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INTRODUÇÃO

Caro leitor,

O que você lerá neste livro faz parte de uma coletânea 

de áudios que mudou minha vida há mais de uma dé

cada. Essa coletânea trata dos princípios de empreende

dorismo e de lições de vida atemporais. As informações 

aqui contidas fizeram-me ver o mundo de uma maneira 

diferente.

Para um menino de 18 anos, o aprendizado aqui conti

do causou uma transformação mental. Por já ter passado 

pelo processo, acredito que esses ensinamentos podem 

fazer a diferença na sua vida também.

As ideias apresentadas neste livro já ajudaram mais 

de um milhão de brasileiros a melhorar a autoestima e 

a acreditar mais em si mesmos e em seus sonhos. Tenha 

certeza de que aqui estão os princípios que guiarão você 

na conquista do sucesso que sempre almejou. Desejo 

que o efeito dessa mudança de mentalidade seja o mes
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| MENTALIDADE14 

mo que eu tive – e que foi incrível! O segredo é iniciar 

o processo passo a passo, para, depois, os novos hábitos 

criados obrigarem você a continuar mudando. A decisão 

está em suas mãos.

A origem deste livro começa com minha história. Você 

vai saber quem eu sou, de onde venho, como consegui 

minha independência financeira e por que estou compar

tilhando isso tudo com você. 

Considero que minha vida empreendedora começou 

quando eu tinha 17 anos. Eu estava procurando uma ma

neira de ganhar algum dinheiro para poder usar o carro 

que meu pai deixou para trás, quando se separou de mi

nha mãe. Eu precisava de dinheiro para colocar combus

tível e assim poder usá-lo nos finais de semana para sair 

com meus amigos.

Minha primeira motivação foi essa. Se você não estiver 

motivado, nenhuma ação será tomada. Você precisa ter 

motivos para se mexer, para mudar ou progredir. Se isso 

não estiver entre as suas prioridades, nada vai acontecer 

na sua vida e você vai continuar do mesmo jeito. Eu que

ria ganhar dinheiro, porém sabia que não conseguiria um 

emprego, porque ainda não tinha me formado no Ensi

no Médio e não tinha experiência em nada. No entanto, 

sempre me considerei empreendedor. Sabe aquele meni

no cheio de ideias? Pois é, era eu!

Quando adolescente, com meus 15 anos, tinha vontade 

de ir à praia; então, pedia emprestada uma camionete e 

saía pelo bairro catando papelão, jornal velho e revistas, 
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PABLO PAUCAR | 15 

de porta em porta, para vender e ganhar uns trocados. Isso 

já era o suficiente para eu viajar e me divertir com meus 

amigos. Viver com pouco e de forma descomplicada pode 

ser uma maravilha, em alguns casos. Eu simplesmente não 

me importava com viagens de carona ou de ônibus no me

lhor estilo pau de arara, sem portas nem janelas, algo típi

co daquela época em meu país, o Equador – até galinha se 

levava no teto desse tipo de ônibus!

Com 17 anos meu instinto empreendedor estava mais 

aguçado, e minha necessidade de dinheiro era ainda 

maior. Foi quando me lembrei de meus vizinhos, que an

tes guardavam os jornais e as revistas para eu vender, e fui 

procurálos novamente, dessa vez para falar sobre entrega 

de queijo. Isso mesmo! O pai de um amigo tinha uma fa

zenda e ele produzia laticínios – queijos, iogurtes e outras 

coisas. E lá fui, oferecer o serviço de entrega em domicí

lio, com o argumento de que isso os pouparia de enfrentar 

longas filas no supermercado.

Desde muito novo percebi que oferecer solução para 

um problema até então não percebido pode se tornar um 

negócio e uma fonte de renda. Eu estava oferecendo o 

benefício da obtenção do queijo sem o desconforto e o 

esforço de sair de casa. Usando a mesma lógica, eu ven

dia o iogurte para meus colegas de aula. Eles iam jogar 

futebol no recreio e, no final, lá estava eu, com o iogurte 

fresquinho, poupando-os de subir até a cantina, que fi

cava no último pátio da escola, para tomar refrigerante. 

Eles compravam porque eu os convencia de que consu
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| MENTALIDADE16 

mir iogurte era a opção mais saudável, além de dar muito 

menos trabalho.

Era engraçado que, mesmo sem saber, eu estava ini

ciando uma atividade que iria gerar muito dinheiro em 

minha vida. Estava literalmente criando meu destino, de

finindo o que eu iria fazer o resto da minha vida. Depois 

dessa história, podese imaginar que não fazia o menor 

sentido eu me formar em uma faculdade e simplesmente 

me jogar em um emprego estilo CLT, não é mesmo? Eu 

gostava de pessoas, de comércio, de vendas e, é claro, de 

dinheiro entrando no meu bolso todos os dias.

Pouco tempo depois, eu ainda estava procurando 

meios de expandir, de progredir e de continuar empreen

dendo. Eu já estava perto de me formar no Ensino Médio 

e sabia que se fosse para a faculdade, como minha mãe 

tanto queria, iria precisar de mais dinheiro. Caso eu fosse 

montar um negócio próprio, como meu pai tanto queria, 

também iria precisar de capital inicial.

Eu acredito que quem procura, acha. Portanto, minha 

pergunta para você é: Você já encontrou a oportunidade 

que vai cuidar de você e de sua família no futuro? Se 

a resposta é não, a próxima pergunta é: Quanto tempo 

você investe semanalmente procurando essa oportuni

dade? Se você diz: “Quero mudar”, mas não busca esse 

sonho com persistência, isso tudo pode se tornar uma 

ilusão, pois nada que vale a pena acontece por acidente 

ou por milagre. Você não vai topar com o sucesso da 

noite para o dia, o sucesso não é uma casualidade, a fe
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PABLO PAUCAR | 17 

licidade não vem por acidente, a riqueza não acontece 

por acaso. São metas e objetivos bem planejados e de 

longo prazo.

Preciso deixar claro uma coisa: muitas pessoas con

fundem orientações para o sucesso com autoajuda. Não 

é isso que eu quero que aconteça aqui – embora ambas 

sejam necessárias, pois como definir “mudança de vida” 

sem um pouco de autoajuda? Por exemplo, essa mudança 

pode significar perder peso. Para conquistar esse objetivo, 

é lógico que você vai precisar de motivação, e, ao mes

mo tempo, de instrução, método e da sequência certa de 

ações que levarão você na direção apropriada... Por isso, 

acredito, sim, na autoajuda (motivação) e nas instruções 

(informação concreta e prática do que fazer). Resumin

do, você precisa do conhecimento certo e de vontade ou 

de motivação para iniciar. Contudo, é primordial que os 

coloque em prática da maneira correta, para então ter o 

resultado que tanto almeja.

Bem, voltemos à minha história. Certo domingo, achei 

nos classificados um anúncio de um trabalho que oferecia 

um pagamento muito bom e que parecia interessante. Era 

uma proposta bem atrativa, mas não especificava direito 

do que se tratava. Mesmo assim, compareci à entrevista 

porque fiquei muito curioso. A pessoa que falou inicial

mente comigo e que me explicou sobre o negócio era 

um médico mexicano; eu saí muito entusiasmado daque

la apresentação, com o objetivo de conseguir o capital 

inicial para começar o empreendimento.
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| MENTALIDADE18 

Sabe aquela pessoa que vai mudar sua vida? Ela pode 

estar mais perto do que você imagina. Aquela frase: “O 

mestre aparece quando o aluno está pronto”, pode, de 

fato, ser verdadeira. Sem eu saber, meu mentor estava pa

rado bem ali na minha frente, ensinandome coisas pro

fundas sobre a vida e sobre o sucesso. Com o tempo, ele 

se tornou meu amigo e pude compartilhar com ele muitas 

lições valiosas. Ele me orientou sobre quais livros eu de

veria ler, quais cursos fazer, como me vestir, como falar e 

como pensar, para que minha vida pudesse se transformar. 

Isso fez total diferença nos meus resultados, pois com ele 

aprendi a estabelecer metas, a mudar meu modelo mental 

e a me tornar mais disciplinado, para buscar meus sonhos 

com persistência.

O ser humano pode não ter os recursos, mas ele é recur

sivo, isto é, hoje você pode não falar outra língua, enten

der sobre negócios, internet, marketing ou vendas... Você 

pode estar sem dinheiro, não ter os contatos, tampouco as 

habilidades para aproveitar uma grande oportunidade e, 

mesmo assim, acabar dando certo naquela empreitada. Eu 

não tinha dinheiro para iniciar, todavia, era engenhoso, ti

nha imaginação e, sobretudo, sempre fui muito persistente 

e determinado.

Aquela proposta que meu mentor apresentou requeria 

um pequeno capital para iniciar e eu não tinha esse dinhei

ro, porém, naquele dia, quando cheguei em casa, encon

trei o cheque da pensão que meu pai havia deixado em 

cima da mesa da cozinha. Nós usávamos aquele dinheiro 
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para comprar comida todas as semanas. Como sempre pre

feri pedir perdão a permissão, peguei o cheque e me lancei 

naquele negócio que eu tinha visto horas atrás, decidi ini

ciar. A partir daquele momento, eu fazia parte da equipe de 

vendas do meu novo amigo e mentor, do qual me tornei um 

aluno dedicado.

Descobri que aqueles vizinhos que compravam quei

jo poderiam se tornar clientes dos meus novos produtos. 

Sem saber, eu estava utilizando uma estratégia de marke

ting muito efetiva, pois é muito mais fácil vender mais ou 

novos produtos para alguém que já é seu cliente do que 

conseguir novos. O que notei com o passar do tempo e 

em todos esses anos de experiência com vendas é que 

aquela pessoa que já comprou algo com você tem muito 

mais chances de voltar a comprar comparado a alguém 

que nunca comprou antes.

Assim acabei montando minha equipe de vendas, 

como contarei no Capítulo 8, grande parte dela se de

senvolveu na divisa com o Peru. Entretanto, em 1995, 

houve um conflito entre Equador e Peru que quase se 

transformou em uma guerra, e perdi todo o trabalho de 

um ano, pois, como a economia estava instável e havia a 

iminência de guerra, a equipe desistiu. Isso fez com que 

surgisse a ideia de sair do país, pois as coisas estavam se 

complicando.

Então, em 1996, escolhi o Brasil para fazer minha pri

meira empreitada internacional, sendo Curitiba a cidade 

eleita. O motivo da escolha dessa cidade nada teve de es
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| MENTALIDADE20 

pecial. Víamos alguns equatorianos buscando estudar em 

uma universidade de lá, era dessa forma que ouvíamos 

falar dela, e era tudo o que eu sabia da cidade.

Apenas um detalhe: eu não falava português e não co

nhecia sequer uma pessoa lá. Cheguei a Curitiba, quase 

morri de frio no primeiro inverno, deparei com a econo

mia mais cara da América Latina, e as pessoas na cidade 

eram reservadas, o que tornava meu trabalho muito mais 

difícil. Comecei a entrar em desespero. Em meio a esse 

turbilhão, tive a ideia de panfletar para divulgar meu ne

gócio e fazer clientes. Fui parar na esquina do Shopping 

Mueller com uma bolsa cheia de panfletos, óculos, boné 

e protetor solar. Foi então que me tornei o panfletista mais 

maluco do mundo.

Eu ficava nos semáforos e ia correndo entre os carros, 

entregando os papéis aos dois lados do corredor. Quando 

o sinal abria, eu voltava para o começo. Após os quinhen

tos primeiros panfletos, eu esperava que pessoas se inte

ressassem pelo meu negócio ou pelo meu produto... O 

que não aconteceu. Fiquei muito triste, mas, ainda assim, 

não desisti. No dia seguinte, entreguei mil deles e, final

mente, algumas pessoas começaram a me ligar. Porém, 

como eu não falava português, as pessoas não entendiam 

o que eu dizia, e desligavam na minha cara.

No terceiro dia, entreguei 2 mil panfletos e mais pes

soas me ligaram: algumas desligavam por não entender 

o que eu falava, outras tinham paciência para tentar me 

entender e outras ainda queriam conhecer meus produ
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tos. Como meu português era falho, eu não conseguia 

anotar direito os endereços para fazer as visitas e acabava 

perdido na cidade, sem conseguir chegar até os possíveis 

clientes. Voltava frustrado e a única coisa que tinha em 

casa para comer era macarrão instantâneo. Foram dias 

difíceis. Resolvi mudar a estratégia: decidi entregar 4 

mil panfletos em um dia. Foi então que a coisa começou 

a funcionar. Comecei a conquistar um cliente por dia. 

Quanto a esse episódio, uma lembrança sempre surge. 

Lembrome de uma vez em que uma pessoa desceu do 

carro e me chamou:

— Ei, menino, vem cá! Quero falar com você.

Eu fui.

— Nunca vi ninguém panfletar como você! Você não 

joga fora os panfletos no meio do dia em alguma lixeira, 

para dizer que terminou o trabalho. Você não coloca mais 

de um panfleto por carro para não desperdiçar e, quando 

alguém não gosta, amassa e joga fora o panfleto, você o 

recolhe, desamassa e coloca no carro seguinte. Você sai 

correndo quando o sinal abre para dar tempo de chegar 

à frente antes que ele feche para começar tudo de novo. 

Eu preciso de um menino panfletista como você na minha 

empresa. Quanto você cobra para panfletar?

Nesse momento, eu não sabia se ria ou chorava, até 

porque eu lembrava de minha mãe pedindo para eu voltar 

para casa o tempo todo, e também porque eu sabia qual 

era a comida que me aguardava todos os dias. Eu sabia 

que o que eu estava fazendo era definitivamente o tra
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balho mais árduo que eu tinha feito na vida. Foi quando 

respondi para o senhor:

— Cobro um dólar por panfleto. — Virei e fui embora.

Saí pensando: esse cara não sabe aonde eu vou chegar, 

e hoje com certeza posso afirmar que esse senhor não 

conseguiria imaginar os lugares que visitei, as pessoas 

incríveis que conheci, nem imaginaria que estou escre

vendo este livro; eu também nunca mais soube da vida 

dele, pois ele nunca mais apareceu onde eu panfletava. 

Por isso, se você vir um menino panfletista na rua, não o 

subestime, as aparências podem enganar... E muito.

O tempo passou e os ensinamentos do meu mentor 

aplicados com disciplina e persistência fizeram com que 

eu liderasse uma equipe de milhares de pessoas espalhada 

em dez países e conquistasse minha liberdade financeira.

Alguns anos atrás, eu percebi que existia um número 

enorme de gente iniciando sua jornada empreendedora. 

Elas, provavelmente, estariam passando pelas mesmas di

ficuldades que eu passei. Foi então que senti a neces sidade 

de compartilhar meus conhecimentos, por intermédio de 

áudios e vídeos na internet. O objetivo era encurtar a cur

va de aprendizado e crescimento dessa nova geração de 

empreendedores e evitar que cometesse os mesmos erros 

que eu, ajudandoa a conquistar seus objetivos de manei

ra mais rápida e sustentável.

A partir de todo o conhecimento adquirido nessa jor

nada de mais de duas décadas de empreendedorismo, 

surgiu o meu programa de treinamento: Mentalidade 2.0. 
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Ele está transformado neste livro e você pode ouvilo na 

íntegra no site: www.cdsmentalidade.com.br.

Tenho certeza de que este livro vai gerar um impacto 

positivo na sua vida, se você se dedicar a estudálo com 

disciplina. Como eu disse antes, aqui estão todos os prin

cípios que mudaram minha vida e que podem mudar a 

sua também. O melhor presente que você pode dar a sua 

família é se tornar uma pessoa vencedora, pois quando 

você ganha, sua família, seus amigos, seu bairro e até seu 

país também ganham. Meu desejo é que sua luz comece 

a brilhar e que juntos iluminemos ainda mais vidas.
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A ARMADILHA
DOS 40 ANOS

1
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Desde pequena, Maria aprendeu que se ela 

se esforçasse, estudasse, fizesse faculdade 

e tivesse uma boa formação, ela teria as melhores opor

tunidades no mercado de trabalho e seria mais com

petente. Isso significava que quanto mais diplomas ela 

tivesse, melhor a empresa que atuaria ou até mesmo 

conseguiria um bom cargo num concurso público... 

Essa era sua percepção do caminho do sucesso. Assim, 

ela acreditava que deveria trilhar sua jornada para che

gar ao emprego tão desejado, mas aos 40 anos viuse 

presa numa armadilha.

Ela sai de casa com os filhos ainda dormindo, enfrenta 

um trânsito horrível, chega ao emprego e fica lá oito horas 

com um chefe de quem não gosta. Na saída, mais uma 

vez o trânsito caótico, para, no final do dia, encontrar os 

filhos dormindo. Ela literalmente sentia que sua casa esta

va mais para um hotel, afinal, a única coisa que ela fazia 

lá era comer e dormir...
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Maria liga a televisão apenas para fugir da própria rea

lidade, assiste a reality shows, come alguma coisa con

gelada para não ter de lavar louça. E assim foi durante 

quarenta anos. Ela viveu tudo isso somente para descobrir 

que a aposentadoria – aquilo que seria sua garantia de 

segurança e sucesso e que lhe permitiria viver “seus anos 

dourados” no melhor dos casos, se tornaria 40% do que 

ela recebia anteriormente – e seria utilizada, na grande 

maioria das vezes, para comprar remédios. 

Ela se enredou na percepção de que a vida passou, e 

de que o inconsciente coletivo de fazer o que é social

mente esperado transformouse em uma prisão. Isso sem 

contar que podem ter acontecido inúmeras outras coisas: 

o plano de carreira se perdeu no caminho, ela perdeu o 

emprego, ficou sem salário fixo, sua renda mensal ficou 

insuficiente, e era o único suporte que ainda tinha.

Talvez você, assim como eu, já tenha ouvido que estu

dar é a garantia de sucesso. Talvez tenham te falado que 

a melhor coisa era ter um salário fixo, pois isso traria se

gurança. Talvez você seja uma das pessoas que cresceram 

escutando sua família falar sobre como seria bom ser um 

funcionário público.

Por que vivemos uma vida assim?
A causa desse problema é a educação tradicional. O 

século passado foi o século do emprego; as pessoas que

riam ser empregadas por grandes empresas e praticamente 

não existia o termo “empreendedorismo”. Nessa época, 
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foi ensinado que a maneira de garantir sua estabilidade era 

estudar muito, acumular o máximo de diplomas e seguir 

carreira numa empresa de boa reputação, ou no governo.

A geração babyboomer tinha como principal objetivo 

acumular dinheiro. Ela surgiu logo depois que os soldados 

voltaram para casa após a guerra; houve o nascimento de 

um bilhão de bebês, entre 1945 e 1962, originários dessa 

geração. Essas pessoas são as que valorizaram o empre

go fixo e a estabilidade, tudo com o propósito de juntar 

riquezas. O resultado disso foi a perda de qualidade de 

vida, de tempo com a família e, até mesmo, de saúde. 

Um preço alto a se pagar, com filhos crescendo e acom

panhando os pais nessa correria. Essa mentalidade vem 

passando de geração a geração, e é o que eu costumo 

chamar de “a herança da mentalidade de empregado”.

A mentalidade de empregado foi originada em função 

de nossa educação. A escola tradicional foi moldada se

guindo o modelo prussiano, o qual era formado a partir 

de treinamentos para a guerra – o exército da Prússia foi 

treinado dessa forma. Com a Revolução Industrial, houve 

a necessidade de treinar pessoas para trabalhar nas fábri

cas. Então, percebeuse que adaptando o modelo prussia

no para as escolas, conseguiamse operários para exercer 

funções repetitivas, mecânicas, impedindose, assim, que 

criatividade, espontaneidade e opiniões atrapalhassem a 

velocidade de produção.

Dessa maneira foi criada a metodologia de ensino tra

dicional, que busca moldar pessoas para trabalhar nas fá
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bricas. Veja a quantidade de semelhanças que temos nes

se modelo: instalações com muros, horários para entrar 

e para sair do trabalho e também para breves descansos, 

uniformes, avaliação baseada num cronograma rígido e 

predeterminado, silêncio durante as aulas e obediência 

ao professor.

Então, pergunto a você: Quantas coisas que você 

aprendeu no passado estão travando seu progresso? A 

vida evolui se você aprende e desaprende. Nosso cérebro 

é como um computador que está vazio e vai sendo car

regado com arquivos de “terminações.exe”. Essas termi

nações significam que os arquivos são executáveis; eles 

vão executar comportamentos. O problema se dá quando 

esses arquivos são muito antigos, como um PowerPoint, 

que não roda mais, ou como um WhatsApp, que precisa 

ser atualizado.

Já pensou se algum deles vier com vírus? Com vírus de 

descrença, de medo, de incapacidade ou de negativida

de? Nós precisamos nos livrar desses programas e desa

prender aquilo que não funciona mais. Não ter dinheiro é 

ruim, mas a ignorância é o pior que pode acontecer a uma 

pessoa. Agora, imagine estar sem dinheiro e ser ignorante. 

Vou dizer uma coisa: O sucesso deve ser estudado, tanto 

quanto a Matemática ou a Medicina. O grande problema 

é que as pessoas pensam que para ficarem ricas, basta 

trabalhar duro. E esquecem que a riqueza, assim como a 

felicidade ou mesmo um casamento feliz, são temas de 

estudo e podem ser conquistadas seguindo uma “receita”.
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Tenha clareza de onde você está e tome uma atitude
Obter a informação e se certificar de que ela esteja cor

reta podem fazer toda a diferença. A informação que vem 

em forma de livros só pode ajudar se você desenvolver o 

hábito de ler todos os dias. Porém, algumas pessoas pre

ferem assistir à TV e essa é a mudança que devem fazer. 

Não existe diferença entre o cego incapaz de enxergar 

o caminho e aquele que enxerga, mas não quer seguir o 

guia; os dois se perdem. Assim, também não há diferença 

alguma entre aquele que não pode ver as letras daquele 

que mesmo sendo capaz de enxergar não quer ler. Ambos 

ficarão sem aquela informação. Acredito que o verdadei

ro analfabeto poderia ser aquele que, tendo opção de ler 

e aprender como melhorar seus resultados, ainda assim 

prefere assistir à novela.

Nós aprendemos com tudo o que nos rodeia. Tudo 

é informação e ela chega por meio dos cinco sentidos: 

tudo o que tocamos, vemos, sentimos, ouvimos ou expe

rimentamos é informação. Aprendemos apenas observan

do, percebendo o que acontece a nossa volta. Uma das 

melhores maneiras de aprender é observar a nossa vida, 

nossa própria experiência, nossos erros e acertos. Olhar 

para nosso passado e deixar que ele nos ensine. Contudo, 

muitas pessoas o levam como um fardo. Deixe que ele se 

torne apenas uma fonte de aprendizado. Aquilo que você 

fez de errado só vai prejudicálo se você continuar insis

tindo no erro. A pergunta é: Se você já descobriu que o 

caminho que está seguindo não o conduz para onde você 
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quer ir, quanto tempo mais você vai esperar para tomar 

uma atitude e corrigir o rumo?

Meu mentor costumava me fazer a seguinte pergunta: 

Você já pegou um ônibus errado alguma vez? Alguém fa

lou que aquele ônibus levaria você para o destino deseja

do? Assim como alguém disse que você tinha de estudar, 

tirar boas notas, fazer faculdade, conseguir o emprego es

tável, se comportar, cumprir todas as obrigações e esperar 

a aposentadoria. As pessoas dizem isso o tempo inteiro, a 

sociedade descreveu esse caminho como sendo florido e 

com um lindo arco-íris no final.

Entretanto, de repente, você percebe que o caminho 

não é como o descrito. E que esse arcoíris está mais para 

uma miragem um tanto cinzenta. Será que o plano tradi

cional está errado? Nesse momento, você se questiona e 

descobre que efetivamente o ônibus está indo na direção 

errada, que, no modelo tradicional, não está a vida que 

você busca, as férias que sonhou, ou a renda que merece. 

Nesse momento, você tem três opções:

Digamos que você é positivo. O cara positivo acredita 

que as coisas vão mudar do nada, afinal ele é otimista. Ele 

continua no ônibus, porque acredita que no próximo se

máforo, ele vai fazer o retorno. Ele acha que o chefe dará 

um aumento, que o próximo governo resolverá tudo, que 

a crise acabará, que os preços cairão e que sua situação 

melhorará. Ele cruza os dedos, esperando que tudo isso 

aconteça, sem que ele precise tomar uma atitude. É aque

le cara que não pagou a conta de luz, mas ele é otimista, 
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e acredita que a luz não será cortada. Ele quer ir de São 

Paulo à Bahia com 1 litro de combustível, com a luz do 

carro piscando e ele acredita que vai dar. É um otimismo 

ingênuo. Ele é o passivo.

A segunda opção é você ser negativo. Você reclama, se 

queixa, responsabiliza os outros, não se conforma de ter 

entrado no ônibus errado, mas tem medo de descer dele, 

afinal você está acompanhado de vários colegas. Será que 

realmente o caminho é o errado? Ele é o reativo.

Por fim, você pode adotar a atitude que as pessoas de 

sucesso têm: Levantar e pedir ao motorista que pare para 

você descer. Isso não é fácil e requer coragem e visão. 

É necessário reconhecer quando uma coisa não faz bem 

a você, quando um caminho e um rumo não agradam, 

quando você está se desviando de seu verdadeiro propó

sito, e ter a coragem de corrigir. Descer do ônibus não é 

uma tarefa fácil, pois você tem mais vinte conhecidos que 

estão no mesmo ônibus e que vão dizer que você ficou 

louco. Porém, preste atenção. Se já estiverem chamando 

você de louco, pode ser um bom sinal, porque os que es

tão sãos não geram as transformações que mudam a vida 

de milhões de pessoas. Precisase de certa dose de loucura 

para fazer o que Steve Jobs fez, para acreditar no que Walt 

Disney acreditou, para enxergar pelos olhos de Gandhi.

Você também pode aprender com a experiência dos 

outros. Pode não ser você a entrar no ônibus errado; você 

pode ser um mero espectador, assistindo à vida das outras 

pessoas e aprendendo com isso.
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Se estiver em determinada profissão, você não precisa 

ter uma bola de cristal para saber como será seu futu

ro. Apenas observe a vida de seus colegas mais antigos 

e você vai entender para onde o ônibus está indo. Você 

não precisa fumar durante vinte anos para saber que isso 

poderá gerar um enfisema pulmonar. Você pode ir a um 

hospital, olhar para aquela pessoa que fumou por vinte 

anos e que hoje tem câncer, para avaliar se essa fórmu

la serve para você. Você não precisa ficar quarenta anos 

num emprego para só então descobrir que a aposentado

ria não foi aquilo que prometeram. Você conhece algum 

aposentado? Como ele está? Como ele vive? Ele está feliz? 

Você quer isso para você? Observe o futuro daqueles que 

já estão onde você quer estar e faça suas escolhas.

Nossa vida é como um barco exposto ao vento das cir

cunstâncias, já dizia meu outro grande mentor, Jim Rohn 

(um renomado filósofo de negócios estadunidense que 

conheci com apenas 19 anos, num seminário em Miami, 

e que, com apenas um par de conversas, pude perceber 

o quanto era sábio. Pouco tempo depois, fiquei sabendo 

que ele tinha sido o professor de Anthony Robbins, Brian 

Tracy, de T. Harv Eker e de outros grandes líderes e treina

dores de classe mundial).

Ele costumava dizer que esse vento pode leválo a se 

chocar contra as rochas do fracasso. Você não tem o con

trole do vento, porém, você pode, sim, mudar a posição 

de sua vela. Pequenos graus no timão do barco de sua 

vida podem fazer uma grande diferença nos próximos 
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cinco ou dez anos. Observar a vida de outras pessoas 

pode ser como escutar aquele barulho de uma cachoeira 

quilômetros a sua frente. Imagine uma balsa sem remos 

nem motor indo em direção a uma cachoeira. Conseguir 

ver isso com antecedência fará com que você seja capaz 

de tomar medidas urgentes, pois a 30 metros antes de cair, 

nada mais poderá ser feito.

Para quem está procurando seguir um novo caminho e 

ser independente, desenvolver mentalidade empresarial é 

o maior desafio. Criar novos hábitos e estabelecer muita 

disciplina, mesmo que tenha de fazer certas tarefas inde

sejadas, mesmo que apareça uma atribuição difícil, mes

mo que tenha medo, mesmo que falte apoio. Este é o pon

to em que se diferenciam meninos de homens. Ninguém 

vai acordá-lo para ir trabalhar, afinal, você não tem mais 

chefes. Você precisa especificar seus objetivos e metas 

com maturidade, você escolhe o ritmo de progresso que 

quer ter e é justamente aqui que a maioria das pessoas 

desiste, pois não consegue lidar com emoções negativas.

Muitas vezes, quando os resultados não aparecem no iní

cio, e depois de algumas tentativas, as coisas conti nuam a 

não acontecer, as dúvidas e frustrações tomam conta. Quem 

conseguir superar essa mudança emocional terá sucesso. 

Não escute críticas nem opiniões negativas, pois é comum 

as pessoas a sua volta, que estão cegas e não enxergam a 

oportunidade vista por você, não acreditarem em seu in

vestimento. Um empreendedor é relativamente solitário em 

seus inícios e precisa se afastar daqueles que não apoiam 
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seus projetos. Mas, quando alcançar o sucesso, todo mun

do vai querer ficar por perto, e o reconhecimento aparece. 

Consequentemente, ele comprova que estava certo.

Desde o princípio, você precisa demonstrar compro

metimento com seus sonhos, trabalhando com seriedade 

em sua meta, tendo o desejo e decidindo fazer com que 

ele se torne realidade. A falta de seriedade e de consistên

cia faz com que muitos iniciem o caminho do empreen

dedorismo, mas poucos terminem.

Lembre que é sua responsabilidade, você precisa assu

mir 100% do controle de seu novo empreendimento. Não 

espere que outros façam aquilo que você precisa fazer, 

aprenda tudo sobre o negócio para depois delegar tarefas 

ou treinar sua equipe. Nunca pare, por motivo nenhum, 

apenas faça ajustes e continue.

Colocando o conhecimento em prática
EXERCÍCIO DE AUTOCONHECIMENTO:

VOCÊ SE CONHECE BEM?

Tratase de uma das principais perguntas que você deve 

se fazer, pois sua vida é reflexo daquilo que você é e do 

que acredita. Este livro está cheio de ferramentas que irão 

ajudálo a buscar sua melhor versão. Todavia, você não 

saberá se os exercícios aqui propostos funcionam, se não 

os colocar em prática.

Esse é o grande segredo: Tudo depende de você! Nin

guém poderá fazer isso em seu lugar, pois ninguém co

nhece melhor sua vida, seus desejos e sentimentos!
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Então, a primeira coisa que você deve fazer é assumir 

responsabilidades. Sim, este é o primeiro passo. Assuma 

as rédeas da sua vida, e assim construirá a vida que sem

pre sonhou.

Para começar, gostaria que você pegasse um papel e 

uma caneta, pensasse por um momento e respondesse as 

perguntas a seguir. Elas apontarão uma direção e ajudarão 

você a ter mais clareza.

1. ENUMERE DEZ FRASES QUE VOCÊ FALA A SI MESMO TODOS 

OS DIAS, CINCO POSITIVAS E CINCO NEGATIVAS. POR EXEMPLO:

Positivas
Eu sou merecedor de todo meu sucesso.

Estou no controle da situação.

Eu enfrento meus medos.

Negativas
Isso sempre acontece comigo.

Eu sou incapaz de fazer isso.

Eu não consigo.

2. PEÇA FEEDBACK PARA PESSOAS PRÓXIMAS.

Num primeiro momento, esse exercício pode parecer 

um tanto desafiador e estranho, mas você se surpreen

derá com aquilo que tem demonstrado aos outros. Já 

vou alertálo de que muitas pessoas evitam este exer

cício, pois, no fundo, sentem medo do que vão ouvir. 
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Porém, gostaria que você não tivesse medo de pergun

tar. As respostas vão ajudálo a melhorar cada vez mais 

como pessoa, pois você saberá onde precisa tomar uma 

atitude.

Escolha algumas pessoas em quem realmente confie e 

que aprecie, que conheçam bem você, e faça as seguin

tes perguntas:

Você acha que o que eu faço hoje me ajudará a atingir 

meus objetivos?

Eu poderia melhorar minha performance de alguma ma

neira? Como poderia fazer isso?

Em sua opinião, existe algo que eu deva parar de fazer?

Você acha que posso estar me sabotando de alguma maneira?

3. ANALISE SEUS RESULTADOS.

Tudo o que você faz na vida tem resultados, e eles não 

mentem. Sim, pode parecer duro ter de encarar esse fato, 

mas é a verdade.

Agora, gostaria que você parasse para analisar com 

calma e muita honestidade seus resultados. Você pode se 

fazer as seguintes perguntas:

Eu estou feliz com o que faço hoje?
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Eu ajudo as pessoas que fazem parte da minha vida a se

rem mais felizes?

Minha vida está organizada? Há equilíbrio nela?

Como está minha saúde? Tenho dormido bem? Tenho dis

posição para lutar todos os dias pelos meus sonhos?

Como estão meus hábitos alimentares? Estou saudável e 

em boa forma?

Essas são algumas perguntas que refletem o que seu 

comportamento tem trazido para sua vida. Tudo o que fa

zemos tem resultado e efeitos. Basta reservar um tempo 

para observar o que a vida mostra a você.
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O QUE VOCÊ PRECISA PARA TER 
TUDO QUE SEMPRE SONHOU?

                 Pablo Paucar é uma lenda do mercado de vendas diretas e desen-

volvimento pessoal no mundo e, para mim, um dos maiores treinado-

res que já conheci ao longo dos meus 14 anos nesta indústria. Hoje 

tenho a honra de tê-lo como amigo. Através dos seus ensinamentos, 

milhares de pessoas se tornaram grandes líderes em nossa indús-

tria. Seus áudios de Mentalidade são os principais responsáveis por 

mudar o padrão mental de um exército de pessoas que comandam 

as diversas empresas de vendas diretas e de marketing de relacio-

namento em nosso país. Este livro é uma verdadeira obra de arte e 

leitura obrigatória para quem quer transformação em sua vida além 

de sucesso financeiro. Agradeço todos os dias por suas palestras 

para a nossa rede de consultores, que contribuíram para consolidar 

o nosso negócio e fizeram com que eu me tornasse livre e indepen-

dente financeiramente em apenas dois anos.”

Cleverson Daleffe
Top líder MMN, consultor presidente e empreendedor  

na indústria de vendas diretas

Ao longo dos últimos 20 anos como 
empresário, tendo altos e baixos,  
a maior lição que eu aprendi foi a 

de que o sucesso é um jogo mental, 
ou seja, a maneira como você pensa 

define sua qualidade de vida.  
O Pablo Paucar é uma das pessoas 
que mais entendem de mentalidade 
para o sucesso e, se você ler esse 

livro com muita atenção e aplicar tudo 
que está escrito aqui, mudará a sua 

vida para muito melhor apenas usando 
aquilo que ela já tem. Mudando apenas 

uma única coisa: sua mentalidade.”

Conrado Adolpho
Empresário na indústria de Internet Marketing e 
autor do best-seller Os 8Ps do marketing digital 

Você já se pegou fazendo algo que sabe 
que faz mal e mesmo assim continuou re-

petindo a prática? Já se questionou por que 
outras pessoas progridem e você não? Fica 
procurando a dieta da moda ou algum milagre 
para perder peso em pouco tempo? É do tipo 
de pessoa que desiste diante de qualquer 
dificuldade? Trabalha visando somente rique-
za, e nada mais?

O fato é que não importa se trabalhamos 
muito ou pouco. O que precisamos entender é 
que o sucesso não é uma casualidade e que 
ser rico está muito além de dígitos em uma 
conta bancária.

Neste livro, Pablo Paucar convida o leitor 
a mergulhar em uma jornada de autoconhe-
cimento, para aprender como mudar sua 
mentalidade e conseguir mais prosperidade 
independente da sua condição atual. Venha 
com ele e descubra:
•  As armadilhas que cercam o mindset do su-

cesso;
•  Exercícios e desafios que vão motivá-lo a 

alcançar cada etapa do seu crescimento;
•  Que você pode mudar sua vida hoje se tiver 

as ferramentas corretas.

PABLO PAUCAR tornou-se mentor 
de negócios e desenvolvimento 
pessoal para milhares de pro-
fissionais que buscam descobrir 
seu propósito e adquirir habili-
dades de liderança, persuasão e 
alta performance em sua jornada 
empreendedora.

Sua missão é produzir conteúdos 
exclusivos de treinamentos – em 
forma de áudios, vídeos, livros  
e palestras – que transformem 
verdadeiramente a vida de seus 
alunos, clientes e seguidores, aju-
dando-os a despertar talentos em 
seu máximo potencial.

Aprenda de maneira  
simples e prática  

o que deve ser feito para 
conquistar sua liberdade 

financeira através da 
mudança de sua mentalidade, 

gerando hábitos saudáveis  
e prósperos!
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