


O QUE É SUCESSO? 

Ter êxito em alguma coisa. 

Ter um bom resultado em algo. 

Conseguir chegar ao fim de uma empreitada. 

 

 



Definição de dinheiro para muitos, o SUCESSO 

pode ser relativo à nossa  idade, por exemplo... 
 Com 01 ano . sucesso é: conseguir andar. 

 

Aos 03 anos . sucesso é: não usar fraldas. 

 

Aos 12 anos . sucesso é: ter amigos. 

 

Aos 18 anos . sucesso é: ter carteira de motorista.  

 

Aos 20 anos . sucesso é: fazer sexo. 

 

Aos 35 anos . sucesso é: ter dinheiro. 

 

Aos 50 anos . sucesso é: ter status. 

 

Aos 60 anos . sucesso é: conseguir fazer sexo. 

 

Aos 70 anos . sucesso é: ter carteira de motorista. 

 

Aos 75 anos . sucesso é: ter amigos. 

 

Aos 80 anos . sucesso é: não usar fraldas. 

 

Aos 90 anos . sucesso é: conseguir andar. 



Então, qual é a receita do SUCESSO? 

? 
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? 
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Não há uma definição única 

para SUCESSO. 
 

Não existe receita para o SUCESSO. 
 

Sabe por quê? 



Depende de um 

conjunto de 
fatores... 

O sucesso acontece quando a preparação 
encontra uma oportunidade. 

SUCESSO é um sentimento único  e particular do indivíduo.  
 

Cada um o vê de uma maneira e é isto que 
faz com que não exista uma receita para 
alcançá-lo.  



Contando “CAUSO”... 



Iniciativa/Ousadia 

“Toda glória deriva da ousadia para começar.” 

Eugene F. Ware 

Muitos talentos se perdem por falta de um pouco de coragem. 



Planejamento 

“Sem sonhos, a vida não tem brilho. 
 Sem metas, os sonhos não têm alicerces. 

 Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e 
corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir!” 

Augusto Cury. 



Conhecimento 
Pra quem? 

Para empreender é preciso mais do que vontade. Buscar capacitação para saber lidar com 
os diferentes desafios que rondam a rotina de um empresário faz diferença nos resultados 

e tem impacto direto na sobrevivência de um negócio.  

O quê? 

Quanto?  

Como? 

Onde? 



Conhecimento 



Conhecimento 
Qual é o seu NEGÓCIO? 

MERCADO? 

CLIENTES? RECURSOS? 

FORNECEDORES? 

CONCORRENTES? PRODUTOS? 



Relacionamento/Marketing 

A meta do marketing é conhecer e entender o consumidor tão bem, que o produto 
ou serviço se molde a ele e se venda sozinho. 

CONTATOS!!! 



Recursos Humanos 

Recursos Financeiros 

Recursos Estruturais 

Gerenciamento/Investimento 

“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados 
diferentes.”  

Albert Einstein 



Qualidade/Inovação 
Entre as empresas que permanecem abertas após 5 anos, 86% investem em 
inovação, aponta pesquisa do Sebrae-SP. 



Para sobreviver ao longo do tempo uma empresa precisa adequar seus 
métodos, explorar novos mercados, desenvolver outros produtos entre 
outras  formas de inovar. O aquecimento da economia e o aumento da 
competitividade só reforçam essa necessidade. 

Qualidade/Inovação 

Competitividade 

Inovação 

Foco no Cliente 



Dedicação/Disciplina/Superação 

“Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É 
enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares 
desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É 
ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não 
esperar uma herança, mas construir uma história...” 

Augusto Cury 
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