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The 50 Billion Dollar Man
 Dan Peña é um milionário excêntrico

 De origem Mexicana, vive num castelo na Escócia, e há mais de 20 

anos que é um treinador de empresários de topo

 O título que ele reclama surge da soma dos montantes que os seus 

estudantes afirmam ter ganho devido aos ensinamentos dele

 O que se segue é um conjunto de “Penaisms” e uma exploração 

pessoal sobre os mesmos



1 - Perfection Equal Paralysis

Perfeccionismo implica Paralisia

 Investigar é fácil. Avançar é Arriscado.

 Quem mais Investiga, menos Investe

 Zona de Conforto é confortável, mas...

 Efeito da internet na Due Diligence... Aumentou o tempo!

 Há que fixar prazos. E cumprir. Mesmo que não esteja “perfeito”

Just Do It!



2 - What gets Measured gets Accomplished

O que é Medido é Alcançado

 Objectivos SMART – Específicos, Mensuráveis, Alcançáveis, 

Realísticos, Temporais

 Como comer o Elefante?

 Sucesso implica Disciplina.

É preferível a Dor da disciplina do que do Arrependimento.

O que é importante tem que ser Medido!



3 - You Can do anything you want…

... You have Passion for
Pode fazer tudo... tudo aquilo por que estiver Apaixonado.

 Não terão sucesso se não gostarem da tarefa

 Não é trabalho se estão apaixonados pelo que fazem

 Só fazemos mudanças por 2 motivos: Inspiração ou Desespero

 Se querem mandar os miúdos para um colégio melhor, se querem 

tomar conta da vossa mãe quando ela tiver demência... Tudo isso 

implica Dinheiro. Não “Zen”.



4 – Focus on the Few, not the Many

Foca-te em poucas tarefas, Não faças tudo

 Grande erro do empreendedor: Dispersão

 Sejam super-bons em 1 Coisa. Em quantas? 1

 Não percam Tempo com o que não podem Mudar

 Organizem o dia. Actividades mais importantes enquanto tiverem 

energia, as mais repetitivas e passivas para o fim

Foco

Disney
Ford
Musk

Churchill
Einstein
Shakira
CR7



5 - Practice Success, before you’re successful

Pratica o Sucesso, antes de ser Bem Sucedido

 O único local em que o Sucesso vem antes do Trabalho é o Dicionário

 Respeito inspira Respeito

 Profissionalismo gera Referências

 Procure um ambiente favorável.

 Querem um carro? Vão a um stand e sintam o cheiro!

Sucesso é sobretudo um processo interior







What?
Why?
How?



6 - Self-esteem is the key to high performance

Auto-Estima é a chave para o Elevado Desempenho

 Vejam-se aos espelho. E gostem do que é reflectido!

 Vistam-se bem, de acordo com a imagem que querem projectar

 Tenham-se em boa conta. Sejam exigentes convosco. Duros até.

 Rodeiem-se de pessoas melhores do que vocês. E superem-nos.

 Não é trabalho se estou apaixonado pelo que faço!

Amem-se. E sejam correspondidos.



7 - Show me your Friends, I will show you your Future

Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem serás

 Nós somos a média das 5 a 10 pessoas mais próximas

 Analisem o dia de hoje.

As pessoas com quem falaram contribuem para os vossos objectivos?

 Foco: Pessoas que cumpram objectivos, Profissionais ou Pessoais

 Rodeiem-se de quem tenha uma Missão semelhante

Tenham um Mentor



Agradecimento

Muito obrigado pelo vosso tempo!

Ricardo Campelo de Magalhães
campelodemagalhaes@gmail.com

(mail para pedir apresentação)  .


