
OITO COISAS QUE AS PESSOAS ESPECIALMENTE BEM SUCEDIDAS 
FAZEM 

(traduzido e adaptado de "8 Things Remarkably Successful People Do” de Jeff Haden, no 
sitewww.inc.com) 

  

1. Elas não criam planos alternativos 

Planos alternativos deixam você dormir mais sossegado a noite. Também podem ajudar a 

encontrar saídas imediatas se o tempo piorar. 

Mas você vai trabalhar com menos empenho no seu plano principal simplesmente porque você 

tem um plano alternativo... Um comprometimento total – sem redes de proteção – vai fazer 

você trabalhar muito mais concentrado do que imaginaria possível. 

Se algo errado acontecer (e o “pior” nunca é tão ruim quanto se imagina) acredite que você 

vai encontrar uma solução adequada. Na mesma medida que  você continuar trabalhando 

duro e aprendendo com seus erros, com certeza você vai achar a saída. 

2. Elas fazem o trabalho... 

Você pode ser bom com um esforço básico. Você pode ser bem melhor com um pouco mais de 

esforço. 

Mas você não pode ser realmente grande – em qualquer coisa – se não colocar uma dose 

inacreditável de esforço direcionado. 

Arranhe a superfície de qualquer pessoa com raras habilidades e você vai encontrar alguém 

que colocou milhares de horas de esforço para desenvolver estas habilidades. 

Não existem atalhos. Não há sucesso do dia para a noite. Muitos já ouviram falar do principio 

das 10.000 horas, mas poucos o seguem... exceto as pessoas especialmente bem sucedidas. 

Então comece o trabalho agora. O tempo está passando. 

3.  ...e elas trabalham ainda mais. 

Todo empreendedor bem sucedido que conhecemos pessoalmente trabalha mais do que a 

média – muito mais. Eles têm uma longa lista de coisas que desejam que sejam feitas. 

Portanto, devem alocar muito tempo também para isto. 

Melhor que isto, elas querem colocar muito tempo nisto. 
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Se você não se esforça tanto, os outros vão considerar que seu objetivo não é especialmente 

importante para você – ou então não é tão difícil de ser atingido. De qualquer maneira, seu 

sucesso não seria memorável. 

4. Elas evitam a maioria 

Sabedoria convencional leva a resultados convencionais. Juntando-se à maioria – não importa 

qual a mais recente tendência ou a mais “quente” oportunidade – este é o caminho para a 

mediocridade. 

Pessoas de sucesso acima da média normalmente fazem o que as outras pessoas não fazem. 

Eles vão aonde os outros não vão porque lá a concorrência é menor e muito maior a chance 

de sucesso. 

5. Elas começam pelo fim... 

Sucesso razoável normalmente é baseado no estabelecimento de metas razoáveis. 

Decida o que realmente você quer: ser o melhor, o mais rápido, o mais barato, o maior, seja 

o que for. Mire no principal. Decida aonde você quer chegar.  Esta é a sua meta. 

Agora você pode trabalhar de volta e examinar cada degrau do seu caminho. 

Nunca comece com metas pequenas. Você tomará melhores decisões – e vai achar mais fácil 

trabalhar mais duro -  quando sua meta representar um grande sucesso. 

6. ... e não param por lá. 

Atingir uma meta – não importa quanto difícil tenha sido – nunca é o fim para pessoas bem 

sucedidas. Atingir esta meta  apenas cria uma plataforma de lançamento para outra meta 

também ambiciosa. 

O processo que leva você a se tornar bem sucedido numa área irá lhe fornecer habilidades e 

rede de contatos para também ser bem sucedido em várias outras áreas de negócios. 

Pessoas bem sucedidas não tentam vencer apenas uma corrida. Elas esperam e planejam 

vencer também as corridas subsequentes. 

 7. Elas vendem. 

Uma vez perguntamos para certo numero de empresários e de CEOs qual a capacidade que 

mais contribuiu para o seu sucesso. Cada um deles  respondeu que era a habilidade de 

vender. 



Tenha em mente que vender não é manipular, fazer pressão ou adular. Vender é explicar a 

logica e os benefícios de se tomar uma decisão ou assumir uma posição. Vender é convencer 

outras pessoas a trabalhar com você. Vender é superar objeções e obstáculos. 

Vender é o fundamento do sucesso pessoal e nos negócios: saber como negociar, como lidar 

com o “não”, manter a confiança e a autoestima em face da rejeição, comunicar-se 

efetivamente com uma ampla gama de pessoas, construir relações duradouras... 

Quando você realmente acredita na sua ideia, sua empresa, ou você,  não precisa ter um 

grande ego ou uma personalidade forte. Você não vai mais precisar “vender”. 

Você apenas precisa comunicar 

8. Elas nunca se gabam 

Admitem ter errado. Sabem se desculpar. Têm grandes sonhos. Admitem que devam o 

sucesso também aos outros. Riem de si mesmos. Pedem ajuda. 

Falham. 

E tentam novamente. 

  

 


