer uma experiência, da seguinte forma: para o ano 

comercial de 2022 cada um de vocês vai receber um prémio. Como 

é habitual, os trabalhadores temporários e os formandos recebem-no 

de forma proporcional. Este prémio tem por objetivo mobilizar todas 

as reservas de desempenho. Embora saiba que já estão a dar o 

vosso melhor, um incentivo assim é importante para mim. Trata-se 

da vossa “quota-parte choruda do saque”. Este ano, o “saque”, o 

nosso lucro antes dos impostos, deve ser de, pelo menos 40 milhões 

de Euros, de acordo com os nossos planos. Para atingirmos este 

objetivo, precisamos de volumes de negócios, margens de 

contribuição e, ao mesmo tempo, de uma gestão de custos rigorosa. 

Apenas se vendermos muito e o fizermos a preços elevados e, ao 
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mesmo tempo, evitarmos despesas e custos desnecessários, é que 

o lucro bate certo. Um lugar-comum. 

Esta tarefa é a mesma todos os anos – às vezes é mais fácil e às 

vezes mais difícil. Tendo em conta os custos da matéria-prima, que 

dispararam e a falta de disponibilidade de tudo o que precisamos na 

produção, é definitivamente muito difícil neste momento – uma 

verdadeira tarefa hercúlea. Os departamentos de compras, produção 

e expedição vão ter de se empenhar, caso contrário, perdemos 

lucros. Temos de vender tudo o que temos, e não apenas os nossos 

artigos mais procurados, que se vendem sozinhos; também temos 

de vender as nossas especialidades e, por favor, despachar os 

nossos stocks "afeiçoados e leais". Tendo em conta o aumento 

exorbitante dos custos da matéria-prima, este ano não teremos outra 

escolha senão proceder novamente a um ou mesmo dois aumentos 

de preços. O primeiro com a maior brevidade possível. A 1 de abril 

de 2022. 

Vender neste momento não é, de todo, o nosso problema, muito 

pelo contrário. O nosso problema é que não conseguimos arranjar 

nem produzir tudo o que os nossos clientes nos encomendam. 

Resumidamente, caros colegas, é esta a situação atual e o plano de 

batalha para 2022. Para que enfrentem estas tarefas de forma 

enérgica e cheios de vontade, concedo-vos ANTECIPADAMENTE 

um prémio, um incentivo, por assim dizer, uma injeção de 

desempenho. Assim sendo, o Sr. Maass vai fazer-vos chegar um 

prémio ilíquido de 2.222 Euros, já com o salário de março. Para 

combinar com a data de hoje. 😂😂 Este prémio é vosso e não está 

associado a qualquer condição, para além de uma relação laboral 

até ao fim do ano. Se uma das partes rescindir o contrato laboral, 

este prémio será deduzido do vosso salário final. Atenção: mesmo 

que não atinjamos o objetivo da receita de 40 milhões de Euros, o 

prémio é vosso, sem restrições!!! 

No entanto, acredito firmemente que vamos atingir este objetivo – 

também por causa desta injeção de desempenho antecipada muito 

excecional. É assim que vejo as coisas e é isso que vai acontecer.  
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Brindemos então, a uma experiência bem-sucedida que, 

naturalmente, continuarei a acompanhar como pensionista.😂😂 

A propósito disso: não se admirem se eu ainda andar uns dias pela 

empresa, ao lado de Günter Hiermaier. É importante para mim que 

termine o meu trabalho de forma meticulosa e que complete todas 

as minhas tarefas. Por isso ainda vou fazer umas horas ou dias 

extraordinários.😂😂 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Ernst Prost 
Diretor 


