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Querido leitor,

Que alegria tê-lo no Seminário de 
Empreendedores do Reino, o SER. 
Esperei muito tempo para isso, mas o 
sábio Salomão disse: 

“Tudo tem a sua ocasião própria, e há 
tempo para todo propósito debaixo 
do céu. Há tempo de nascer, e tempo 
de morrer; tempo de plantar, e tempo 
de arrancar o que se plantou; tempo 
de matar, e tempo de curar; tempo de 
derribar, e tempo de edificar; tempo 
de chorar, e tempo de rir; tempo de 
prantear, e tempo de dançar; tempo de 
espalhar pedras, e tempo de ajuntar 
pedras; tempo de abraçar, e tempo de 
abster-se de abraçar; tempo de buscar, 
e tempo de perder; tempo de guardar, e 
tempo de deitar fora; tempo de rasgar, e 
tempo de coser; tempo de estar calado, 
e tempo de falar; tempo de amar, e 
tempo de odiar; tempo de guerra, e 
tempo de paz. [...] Tudo fez formoso em 
seu tempo; também pôs na mente do 
homem a ideia da eternidade, se bem 
que este não possa descobrir a obra 
que Deus fez desde o princípio até o 
fim. Que não há coisa melhor para eles 
do que se regozijarem e fazerem o bem 
enquanto viverem.” (Eclesiastes 3:1,11,12)

O SER é uma ideia criativa e oportuna. 
Tenho certeza que você vai ser acres-
centado e muito desafiado ao novo. Não 
é fácil reprogramar a mente, mudar os 
hábitos e trabalhar as crenças antigas. 
A neuromodulação é uma proposta que 
os inteligentes indicam e os sábios se 
submetem.

Este seminário é um apontador para o 
futuro. É aqui que você viverá um dos 
melhores momentos da sua história. 
Uma nova edição de você mesmo será 
estimulada e com propriedade você se 
apossará desses direitos. 

Bem, as pessoas que vão falar foram 
selecionadas e criteriosamente 
indicadas para que sejam agregados 
conhecimentos e conceitos com base 
nos princípios e valores. Mas, o notável 
é que neste público, você foi também 
selecionado para que uma nova geração 
de Empreendedores nasça, com 
propriedade, e muitos territórios novos 
sejam conquistados. 

Não é fácil lidar com famintos de 
novidades, na verdade o conhecimento 
é irresistível. Eu amo buscar o novo, 
contanto que não comprometa meus 
valores. Você também viverá isso e 
trabalhará essa verdade no seu caráter. 

Eu comparo este encontro como se 
estivéssemos em uma imensa lagoa 
e encontrássemos um oceano. Quem 
nasceu para oceano não vive em 
aquário. Chegou a hora de fazermos 
mergulhos profundos no mar do 
saudável conhecimento. 

Bem-vindo ao seu novo tempo! O SER 
nasceu para fazer diferença na sua vida 
e estabelecer uma construção de valores 
na sua história. 

Renê Terra Nova
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Renê Terra Nova 
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enê de Araújo Terra Nova é um 
baiano de coração amazonense. 
Fruto do amor de Valdomiro e 

Guiomar Terra Nova, é o oitavo de 12 
irmãos. Ainda na juventude, entregou 
sua vida a Jesus e recebeu o chamado 
de Deus para o Ministério Pastoral. 
No Seminário Teológico Batista do 
Norte do Brasil, em Recife/PE, cursou 
Teologia e Mestrado em Psicologia 
Pastoral, onde conheceu sua esposa, 
Marita. Em 28 de Junho de 1987, foi 
consagrado Pastor na Primeira Igreja 
Batista, em Boa Viagem/PE.

Este ano, Renê completou 32 anos 
de casamento com Ana Marita, uma 
linda aliança consolidada em Deus. 
Dessa união, nasceram quatro filhos, 
Larissa, Agnes, Raquel e Davih. Eles 
formam uma família sacerdotal e 
juntos lideram o MIR – Ministério 
Internacional da Restauração.

Graduado em Teologia, Mestre 
em Psicologia Pastoral, Mestre em 
Psicologia Social e Crises Existenciais, 

Doutor em Psicanálise, ele também 
é Palestrante para Empreendedores, 
Profissionais Liberais e Empresários, de 
Congressos de Inteligência Emocional 
e Autoajuda. Como Conferencista 
Internacional, já foi ouvido por mais 
de sete milhões de pessoas no Brasil 
e em 72 nações. É também escritor de 
quase 200 livros. É Coach e idealizador 
do CIEAN - Coaching de Inteligência 
Emocional e Administração de 
Negócios e do SER – Seminário de 
Empreendedores do Reino. Como 
Pastor do MIR e Apóstolo das Nações, 
esteve em mais de 72 países. Só em 
Israel, nação que ele ama como se 
fosse sua pátria, foi mais de 70 vezes.

COMO TUDO COMEÇOU

Em 1990, chegou a Manaus para ficar, 
trazendo consigo apenas a esposa, 
Marita e a filha, Larissa. Após dois 
anos, em 19 de Junho de 1992, nascia a 
Igreja da Restauração. O crescimento 
da Igreja foi notório e Renê se tornu 

R
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um importante líder mundial, que 
tem formado líderes com o caráter de 
Cristo, em Manaus, no Amazonas, no 
Brasil e nas nações. 

Foi reconhecido como Apóstolo em 
18 de Novembro de 2001. Sempre 
aberto ao novo de Deus, ele acredita 
que a busca por conhecimento 
deve ser constante. Por isso, está 
sempre se atualizando e derramando 
conhecimento nas ovelhas, como 
agora, no SER – Seminário de 
Empreendedores do Reino. 

É líder da Visão Celular no Modelo 
dos 12, uma Visão que trabalha com 
o Modelo de Discipulado, ensinado 
por Jesus. A experiência de 31 anos de 
ministério pastoral permitiu que Renê 
Terra Nova consolidasse essa estratégia 
do coração de Deus na Igreja em que 
é Presidente e tem levado esse Modelo 

para outros ministérios. A Igreja Celular 
já ultrapassa um milhão de membros 
no Brasil.

VISÃO DE FAMÍLIA

O coração desse líder pulsa por família. 
Quem já ouviu suas ministrações ou 
leu alguns dos seus livros, já ouviu 
decretos como:

. Família, Célula Principal;

. Família, Plano Divino.

. Família, Alvo da Graça Divina;

. Família, Menina dos olhos de Deus;

. Minha Casa, um pedacinho do Céu;
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nde estão os seus sonhos? O que 
você está fazendo para alcançá-
los?”. Essas perguntas podem soar 

como um confronto, daqueles que 
mexem com as nossas estruturas e nos 
fazem pensar no que, de fato, estamos 
fazendo com a nossa própria vida.

Em cima do palco, ou olhando 
fixamente nos olhos da plateia, 
quem pergunta é Paulo Viera, uma 
espécie de gênio das indagações 
desconcertantes e transformadoras. 
Esse cearense de 51 anos transformou 
a própria história de fracassos 
constantes em um exemplo de 
sucesso que tem impactado milhares 
de pessoas no Brasil e no mundo. 

E isso foi possível porque ele criou, e 
desenvolve, há 18 anos, a metodologia 
de Coaching Integral Sistêmico, que 
trabalha a Inteligência Emocional com 
o intuito de promover o crescimento 
pessoal e profissional.

Nas palavras do próprio Paulo: “É 
um treinamento que auxilia as 
pessoas, através de estímulos e 
exercícios, a desbloquear o que as 
impede de alcançar seus objetivos. 
Como se fosse a desobstrução de 
uma artéria entupida... É como se o 

método potencializasse o coração 
para bombear sangue de forma mais 
fluida, fazendo com que as coisas 
aconteçam”. 

O curso CIS® trabalha a Inteligência 
Emocional e serve para remover as 
causas que impedem o indivíduo 
de alcançar objetivos e metas em 
diferentes áreas. O método foi 
desenvolvido com conhecimentos 
da Neurociência, Programação 
Neorolinguística, Antropologia, 
Física Quântica e outras teorias 
consolidadas cientificamente e 
que ajudam as pessoas a eliminar a 
autossabotagem, superar traumas 
e vícios (químicos e emocionais), 
restaurar relacionamentos, etc.

A IMPORTÂNCIA DAS EMOÇÕES

As emoções são a base do fracasso e 
do sucesso na vida de cada indivíduo. 
“A cognição vai explicar o ato, mas é a 
emoção que vai fazer a pessoa agir. E 
essa inteligência pode ser trabalhada 
em qualquer pessoa com o mínimo 
de base cognitiva intelectual. 99% 
da população é 100% apta a mudar 
sua vida de forma profunda. Basta 
se preparar com a ferramenta certa.” 
afirma Paulo Vieira, considerado um 

“O
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dos melhores Coaches 
brasileiros. Ao longo de 18 
anos, elea se aperfeiçoou 
profissionalmente no 
Brasil e no exterior:

- PhD em Business 
Administration e Mestre 
em Coaching pela Florida 
Christian University (FCU).

- Pós-Graduado em 
Gestão de Pessoas.

- MBA em Marketing 
pelo Instituto Português 
de Administração de 
Marketing em Portugal.

- Criador do Método 
de Coaching Integral 
Sistêmico - CIS®.

- Possui mais de 10.800 
horas em sessões 
individuais de Coaching.

- Possui mais de 20 anos 
de experiência como 
Coach. 

Uma outra forma muito 
eficiente de Paulo Vieira 

alcançar e ajudar as 
pessoas é através dos 
seus livros. Já são mais 
de 1 milhão de obras 
vendidas, todas, Best 
Sellers:

O Poder da Ação
Fator de 
Enriquecimento,
Poder e Alta 
Performance,
Foco na Prática, 
Autorresponsabilidade, 
Decifre e Influencie 
Pessoas

Federação Brasileira 
de Coaching Integral 
Sistêmico – Febracis

Paulo Vieira também 
criou a Federação 
Brasileira de Coaching 
Integral Sistêmico. Com 
matriz em Fortaleza, 
núcleos em mais de 
30 cidades do Brasil 
e parcerias nos EUA e 
Angola, a Febracis já 
impactou mais de 400 
mil pessoas ao longo de 

sua trajetória. Foi criada 
em 1998, ainda como 
Instituto Paulo Vieira, 
e hoje a sua atuação é 
destaque no mercado 
por transformar vidas 
por meio do Coaching 
Integral Sistêmico - 
(CIS®), um processo que 
se adequa à realidade 
de cada pessoa, de 
modo que ela gere as 
melhores possibilidades 
e estratégias para 
conquistar um estilo de 
vida abundante.

O CIS® se diferencia do 
Coaching Tradicional 
por trabalhar de forma 
integral a razão e a 
emoção, de modo que 
é possível obter alta 
performance pessoal 
e profissional sem 
comprometer nenhuma 
área da vida. Saúde, 
família, relacionamento 
conjugal, e situação 
financeira e social, 
entre outras áreas, são 
trabalhados no processo.
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le pode mudar toda a sua realidade 
hoje. Porque a verdade é que 
quando Deus quer fazer alguma 

coisa, Ele faz hoje. Basta cumprir os 
princípios milenares colocados na 
Palavra. Princípios estes a disposição 
gratuitamente para todos aqueles 
que querem ler, entender e crer”. 
A frase foi retirada do artigo: Deus 
literalmente pode tudo, publicado no 
site de Tiago Brunet, Pastor e um dos 
mais importantes Coaches Cristãos 
do Brasil, considerado um fenômeno 
na Internet com mais de 400 mil 
seguidores só no Instagram.

Tiago, um dos primeiros líderes 
religiosos a começar a estudar a 
metodologia do Coaching, defende 
o uso dessas técnicas nas Igrejas. 
“Coaching é a arte de desenvolver 
pessoas. Uma metodologia com 

respaldo científico que estabelece 
metas, planeja futuro, quebra crenças 
limitadoras, desenvolve a inteligência. 
Segundo levantamento do nosso 
Instituto, 86% dos problemas de 
uma Igreja são de fundo emocional 
e financeiro. Somente 14% seriam de 
fundo espiritual. Um Pastor quando 
sai de um Seminário Teológico, 
não está preparado para lidar com 
Gestão de Pessoas e Administração 
Financeira. Acredito que o Coaching é 
uma ferramenta de apoio. A solução 
é JESUS!”, disse Tiago a um portal 
de notícias, frisando que o Coaching 
também ajuda na organização 
corporativa, melhoria da administração 
financeira, aprender a fazer as 
perguntas corretas, conquistar a 
excelência emocional, encontrar o 
propósito de vida, definir Visão, Missão 
e Valores.

“E
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Tiago Brunet é casado, pai de três 
filhos, graduado em teologia, Mestre 
em Coaching, Fundador da Casa de 
Destino, CEO do Instituto Destiny, 
Autor e Escritor dos livros: O Maior 
Poder do Mundo, 12 dias para 
Atualizar a Sua Vida (Best Seller 
em diversos países), Rumo ao Lugar 
Desejado e Dinheiro é Emocional. 
Como Pastor, Palestrante e Educador, 
já esteve em mais de 30 países. 
Responsável por vários artigos sobre 
Excelência Emocional publicados em 
sites e nas redes sociais.

O seu livro mais recente é Descubra o 
seu destino, as chaves que abrem as 
portas para o seu futuro, considerado 
por ele o melhor livro que já escreveu.

Tiago Brunet tem um forte 
testemunho de quebra financeira e 
depressão. Após nove meses trancado 
em sua casa por ter passado por 
falência nos negócios, Deus lhe deu 
estratégias para que além de fé e 
talento, o homem e a mulher de 
Deus possam chegar a seu propósito. 
“Sou fruto dos meus fracassos. Na 
adolescência fracassei como filho 
e decepcionei meus pais. No início 
do meu casamento quase estraguei 

tudo por falta de maturidade. A 
primeira empresa que fundei em 2005 
quebrou, passei por uma vergonha e 
humilhação difícil de explicar. Aos 29 
anos ainda não tinha feito faculdade 
e me sentia sem futuro. Eu tinha tudo 
para dar errado! Foi quando decidi 
ao invés de sofrer, crescer. Comecei 
a estudar o fracasso e porque ele 
acontece. Resolvi desafiar a mim 
mesmo e descobrir se Deus realmente 
existia. Uni fé e inteligência, e assim 
nasceu um novo Tiago. Vivo uma vida 
sem desculpas. Deus levanta você até 
dos fracassos, mas nunca das suas 
desculpas!”.

É muito focado em treinamento para 
líderes e tem se empenhado nesta 
área como um dos seus propósitos 
ministeriais. “Sempre entendi que 
o treinamento era a única forma de 
nós alcançarmos grandes coisas. Eu 
nunca vi uma pessoa destreinada 
chegar a algum lugar, essa consciência 
eu sempre tive. Mas a “ficha caiu” 
depois que eu passei por uma quebra 
financeira, uma quebra emocional 
e percebi que apesar de eu ter fé, 
apesar de eu ter talento, eu não tinha 
treinamento. É o treinamento que te 
mantém de pé no dia difícil”.
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ascida em uma grande família, 
Margarida Lima, desde cedo, 
mostrou gosto pelos negócios. 

“Puxou ao pai”, diziam. Um 
empreendedor nato que comprava 
terras e comercializava produtos de 
primeira necessidade em um barco no 
rio Purus. 

Quando montou seu primeiro 
negócio, uma fábrica de fraldas e 
absorventes, tinha apenas 24 anos. 
A empresa durou cinco anos e teve 
breve fama. Em seguida, começou no 
ramo de confecções com a franquia 
de uma loja de roupas que seu marido 
já possuía quando casaram. 

Além do gosto pelos negócios, ela 
sempre esteve envolvida com o 
ensino. Dava treinamento sobre 
Marketing Pessoal e Gestão, no 
Sebrae e na Escola do Legislativo, em 
Rondônia. Em 2011, abriu sua primeira 
empresa no ramo do desenvolvimento 
humano, a CETCAP, Centro de 

Treinamento e Coaching de Alta 
Performance.

Em 2013, começou a trabalhar com os 
cursos da Febracis onde se apaixonou 
pela metodologia e pela forma como 
os cursos eram aplicados. Continua 
até hoje como Diretora dos Núcleos 
de Porto Velho e Manaus.

Casada com o médico Amado Rahhal 
mãe de Suhayla, Margô, como é 
chamada carinhosamente, divide o 
seu tempo entre família, trabalho, 
viagens, inclusive no atendimento e 
palestras de Coaching também em 
outros estados. 

É formada em Administração 
de Empresas, Pós-graduada em 
Metodologia do Ensino Superior, 
Especialista em Marketing, MBA 
em Gestão de Pessoas, Mestre em 
Administração de Negócios, pela 
Flórida Christian University (FCU) e 
Master Coach pela Febracis.

N
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tualmente é Empresário no Setor 
de Desenvolvimentos Imobiliários. 
Possui 10 anos de experiência no 

Setor de Óleo & Gás Onshore no Brasil 
e 15 anos de experiência no Mercado 
de Produção e Comercialização em 
produtos de Higiene Pessoal em todo 
território Nacional e Exterior. 

Graduado em Administração e Pós-
graduado (MBA) em Gestão de 
Negócios e Finanças, pela IBMEC - 
RJ. Com passagem na faculdade de 

Administração de Comércio Exterior, 
pela Oral Roberts University. 

Pregador do Evangelho há 21 anos, 
em encontros presenciais e através de 
rádio, TV e mídias na Internet. Tradutor 
oficial das Convenções anuais da 
Adhonep, desde 2003.  

É líder da igreja: GUIA Church, na 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Tem 44 
anos, é casado há 21 anos e pai de três 
filhos.

A
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om apenas 40 anos de idade, 
Heber Telles já é uma referência 
no Brasil, na área de Network 

Marketing e também como Consultor 
e Gestor. 

É Master Coach, Consultor de 
Desenvolvimento de Liderança e 
Treinamento de Negócios com uma 
experiência de mais de 12 anos no 
mercado. Formado em Administração 
de Empresas e Habilitação em Gestão 
de Negócios tem também várias 
especializações em Desenvolvimento 
Humano. É Practitioner em PNL, Senior 
Fluence Trainer, Charisma Masterclass, 
Harvard Business Leader, Especialista 
em Gestão de Pessoas, Administrador 

Especialista em Gestão de Negócios e 
tem 12 anos de experiência em MLM. 
Também é criador e facilitador de 
programas de treinamento
com ênfase em Liderança, 
Comunicação, Marketing de 
Relacionamento, Leader Coach e 
aplicação de ferramentas de alta 
performance pessoal e em equipe, 
e tem mais de 4 mil horas em 
Palestras, Treinamentos e Capacitação, 
Coaching/Mentoria. 

É baiano, Pastor e casado com a 
também Pastora Elaine Telles.
“Quando estou treinando equipes e 
desenvolvendo líderes consigo falar a 
linguagem do Consultor justamente 

C

22  ||  BIOGRAFIA



por viver o dia a dia de um Consultor 
por quase 8 anos. Sei quais são os 
desafios de visitar, contactar, mostrar 
o plano, fazer lista, fechamento, 
acompanhamento e duplicação. 
Quando trago as ferramentas de 
alta performance para o dia a dia do 
Consultor, trago com a linguagem de 
quem viveu isto, logo, o resultado é 
muito satisfatório, o que é um grande 
diferencial do meu trabalho”.

Líderes de grandes resultados 
já passaram pelas Formações e 
Treinamentos de Heber Telles. 
Conhecido por fortalecer o excelente 
padrão de capacitação nas empresas 

e desenvolver uma liderança 
multiplicadora, hoje ele segue a sua 
carreira fazendo mentoria pelo Brasil e 
nações.

“Acredito que não são negócios que 
fazem pessoas, mas pessoas fazem 
negócios, e se elas estiverem treinadas, 
motivadas, capacitadas, não somente 
seus negócios serão melhores, como 
TUDO será melhor”. 

Heber Telles se considera amante 
das pessoas e convicto de que o 
crescimento é fruto de uma decisão. 
“Se alguém decidiu e não mudou... não 
foi decisão, foi vontade! ”.
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ossui conhecimento sobre 
diversas culturas e experiência 
internacional, pois já viajou 

para mais de 90 países. 

Atualmente, mora em Dubai, 
onde atua como Empresário, 
Pastor e também Coordenador 
de Expansão Internacional 
da Associação Internacional 
dos Homens de Negócios do 
Evangelho Pleno, (Adhonep), uma 
instituição não eclesiástica que 
tem como objetivos principais 
difundir e incentivar a observação 
e a prática de princípios sociais, 
éticos e morais; a valorização da 
instituição familiar, bem como a 
difusão de princípios espirituais 
cristãos, fundados na Bíblia 
Sagrada. 

Tem um relacionamento estreito 
com muitos dos mais influentes 

Empresários Cristãos, e Pastores e 
Líderes Interdenominacionais.

Foi Jogador de Futebol Profissional, 
de 1980 a 1994, integrando 
várias equipes no Brasil, além 
de outras na Espanha, Portugal, 
Suíça e Alemanha. Fez parte da 
Confederação Brasileira de Futebol, 
CBF, atuando como Assistente 
Administrativo e, mais tarde, 
decidiu investir nos negócios, 
como Empresário no ramo de 
Restaurantes.

É formado em Administração de 
Empresas e fala quatro idiomas. 
Nasceu na cidade de Niterói, no 
Rio de Janeiro e tem 53 anos de 
idade. É casado com Adriana 
Raposo, desde 1996, e pertencente 
à quarta geração de uma família 
cristã, sendo filho, neto e bisneto 
de Pastores.

P
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CARAVANA 
RENÊ TERRA 
NOVA EM 
ISRAEL 2019

T
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oda a logística para a Caravana 
Renê Terra Nova em 2019 já 
está organizada. A Festa de 

Tabernáculos será de 13 a 20 de 
Outubro, e a rota escolhida foi Dubai, 
Egito e Israel. Para ir nos três países, 
sairemos uns dias antes e ficaremos 
de 10 a 22 de Outubro juntos.

DUBAI
Serão dois dias nesse lugar 
extraordinário, que nos incita a sonhar 
e nos remete às promessas de Deus 
aos filhos de Abraão. 

EGITO 
Subir o Monte Sinai, navegar no rio 
Nilo, ir às Fontes de Mara, conhecer 
as 70 palmeiras... são algumas 
das atrações desse país cheio de 
promessas, que Deus chama de “Meu 
Egito”. 

ISRAEL 
Na Terra Santa, começaremos fazendo 
a visita ao Jordão, onde todos nos 
encontraremos para o Ato Profético 
do Batismo. Depois, iremos nos 
demais lugares, como fazemos ao 
longo desses anos.

T

  MATÉRIA  ||  27



CITY MOVE
Selecionamos lugares específicos e inéditos para o CITY MOVE. Queremos 
encerrar nossa peregrinação um dia antes da Marcha Profética para que todos 
possam estar descansados para caminhar nas ruas de Jerusalém e usufruir o 
amor que os judeus expressam aos brasileiros.

COMEÇOS

A você, que quer estar conosco, ore, clame 
a Deus, programe-se e viva o extraordinário 
do Pai. O tema de Tabernáculos 2019 é 
COMEÇOS, então, pague o preço de estar e 
servir em Sião, no CITY, e na Festa da ICEJ. 

Você também pode participar com seus dons 
e talentos no Louvor, na Dança, na Recepção, 
na Logística, nos Atos Proféticos, etc.

E como sempre declaramos: “Até ano que 
vem, em Jerusalém!”.
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30 anos da Visão de Jerusalém e 
do Ministério Pastoral de Renê Terra Nova

  MATÉRIA  ||  29

Celebração Especial



studaremos sobre Os filhos 
voltando à Terra. O Neguev 

floresceu – Será o “de repente de 
Deus, in loco. 

Ficaremos quatro dias mergulhados 
em estudos bíblicos com os Filhos 
de Sião, ajustando a Visão de 
Jerusalém. Teremos duas palestras 

poderosas com Autoridades de 
Israel. 

Nossa rota oferecerá material, 
conteúdo e rotas de cunho 
exclusivo e inteligente. Por ser 
inverno em Jerusalém, será uma 
experiência inédita.

E

OS FILHOS 
VOLTANDO À TERRA
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Ofereceremos duas rotas:

PRIMEIRA
Sairemos direto do Brasil para Israel, onde ficaremos por um 
período de cinco dias.

SEGUNDA
Sairemos do Brasil direto para Dubai, depois Jordânia e Israel. 
De Israel, voltaremos para Dubai e depois retornamos para o 
Brasil. 

Serão dias incríveis. Inclusive em Dubai estudaremos sobre os 
filhos de Quetura e Abraão, Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã, Jisbaque e 
Suá, como descrito em Gênesis 25:2.
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 Brasil tem mais de 1 milhão de 
salões de beleza. Os números 
mostram que esse é um setor que 

não se abalou com a crise econômica 
e continua rentável e promissor, 
impulsionado por homens e mulheres 
que não abrem mão dos cuidados 
pessoais.

Não é à toa que o Brasil é o 3º mercado 
global de beleza, ficando atrás apenas 
da China e dos Estados Unidos, e por 
aqui a população gasta, nada menos 
que R$ 36 milhões com os cuidados de 
beleza por ano.

Outro fator que contribui para que 
esse setor cresça, na contramão da 
crise, considera que cuidar da beleza 
vai além dos tratamentos estéticos, 
tem a ver com autoestima e bem-
estar. Por isso, os tempos de dinheiro 
mais curto diminuíram a frequência 
nos salões, mas o público não deixou 
de ir. Afinal, tem gente que pode 
até não comprar uma roupa ou um 
sapato, e adiar a ida a um restaurante, 
mas não abre mão de estar com os 

cabelos e as unhas perfeitos. Mais da 
metade do faturamento dos salões é 
exatamente o corte e a tintura, e os 
serviços de manicure respondem, em 
média, por 23% do faturamento.

Investir nesse ramo, se tornou uma 
saída para quem perdeu o emprego 
e pegou o dinheiro da rescisão para 
investir em um negócio próprio, já que 
os custos para abrir um salão não são 
tão altos. Os pequenos demandam um 
investimento médio de R$ 1.500.

BELEZA MASCULINA

Nesse mercado, as mulheres não 
reinam mais absolutas. É cada vez 
maior a quantidade de produtos e 
serviços direcionados para o público 
masculino. Além de perfumes e 
cremes, os cuidados com a barba 
ganharam tanta força que não faltam 
oportunidades de negócios. Nos 
últimos anos, vários estabelecimentos 
foram abertos, muitos dentro de 
Shoppings, fazendo barba, cabelo 

O

QUER MONTAR UM 
NEGÓCIO PRÓPRIO? 
INVISTA EM BELEZA!
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e bigode de um jeito 
personalizado.

PREPARE-SE ANTES DE 
EMPREENDER

Como qualquer empresa, 
um salão de beleza, ou 
uma barbearia, precisa 
ser bem administrado 
para que funcione e 
dê lucro. Não bastam 
profissionais dedicados, 
um espaço confortável 
e bem localizado, e uma 
clientela fiel. É essencial 

ter uma boa gestão para 
que o empreendimento 
sobreviva. Para isso, antes 
de se jogar de cabeça no 
sonho de abrir o próprio 
negócio, considere 
algumas necessidades:

FAÇA UM PLANO DE 
NEGÓCIOS

Um dos grandes erros 
dos empreendedores 
desse ramo é acreditar 
que o conhecimento 
na área de beleza é o 

bastante para tocar 
o negócio. Trabalhar 
e empreender são 
coisas diferentes!  
O planejamento 
estratégico ajuda a 
ordenar as ideias, as 
necessidades e as 
prioridades. E ele ajuda 
a responder questões 
cruciais, como: “Qual 
é a missão do meu 
salão?”, “Quem é o meu 
público-alvo?”, “Como 
vou divulgar os meus 
produtos e serviços?”, 
“Quais são os custos fixos 
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e variáveis da empresa?”, “Qual será 
o meu lucro mensal?”, “Em quanto 
tempo terei de volta o investimento 
realizado?”, “Quem são os meus 
concorrentes e os meus parceiros?”. 

TRACE OBJETIVOS

Saiba exatamente onde você quer 
chegar e faça com que as suas metas 
sirvam de impulso. Pense no que 
deverá alcançar em curto, médio e 
longo prazo.

SEPARE OS GASTOS

Sem um controle preciso dos gastos 
e ganhos, não se sabe quanto o 
empreendimento, de fato, custa e 
o quanto lucra. Separe as contas 
pessoais das contas da empresa, 
considere a concorrência e ofereça 
diferenciais para se destacar.

INVISTA NAS REDES SOCIAIS

Ter uma forte presença nas 
redes sociais é obrigação para a 
sobrevivência e crescimento dos 
negócios. Mais do que uma ferramenta 
para atrair novos clientes, as mídias 
sociais podem fidelizá-los. Ofereça 
descontos em sorteios ou promoções 
válidas somente para aqueles que 
seguem seu perfil. Divulgue fotos 
do seu trabalho, deixe seus clientes 
atualizados das novidades do seu 
salão. 

Uma análise de mercado é primordial 
para um planejamento mais preciso e 
também é necessário fazer um curso 
de administração de salões.

Se você não tiver condições financeiras, 
ou se não for o seu foco administrar 
um negócio, ainda assim, o mercado 
da beleza oferece inúmeras opções 
para cabeleireiros, maquiadores, 
esteticistas, manicures, barbeiros, 
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podólogos e demais profissionais que 
querem empreender. Abaixo, citamos 
algumas áreas onde pode valer muito 
a pena investir.

MANICURE DELIVERY

Esse não é um serviço novo, mas 
continua dando bons resultados. 
Se você possui a habilidade de 
fazer unhas, pode ganhar dinheiro 
trabalhando em um salão ou 
oferecendo o seu serviço em domicílio. 
Anuncie no WhatsApp ou nas redes 
sociais e comece a ganhar um dinheiro 
extra.

MAQUIAGEM DELIVERY

Muitas pessoas não têm tempo para ir 
ao salão e estão dispostas a pagar um 
pouco a mais para profissionais que as 
atendam em casa. Capriche na make e 
ganhe as clientes.

AULAS DE MAQUIAGEM

Se você possui boa experiência e 
capacidade para ensinar, ministrar 
cursos de maquiagem pode ser uma 
ótima opção de renda. Você pode 
divulgar e vender os seus cursos pela 
Internet.
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MAQUIAGEM PARA ESPETÁCULOS

Companhias de teatro, animadores 
de festa, dançarinos... O mercado de 
beleza para shows e espetáculos é 
muito amplo e diversificado. Tem lugar 
para todo mundo.

BELEZA NA TERCEIRA IDADE

A pessoas estão vivendo cada vez 
mais e querem chegar à terceira idade 
saudáveis e bonitas. Então, que tal 
investir em um serviço especializado 
para esse público?

SPA EM CASA

A comodidade é o grande diferencial 
desse serviço. Você pode oferecer 
serviços de beleza e estética e até 
massagens no lugar que o cliente 
desejar.

BELEZA AFRO E OUTRAS ETNIAS

Grupos étnicos bem caracterizados 
como os negros, orientais e indígenas. 
Esses grupos requerem cortes de 
cabelo, maquiagem e tratamentos 
estéticos específicos e você pode 
ganhar dinheiro se especializando 
nisso.

O Brasil tem 590 mil salões de beleza formais e
539 mil salões de beleza informais

Fonte: Euromonitor
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astor do MIR – Presidente do 
Ministério Internacional da 
Restauração, Apóstolo das Nações, 

Esposo Dedicado, Pai Amoroso, 
Conferencista Internacional, Coach 
e um Escritor apaixonado. Essas são 
algumas das qualidades deste líder, 
chamado Renê Terra Nova, que ao 
longo dos anos, tem empreendido no 
Reino de Deus e realizado um trabalho 
voltado aos princípios estabelecidos 
na Palavra e dedicado a sua vida para 
ensinar, orientar, incentivar, informar e 
formar discípulos.

Um dos seus hobbies é escrever. 
E isso fez dele autor de quase 200 
títulos de assuntos variados ligados à 
temática cristã, como Família, Cura, 
Libertação, Sonhos, Visão Celular 
(escreveu mais de 20 livros só sobre 
os Encontros criados para a Igreja 
Celular) e Negócios. “Escrever, para 
mim, é transmitir conhecimento. 
E transmitir conhecimento é uma 
arte. Procuro transformar ideias, 
sonhos e experiências em textos 
claros e criativos. Como gosto muito 
de ler, é também um prazer poder 
compartilhar o conhecimento que 
Deus tem me permitido alcançar”. 

E por falar em leitura, você sabia 
que ler é um hábito de homens e 
mulheres de sucesso? Pare um pouco 
para refletir, quantos livros você já 
leu este ano? Qual a sua meta de 
leitura para 2019? Se você quer crescer 
intelectualmente, obter êxito, pensar 

em ideia de negócios e adquirir 
conhecimento, leia sempre. Além dos 
livros, invista em tempo para adquirir 
informações de diferentes fontes de 
jornais e revistas. Hoje, temos uma 
infinita variedade no Brasil e no 
exterior. 

Nesta matéria, selecionamos 12 
excelentes títulos de Renê Terra Nova, 
que ajudarão você a desenvolver a sua 
liderança pessoal e profissional. 

Corações Convertidos, 
Famílias Curadas

O primeiro livro de muitos 
que ele escreveria. O 
coração do Pastor Renê 
sempre se moveu por 
família, visão principal do 

seu ministério. 

Este livro é um convite para viver 
pelas ideias que Deus, de antemão, 
estabeleceu para a sua vida. É um 
desafio a todo ser humano que não 
quer ficar no vale do matrimônio 
falido, do lar desajustado. É um 
bombardeio esclarecedor. É porta 
aberta de bênçãos para todo aquele 
que aceita colocar em prática o plano 
de Deus. É o ensino da reconstrução 
e da reestruturação da casa. É o 
conselho de como transformar uma 
casa em LAR, no padrão do Reino dos 
Céus, do Reino de Deus.

P
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O Poder da Aliança

O Poder da Aliança trata 
sobre o verdadeiro discurso 
bíblico para transformar 
a sua vida, o seu lar, de 
acordo com o que a Palavra 
ensina e nós acreditamos: 

Família – Célula Principal. Essa tem 
sido nossa declaração ao longo destes 
anos, porque é a nossa verdade, a 
nossa essência. 

Família é a menina dos olhos de Deus, 
um pedacinho do céu, a base e a sede 
do avivamento, o lugar da segurança. 
Nosso discurso não é evasivo. Cremos 
que, de fato, há poder na aliança feita 
em Deus e que essa aliança assegura 
que nossos filhos serão criados em 
boa herança, terão princípios que 
marquem a sua identidade e o 
ministério no poder e autoridade do 
Senhor Jesus Cristo. 

A partir das páginas desse livro, com 
um conteúdo extraordinário, se você 
abrir o coração, o Senhor estabelecerá 
algo novo na sua vida, na sua família e 
no seu ministério. 

Futuro, o Legado dos 
Corajosos  

Este livro é uma 
bússola, um paradigma, 
um instrutor, um 
provocador de encontro 
com a sua essência, 

pois muitos estão ávidos para pensar 
alto, mas não sabem como fazê-lo. 
Você entenderá que os seus pés estão 
no presente, mas sua mente está no 
futuro.

Líderes incomuns não têm passado, 
têm história; não têm presente, têm 
conquista, pois vivem no futuro. Sabem 
que o melhor está por ser despontado, 
e vão avançando até lograr pleno êxito. 
Eles são construtores de um novo 
tempo e os mentores de legados. 

Futuro, o Legado dos Corajosos é 
um livro que leva você para o futuro, 
de forma a não mais estar preso ao 
passado. Como um sonhador, você 
entrará num campo de compreensão e 
escreverá históricos novos, pois estará 
desafiado a entrar no sobrenatural e 
ser a diferença na sua geração.

Invenção, a Criatividade 
que muda sua Geografia

Um livro pequeno, mas 
com uma dimensão global 
que ampliará a sua vida e o 
incentivará a reescrever a sua 
própria história e a reinventar 
a sua própria sorte. 

A leitura, é um estímulo para 
você descobrir ou redescobrir 
sua potencialidade guardada ou 
esquecida, e que, ao ser encontrada, 
levará você a uma realidade poderosa 
para a sua vida e para a vida daqueles 
que andam ao seu lado.
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Mentes Brilhantes se 
Casam com Mentes 
Extraordinárias

Ao ler esse livro, você 
descobrirá um caminho 
que muitos gostariam de 
trilhar. Um caminho que, 

além de ser seguro, está sinalizado 
com muitas placas de advertências, 
com margens de segurança, para que 
as ultrapassagens sejam de pleno 
êxito. Nessa estrada, em cada Stop 
(parada) até o Siga em frente (com 
segurança), você será conduzido a uma 
reflexão. 

Você perguntaria: É um livro ou um 
manual de trânsito? Na verdade, o livro 
trata sobre as Mentes Brilhantes e as 
Mentes Extraordinárias. E, durante essa 
viagem espetacular, você entenderá 
que pai e mãe são os condutores 
Brilhantes e Extraordinários, que 
geram Filhos Fascinantes. 

Com a família a salvo, chegaremos 
ao lugar mais seguro da Terra, nosso 

LAR, e veremos que, apesar dos riscos 
da vida, todos estão em perfeita paz 
e segurança. Entenderemos que as 
curvas sinuosas serviram para mostrar 
que, por mais que os líderes de Mentes 
Brilhantes e Mentes Extraordinárias 
sejam seguros, não estão isentos 
dos arranhões que as curvas da vida 
trazem ao relacionamento, mas que 
na Oficina Perfeita (Casa de Deus), 
podemos ser tratados e polidos, sem 
parecer que um dia passamos por 
desconfortos. 

Mentes Brilhantes se Casam com 
Mentes Extraordinárias têm a missão 
de ministrar firmeza para aqueles que 
estão em busca de posturas maduras, 
que tragam segurança eficaz para 
dentro do lar. Quando esses nobres se 
encontram, algo poderoso brota, não 
só na família, mas, principalmente, 
na sociedade secular, e levam uma 
geração a crer que, mesmo em um 
século tão notável como o nosso, mas 
com tantos enfermos sociais, existe um 
lugar onde as pessoas têm conduta e 
vida aprovadas: a Família.
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Ideia, o Universo do Líder 
Inteligente

Ideia é a ferramenta para 
as novidades e o fruto para 
resultados de impacto. 
Quem tem uma ideia 
tem o poder nas mãos e a 
capacidade para mudar

sua geografia. Os líderes de ideias 
são seguidos, admirados e se tornam 
ícones de renovação geográfica. 

Nesse Livro, Renê Terra Nova ajuda 
você a contribuir com novas ideias para 
uma manifestação de criatividade e 
desejo de mudança, porque quem tem 
uma ideia original é o referencial na 
sua geração. 

Doador de Ideias

Nesta obra, Renê 
Terra Nova fala da 
multiplicação das nossas 
ideias, ideias essas que 

formam nossa geração, e ministram 
segurança aos descendentes. 

“Não existe forma de ser completo a 
não ser doando ideias e reproduzindo 
pensamentos novos. A forma mais 
honesta e menos egoísta de nos 
tornarmos eternizados é doando 
nossas joias, as ideias mais relevantes 
que contribuam para um mundo mais 
compartilhado”.

O autor também afirma que homens 
que morrem cheios de ideias são 
cofres sem senha e celeiros de 
sementes infrutíferas. Na vida, 
devemos descobrir o indivíduo que 
somos para cumprirmos destinos de 
dignidade. Por isso, não esconda suas 
sementes, seja um Doador de Ideias e 
um construtor do universo das mentes 
brilhantes. 

Honra, uma Cultura 
Divina que promove 
Reforma

O livro tem como o 
objetivo esclarecer os 
caminhos perigosos 

que podemos estar trilhando e, assim, 
evitar essas rotas confusas para 
voltarmos ao princípio. 

Devemos refletir por onde estamos 
caminhando e quais os riscos 
que incorremos nesse processo, 
entendendo que o Senhor tem 
portas para todos quantos desejam 
caminhar na Sua senda de honra e 
verdade, como um vaso que pode ser 
reconstruído.

A Reforma é o sopro do Eterno na 
direção dos que desejam mudar: 
Reforma é, de fato, a cultura divina 
promovida pela Honra, porque todo 
homem que Honra terá direito ao 
território transformado. 
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Inteligência, um Potencial 
ainda Escondido

“Se você não soubesse sua 
idade cronológica, quantos 
anos você se daria?”. Essa 
pergunta é uma denúncia 
e, ao mesmo tempo, um 

estímulo do autor para você encontrar 
a sua verdadeira identidade no físico e 
na mente. 

“Uns jovens morrem como velhos, e 
muitos velhos morrem como crianças, 
nunca amadureceram sua capacidade 
mental nem usufruíram a totalidade 
da inteligência que lhes estava à 

disposição. Podemos, sim, conhecer 
nosso potencial e agregar mais 
conhecimentos à nossa inteligência. 
Tudo é questão de estímulo e de 
procurarmos fontes que nos ajudem 
a descrever exatamente quem 
somos, independente dos traumas e 
dificuldades que tivemos na vida”.

Há um potencial guardado que 
poderá ser enfatizado em ordem 
diferenciada, e muitos conteúdos 
escondidos serem liberados para o 
cérebro e estimulados a uma explosão 
de novos conhecimentos, alguns que 
já estão guardados e outros que serão 
agregados. 
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M12, o Modelo de 
Jesus

M12, o Modelo de 
Jesus fala sobre o 
discipulado, a história 
de vida de Jesus 
e os discípulos e 

também sobre começar um renovo 
na transição de mente, mudança de 
comportamento e uma chamada 
que não poderá ser mensurada. 

O M12 é uma Visão sem fronteiras; 
não é de exclusão, mas de inclusão; 
não é de exclusividade, mas de 
singularidade. Jesus ensinou: 
“Eu os escolhi em número de 12.”  
(João 6:70a)

Renê Terra Nova afirma na obra 
que somos a escolha do Messias, 
resultado do Seu coração. O M12 
hoje tem uma proposta mais 
ampliada: uma Igreja de Modelo 
gerando as Células. Levamos muito 
tempo fazendo Células para gerar 
Modelos, mas hoje investimos tempo 
formando Modelo para gerar Células. 

Daí nasce uma Igreja com 
identidade, saúde, vida, porque 
a liderança foi liberta, curada, 
restaurada, não deixando que as 
marcas do passado anulem as 
conquistas do presente, nem tão 
pouco o sobrenatural que nos espera 
no futuro.
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Sou Chefe de mim 
mesmo

Sou chefe de mim 
mesmo é um livro de 
motivação, autoajuda 
e direção que ensinará 
você a ter foco, fazer 
um planejamento e 

agir de forma eficaz para ver seus 
sonhos realizados um a um.

Na leitura, você descobrirá que é 
possível vencer crenças limitantes 
e mudar sua cultura. E entenderá 
que, ao mudar sua cultura, você 
muda sua mente, seus hábitos 
e conquistas, de uma forma 
inimaginável, e atinge o sucesso.

Você entrará em um novo tempo, 
no melhor tempo da sua vida, 
porque você pode!

O Poder de uma 
Conversa

O Poder de uma 
Conversa, livro mais 
recente do autor, foi 
lançado em Porto 
Seguro/BA, durante o 19° 
Congresso de Resgate da 

Nação. São 170 páginas que convidam 
o leitor a refletir sobre a vida que tem 
levado e a vislumbrar uma existência 
abundante. 

Se você deseja alcançar a plenitude, 
trilhar o caminho do ajuste emocional, 
demolindo crenças negativas e 
eliminando todo sentimento de 

impossibilidade, leia O Poder de uma 
Conversa. 

Utilizando ferramentas do Coaching, 
Renê Terra Nova acredita que cada 
pessoa pode ativar novas sinapses 
neurais mudando a sua maneira 
de pensar, sentir e agir, eliminando 
todo impedimento. Experimente ser 
transformado e torne-se um indivíduo 
que contribui com a construção de um 
mundo melhor para si e para aqueles 
que o cercam. A obra foi prefaciada 
por Paulo Vieira, Master Coach e PhD 
em Coaching pela Flórida Chritian 
University, Presidente da Febracis, 
criador do Método CIS® e autor de 
vários Best Sellers.

Faça bom uso desses títulos e dos demais que o autor colocou disponível e, 
com certeza, você terá como resultado uma mudança de vida extraordinária.
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SPOR QUE O MARKETING 
DIGITAL É IMPORTANTE 
PARA SUA EMPRESA?
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e você é empresário, dono de 
uma pequena, média ou grande 
empresa, sabe que hoje, deve 

investir no Marketing Digital. Mas, 
por que investir? É simples: Pela sua 
sobrevivência no mercado atual.  

Nas próximas linhas, você 
compreenderá a importância, os 
benefícios e algumas dicas de 
Marketing Digital. Não importa se 
você é dono de um pequeno negócio, 
profissional liberal, autônomo, ou 
possui uma rede de franquias, ou 
empresas no Brasil e exterior. 

O que é Marketing?

Não podemos falar de Marketing 
sem falar no “Pai do Marketing”, o 
grande Philip Kotler, que de todos 
os conceitos e conhecimentos 
passados, um deles é que o Marketing 
identifica necessidades e desejos não 
realizados. Segundo ele, ao invés de 
tratar as pessoas simplesmente como 
consumidores, você deve se aproximar 
do seu cliente levando em conta o lado 
humano dele – seres com mentes, 
corações e espíritos.

Vale ressaltar que as necessidades 
e expectativas das pessoas nunca 
devem ser negligenciadas. Por isso, se 
a sua marca não reflete sobre como 
tocar a alma dos consumidores, talvez 

seja a hora de repensar suas ações e 
estratégias.

E o que é Marketing Digital?

É o Marketing com adaptações para 
Internet. Diferente do Marketing 
Tradicional, no Marketing Digital 
existe a interação, o relacionamento 
dos clientes e futuros consumidores 
da sua empresa. Resumidamente, 
o Marketing Digital tem o objetivo 
de promover soluções por meio das 
mídias digitais, isto é, se dá em forma 
de comunicação direta e de uma 
forma personalizada com o público-
alvo. 

Lembrando que um dos grandes 
desafios de hoje é justamente a 
interação entre clientes e empresas, o 
melhor, é chamar e prender a atenção 
dos consumidores nesta imensidão 
chamada Internet. 

Por falar nisso, você sabia que 
aproximadamente 3,7 bilhões de 
usuários no mundo acessam a Internet 
hoje? Isso mesmo! É o equivalente a 
quase metade da população mundial.

Você entende agora que estar no 
universo digital é uma questão de 
sobrevivência no mercado? Cada um 
desses internautas é um cliente em 
potencial, que está esperando nas 

S

  MATÉRIA  ||  47



redes sociais e plataformas digitais 
em geral, não apenas comprar 
o que deseja, mas construir um 
relacionamento de confiança, e 
quem sabe, ser um admirador do seu 
negócio, indicando-o para amigos e 
família. 

Curiosidades

- A 3a edição da Content Trends, do 
ano de 2017, publicou uma pesquisa 
realizada com 3.650 empresas. O 
estudo revelou que 71% dessas 
empresas já estão usando estratégias 
de Marketing Digital em seus negócios. 

- A cada dia que passa mais brasileiros 
têm acesso à Internet. Em 2017, 59%, 
chegando à marca de 120 milhões de 
brasileiros, conforme aponta o relatório 
da Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento.

- Hoje, o Brasil é a 4ª maior população 
mundial conectada à Internet. E isso se 
deve principalmente à popularização 

de aquisição de smartphones 
somada à pulverização do acesso à 
Internet móvel. O próprio Google, a 
maior empresa da Internet, revelou, 
em seu estudo Google Consumer 
Barometer que 62% dos brasileiros 
usam smartphones. Isso mostra que 
o acesso à Internet é cada vez mais 
democrático e atinge todas as classes 
socioeconômicas. A penetração é 
logicamente menor nas classes D e E, 
mas é praticamente total nas classes A, 
B e C.

- A pesquisa TIC Domicílios, de 2016, 
também revela dados relevantes sobre 
a importância dos smartphones para 
o aumento do acesso à Internet do 
Brasil. Ela mostrou, que naquele ano, 
de todos os brasileiros conectados à 
Internet, 43% já acessavam usando 
apenas celular, ao passo que 6% 
usavam apenas os computadores. 
Para muitas pessoas, a única forma 
de acessar o universo digital é pela 
telinha de um smartphone. Apesar 
do meio de acesso majoritário ser via 
Wi-Fi, a tecnologia 3G e 4G ampliou 
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muito sua cobertura 
por todo o Brasil, o que 
impulsionou ainda mais 
a acessibilidade da 
Internet.

- Segundo os dados da 
Associação Brasileira 
de Telecomunicações 
(Telebrasil), hoje existem 
5.030 municípios 
atendidos com 
infraestrutura de 
Internet móvel, cobrindo 
localidades onde 98,4% 
da população brasileira 
habita. Em Junho 
de 2017, a Telebrasil 
registrou 202 milhões de 
acessos via 3G e 4G. 

- Os brasileiros são 
a 2ª população que 
mais passa tempo 
na Internet. É 
impressionante o tempo 
que permanecemos 
conectados, seja pelo 
smartphone, tablet, 
ou por um dispositivo 
desktop. No ranking 
mundial, só ficamos atrás 
dos filipinos. Conforme 
aponta a última edição 
do estudo We Are Social, 
os brasileiros passam, 
em média, a cada dia, 
5 horas conectados 
na Internet por um 
dispositivo desktop, e 4 
horas por um dispositivo 

mobile. Mais interessante 
ainda é o tempo que o 
brasileiro passa em redes 
sociais. O mesmo estudo 
mostra que também 
ficamos em 2o lugar, 
mais uma vez atrás dos 
filipinos. O brasileiro 
passa, em média, quase 
4 horas em redes sociais. 
Para termos uma base 
de comparação, os 
japoneses passam, 
em média, apenas 40 
minutos por dia em 
redes sociais.

Esses dados permitem 
concluir o potencial que 
a sua empresa pode 
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alcançar se realizadar estratégias 
precisas de Marketing Digital. 

Benefícios do Marketing Digital

Entenda que se você estiver bem 
posicionado digitalmente no mercado, 
poderá atrair milhares e milhares de 
clientes. 

Os Meios Digitais de Comunicação 
e Marketing são mais rápidos, 
são versáteis, simples e práticos. 
Por exemplo, para você estar aqui 
na 1ª Edição do Seminário de 
Empreendedores do Reino, com 
certeza, foi abordado por uma 
plataforma digital, seja redes sociais: 
Instagram, Facebook, ou quem sabe 
um WhatsApp de alguém, ou viu 
no site. Então, de uma forma ou de 
outra, você estava ali na hora certa e 
conseguimos chegar até você, e que 
se tornou um conferencista do SER. 
Certo? 

Então, dentre vários benefícios já 
citados, com o Marketing Digital a 

sua empresa terá: Presença digital 
forte na Internet; clientes realmente 
interessados em seu produto/serviço/
solução; ótimo custo-benefício; 
geração de audiência; credibilidade da 
marca; e mensuração de resultados. 
Além, claro, da oportunidade de 
você, empresário, fechar excelentes 
negócios. 

Por onde começar? 

Talvez, você já tenha uma empresa 
de Marketing Digital ao seu dispor, 
cuidando do seu negócio, porém, para 
você que está começando agora, ou já 
tem uma presença digital, mas deseja 
investir nos meios de comunicação 
digital, siga as dicas separadas abaixo:

1. Agregue valor ao seu serviço

Faça com que os seus consumidores 
tenham uma visão positiva a respeito 
da sua marca ou serviço prestado. 
Isso acontece através de um bom 
planejamento de comunicação 
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midiático, nele estarão as plataformas 
digitais escolhidas e todas as ações 
e estratégias a curto, médio e longo 
prazo. 

2. Defina o público certo

É importante definir quem é seu 
público alvo, ou seja, seu cliente ideal. 
Pesquise e defina bem a persona, que 
é a tomadora de decisão para fechar 
o negócio. Por que ela precisa de seu 
serviço? Como sua empresa pode 
ajudá-la e como você vai se comunicar 
com ela?

3. Procure ajuda 

Se você deseja evitar prejuízos 
financeiros e não quer perder tempo, 
procure um profissional qualificado, 

ou agência de Marketing Digital. 
O Sebrae, por exemplo, oferece 
bastante apoio para empreendedores, 
principalmente você que está 
pensando em abrir ou já abriu um 
pequeno negócio.

Sabemos que um profissional 
qualificado tem habilidades para 
conseguir resultados bem mais 
expressivos em menos tempo. Se está 
iniciando a sua presença digital, e 
está sem verba, procure consultorias, 
leia bastante, pesquise, assista os 
mais variados vídeos disponíveis 
no YouTube, vá atrás de cases de 
empresas de sucesso. Hoje em dia 
também existem inúmeros Coaches e 
consultores que podem ajudar você no 
início da sua jornada. Mas, não esqueça 
que lá na frente você deve procurar 
um especialista na área. O importante 
é começar e não ter medo de sonhar. 
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O PODER DA 
CONEXÃO

e, pois, fostes ressuscitados 
juntamente com Cristo, buscai 
as coisas que são de cima, onde 

Cristo está assentado à destra de 
Deus. Pensai nas coisas que são de 
cima, e não nas que são da terra; 
porque morrestes, e a vossa vida 
está escondida com Cristo em Deus. 
Quando Cristo, que é a nossa vida, 
se manifestar, então também vós 
vos manifestareis com ele em glória. 
Exterminai, pois, as vossas inclinações 
carnais; a prostituição, a impureza, 
a paixão, a vil concupiscência, e a 
avareza, que é idolatria; pelas quais 
coisas vem a ira de Deus sobre os 
filhos da desobediência; nas quais 
também em outro tempo andastes, 
quando vivíeis nelas; mas agora 

despojai-vos também de tudo isto: 
da ira, da cólera, da malícia, da 
maledicência, das palavras torpes 
da vossa boca; não mintais uns aos 
outros, pois que já vos despistes do 
homem velho com os seus feitos. ” 
(Colossenses 3:1-9)

Durante estes dias no SER, vamos 
abordar muitos assuntos inteligentes, 
um deles é a Inteligência de Conectar 
Pessoas. O Poder da Conexão é 
incrível, pois somos hoje o resultado 
do que conectamos ontem. Pessoas 
mudam histórias e destinos com as 
conexões que fazem. 

Nós temos muito para dar e muito 
para receber, é por isso que o poder 

Renê Terra Nova
Apóstolo Presidente do Ministério 

Internacional da Restauração, Escritor, 
Conferencistas Internacional e Coach.

“S
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seletivo é deveras importante para 
que tenhamos um outro resultado 
nos nossos sonhos. Muitos pensam 
que a vida é uma aventura, o que 
em parte o é. Outros, pensam que a 
vida é resultado da sorte, o que em 
parte também é verdadeiro. E há os 
que acham que a vida é resultado de 
coincidências. Esses podem até estar 
certos na linha de raciocínio deles, 
mas, na verdade, a vida é resultado das 
nossas conexões.

Com quem você se conecta dará a 
você direitos e deveres, vantagens e 
desvantagens, ódio e amor, alegria e 
tristeza, vitórias ou derrotas. A conexão 
certa é o maior poder para mudar 
vidas e posicioná-las no lugar do êxito.

O QUE É UMA CONEXÃO?

Conexão é o entendimento de que não 
posso caminhar sozinho e que preciso 
ser bem orientado para não entrar 

em rotas de fracasso. Uma conexão 
certa me coloca em lugares altos e 
relevantes, mas uma conexão errada 
poderá me causar danos irreparáveis 
que terei que administrar por toda 
uma vida. 

A Internet é uma boa ilustração para 
isso. Podemos nos conectar com 
pessoas que nos ajudarão em todas 
as áreas, assim como podemos fazer 
uma conexão que nos levará a erros. 
Quantas pessoas conhecemos que 
estão perturbadas por não saberem se 
conectar?

Podemos explorar todas as decisões da 
vida nesse prisma, desde a escolha de 
um trabalho, uma faculdade, um curso, 
até um relacionamento de amizade e 
casamento.

Se a conexão for boa, com certeza 
teremos resultados surpreendentes, 
porém, se a conexão for má, 
lamentaremos o resultado.
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COMO PODEMOS NOS CONECTAR 
DA FORMA CERTA? 

A observação e a prudência são 
aliadas dos sábios. Fuja da pressa 
dos apressados e ande no passo da 
ovelha, um passo firme com destino 
seguro. Muitos querem adiantar 
nossos relógios. Não ignoro que 
existem coisas que precisam e serão 
aceleradas, mas outras devem esperar 
a hora certa, pois todo fruto verde 
tem sabor amargo. Então, saber 
esperar o relógio da vida é tão sábio 
quanto saber entrar em uma porta de 
oportunidade que se abre uma única 
vez na história. Acho que acordei sua 
memória quando disse isso, não foi? 

QUANDO DEVEMOS NOS CONECTAR 
PARA OBTER ÊXITO?  

A hora é solene. Todos sentem que a 
hora chega. Para tudo somos guiados 
no tempo. Inclusive o TEMPO é o 
ponteiro que aponta para destinos 
novos. Não podemos criar habitats em 
lugares que não nos ajudam a crescer. 

Trinta anos atrás, me hospedei em 
um hotel 5 estrelas e um garçom me 
atendeu no restaurante desse hotel. 
Hoje, ele continua no mesmo lugar, 
fazendo a mesma coisa e, por incrível 
que pareça, errando os mesmos 
pedidos. O que faz uma pessoa criar 
raízes em terrenos áridos? É porque 
ela não soube ler o tempo, a época e a 
estação. 

Você precisa se desafiar e provocar 
a entrada em lugares que mudem 
sua sorte. Acredito que a promoção 
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legítima nós damos a nós mesmos 
quando mudamos de atitude. Quando 
você se conecta com seus objetivos, 
começou a conhecer o êxito.

PASSOS PARA CONEXÕES 
RELEVANTES

1. CONECTAR-SE COM PESSOAS 
CERTAS

Às vezes, passamos a vida inteira nos 
conectando com pessoas que não 
somam no resultado que esperamos. 
Colocamos expectativas em indivíduos 
que frustrarão o resultado deles 
e consequentemente os nossos. 
Esperamos respostas de quem não 
pode nos dar; nos conectamos com 
indivíduos que não conseguem fazer 
perguntas inteligentes, decepcionando 
qualquer expectativa no nosso 
território, e não nos preocupamos em 
treiná-los adequadamente. 

O resultado disso é uma coletânea de 
frustração. Como é terrível ver que a 
nossa conexão está frágil e pessoas 
ao nosso lado não nos correspondem. 

Como resolver essas questões e 
avançar com mais legitimidade 
naquilo que sonhamos?

A conexão é importante, mas, como 
acontece com dutos elétricos, 
se colocarmos os fios invertidos, 
isso provocará um curto circuito e 
estragará todo o nosso trabalho. Ao 
desejar se conectar com pessoas, 
lembre-se: Você tem que treiná-las 
ou ser treinado se elas estão acima de 
você. Não espere resultado para aquilo 
que não houve investimento. Continuo 
perguntando: Como se conectar com 
as pessoas certas?

1.1 Observando o comportamento;

1.2 Esperando a hora certa;

1.3 Estudando históricos;

1.4 Fazendo as coisas sem pressa.

IMPORTANTE

Não entre em um território sem 
pesquisar caráter. Hoje é fácil 
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buscar informações antes de uma 
conexão. Muitos apresentam um 
comportamento fora do habitual 
para impressionar, por isso nos 
impressionamos, já que atitudes 
falsas são tão poderosas que até 
os mais sábios se confundem no 
discernimento e os experientes se 
atrapalham na escolha. 

Quando o indivíduo é ESTELIOS – 
estelionatário, seja de ordem moral, 
ética ou institucional, qualquer sábio, 
ou experiente, se não for alertado 
com antecedência, pode se equivocar. 
Neste caso, até que os danos sejam 
reparados, muitas coisas terríveis já 
aconteceram no território da conexão 
confusa. Isso não significa que você 
não vai se decepcionar com as suas 
conexões novas, mas evitará muitos 
erros se fizer uma seleção como parte 
do seu novo tempo.

2. CONECTAR-SE COM MENTES 
INTELIGENTES

Precisamos definir o que é uma 
mente inteligente. Não é uma pessoa 
intelectual, mas aquela que absorve 
velozmente seu pensamento e 
faz acontecer aquilo que espera. 
Não são pessoas manipuláveis, são 
pessoas admiráveis... Essas pessoas 
nos ajudam a ver a vida de forma 
mais emocionante e eletrizam nossa 
jornada e caminhada no processo de 
conquista. 

As mentes inteligentes tornam mais 
veloz a nossa caminhada, nos fazendo 
chegar em tempo favorável no destino 
que está desenhado por nós para 
a nossa vida. Às vezes, queremos 
culpar Deus e os outros pelos nossos 
fracassos, mas nossas historinhas 
não nos levam muito longe e a 
autossabotagem é um recurso que 
os medrosos usam para justificarem 
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o que não conseguiram ou não vão 
conquistar.

Costumo dizer que desculpas são as 
matriarcas da autossabotagem. As 
mentes inteligentes não são egoístas, 
mas solícitas e nos ajudam a guiar 
a nossa vida por um caminho mais 
seguro e mais exitoso. Não estou 
dizendo que é fácil, mas, com certeza, 
nos dará segurança de chegada.  

Aprenda a se conectar com realidades 
acima das suas, buscando conselhos e 
indivíduos que já tenham conquistado 
e não se privam de apontar caminhos 
novos. Quando entramos na cultura de 
nos conectar com mentes inteligentes, 
também devemos nos conectar 
com indivíduos apaixonados pelo 
que fazem. É muito ruim você viver 
em um ambiente de murmuração 
e insatisfação, pois pessoas infelizes 
contaminam as geografias com 
atitudes e palavras que não 
consolidam o propósito. 

3. CONECTAR-SE COM PESSOAS DE 
RESULTADOS RELEVANTES

Uma das coisas mais importantes na 
conexão é se perguntar: Essas pessoas 
com quem eu convivo têm respaldo 
entre o resultado e o discurso? Se isso 
acontecer, sairemos das rotas de riscos 
e nos conectaremos com aqueles que 
nos ajudarão a ter uma vida também 
com resultados satisfatórios.

Eu observo as pessoas pelos resultados 
que possuem, isso me fascina, me 
estimula e me faz desejar caminhar ao 
lado delas. 

Esta é uma introdução do Poder Da 
Conexão, assunto sobre o qual desejo 
falar neste Seminário para estimular 
você a mudar de vida radicalmente, 
selecionando mentes e pessoas para 
conviver e se relacionar daqui para a 
frente.

Feliz conexão!
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QUE TIPO DE 
EMPREENDEDOR 
VOCÊ QUER 
SER?

odo ano, milhares de brasileiros 
tentam abrir o próprio negócio. Ao 
longo da minha carreira de mais 

de 20 anos empreendendo e também 
atuando como Coach de diversos 
empresários, consegui identificar 
que existem três perfis distintos 
de empresários: o Aventureiro, o 
Tradicional e o de Sucesso. Qual deles 
é você?

O Empreendedor Aventureiro é 
aquele que começa um negócio 
movido pelo sonho de empreender 
ou por enxergar em determinado 
ramo uma oportunidade. É, por 
exemplo, aquela pessoa que 
começa um negócio que está “na 
moda”. Ele não possui experiência 
nem em gestão nem na área. Sua 
equipe é formada por amigos e a 

remuneração é desorganizada. O 
controle financeiro é mínimo e, muitas 
vezes, o empreendedor age de forma 
precipitada e adquire dívidas com as 
quais não consegue arcar. Diante disso, 
o negócio não cresce e, em pouco 
tempo, ele acaba fechando as portas.

Já o Empreendedor Tradicional 
é aquele que é expert no ramo 
em que trabalha. Geralmente são 
profissionais que trabalharam 
por anos em determinada área 
e decidem empreender. Muitas 
vezes, é aquela pessoa que passou 
anos e anos trabalhando naquele 
ramo e juntando dinheiro para 
começar o próprio negócio. Porém, 
embora conheça a área de atuação 
e seja apaixonado pelo que faz, esse 
profissional não possui experiência 

Paulo Vieira Master Coach e PhD em Business 
Administration, Criador do Método 
CIS® (Coaching Integral Sistêmico) 

e Diretor da Federação Brasileira de 
Coaching (Febracis)

T

58  ||  ARTIGO



ou conhecimentos em gestão. Sua 
equipe é formada por familiares e, 
mesmo com pessoas de confiança 
ao seu lado, ele se sobrecarrega de 
responsabilidades para tocar sua 
empresa, consequentemente, está 
sempre cansado e estressado. Tem 
pouco controle da produção e o foco 
de suas finanças é apenas pagar as 
contas da empresa para que o negócio 
continue funcionando. O crescimento 
de empresas geridas nessa linha é 
cíclico, cheio de altos e baixos.

Por mais que esses dois perfis estejam 
presentes em boa parte dos novos 
empreendedores, ambos têm seu 
prazo de validade. O negócio do 
Aventureiro dura, em média, de 
seis meses a um ano, enquanto o 
do Tradicional, de três a cinco anos. 
Ambos costumam terminar deixando 
um saldo de desgaste físico, emocional 
e financeiro para os donos do negócio.

O perfil do Empreendedor de 
Sucesso é aquele cujo foco não está 
na oportunidade de negócio nem 
na experiência no ramo, mas sim 
em gestão. Esse é o perfil certo para 
empresas sustentáveis, modernas 
e que possibilitem resultados 
excepcionais. Esses empreendedores 
são apaixonados por resultados e têm 
paixão por gerir, por isso são experts 
nisso. As equipes são formadas pelos 
melhores profissionais do mercado, 
que recebem salários acima da média. 
O controle financeiro conta com um 
fluxo de caixa anual, que inclui balanço 
patrimonial e gestão orçamentária. 
Tudo isso resulta em crescimento 
30% acima da média do setor e suas 
empresas podem durar por gerações.

Podemos resumir esses três estilos 
a uma simples pergunta: O quanto 
você entende e foca em gestão? O 
Empreendedor de Sucesso é aquele 
que está buscando constantemente 
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aperfeiçoar sua gestão, incluindo 
gestão financeira, de pessoas, de 
marketing, de processos, etc. Mas 
se você percebe que hoje não vem 
procurando, de fato, melhorar a sua 
gestão, encontra-se mais próximo 
do perfil Aventureiro ou do perfil 
Tradicional.

A boa notícia é que o perfil do 
Empreendedor de Sucesso pode ser 
desenvolvido em qualquer pessoa, 
tudo que você precisa é redirecionar 

seu foco, procurando cursos, livros, 
treinamentos, amigos e até ambientes 
que o ajudem a adquirir cada vez 
mais know how sobre o aspecto mais 
importante de qualquer negócio de 
sucesso: Gestão. 

O que você decide fazer hoje para 
se tornar o empreendedor que a sua 
empresa merece e precisa que você 
seja?
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A INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 
COMO A MAIOR 
FONTE DE RIQUEZA

m um texto bíblico, no livro 
de II Crônicas, Deus aparece a 
Salomão e diz: “Pede-me o que 

quiseres e dar-te-ei!”. Salomão, ainda 
muito jovem, poderia ter cedido a 
um daqueles tão comuns rompantes 
da juventude e pedido bens, fama, 
reconhecimento e dinheiro. Mas ele 
pediu sabedoria. E sua sabedoria foi 
conhecida, comentada e procurada 
em todo o mundo ao ponto de fazê-lo: 
“O homem mais rico que já existiu”.

Podemos dizer que SABEDORIA tem 
o mesmo significado de Inteligência 
Emocional?

Vou apresentar evidências de que são 
palavras semelhantes:

Daniel Goleman define IE em 5 
critérios: 

. Autoconsciência – Reconhecer 
sentimentos; 
. Autocontrole – Gerenciar sentimentos;
. Automotivação – Gerenciar 
propósitos;
. Empatia – Reconhecer sentimentos 
em outras pessoas; 
. Habilidades Sociais – Capacidade de 
gerar bons resultados com grupos.

O dicionário define sabedoria como: 
“inteligência plena”, isto é, excelência 
mental no sentido mais pleno. A 
palavra sabedoria provém do grego 
sophia. Entretanto, sophia inclui 
não apenas o conhecimento, mas a 

Margarida Lima Master Coach, Mestre em 
Administração, Diretora da Febracis 

Núcleos Porto Velho e Manaus
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habilidade e o julgamento para aplicar 
tal conhecimento às circunstâncias e 
situações da vida.

Pode-se supor ou afirmar que 
resultados medíocres provêm de uma 
pessoa insensata (não sábio), ou seja, 
um “analfabeto emocional”.

Durante um dos treinamentos sobre 
crenças financeiras que dei em Brasília, 
um dos participantes veio conversar 
comigo, depois que anunciei a data 
do próximo curso sobre dinheiro. “Eu 
não tenho necessidade desse curso”, 
ele falou. “Sou trader e ajudo meus 
clientes a ficarem ainda mais ricos. No 
que esse curso poderia me ajudar?”. 

Perguntei, com muita naturalidade, 
se ele tinha grandes investimentos. 
“Grandes, não”, respondeu. “Na 
verdade, não tenho conseguido 
juntar dinheiro, porque tenho muitos 
compromissos”. Ele tinha um carro de 
11 anos e uma expressão de 100 anos. 

Anotei a data do curso num cartão e 
entreguei a ele. Aquele rapaz tinha 
todo conhecimento sobre SISTEMA 

FINANCEIRO e nenhum conhecimento 
sobre SISTEMA DE CRENÇAS ou 
Inteligência Emocional. Para ser 
mais clara, uma relação interpessoal, 
saudável – onde sentimentos são 
reconhecidos e gerenciados, onde 
há entusiasmo genuíno e uma 
comunicação positiva, há riqueza.

Sempre houve, ao longo de toda a 
história do homem com o dinheiro, 
uma relação de cegueira emocional. 
Calcula-se que uma fortuna traria 
a mesma quantidade de alegria. E 
quando isso não acontece, cria-se um 
ciclo vicioso e perigoso. Quanto maior 
a fortuna, maior a busca por felicidade 
e plenitude.

Para fazer dinheiro é preciso ter 
equilíbrio de emoções, entender o 
que ele realmente representa e como 
aplicar conhecimentos adquiridos, 
levando em conta, contexto, tempo e 
objetivo. Para ter dinheiro, é necessário 
reconhecer todos os sentimentos 
que ele evidencia, inclusive de que o 
próprio está “a serviço” de uma vida 
abundante. 
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Júlia Lamego, viu sua fortuna 
crescer depois que fez cursos de 
autoconhecimento e melhorou sua 
autoestima. Presume que quanto mais 
ama e entende de emoções, mais 
habilidade conquista para lidar com o 
dinheiro. Nas negociações das quais 
participa, sempre espera que o outro 
fale primeiro e aguarda o momento 
certo para expor sua autêntica in-
tenção. Reconhece no outro o que 
cada fala dela provoca e sente-se bem 
com uma relação ganha-ganha. Nunca 
foi tão fácil ganhar dinheiro.

Existe um passo-a-passo na vida dos 
endinheirados que começa com os 4 
P’s

1. Porque: Ricos e prósperos 
possuem uma causa. Um PORQUÊ 
que geralmente envolve a própria 
conquista e a dos outros.

2. Paixão: São apaixonados pelo meio 
com o qual conseguem fortuna.

3. Produto: Criam um produto capaz 
de durar e se recriar por anos seguidos.

4. Procura: Todo rico está sempre em 
busca de novas formas de fazer as 
coisas.

Só tem um PORQUÊ quem acha 
sabedoria. Somente um grande 
PORQUÊ traz PAIXÃO. Mas é 
necessário reconhecer quando se está 
apaixonado, quando a PAIXÃO acabou 
de chegar. A conexão entre o PORQUÊ 
e a PAIXÃO, faz nascer excelentes 
PRODUTOS e, enfim, a procura pelo 
novo traz entusiasmo e não cansaço.

Ter emoções inteligentes é o caminho 
mais curto para o sucesso. Pois o 
domínio próprio traz a ação no tempo 
certo, na dose certa e pelo tempo 
certo.
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Três Pilares 
para uma Vida 
Emocional 
Abundante

o que adianta um currículo 
impecável, um portfólio louvável, 

se quando alguém contraria você, 
diz algo que você não gosta, você se 
descontrola facilmente?

Uma das ferramentas mais eficazes 
à disposição do ser humano, porém 
pouco desenvolvida, é a Inteligência 
Emocional. Saber controlar seus 
impulsos, se questionar, gerenciar seu 
tempo e energia de forma inteligente 
é o que garantirá seu sucesso no longo 
prazo, sempre.

Mas o que é Inteligência Emocional?

De forma objetiva, Inteligência 
Emocional é saber gerenciar os seus 
sentimentos nas situações do dia a dia.

Quando alguém fecha você no 
trânsito, quando alguém critica você 
sem motivo, quando alguém provoca 
você e você sabe lidar com essas 
situações, está sendo inteligente 
emocionalmente.

Situações como essas requerem 
um controle emocional que muitos 

Tiago Brunet
CEO do Instituto Destiny, 

Mentor da Casa de Destino, 
Autor Best Seller

D

64  ||  ARTIGO



acabam não tendo e, com isso, perdem 
grandes oportunidades na vida e 
bloqueam, de alguma forma, os seus 
destinos.

É preciso entender que problemas 
sempre existirão. Por melhor e mais 
inteligente que você seja, ainda assim, 
tais situações acontecerão, no entanto, 
a maneira como você lida com elas é 
que muda tudo.

Felicidade e sucesso não dependem 
de fatores externos, como pessoas, 
mas sim de fatores internos, como as 
nossas decisões.

Somos guiados pelo que Vemos, 
Lemos e Ouvimos.

Para caminhar em direção ao controle 
emocional é preciso entender que os 
nossos cinco sentidos dominam as 
nossas emoções, principalmente a 
visão e a audição.

Somos guiados pelo que vemos, lemos 
e ouvimos. Uma vez que nos deixamos 
levar pelas emoções, somos tomados 
por impulsos sem qualquer reflexão 
das consequências, e a chance de 
tomarmos uma decisão errada - nestes 
casos - é gigantesca.

     • Quem nunca tomou uma decisão 
por impulso? 

     • Quem nunca fez uma escolha 
errada por impaciência?

     • Quem nunca quis muito alguma 
coisa e quando finalmente conseguiu, 
teve a sensação de que aquilo não lhe 
satisfez?

Essa sensação de vazio e o impulso 
por determinadas coisas são 
comportamentos derivados de um 
desequilíbrio emocional, ou seja, mais 
uma vez, é o seu emocional tomando o 
controle de suas ações.
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Com a Inteligência Emocional 
descobrimos o que realmente 
queremos! Descobrimos para onde 
queremos ir e, assim, alcançamos 
finalmente, o controle de nossas vidas. 
Por isso, agora, preciso explicar a você 
os pilares da Inteligência Emocional.

A Base da Inteligência Emocional

A base da Inteligência Emocional se 
resume em três pilares básicos: 

Motivação

A motivação é definida como 
entusiasmo. A definição dessa palavra 
é bem clara no que ela invoca. 
Entusiasmo, segundo o Dicionário 
Houasis, é o estado de exaltação da 
alma; alegria, júbilo; admiração e 
arrebatamento. 

Sua origem é grega, e é composta 
pelos termos en + theos, o que 
significa “em Deus”. Os gregos 
antigos acreditavam que a pessoa 
entusiasmada estava com a presença 
divina, e assim poderia fazer as coisas 
acontecerem. 

Encarar os desafios que a vida nos 
apresenta, com motivação, é estar 
preparado para enfrentá-los e ver que 
na verdade, eles não são tão grandes 
como aparentam ser. É poder ser 
capaz de alterar tudo ao seu redor.

Por isso, é necessário enfrentar os 
nossos desafios com motivação desde 
o início, para depois colhermos os 
frutos das nossas conquistas.

Autocontrole

O autocontrole é essencial para a 
Inteligência Emocional. Como já foi 
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abordado, o desequilíbrio dos seus 
sentimentos leva a impulsos e a 
decisões falhas.

É preciso entender que todo 
pensamento gera um sentimento 
e todo sentimento gera um 
comportamento. Tendo isso em 
mente, é necessário compreender 
que você deve ter o controle de seus 
pensamentos, gerando assim um 
domínio dos seus comportamentos.

Sem o autocontrole, você continuará 
sendo escravo do tempo, continuará 
gastando por impulso com coisas 
que não vão satisfazê-lo, fará coisas 
contrárias aos seus valores e será 
submisso ao dinheiro. Aprendendo 
a ter o autocontrole, você terá o 
comando da sua própria vida e de sua 
história!

Empatia

A empatia é, sem dúvida, um dos 
maiores problemas da atualidade. 
Hoje, são raras as pessoas que se 
colocam no lugar do outro, que têm 
empatia.

Se colocar no lugar do próximo é 
um dos mandamentos bíblicos, mas 
é o que menos vemos acontecer. É 
estranho como o homem, um ser que 
foi criado para viver em sociedade, não 
tem empatia com o próximo.

A empatia é essencial para a 
Inteligência Emocional! Pensar e 
se colocar no lugar do próximo é 
proporcionar mudanças para as 
pessoas ao seu redor e para você 
próprio. Afinal, somos frutos daquilo 
que plantamos.

Agora que você tem consciência 
desses três pilares fundamentais, é 
preciso colocá-los em prática. 

Motivação, Autocontrole e Empatia 
são tudo o que você precisa neste 
momento para ter um pleno domínio 
sobre os seus sentimentos, garantindo 
assim paz interior, o controle de sua 
história e um caminho próspero para o 
sucesso.

“Com fé que Deus conspira sempre a 
favor de seus filhos, e com excelência 
nas emoções nenhuma dificuldade irá 
nos parar”.

Paz e prosperidade!
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Mentalidade 
Original na 
Geração de 
Riquezas

uando eu me refiro a 
“mentalidade original”, estou 
dirigindo este artigo de volta ao 

conhecimento do que é natural no 
Reino de Deus.

Perceba que, geralmente, o povo 
judeu é desproporcionalmente bom 
com dinheiro. Por quê? Porque eles 
aprenderam dicas, ferramentas e 
técnicas para lidar com o mundo 
material de acordo com o Antigo 
Conhecimento Eterno do Reino.   

Segredos de negócios na Bíblia 
foram escritos para compartilhar esse 
conhecimento com todos.

Vamos começar com esta pergunta:  

O que é um “negócio”? 

De acordo com o Reino: Negócio é 
uma pessoa ou uma organização que 
possui cliente(s).

E o que é dinheiro?

O dinheiro é um certificado de bom 
desempenho. É a prova de que você 
serviu a um ou mais cliente(s). Ou, de 
acordo com o entendimento original, 
serviu aos filhos de Deus.

A natureza do negócio originalmente 
é bem diferente do que associamos 
hoje em dia porque nossa concepção 
mental atual foi muito influenciada, 
ao longo da história, por motivações 

Altomir Rangel
Pastor, Empresário, 

Administrador, MBA em 
Gestão de Negócios.
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avarentas, gananciosas, impuras, 
que em nada se assimilam com a 
ideia original. A natureza original do 
negócio é e sempre foi espiritual. Está 
diretamente ligada ao SERVIR. 

Permita-me fazer mais duas 
perguntas a você: 

Por que os negócios são uma 
atividade espiritual, e não uma 
atividade física/material? 

Porque nosso relacionamento com o 
dinheiro é espiritual. 

Entenda: O dinheiro é uma métrica 
abstrata de quanto valor é entregue 
pelo serviço e/ou produto que 

beneficiará a outra pessoa.
Nós não deveríamos trabalhar a 
partir de uma motivação egoísta, 
ou fraudulenta, mas sim trabalhar 
para servir e beneficiar outros seres 
humanos.

Para podermos alinhar nosso 
pensamento hoje, faça esta pergunta 
para você mesmo: 

Como, ou com o que, eu estou 
servindo a humanidade?

Entenda que nós precisamos nos 
esforçar para transformar nossa 
abordagem mental quanto às 
riquezas, negócios e dinheiro. 
Precisamos descobrir a atitude 
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original da riqueza. Por exemplo: 
Qual é o oposto da palavra 
hebraica para riqueza? Se você 
ler a palavra hebraica para 
riqueza de trás para frente, 
aparecerá a palavra “ímpio”. 
A palavra ímpio, literalmente, 
significa:

1. ATEU, HEREGE, INCRÉDULO, 
IRRELIGIOSO ≠ CRENTE. 
2. Que ou quem não respeita as 
práticas sagradas.
3. Desumano, cruel.
(“Ímpio”, Dicionário Priberam da 
Língua Portuguesa 2008-2013)

Originalmente, o contrário de 
riqueza é, literalmente, alguém 
que não pratica os princípios 
eternos dos negócios, ou seja, 
a pessoa e/ou o negócio se 
tornaram cruéis, desumanos, 
incrédulos, e que não respeitam 
as práticas sagradas.

Interessante, não? É muito 
importante entender que, 
para Deus (Aba) é importante 
aprendermos a ter um bom 
relacionamento com o mundo 
material. E por que devemos 
ter o sentimento correto 
com relação ao dinheiro? 
Porque o dinheiro tem um 
apelo emocional, e nossos 
sentimentos influenciam nossas 
ações mais do que as ideias. 

Nossas emoções fazem parte 
da nossa alma (psique). Nossa 
alma, ou intelecto, e emoções, 
precisam ser renovadas através 
destes princípios imutáveis da 
Palavra de Deus, para que haja 
transformação real em nosso 
comportamento diante das 
situações da vida, e para que 
possamos, então, experimentar 
o resultado pré-determinado 
por Deus, que se manifestará 
na Sua vontade, que é boa, 
perfeita e agradável (Romanos 
12:2). Por isso, a necessidade 
de semearmos sabedoria 
financeira do Reino em nossas 
emoções, para que isso se torne 
intuitivo.

Faço outra pergunta: Você 
consegue perceber hoje a 
diferença entre as palavras 
“ganhar” versus “fazer” dinheiro? 
Entenda que fazer e ganhar 
dinheiro são duas coisas 
diferentes. 

- Ganhar é simplesmente 
ter uma boa sorte em uma 
negociação. 

- Fazer é uma ação deliberada 
para ganhar dinheiro com o 
objetivo de servir aos outros.

Com essas dicas eternas de 
como abordar corretamente o 
mundo material, fica mais fácil 
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ver como muitos ensinamentos atuais 
estão tão longe da realidade do Reino. 

Por exemplo: O conselho mais comum 
que ouvimos hoje em dia é: “Encontre 
algo que você ama fazer para viver”. 
Ou: “Faça o que você ama”. Contudo, 
em vez disso, a mentalidade do Reino 

é: “Encontre algo para servir às outras 
pessoas e aprenda a amar isso”.

Espero que este artigo acrescente 
algumas ideias úteis para o seu 
negócio. E que sirva como um 
trampolim definitivo para o seu 
sucesso financeiro.
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Relacionamento 
saudável se 
conecta com 
inteligência 
treinada

os últimos 33 anos, tenho vivido 
experiências incríveis, conhecendo 
diferentes países e variadas 

culturas dos 5 continentes. Têm sido 
tempos de muito conhecimento e 
aprendizagem que me levaram e ainda 
me levam a ampliar a minha visão de 
Reino de uma maneira que jamais 
imaginara.

Seja qual for a profissão ou função que 
cada um de nós venhamos a exercer, 
a Grande Comissão que Jesus nos 
deixou foi: “Vão e façam discípulos de 
todas as nações… e eu estarei com 
vocês até o fim dos tempos!” 
(Mateus 28:19 e 20)

A Grande Comissão é para todos os 
discípulos. Sim! É para todos nós!

Seria errado dizer que não temos 
avançado nesta missão. Mas, 
infelizmente, devo admitir (e enfatizar) 
que temos sido pouquíssimo eficientes 
nos modelos de evangelização 
tradicionais que temos apresentado ao 
Brasil e ao mundo.

Fato é que o grande desafio daqueles 
que buscam obedecer ao avançar 
na propagação do Evangelho é o de 
apresentar ao mundo um evangelismo 
relevante; uma mensagem que 
realmente seja capaz de impactar os 
diferentes nichos da sociedade.

É imensurável o poder de influência 
de um homem de negócios. E é 
exatamente para isto que fomos 
chamados: Influenciar toda a 
sociedade. Afinal, como diria o 

Sérgio Raposo 
Coordenador de Expansão 
Internacional da Adhonep, 

empresário e Pastor. 

N

O poder da estratégia para chegar no 
TOPO DO RELACIONAMENTO DURADOURO
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fundador da ADHONEP, o empresário 
Custódio Rangel: “Este é o melhor 
negócio do mundo!”.

Há um grandioso movimento se 
iniciando através de muitos países ao 
redor do mundo, especialmente na 
América do Norte – O movimento dos 
negócios do Reino, ou da “Empresa 
como Missão”. Digo grandioso não por 
ser grande, mas porque eu sinto a mão 
de Deus nele... um enorme potencial 
de influenciar o mundo para Cristo.

Imagine você o que poderia acontecer 
se cada empresário reconhecesse que 
Deus tem um propósito para a sua 
empresa, que é maior do que o lucro, 
os empregos ou a satisfação do cliente.
Imagine se o vasto número de 
empresários e administradores cristãos 
entregasse suas companhias a Deus, 
para que Ele as usasse para a Sua 
glória. 

Pense na força e na alegria de se 
integrar os negócios e a fé, para o 

Reino de Deus. Imagine os recursos 
financeiros, tecnológicos e humanos 
que iriam entrar em ação. Pense nas 
maneiras nas quais sociedades inteiras 
poderiam ser transformadas para 
Cristo.

Ao longo de minhas viagens tenho 
conhecido empresários cristãos 
de diferentes culturas, igrejas e 
denominações.

Uma Estratégia de Evangelização 
que destaco como a mais eficiente 
em ação, por alcançar a sociedade de 
cima para baixo é fazer “Business as 
a Mission and Mission as a Business”. 
Fazer Negócios como Missão e fazer 
Missão como Negócios tem sido a 
mais transformadora estratégia de 
evangelização dos últimos anos.

E são exatamente os Empreendedores 
do Reino, os missionários, que 
atualmente estão mais levando um 
Evangelho relevante a todo o Brasil e 
também a todas as nações do mundo!
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O SEU 
TRABALHO É 
AMADOR OU 
PROFISSIONAL?

 pergunta que muitos fazem é: 
“Este mercado dá dinheiro?”.

Um dia perguntaram a um grande 
empresário do setor imobiliário se 
o mercado ainda “dava” dinheiro. 
Ele respondeu: “Você perguntou de 
forma equivocada. A pergunta correta 
seria: Como você se preparou ou faz 
para ganhar dinheiro no mercado 
imobiliário?”.

É possível ter resultados expressivos 
em qualquer empresa, de qualquer 
ramo, qualquer profissão. Não existem 
profissões que dão dinheiro ou não. 
Existem profissionais preparados e 
despreparados. Poucos se propõem a 
serem especialistas no que fazem. 

Estudos mostram que uma pessoa 
precisa de sete anos de treinamento 
e prática para ter sucesso em 
qualquer área, porém, poucas pessoas 
permanecem focadas em um objetivo 
por sete anos. Falando sobre negócios, 
há pessoas que querem resultados em 
três meses. Sério!

Quem começa um novo negócio e 
tem excelentes resultados imediatos 
não é apenas uma referência, está 
fora da curva. Vou repetir dizendo 
que não é o padrão ganhar muito em 
qualquer negócio no início, justamente 
porque esse início é um tempo de 
aprendizado. Aí acontece a tríade: 
Aprender, Crescer e Mudar. Mais 
uma vez, muitos podem até sair do 

heber telles

Master Coach, Consultor de 
Desenvolvimento de Liderança 

e Treinamento de Negócios, Peak 
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padrão, e parabéns a essas pessoas, 
mas não é o normal. Existe uma 
curva de maturação que precisa ser 
compreendida em qualquer negócio 
e que, segundo especialistas, pode ser 
de cinco a sete anos.

Vamos exemplificar uma ação por um 
mercado novo, mas com crescimento 
inquestionável em todo o mundo, 
o Network Marketing ou Marketing 
de Relacionamento.As primeiras 
empresas deste ramo surgiram na 
década de 40. A primeira empresa 
vendia vitaminas, logo surgiram 
as empresas que comercializavam 
cosméticos, utensílios domésticos 

e hoje existem empresas que 
comercializam tudo. 

Esse é um mercado testado e 
aprovado em quase 80 anos de 
evolução, representando números 
expressivos das vendas diretas nos 
EUA, Japão, países da Europa e com 
grande força e crescimento no Brasil. 
Aqui, o Mercado de Vendas Diretas 
movimenta aproximadamente R$42 
bilhões ao ano, sendo ainda um 
número pequeno, através do mercado 
da formação de rede.

John Bremer, autor do livro Como 
Ficar Rico com Network Marketing, 
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diz que você precisa fazer 1.250 
apresentações para ter sucesso em um 
negócio nesse modelo.

- Se você fizer uma apresentação, 
exposição do seu negócio todo dia, são 
três anos e meio para o sucesso.

- Se fizer uma apresentação dia sim, 
dia não, são sete anos para o sucesso.
- E quem participa apenas de uma 
reunião semanal, ou seja, trabalha 
apenas quatro vezes por mês, levará 
mais de 40 anos para alcançar o 
resultado que sonhou.

Outros especialistas afirmam que para 
dominar qualquer área são necessárias 
10 mil horas de prática e execução 
daquela tarefa. Quem praticar por 
quatro horas, todo dia, obterá êxito ao 
fim de sete anos.

Com esses dados, o meu desejo é 
trazer consciência e motivar em 
cima de uma realidade em qualquer 
negócio ou mercado. Muitos 
desenvolvem para ver se vai dar 
certo, mas uma coisa é fato: Já dá 
certo! Funciona! Apenas é preciso 
encontrar as ferramentas para isso. Em 
toda trajetória existem obstáculos e 
interferências, e para cada uma delas 
existem ferramentas e recursos.

Com essa consciência, você precisa 
apenas escolher como vai trabalhar: 
Como um SORTUDO, como AMADOR 
ou como um PROFISSIONAL? Vamos 
perceber a visão de Erick Woore, ícone 
dessa poderosa indústria.

O SORTUDO 

O sortudo aparece numa reunião 
ou outra e depois de três semanas 
já está cansado. Não participa de 
todos os treinamentos, de todas as 
convocações, não se aconselha... 
ele tenta encontrar a sorte, porém, 
esqueceu que sorte é quando a 
Oportunidade encontra a Preparação.

Em negócios, não se treina apenas 
velocistas, se preparam maratonistas. 
Não é quem chega primeiro, é quem 
chega! Todos devem chegar e todos 
têm a mesma oportunidade. O 
sortudo conta somente com a sorte, 
porque não trabalha o negócio.

O AMADOR 

O amador gosta das reuniões, gosta 
dos palestrantes, gosta de tudo 
quando ele está junto, pois quando 
está sozinho não faz nada. Não tem 
hábito de leitura, não se especializa 
no assunto. Gosta de tudo, mas não se 
envolve como deveria.

O amador, se não tiver a consciência 
de que o amadorismo é um caminho 
para o profissionalismo, será um 
sortudo avançado! Um dos maiores 
indicadores para saber em que 
momento se está vivendo, como 
amador ou profissional, é que o 
AMADOR paga para fazer o que o 
PROFISSIONAL recebe para fazer. 

A melhor e única consciência que você 
precisa ter neste momento é a de que 
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o caminho para o profissionalismo 
passa pelo amadorismo; entender 
essa fase é fundamental para 
chegar lá.

O PROFISSIONAL 

O profissional está sempre em um 
ESTADO diferenciado, está sempre 
sorrindo; para ele está tudo sempre 
bom, mesmo diante de situações 
mais difíceis. Ele tem postura, tem 
linguagem e foco. Não transparece 
as suas dores; comparece a todas as 
reuniões e eventos, se conecta com 
sua linha ascendente, faz reuniões 
semanais, etc. 

O profissional aprimora 
continuamente as ferramentas que 

tem, além de adquirir novas.
Se no seu negócio você é um 
amador, gasta para fazer, gasta com 
treinamento, investe tempo e muito 
esforço. Porém, não pode enxergar 
apenas o PRESENTE. 

O profissional pensa em 
INVESTIMENTO. Investe em 
treinamento e investe em treinar 
a sua equipe. A concepção é 
diferente. Ele tem visão de FUTURO. 
O profissional tira tudo de dentro 
de si para mudar as circunstâncias e 
a sua realidade fora.

Como você tem se comportado 
diante dos seus negócios? Como 
Profissional ou Amador?
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