
O SEGREDO
DO SUCESSO



PARABÉNS!



“Uma longa jornada
começa sempre com

o primeiro passo.”



o que aprendi com a

MÁGICA...



compartilhando
o segredo





aprender para

crescer



crescer para 
alcançar

lugares mais altos



eu posso tudo...

...só depende 

de mim!



TRANSFORMAÇÃO



motivação 
esporádica

auto
motivação

X



exercício:

- Quais são suas metas?

- O que você faz para conseguir?



não 
tente...

...prever 
o futuro 



pra quê tentar prever o futuro?

se nós temos
o poder de
transformá-lo!



escapar da zona de conforto!



medo



sintomas do sucesso:



não pensa em 
se aposentar



não tem medo
da segunda.



2017

- 365 dias

- 253 dias úteis (70%)

- 104 sáb.& dom.(28%)

- 9 feriados (2%)



dinheiro não se ganha...

...se faz



invista em você o tempo todo!

“Investir em conhecimentos rende 
sempre os melhores juros.”

Benjamin Franklin



dicas de sucesso

procure trabalhar
para e com
pessoas exigentes



tenha 
orgulho



saber separar
os problemas
pessoais do
trabalho 



eu posso tudo...

...só depende 

de mim!



combatendo nossos

defeitos



errar é humano...

...assumir o erro é

Divino



saber lidar com
os erros:

- soberba (excesso de confiança)
- fechar os olhos
- delegar funções p/ pessoas erradas 
- falhas de comunicação



o burro

o inteligente

o sábio

3 tipos de pessoas



ver no erro dos outros

a 
minha 

solução!



“fazer hoje o
que a maioria
não faz, para
ter amanhã o 
que a maioria 

não tem”
-Zig Ziglar



buscar sempre a

excelência



não banque o esperto

“a grande 
malandragem
é ser honesto”

-Gil Nogueira



é sempre bom 
se relacionar
com gente
simpática



sorria 
sempre

o sorriso é o seu
passaporte 

para o 
sucesso



sorria
ao

telefone



faça a diferença





preconceito

-pobre

-brasileiro

-artista

-sonhador



trate todos                            com 
igualdade   



seja humilde,

mas seja o
primeiro a se
o devido valor



se você não 
acreditar 

em você mesmo,
quem mais vai?





o meu muito

OBRIGADO!





eu posso tudo...

...só depende 

de mim!
www.rubadel.com


