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EXCELÊNCIA E PERFORMANCE 
Reflexões Oscar Motomura

Excelência 
Desde a intenção
Até o efetivo fazer acontecer

Exceder as expectativas

Surpreender...

Até pela simplicidade

Qualidade com flexibilidade

Excelência pela velocidade...

O empenho do tentar lapidar

Arredondar a cada dia

A persistência do durante

O ir até o fim...

Excelência a cada vez

Como na primeira vez

A busca da perfeição

Um criar sempre além

A viabilização do impossível

A superação de limites

Chegar aonde ninguém chegou

Maravilhar, encantar...

Excelência que vem do servir genuíno

Respeitoso, honesto, autêntico

Que faz o melhor de si emergir

O melhor servir

A partir de um coração gentil

Com leveza...com alegria...

Um servir com prazer

Um servir animado – com vida

Um servir caloroso

Com emoção

Um servir incondicional, empático

Vendo a si atrás de cada olhar

Que nos faz ser o outro 

No momento da verdade

Um servir com arte, bom gosto

Em cada gesto, em cada servir
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Um envolvimento pelo coração...

A performance que fascina

Pela antecipação

Pela atenção inteira

Pela força do servir verdadeiro

A performance que vem de dentro

Que a todos inspira

Um competir sadio

Por um servir cada vez melhor

A busca persistente

Do sucesso de quem servimos

A performance dos sonhos

Pela viabilização dos sonhos do outro

Excelência por alta sensibilidade

Que nos faz perceber

Até o desejo não-expresso

Ouvir o não-dito

Ler nas entrelinhas,

Enxergar o invisível

Excelência que só um servir

De espírito para espírito

É capaz de realizar

Excelência que vem da essência

Que a partir do simples

Gera o extraordinário

A expressão do melhor em si

A cada agora

Momento a momento

Um servir verdadeiro, natural

Como a um irmão

Um servir de corpo e alma

A performance precisa

Nos detalhes mais sutis

Na essência e na forma

Na relação e na técnica

Excelência pela motivação mais elevada

E pela nobreza das intenções

Sempre.


