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AS 29 FILOSOFIAS DE SUCESSO TURNAROUND



Eliminar totalmente mentalidade e comportamento de 
sentir pena de si. Afaste-se de pessoas negativas, 

pessimistas e reclamonas, são sugadores de energia.



Controle do resultado: Pare de terceirizar seus resultados 
negativos, seus fracassos. Não culpe a política, economia, a 

família ou a sociedade. Você que determina seus passos, suas 
ações, você é líder do seu próprio destino.



Habilidade de superar obstáculos, habilidade para resistir e lidar 
com a dor, lidar e reagir de modo positivo em situações adversas.

No Pain, no Gain! – Sem dor, sem ganho!



Seja hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Desenvolva-
se constantemente. Seja um especialista em sua área, seja visto como um 

expert.



Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? 
Busque novas alternativas, novas possibilidades, de formas 

diferentes. Quebre as regras, reinvente o tempo todo. Torne o que 
nunca foi para fazer o que nunca fez!



O Bom já é obrigatório nos dias de hoje, agora Ótimo não é ótimo 
onde o extraordinário é esperado. Nunca contente-se com seus 

resultados, sempre busque melhorá-los.



Eu levei 20 anos para ser bem-sucedido. Nada acontece da noite 
para o dia, então persista até alcançar êxito, não basta bater na 

porta, mas bata até abri-la. Exemplo do Bambu Chinês.



Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Ação faz 
vencedores. Administre seu tempo focando no que é essencial e 

prioridade. A grande ação transformadora é fazer, vai lá e faça. Pare de 
cantar “deixe a vida me levar” e comece a cantar “quem sabe faz a hora, 

não espera acontecer”



Espelhe-se em pessoas de sucesso. Elas deixam trilhas e algumas fórmulas que 
se bem aplicadas, você errará menos, economizará tempo, potencializará seus 

resultados e você chegará mais rápido.



Atitude e Iniciativa: Enquanto alguns sonham com o sucesso, 
outros acordam cedo e trabalham duro para alcançá-lo. Pare de 
sonhar apenas, vá atrás, acorde cedo e trabalhe duro todos os 

dias. 



Durma pensando nos seus sonhos, acorde com energia, passe o dia entusiasmado, 
com vibrações positivas, e saia de casa disposto a fazer a diferença na sua vida e na 

vida de outras pessoas.

Clique para acessar o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=72oqRfyAac4
https://www.youtube.com/watch?v=72oqRfyAac4


Aproveitar cada momento. Celebre sempre. Faça tudo o que você tem vontade de 
fazer, lembre-se que você só terá uma vida e ela precisa ser bem vivida.

“Tente! E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. 
Tente outra vez”



Durma pensando nos seus sonhos, acorde com energia, passe o dia entusiasmado, 
com vibrações positivas, e saia de casa disposto a fazer a diferença na sua vida e na 

vida de outras pessoas.
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Durma pensando nos seus sonhos, acorde com energia, passe o dia entusiasmado, 
com vibrações positivas, e saia de casa disposto a fazer a diferença na sua vida e na 

vida de outras pessoas.
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Vendas de alto impacto

Vendas – Negocição – Persuasão

BÔNUS 1

Livro de ouro V.3

Filosofias de sucesso – Frases minutos

Dicas do dia a dia – Dicas de sucesso para vendas –

Comportamentos de sucesso
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Um dia... Um dia você olhará para trás e 
perceberá que todo seus esforços e sacrifícios 

valeram a pena!

Tenha um sonho grande, seja melhor, maior, 
busque explorar o seu limite.

Viva a vida intensamente 
e curta sua jornada

Pense grande - Aja agora, realiza, faça!
Comece pequeno

Tenha sede pelo crescimento rápido

“Nossa maior fraqueza está em desistir, desistir 
jamais! Você nasceu para ser um vencedor!

Chegará um dia e este dia chegará!
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