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A repetição e a prática instalam e geram novos
Hábitos de Felicidade e Sucesso.

A felicidade não é o destino, ela está na jornada.

Complemente a leitura do livro Felicidade Ilimitada® através de uma série de exercícios, 
resumos e re�exões propostos neste material. O conteúdo está dividido conforme os capí-
tulos, mas você pode utilizá-los da forma que achar mais conveniente. Trabalhe com o PDF 
ou faça a impressão para responder na cópia impressa. Esta é uma ferramenta adicional e 
poderosa no seu processo de construção da Felicidade Ilimitada®. Aproveite, invista, com-
partilhe, proponha, mude. É hora de brilhar. Seja cada vez mais feliz!

Os Autores

Introdução

Hora de Brilhar
Sorria!
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Caderno de Exercícios

Sistema da
Felicidade Ilimitada®

A Felicidade é um
GIGANTE NEGÓCIO!

Colaborador feliz.
Equipes felizes.
Empresa feliz.

Clientes felizes.
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Caderno de Exercícios  Sucesso Pessoall

1. Eu me considero uma pessoa ensinável, adaptável, transformável?
(   ) Sim    (   ) Não    (   ) Às vezes    (   ) Raramente

2. Eu gosto de mudanças?
(   ) Sim    (   ) Não

3. Qual é a minha atitude e comportamento frente a mudanças?
(   ) Reativo, ajo só depois que a mudança ocorre
(   ) Próativo, �co atento e me preparo para a mudança
(   ) Crio e lidero mudanças

4. Qual é a frequência de mudanças em meu trabalho?
(   ) Sempre    (   ) Às vezes    (   ) Raramente

5. Que pensamentos e sentimentos me ocorrem quando surgem mudanças?
(   ) Medo, ansiedade, paralisia, raiva, frustração, desespero, desânimo 
(   ) Não me afetam, �co tranquilo e continuo o trabalho 
(   ) Entusiasmo, curiosidade, con�ança, ânimo, quero aprender e crescer  

6. Descreva uma situação recente de mudanças em seu trabalho, como você reagiu, 
agiu, os resultados que obteve e o aprendizado que adquiriu?

Agente de transformação.
Todo dia encontramos

inúmeras oportunidades de
crescer, aprender, melhorar,
de tornar o mundo melhor.

Tudo começa em você.
Tudo começa com você.

A mágica, os resultados, o sucesso.

Mudanças e oportunidades, todo dia tem!
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1. Quem são os meus mentores no trabalho?

2. O que eu tenho aprendido com os meus mentores?

3. Como tenho aplicado o aprendizado extraído dos meus mentores?
Cite exemplos práticos de aplicação de alguma dica dada por um mentor.

Mentor Posição que ocupa
na empresa

Tempo de
relacionamento

Porque o considero
um bom mentor

Em minha Vida Pessoal Em minha Vida Pro�ssional

1. Criando e vivendo histórias fantásticas

Parte 1
Construindo o Sucesso Pessoal

Walter Quintana
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4. Que pessoas eu admiro e que poderiam ser meus mentores?

5. Eu me considero uma pessoa ensinável, atenta, que observa e absorve os ensinamentos 
de outras pessoas?

6. Quando foi a última vez que aprendi algo importante com um mentor? O que foi?
Apliquei em minha vida? Que resultado eu obtive?

Pessoa que
admiro

Posição que ocupa
na empresa

Tempo de
relacionamento

Esta pessoa aceitaria
ser meu mentor?

Mentor O que aprendi? Onde e como
apliquei?

Que resultados
obtive?

Avalie seu per�l. Nota de 1 a 10.
1. Discordo plenamente a
10. Concordo plenamente

Minha
Nota

O que eu posso fazer para
melhorar neste quesito?

Consigo manter total atenção
quando alguém fala comigo

Consigo manter total atenção
quando participo de reuniões

Quando exposto a algo novo
meu aprendizado é rápido

Tenho o hábito de anotar os
assuntos importantes

Tenho mente aberta para novas
ideias. Gosto de inovar
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7. Eu posso ser mentor de alguém? Quem eu poderia ajudar com orientações, apoio e 
inspiração?

1. O que eu tenho em minhas mãos? Quais são os meus recursos, habilidades, capacidades, 
conhecimentos?

2. Qual é o meu Run Time, a porcentagem de utilização do meu potencial?
Quanto estou usando e aplicando o meu potencial hoje?

Por que eu acho que não estou utilizando uma % maior do meu Run Time?

Pessoa que
posso ajudar

Que tipo de auxílio? Dicas,
conversas, exemplos, ensinando

Que benefícios ela terá e
alcançará com a minha ajuda?

Áreas que domino ...
Marketing, �nanças, gestão,

tecnologia, mídias sociais etc

Eu sou bom em ...
Realizar palestras, comunicar,
liderar, trabalho de equipe etc

Me sinto feliz quando ...
Ajudo pessoas, tenho ideias
novas, sou reconhecido etc

2. Potencial. Feitos para o sucesso!

 Minha Caixa de Ferramentas

0 25% 50% 75% 100%
Indique o seu Run Time na linha abaixo
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3. Como posso me destacar, contribuir, fazer a diferença onde estou?

4. O que posso fazer para elevar o meu potencial?

5. Qual será o meu novo Run Time quando estas ações forem concluídas?

6. Liste oportunidades de ações para elevar o seu Run Time pro�ssional.

Baseado em minhas habilidades, capacidades, conhecimentos e recursos, como eu
poderia estar “fazendo a diferença” em meu trabalho e minha vida pessoal?

Áreas em que
preciso melhorar O que farei a respeito? Quando pretendo

concluir esta tarefa?

 Minhas ações para elevar o meu potencial

0 25% 50% 75% 100%
Indique o seu novo Run Time na linha abaixo
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1. Qual foi a meta que conquistei mais recentemente? Como me senti? Como alcancei a 
meta, quais foram os passos que me levaram até o objetivo?

2. Você tem o hábito, o costume de de�nir metas? 

          Você possui uma Lista de Metas atualizadas?

3. Quais as vantagens de escrever metas, de planejar as ações e etapas que fará?

4. Escreva metas S.M.A.R.T. para as áreas de sua vida no período deste mês.

3. Sucesso são resultados. Tenha metas, realize mais!

Meta mais recente O que eu senti O que eu �z para
alcançar esta meta

Eu acho importante
escrever minhas
metas porque ...

 Metas SMART. Especí�ca, Mensurável, Alcançável, Relevante, Prazo de�nido.
Área Pro�ssional

Área Financeira

Área Física/Saúde

Área Intelectual

Área Conjugal

Sim 

Sim 

Ás vezes

Ás vezes

Não

Não
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4. Trabalho: ocupação ou missão. Viva o seu propósito!
1. . Quais são as minha aptidões, dons, habilidades, conhecimentos e competên-Forças e Talentos
cias? No que eu sou muito bom, domino, tenho facilidade de fazer?

2. . Que atividades e ocupações me dão alegria, satisfação e energia? Enquanto eu Prazer e Paixão
faço não vejo o tempo passar, trabalho sem esforço, faço com alegria?

3. . O que eu sei e posso fazer que torna o lugar em que estou e a vida das Criação e Contribuição
pessoas melhor? O que eu faço que me torna diferenciado, especial e bene�cia as pessoas ao meu 
redor? 

4. . Que atividades e serviços realizo que são valorizados, reco-Reconhecimento e Remuneração
nhecidos, apreciados, elogiados e as pessoas retribuem com tempo, dinheiro, apoio? E que podem 
ser recompensados e remunerados?  

Eu sou muito bom em ...

Eu amo fazer ...

O mundo precisa de mim em ...

Eu posso ser pago por ...
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5. . Descobrindo os meus Valores de vida.Valores
Valores nos orientam, nos guiam, determinam as nossas escolhas, decisões e ações.
Selecione os 20 Valores que são mais importantes para você, que expressam a sua essência 
e maneira de viver. Depois, das 20 palavras escolhidas, faça uma análise com maior atenção 
e escolha as 10 palavras mais signi�cativas. Por �nal, coloque uma ordem de importância e 
prioridade, do 1- Mais Importante até 10 - Menos Importante. Das 10 palavras, veja as 5 pri-
meiras. Estes são os seus Valores que regem a sua vida.

Lista de Valores 
Abundância, Altruísmo, Amizade, Ambição, Amor, Aprendizagem, Auto responsabilidade, 
Autorrealização, Aventura, Beleza, Bondade, Caráter, Celebridade, Compaixão, Companhe-
irismo, Competitividade, Comprometimento, Coragem, Compreensão, Conexão, Con�abi-
lidade, Con�ança, Contribuição, Controle, Cooperação, Crescimento, Criatividade, Cumpli-
cidade, Determinação, Desa�o, Dignidade, Diligência, Disciplina, Diversão, Diversidade, 
Domínio, Educação, E�ciência, Elegância, Empatia, Empreendedorismo, Encorajamento, 
Entusiasmo, Esperança, Estabilidade, Excelência, Fama, Família, Fé, Felicidade, Fidelidade, 
Filantropia, Generosidade, Gratidão, Harmonia, Honestidade, Honra, Humildade, Humor, 
Igualdade, Inclusão, Independência, Iniciativa, Inovação, Integridade, Inteligência, Justiça, 
Lealdade, Liberdade, Obediência, Ordem, Oportunidade, Ousadia, Paixão, Paz, Perdão, Per-
feição, Pertencimento, Perseverança, Proatividade, Pro�ssionalismo, Prosperidade, Realiza-
ção, Reconhecimento, Resiliência, Respeito, Responsabilidade, Riqueza, Sabedoria, Saúde, 
Servir, Segurança, Sinceridade, Sociabilidade, Solidariedade, Sucesso, Tolerância, Poder, 
Unidade, Valorização, Vitalidade.

Meus Valores de Vida

6. . Minha Missão PessoalMissão
Pense, elabore e escreva uma frase, uma declaração que de�ne a sua missão nesse mundo, 
em sua vida. Para o que eu sinto que nasci e existo? Em que eu brilho, sou único, exclusivo e 
especial? O que eu faço que deixa a minha marca no mundo?

1. 
2. 
3. 
4.
5.
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7. . Minha Visão PessoalVisão
Como me vejo no futuro, em quem desejo me transformar? Onde e como quero estar da-
qui há algum tempo? Para onde eu gostaria que minha vida se encaminhasse? O que de-
sejo alcançar, o que quero para minha vida? Pense em uma foto de você neste futuro, como 
será esse futuro e a descreva.

8. . Meu PropósitoPropósito
Qual é a causa pela qual eu vivo, me inspira, me energiza, me faz levantar com en-tusiasmo 
todos os dias?

9. .Princípios de Vida, Crescimento e Sucesso
Princípios orientam, educam, inspiram, lembram quem você é, para o que você existe, é um 
guia, um manual das práticas únicas e exclusivas pessoal ou de uma organização. Quais são 
os meus princípios? O que eu aprendi que se tornou um mantra, uma prática, uma maneira 
e estilo de viver? Re�ita, descubra e escreva.

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10.

11.

12.

l l  13

Caderno de Exercícios  Sucesso Pessoall

Meus Princípios inspiradores de Vida, Crescimento e Sucesso



Declaração de Identidade Pessoal e
Princípios Direcionadores de Crescimento e Sucesso

Meu Nome

1. Propósito
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Missão
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Visão
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Valores
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________ 
4. __________________________________
5. __________________________________

5. Princípios
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
6. ________________________________________________________
7. ________________________________________________________
8. ________________________________________________________
9. ________________________________________________________
10. _______________________________________________________

Reúna aqui todas as suas informações processadas. Faça cópias tamanhos A4 e A5 e tenha este
documento sempre consigo na agenda, carteira, livro que esteja lendo etc. Leia-o regularmente.
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5. Saindo da multidão. Ordinário ou extraordinário? Seja diferente!
Quando e qual foi a última ocasião em que ajudei alguém, desinteressadamente?

Como me senti? O que aconteceu depois?

Eu faço “pequenos extras” em meu trabalho, coisas além
de minhas responsabilidades? Cite um exemplo.

Quão gentil, atencioso, cortês, prestativo eu sou em
meu trabalho, em casa, na vida? Dê exemplos.

Como eu avalio a minha atitude normal? Positiva, neutra ou negativa? Por que?

Eu alegro o dia das pessoas, contagio positivamente? Dê exemplos.

Qual é a próxima função, cargo ou projeto de trabalho que desejo alcançar?
Ele está alinhado com a minha missão, visão, valores e princípios?

Como posso me diferenciar e me destacar para conquistar este objetivo?
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Para ajudar pessoas, desinteressadamente.

Para ser diferente, ver, pensar e fazer coisas diferentes.

Para brilhar com atitudes e ações positivas.

Ajudar 5 pessoas. Abraçar 5 pessoas. Elogiar 5 pessoas. Diariamente.

Insights ... O que posso fazer para brilhar ainda mais?

Regra dos Três Cincos. Repetir, praticar e adquirir o hábito.
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6. Inovação, excelência e valor. O DNA dos campeões!
Eu me considero criativo e inovador? Por que?

Quando aconteceu e qual foi a minha ideia inovadora mais recente?

O que posso fazer para ter e gerar mais ideias criativas em meu trabalho?

Como posso estimular e ajudar minha equipe a ser mais criativa, inovadora?

Minha empresa é inovadora? Onde e como indenti�co isso?

Os clientes percebem a minha empresa como criativa
e inovadora? Dê exemplos.

O que podemos fazer na empresa para aumentar a criatividade e a
inovação das pessoas em produtos, serviços, processos e sistemas?

l l  17
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Exercício 5W2H. Preparando a minha Máquina de Criação.
Pense em um desa�o em seu trabalho. Deixe sua mente pensar livremente e comece a fa-
zer perguntas sobre o assunto. Com as respostas e mais informações, você está iniciando o 
processo de produzir ideias criativas de soluções. 

Desa�o/Objetivo

O que?

Onde?

Quem?

Quando?

Quanto?

Por que?

Como?

Nossa mente é
uma ferramenta
poderosa e um

recurso inesgotável
de possibilidades

para criarmos
novas e melhores

SOLUÇÕES! 
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Exercício Brainstorm. Gerando ideias e soluções criativas.
É hora da Tempestade Cerebral. Para o mesmo desa�o escrito no exercício anterior, use 
agora o Brainstorm. Abra sua mente e pense livremente com liberdade total, crítica zero, a 
maior quantidade de ideias possível e com clima positivo de entusiasmo.
 

Desa�o/Objetivo

Minhas ideias diferentes e super criativas para este desa�o/objetivo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ver,
pensar
e fazer

diferente
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7. Hábitos de sucesso. Hardware e software

8. Plano de Sucesso Pessoal

O que eu aprendi lendo este capítulo?

O que eu vou fazer com o que aprendi? Como vou usar e aplicar?

Para fazer esta tarefa você precisa pensar e responder a três perguntas: 
1. Onde e como eu estou? 2. Onde eu desejo chegar? 
3. Como chegarei lá, o que precisarei fazer?
Comece o exercício trabalhando a sua área pro�ssional. Use a ferramenta do 5W2H, fazen-
do diversas perguntas exploratórias sobre a sua situação atual. E depois utilize o Brain-
storm, a Tempestade de Ideias. Para enriquecer o exercício, leia livros, veja �lmes, assista 
palestras TED, converse com mentores, faça benchmarking, selecione pessoas para o con-
tágio social e �que de radar super ligado. 

1. Onde eu estou?
O seu cargo, função, as condições de trabalho, a remuneração, os relacionamentos, os pon-
tos positivos, os negativos etc. Coloque todas as informações que descobrir e que descre-
vam o seu momento atual pro�ssional, as características e dados do trabalho agora. 
2. Onde eu desejo chegar?
Pensando no futuro, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, o tempo que você de�nir, imagine-se 
como gostaria de estar. Que posição, área, funções, condições, remuneração etc. O que vo-
cê deseja pro�ssionalmente para o seu futuro? Descreva com detalhes tudo o que você 
imaginar. Lembre-se! A mente é a nossa máquina de criação. Tudo o que a mente imaginar 
é semente de futuro, com grande possibilidade de realização.
3. Como eu chegarei lá? 
Aqui deverá ser descrito os meios, as atividades e os recursos necessários para a realização 
da meta. Use a sua criatividade. Pesquise casos similares ao seu. Quanto mais informação, 
melhor a solução, as respostas que encontrará. Liste, passo a passo, todas as tarefas e pro-
vidências que deverá tomar e cuidar para chegar ao seu destino.
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Onde e como estou? Onde e como desejo
estar e chegar?

Como chegarei lá?

1. Pro�ssional

2. Finanças

3. Saúde

4. Intelectual

5. Conjugal
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Meus Sonhos

Daqui a 1 Ano

Meus Desejos

Daqui a 3 Anos

Minhas
Metas Pro�ssionais

Daqui a 5 Anos

Pro�ssionalmente, eu me vejo desta forma ...

Estes são ...

O que eu gostaria de conquistar e realizar em minha carreira pro�ssional, em meu trabalho?
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1. Eu consigo perceber os diferentes estilos de aprendizados nos membros de meu time?

2. Como eu acho que o meu time está dividido em relação aos estilos de aprendizados?

3. Eu consigo identi�car os membros de meu time conforme o estilo? Liste abaixo.

4. Meus métodos de treinamento incluem os 3 estilos de aprendizado?
Quais os exemplos em que vejo isto acontecendo?

Caderno de Exercícios  Sucesso de Equipesl

Sim Não Talvez

n Visual:   ____%
n Verbal:  ____%
n Prático: ____%

25

0

75

50

Visual Verbal Prático

1. Conheça sua equipe

Parte 2
Construindo o Sucesso de Equipes

Waldyr Bevilacqua Jr.

l l  23



5. O que motiva os meus funcionários?

6. Quais são as funções-chave dentro do meu time?

7. Quais são as competências das 3 principais funções?

Função Por que é importante?

Função:

Competências Especí�casCompetências Mínimas

Pro�ssionalmente Pessoalmente

Colaborador:

Colaborador:

Colaborador:
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8. Qual é o índice de diversidade da minha equipe? Tenho indicadores? Quais?

9. Qual é o per�l ideal para estes pro�ssionais?

Função:

Competências Especí�casCompetências Mínimas

Função:

Competências Especí�casCompetências Mínimas

Vendas Marketing
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10. Eu promovo rotatividade dentro de meu grupo? Tenho políticas claras para isso?

Pontue as questões abaixo numa escala de 0 a 10. 
Não Pratico: 0  a  Pratico Regularmente: 10
a. Mantenho uma Política de Portas Abertas. (       )
b. Dedico tempo para coaching pessoal com meus colaboradores diretos. (       )
c. Presto atenção aos detalhes do ambiente de trabalho do meu time. (       )
d. Gerencio meu time como um mentor. (       )
e. Tenho momentos de contato com meu time fora do ambiente de trabalho. (       )
f. Faço reuniões para saber dos anseios pessoais e pro�ssionais do meu time. (       )
g. Sou uma referência positiva para o meu time. (       )
h. Assumo responsabilidade pelas ações e resultados do meu time. (       )
i. Delego atividades relevantes. (      )
j. Sou autêntico. (       )

11. Qual é o meu Plano de Ação para as notas abaixo de 5?

Ponto de Melhoria Plano de Ação
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2. Propósito: liderando para além dos seus limites
1. Como posso descrever o Senso de Propósito de minha empresa ou equipe?

2. Quais são os Valores que servem como base para este Propósito?

3. Este Senso de Propósito re�ete o ambiente de negócios da minha área?

4. O Propósito da empresa serve como ferramenta de atração para novos talentos?
Explique.

5. O Senso de Propósito da empresa e da área de negócios leva em consideração a Voz do 
Cliente (VOC)? Como pode ser visto, percebido?

Razões para acreditar Razões para duvidar
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6. Quais os principais Programas da empresa que estão alinhados ao Propósito?

7. Como eu comunico o Propósito, a empresa comunica?

1. O Reconhecimento é valorizado e praticado em minha empresa? Cite 3 exemplos.

2. Momentos de Celebração são realizados? Fazem parte da cultura da empresa?
Cite exemplos.

Programa Descrição

Ações ou Programas Público-Alvo

3. Reconhecimento e celebração
O poder do entusiasmo
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3. Que situação de Reconhecimento e Celebração fez a diferença para mim?

4. Eu considero o meu ambiente de trabalho prazeroso e divertido? Por que?

5. Os Clientes são envolvidos em Programas de Reconhecimento e Celebração?
Estes programas aumentam a �delidade dos Clientes?

6. A Cultura da empresa, com relação a Reconhecimento + Celebração + Entusiasmo, é 
fator de atração de novos talentos?

7. O que podemos fazer para construir ou fortalecer uma Cultura de Reconhecimen-to, 
Celebração e Entusiasmo na empresa?
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4. O melhor modelo de liderança. Todos!

1. Faça uma autoanálise com relação aos temas abaixo. Para cada comportamento, identi-
�que seu per�l e marque a opção que melhor descreve sua postura. Ao �nal veja quantas 
vezes marcou a opção “Chefe” e quantas marcou a opção “Líder”. 

2. Fortalecendo meu Per�l.

Comportamento Chefe Líder

Espírito de equipe

Mentoria

Caráter

Ego

Gestão de Tarefas

Dar o exemplo

Visão

Gestão de Pessoas

Desenvolvimento
da Equipe

Gestão de Pessoas

Gestão da Informação

Humildade

Saber ouvir

Feedback

Como lida com os
insucessos

Percepção do time

Hands On (Mão na massa)

Normalmente inicia as
frases com “ ”Eu

Trabalha com as pessoas

Inspira medo

Assume o crédito pelas
conquistas

Faz microgerenciamento

Diz vá
De curto prazo

Focado em processos

Dá respostas

Focado em controle

Cria dependência

Já sabe tudo

Fala mais

Critica

Busca culpados

Tem funcionários

Diz o que fazer

Normalmente inicia as
frases com “ ”Nós

Desenvolve as pessoas

Conquista respeito

Reconhece as conquistas
do seu time

Delega

Diz vamos

De longo prazo

Focado em pessoas

Ajuda a encontrar
a solução

Focado na con�ança

Cria líderes

Sempre aprendendo

Escuta mais

Incentiva

Assume responsabilidade

Tem seguidores

Ensina como fazer

Meus Pontos Fortes Ação para reforçá-los
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3. Melhorando meu Per�l.

4. Qual é o meu Estilo de Liderança?

5. Quais atitudes e comportamentos eu posso trabalhar e desenvolver para me tor-nar um 
Líder Situacional?

6. Decisões e Plano de Ação para aprimorar a minha Liderança de Equipes.

Meus Pontos Fracos Ação para desenvolvê-los

Decisão Plano de Ação

Eu sou um Líder:

Meus comportamentos que indicam este estilo ...
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5. O segredo para conquistar e �delizar clientes
Gestão pela alegria e diversão

1. Quanto custa trazer um cliente novo para a nossa empresa? Qual é o nosso CAC?

2. Que estratégias minha empresa utiliza atualmente para atrair Novos Clientes?

3. Elas têm impacto na Base de Clientes atual?

4. Que caminho o Cliente Consumidor da empresa percorre até a aquisição do pro-duto ou 
serviço?

5. Podemos medir o Nível de Satisfação do Cliente em todas estas etapas? Como?

Custo Total de Vendas e Marketing

Número de Novos Clientes
CAC =
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6. A cultura que inspira equipes de sucesso

1. Quais são os Valores que  julgo importantes enquanto Líder?

2. Quais são os Comportamentos esperados para cada um desses Valores?

A cultura devora a estratégia no café da manhã.
(Peter Drucker)
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3. Exercício de De�nição da minha Nova Cultura Organizacional.
Vamos imaginar que você recém chegou a uma nova empresa com o objetivo de trazer 
melhores resultados no prazo mais curto possível. Nada novo, certo? Neste contexto, você 
percebeu que a empresa em questão é muito burocrática e consequentemente demanda 
um número exagerado de reuniões, onde obviamente você, líder, está incluído. Tais reu-
niões não são tão produtivas quanto esperado e acabam por tomar seu tempo precioso 
para colocar em prática os planos que vão trazer o resultado tão esperado.
Neste cenário, qual seria sua estratégia para:
1. Declinar das reuniões onde você acha que sua presença não é necessária;
2. Abordar sua liderança sobre o excesso e baixa produtividade das reuniões;
3. Dar o exemplo a seu time com relação a como tratar os temas relevantes em reu-niões 
mais produtivas e menos frequentes;
4. Garantir que tudo seja feito de forma a ser exemplo para a empresa e in�uencie a forma 
como a empresa trabalha.

De�nindo a minha Nova Cultura Organizacional

1

3

2

4
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7. Depende apenas de você!

1. Como colocarei a metodologia  Felicidade Ilimitada® em prática com a minha equipe?

2. O que posso fazer para ser um líder inspirador junto a minha equipe?

3. Como posso disseminar e contagiar a minha equipe com Felicidade Ilimitada®?  

l l  35

Caderno de Exercícios  Sucesso de Equipesl



Caderno de Exercícios  Sucesso Organizacionall

1. Foco, disciplina e produtividade. Descubra os ladrões que roubam o seu tempo.

2. Qual é a minha autoavaliação?
a. Penso nas oportunidades, na abundância do mercado.

b. A crise e o pensamento negativo consomem a maior
parte do meu tempo, do meu dia de trabalho.

3. Anote aqui uma boa ideia de oportunidade ainda não explorada em seu negócio.

4. O que posso fazer para evitar a energia negativa dos pensamentos pessimistas?

O que rouba o meu tempo? Qual é a minha solução imediata?

Sim Não Talvez

Sim Não Talvez

1. Gestão da empresa. Sonhos são ensinamentos 

Parte 3
Construindo o Sucesso Organizacional

Renato Alahmar
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5. Qual é o grande diferencial da minha empresa? O que ela tem que os concorrentes não 
podem copiar imediatamente?

6. O que ainda falta para fortalecermos o Propósito do nosso negócio?

7. Alguém da minha equipe precisa agora de maior atenção para entregar melhores 
resultados? O que farei para ajudá-lo a acelerar o seu desenvolvimento?

8. Quais situações desa�am a minha empresa?

9. O que posso fazer e praticar para alcançar e garantir o sucesso?

10. O que posso fazer para tornar o meu trabalho uma fonte de engrandecimento pessoal?
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2. Arena de negócios

1. Quem são os Clientes mais importantes da minha empresa e/ou negócio?

2. Quais são as necessidades mais importantes destes Clientes?

3. Eu consigo indicar 3 melhorias evidentes de um funcionário que passou por um treina-
mento recente?

Sucesso da Empresa=
Sucesso dos Clientes

A primeira linha da liderança
precisa ser apaixonada por

clientes, por mercados e
por fazer contatos. 
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3. Sublime são os clientes

1. Como é o meu tempo de Field Work, de trabalho de campo, em Clientes?

2. Quem realiza os serviços de Vendas, Pós-Vendas, contatos e interações com Clientes?
É equipe própria ou tercerizada?

3. O que as pesquisas revelam sobre o nosso nível de serviço?

4. O que fazemos para aprender mais com os Clientes?

5. Eu, minha equipe e empresa aproveitamos os comentários e sugestões dos Clientes? Cite 
um exemplo recente.

Tempo Atual no Campo (%) Tempo Ideal no Campo (%)
x

a. Razões pelo tempo atual:

b. Ganhos e benefícios com o tempo ideal:
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4.  Planejamento estratégico

1. Como a empresa ou a sua área de negócios pode ser ainda mais competitiva neste novo 
ambiente de negócios?

2. Os Modelos de Negócios da sua empresa ou área de negócios são adequados?

3. Nossa empresa e a minha área de negócios é agil
e �exível em adaptar-se as demandas do mercado?

4. Nosso Plano Estratégico é simples, objetivo, prático,
compreensível? Pode ser ajustado e alterado se necessário?

5. O Planejamento Estratégico da empresa ou de
minha área de negócio gera Paixão pela Causa?

6. De�na as ações estratégicas que farão diferença em sua organização.

Sim Não Talvez

Sim Não Talvez

Sim Não Talvez

Ações vencedoras do passado Ações promissoras para agora
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5.  Engrenagens funcionando sem riscos

1. Qual o signi�cado de justo/injusto para mim, para a minha empresa?

2. Como são tratados os erros éticos em nossa empresa, em minha área de negócios?

Clientes preferem comprar de quem podem con�ar. 
Ética é o que marca a fronteira. É aquilo que orienta a sua capacidade de decidir,

julgar, avaliar. É a perspectiva para olharmos os nossos princípios de conduta e os
nossos valores. Não fazemos qualquer negócio, e assim deve ser. Ética é a proteção

da integridade, é a capacidade de ter princípios, é a paz de espírito, o sossego mental,
a preservação da integridade, da honestidade. O negócio mal feito apodrece

as relações de negócios e num determinado momento vai desabar. 
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Pequenos
detalhes
contam!

Precisamos olhar
com atenção os

nossos princípios de
conduta e valores.



6. Relacionamento - Networking

1. Como está a minha rede de relacionamentos?

2. O que tenho feito para manter os meus antigos contatos?

3. Qual é a minha atitude e comportamentos em oportunidades de criar relacionamentos, 
novos contatos em eventos, reuniões, trabalhos de campo etc?

4. O que faço após conhecer novas pessoas e pro�ssionais?

5. Ideias para criar, manter e fortalecer o meu Network, a minha rede de relacionamentos.  
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7. Gerenciamento de prioridades

1. Como de�nir um Bom Negócio?

2. Como saber se uma decisão foi a melhor possível?

3. Qual é o potencial de sucesso de uma nova oportunidade?

4. Os meus concorrentes têm respostas melhores às perguntas acima?
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8. E os problemas ...

1. Quais são as minhas/nossas armas diante das situações problemas?

2. Como posso/podemos converter problemas em progressos?

3. Eu vou atrás de problemas ou de soluções?
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Existe sempre
um jeito melhor

de fazer algo.

Thomas A. Edison

Encontre-o!



9. Ótimas empresas, pessoas excepcionais

1. Como conseguir e desenvolver Colaboradores Apaixonados pelo que fazem?

2. Como um Líder demonstra interesse em potencializar pessoas?

3. Que tipo de Líder é mais e�caz?

4. Qual é o máximo que podemos fazer por uma empresa?

A Felicidade Ilimitada®
é a força vital de motivação sem �m. 
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Todas as peças
do futuro estão

disponíveis.
É preciso apenas
saber qual peça

acionar para
resolver o problema.

É hora de
criar o futuro!

10. Empresa 4.0

1. Comparado aos meus pares, como me sinto preparado para as tecnologias atuais?

2. Como podemos fazer melhor da próxima vez?
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Ideias, decisões e ações que farei ...

Caderno de Exercícios
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Prepare sua organização para conquistar crescimento, lucratividade e sustentabilidade.
O futuro é um lugar que estamos construindo.

A Revolução da Felicidade Ilimitada® no ambiente de trabalho

O conhecimento e a experiência pro�ssional dos autores do Felicidade Ilimitada® podem 
ser compartilhados e implementados em sua empresa com os seus gestores e colabora-
dores por meio de consultoria, palestras, treinamentos e trabalhos de coaching. É o proces-
so customizado de Procriação da Felicidade Ilimitada® que educa e multiplica os conceitos 
respeitando a essência e características da sua organização. Crie um futuro de prosperi-
dade e abundância para todos. Contate-nos e saiba mais.

Renato Alahmar Waldyr Bevilacqua Jr. Walter Quintana Márcio J.Lima

Educação Corporativa
Consultoria  Coaching  Palestras  Treinamentosl l l
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É rápido. É simples. É fácil.
iFI

Quer conhecer o seu
Índice de Felicidade Ilimitada ?®

A Felicidade é um gigante negócio.

iFI é um avaliação on-line para você descobrir e identi�car o quanto você,
sua equipe e empresa estão alinhados ao modelo da Felicidade Ilimitada®.

Visite o site  e conheça mais este recurso,www.thesmilebusiness.com
uma ferramenta simples, prática e rápida para gerar mais informações

e novos insights que o ajudarão em sua transformação pessoal em
busca de uma vida pro�ssional mais feliz e divertida, de uma equipe
mais criativa e produtiva e de uma organização única e sustentável. 

www.thesmilebusiness.com

thesmilebusiness
thesmilebusiness01@gmail.com

(55.19) 99745.3066  99989.1511l
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