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Autor do Best-seller O Poder da Ação que está no ranking dos livros mais vendidos da 
revista Veja e do jornal Valor Econômico desde o seu lançamento.

É o criador da revolucionária metodologia do Coaching Integral Sistêmico (CIS®), que já 
impactou mais de 250 mil pessoas pelo mundo. O CIS é tido como o futuro do coaching 
por conquistar, em curto prazo, resultados muito maiores e efetivos do que o coaching 
tradicional.

No meio empresarial, é reconhecido como uma autoridade em temas como Coaching, 
Liderança, Negociação, Relações Humanas e Gestão Eficaz de Pessoas, e já realizou 
consultoria em cerca de 500 empresas ao longo de seus quase 20 anos de carreira 
nesse segmento.

SOBRE O EBOOK
Este e-book tem o objetivo de lhe ajudar a fazer parte do grupo de pessoas 
que decidiram ganhar muito dinheiro em qualquer momento econômico. Em 
cinco tópicos, o Master Coach Paulo Vieira ajudará você a conquistar muito 
sucesso, estabelecendo Metas e Objetivos.

Sobre o autor
Paulo Vieira 
Escritor e conferencista internacional, 
Paulo Vieira é Ph.D. em coaching pela 
Florida Christian University (FCU) e é 
um dos mais conceituados coaches do 
Brasil. Ao longo dos últimos 18 anos, vem 
acumulando mais de 10.500 horas em 
sessões individuais de coaching.
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SOBRE A FEBRACIS

Maior instituição de coaching da América Latina, a Febracis atua na formação 
de profissionais de coaching, com certificação emitida pela universidade 
americana Florida Christian University (FCU).

A instituição capacita os coaches para atender com excelência e 
responsabilidade, formando novos profissionais da área, com foco em 
transformar vidas.

Com estrutura diferenciada, a Febracis possui um moderno Centro Conceito de 
Coaching, com vasta literatura sobre o assunto, museu de coaching e salas de
treinamento.

A empresa oferece cursos nas áreas de Business, Coaching e Inteligência 
Emocional, com matriz em Fortaleza e sedes em Brasília, Porto Velho, São 
Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Orlando (EUA).
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1 – Conhecimento é fundamental
Para fazer sua carreira ou sua empresa prosperar é preciso, primeiramente, 
que você decida por isso. Quando se fala em decisão, fique atento à seguinte 
frase: “Tudo que eu não tenho é pelo que ainda não sei, porque, se soubesse, 
já teria.”

O dinheiro, o cargo, os clientes ou o emprego que você ainda não tem é pelo 
que lhe falta saber. Por isso, para alcançar seu sucesso financeiro é necessário 
ter conhecimento.

Lembre-se de que “a vontade de se preparar deve ser muito maior do que 
a vontade de vencer”. Não basta apenas querer ganhar dinheiro e vencer, é 
necessário se preparar buscando conhecimento, lendo e estudando sobre o 
seu objetivo.
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2 – Estabeleça metas
O que separa as pessoas que realizam das que não realizam? Por que 
alguns profissionais levam mais tempo que outros para realizar as mesmas 
atividades? Grande parte disso se deve à capacidade de estabelecer e realizar 
metas da maneira correta. 

A maioria das pessoas está vivendo um dia após o outro, sem saber para onde 
estão indo. Algumas delas talvez até cheguem a lugares tremendos, mas, por 
não saberem que isso fazia parte das suas metas, não curtem nem vibram por 
suas conquistas.

Abaixo é possível perceber melhor como essas pessoas se diferenciam das 
que possuem metas bem definidas:

Pessoas sem metas
Lamentam-se 24 horas por dia;
Fazem-se de vítima;
Não celebram as conquistas;
Trabalham para sobreviver;
Satisfazem-se com qualquer coisa.
 
Pessoas com metas
Possuem estilo de vida de sucesso;
Olham para frente e não para o passado;
Não sem lamentam;
Não se detém a problemas;
Têm propósito de vida;
Fazem tudo valer a pena.
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3 – Sonhe alto
A realização das suas metas possui os 
seguintes estágios neurológicos: sonho, 
visão, objetivo e ação. Muitas pessoas 
querem chegar à ação sem sequer fazer a 
primeira etapa: sonhar sem impor limites!

O que te inspira? Uma casa, um carro novo, 
sua família? Não viva seus dias sem ter 
um sonho, pois isso pode levar você aos 
extremos: tornar-se uma pessoa muito 
amarga, dura e pessimista ou alguém que 
leva tudo na brincadeira.
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4 - Querer não é poder
Você quer ter um corpo sarado e definido? 
Quer ganhar duas a quatro vezes mais do 
que ganha hoje? Quer ter uma família feliz? 
Provavelmente sim, não é? Mas a pergunta 
certa não é se “você quer?” e sim “o que 
você mais quer?”

Você precisa definir qual a sua prioridade: 
ter uma família feliz ou passar o final de 
semana inteiro num bar com seus amigos? 
Só realiza quem sai da zona de conforto, 
enfrenta o desprazer e paga o preço.
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5 – Trace um plano de ação
Ao definir as metas em sua vida é preciso traçar um plano de ação, estabelecendo 
de cinco a dez perguntas para cada meta (ex: “o que fazer?”, “como fazer?”, “por que 
fazer?”, “com que finalidade?”).

Existem pessoas que começam o ano sem ter suas metas definidas. Isso é 
loucura! É como dirigir à noite sem farol, podendo cair numa ribanceira por não 
enxergar um palmo à sua frente.

“Tem poder quem age!” Não adianta definir suas metas e não agir com o objetivo 
de alcançá-las. Se você ficar em casa, deitado e esperando apenas Deus agir, não 
chegará a lugar algum. 

“Tem mais poder ainda quem age certo!” É preciso ter conhecimento e sabedoria 
ao estabelecer um plano de ação. Para você alcançar suas metas de forma rápida, 
é fundamental que comece pela mudança mais significativa. Se seu casamento 
está em crise, qual a coisa mais importante que você precisa fazer para que ele 
mude? As vezes, uma atitude importante vale por 30.
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mAIS CONTEÚDO
Clique e tenha acesso

SAIBA MAIS

Esse conteúdo faz parte da 
sequência de vídeos “Metas, 
Objetivos e Foco” disponível no 
YouTube. Inscreva-se em nosso 
canal e fique por dentro de todos 
os vídeos.

GOSTOu DO E-BOOK?

YOUTUBE.COM/PAULOIPV
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http://www.febracis.com.br/
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