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Não vejo outra forma de escrever sobre sucesso sem pegar carona nas 16 Leis do
Triunfo de Napoleon Hill.
Quanto mais pesquiso sobre o tema, maior é a minha admiração por Hill e sua obra
da década de XX.
Esse conteúdo é muito sucinto, apenas para colocar-lhe para pensar e, se
necessário, mudar atitudes da sua vida que possam estar te afastando do sucesso.
Espero que aprecie e aplique as leis ensinadas nesse material.
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As 16 Leis do Sucesso
Um resumo da Obra “A Lei do Triunfo” de
Napoleon Hill
.
Tudo que você precisa para obter sucesso

Versão 1.0
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Sobre Douglas Inácio

Douglas Inácio é empresário / empreendedor paulistano, especialista em alavancagem de
carreiras, negócios e pessoas.
Formado em Publicidade e Propaganda Pela Universidade São Judas Tadeu e
contabilidade pela ETE Camargo Aranha.
Especializado em Google, pela Goobec Brasil, Facebook Marketing e Gestão de Mídias pela
Ecommerce School, além de ter feito dezenas de cursos de marketing, principalmente
digital .
Consultor de marketing com mais de 8 anos de experiência, palestrante, criador dos
cursos online Marketing Sertanejo e Youtube para música e autor dos livros: Youtube
Para Música, Youtube Celebridade, Facebook para Música e Instagram para a Música.
Hoje, se divide em consultorias artísticas, coordenação de mídias digitais do Blognejo,
suas duas empresas e seu artista.
Já participou da fundação de diversas empresas de sucesso e, atualmente, segue a frente
de suas duas empresas, uma em São Paulo (Produtora Quality) e outra no Ceará (Gráfica
Fortaleza). É também empresário do cantor Marcello Vox.
5

O SEGREDO DO SUCESSO EM 16 LEIS - Versão 1.0
Assista alguns vídeos especiais http://bit.ly/douglasinacio e http://www.facebook.com/didouglasinacio

Quem foram Napoleon Hill e Andrew Carnegie?
Napoleon Hill nasceu em 26 de outubro 1883, em uma família pobre no
Estado da Virgínia, Estados Unidos, e morreu em 1970. Aos treze anos
escreveu um pequeno jornal chamado “Mountain Reporter” e seguiu sua
vida de repórter até chamar a atenção de Andrew.
Andrew Carnegie, foi um Britânico de origem muito pobre. Seu pai era
tecelão e sua família foi para os Estados Unidos em busca de melhores
condições. Carnegie, que inicialmente ganhava a vida como catador de
carretéis de linha, foi um dos maiores industriais do capitalismo norteamericano. Trabalhou desde menino e ainda jovem já tinha ambições de
alcançar o topo. Falhou no início. No entanto, persistiu e conseguiu chegar
ao ápice no mundo dos negócios. Relatos dão conta de que ele tenha sido o
segundo homem mais rico na era pós Cristo, ficando atrás apenas de John
D. Rockefeller.
Ao perceber que as atitudes dos homens de sucesso de sua época eram
muito parecidas, ele resolveu entender melhor e descobrir quais eram os
pontos comuns entre eles. Para isso, contratou um jovem chamado
Napoleon Hill e deu a ele a tarefa de estudar durante 20 anos sobre as 6
mil pessoas mais ricas e poderosas do mundo e descobrir o que elas
tinham em comum. Hill não só as estudou, como também entrevistou
pessoalmente centenas delas, incluindo nomes como Thomas Edson,
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Graham Bell, Woodrow Wilson, George Eastman, Henry Ford, John D.
Rockfeller e Theodore Roosevelt.
Depois de ser apresentado a Andrew Carnegie, o resultado do trabalho foi
transformado em um curso, no qual Hill definiu 16 leis que todas as
pessoas de grande sucesso seguiam, conscientemente ou não. Com isso,
NH modelou os comportamentos destes empreendedores e listou em 16
pontos-chave, que se tornaram as Leis que todas as pessoas de grande
sucesso seguem para chegar lá.

São elas:
1-) Associação com outras pessoas com o mesmo perfil de
pensamento (conceito de Mastermind)

Hill utilizou quase cem páginas de sua obra para explicar esse conceito, no
qual revela que a primeira lei é se associar a pessoas iguais ou melhores
que você, e que tenham pensamentos semelhantes.
Todos os grandes homens tiveram que se associar a outras pessoas para
conseguir realizar os seus objetivos.
Basicamente, Napoleon Hill afirmava que a união de duas ou mais mentes
com interesses semelhantes gerava um todo que era maior do que a soma
das partes, o que ele chamou de Master Mind – ou Mente Mestra.
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Uma vez que todos compreenderam a interdependência, buscaram
principalmente pessoas que seguiam uma mesma linha de pensamento.
Assim, todos trabalhavam em harmonia.
Em conjunto, você consegue ter ideias que sozinho são mais difíceis de se
ter.
2. Objetivo principal definido
Outro ponto que ficou bastante evidenciado na pesquisa é que todas as
pessoas que realizam seus sonhos tinham um objetivo principal
claramente definido em suas mentes, muitas vezes ricos em detalhes.
Para quem não tem meta, um objetivo traçado bem definido, qualquer
“coisa” serve.
Muita gente diz que quer mudar de vida, mas quando são perguntadas
sobre o que realmente querem, se atrapalham para responder. Sabem que
não querem continuar do jeito que estão, mas não têm um objetivo claro
de onde querem chegar, do que querem realmente mudar.
O objetivo principal na vida deve ser escolhido com um grande cuidado e,
depois de escolhido, deverá ser escrito e colocado num lugar onde se
possa vê-lo pelo menos uma vez por dia. Isso tem por efeito psicológico
impressionar o subconsciente da pessoa de tal maneira que ela aceita esse
propósito como um lema, um projeto, uma “planta” que finalmente
dominará as suas atividades na vida e a guiará, passo a passo, para a
consecução desse objetivo. – Napoleon Hill
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Sem ter um objetivo traçado, é muito complicado realizar alguma coisa.
Não devemos ser 100% orientados a risca. Contudo, se não tivermos um
lugar para onde ir, será difícil saber como chegar lá.
3. Confiança em si próprio
As pessoas de sucesso entrevistadas demonstravam grande confiança em
seu potencial. Se não para resolver o problema, pelo menos saber quem
chamar para resolver.
A autoconfiança é essencial para quem quer empreender.
Quem vai confiar um investimento em alguém que não demonstra
segurança?
Qual cliente vai comprar algo de alguém que duvida de si mesmo?
O medo é uma das principais armadilhas que acabam com a autoconfiança,
e alguns medos podem ser definitivos para o seu sucesso ou fracasso. São
eles:
Medo da pobreza, ter vergonha de onde veio procura sempre omitir algum
fato, omitir de onde veio.
Medo da velhice, não aceitar a idade que tem ou ter medo do futuro.
Medo da crítica, receio do que os outros vão pensar. Esse é um dos maiores
medos do ser humano. Medo da doença, geralmente a pessoa que tem esse
medo, misteriosamente, vive doente. (Leia os textos sobre a lei da atração
para entender mais sobre esse tema).
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4. Economia
Guarde mais do que gasta, essa regra muito simples e conhecida por todos
é muito pouco usada na prática.
A quarta lei das pessoas de sucesso é o hábito da economia. Em uma
tradução mais moderna, podemos dizer que educação financeira é uma
das regras essenciais para quem quer obter sucesso.
Embora o dinheiro não seja a única ferramenta para medir o sucesso de
uma pessoa, quando estamos falando de negócios e empresas (que era o
caso da maioria dos entrevistados de Napoleon Hill), essa é sim a principal
medida de sucesso.
O estudo mostrou que os entrevistados sabiam controlar suas finanças e
assim tinham sempre dinheiro para investir em oportunidades e para
arriscar empreendimentos que, se não dessem certo, também não os iria
deixar no meio da rua.
Se você está lendo esse conteúdo, é sinal que faz parte da minha lista.
Vou abordar muito esse tema futuramente. Vou te ensinar como
evoluir nessa questão utilizando técnicas simples e eficazes.
Dica: Para evoluir financeiramente ou ficar rico, você precisa
dominar muito bem os hábitos de “gerar e gerir”. Sem um dos dois,
certamente você terá problemas financeiros.
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5. Iniciativa e Liderança
Todos os entrevistados tinham um perfil de líder e não de seguidor. Todos
tomaram a iniciativa de assumir o controle de suas próprias vidas, de
empreender, de sair da mesmice e levar outros associados junto no
caminho.
Embora algumas pessoas realmente não tenham o perfil de liderança,
acreditamos que isso pode ser trabalhado e melhorado. Para levar outras
pessoas a trabalharem com você em uma iniciativa própria ou mesmo para
convencer outros a comprarem seus serviços e produtos, é preciso
demonstrar liderança.
Seja pró ativo e controle sua vida, saia da mesmice, empreenda, lidere
pessoas que sabem mais que você, essas pessoas vão te auxiliar no
caminho para o sucesso. Aprenda MUITO com essas pessoas.
6. Imaginação
Não pense no problema, foque na solução. O problema já existe, é uma
realidade, se você focar nos problemas, terá muita dificuldade para achar a
solução.
Mude sua rotina, esteja preparado para o novo. Pensar fora da caixa. Essa é
a sexta lei do triunfo identificada por Napoleon Hill entre os homens bemsucedidos que ele entrevistou. Boa parte deles precisou muitas vezes usar
a imaginação para pensar em um negócio que não existia, para criar uma
solução na qual ninguém pensou antes, para criar coisas novas.
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Existe uma série de técnicas para desenvolver a imaginação e a
criatividade, mas o ponto principal é você se forçar a mudar suas rotinas
de ações e pensamentos e não ter receio de experimentar coisas novas.
7. Entusiasmo
Seja apaixonado pelos seus objetivos.
Muita gente parece ter um desejo de mudar de vida, mas acaba não indo
em frente. É como se faltasse o combustível para levar o carro adiante.
Segundo a pesquisa encomendada por Andrew Carnegie, esse combustível
que move homens e mulheres rumo a grandes descobertas e
empreendimentos é o entusiasmo. Grande parte dos maiores realizadores
do mundo eram absolutamente apaixonados por seus objetivos principais
definidos, a ponto de isso despertar neles grande entusiasmo para seguir
em frente mesmo quando todas as condições pareciam adversas.
O homem geralmente triunfa com mais facilidade num campo de esforços
em que se lança de corpo, alma e coração. – Napoleon Hill
Criar entusiasmo em si mesmo – literalmente viver com paixão – é um dos
desafios mais intensos e prazerosos que você pode impor a si mesmo.
Quando está diante de um problema, você é do tipo que resolve com
entusiasmo ou do tipo que fica se lamentando, reclamando da vida, se
fazendo de coitado?
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8. Autocontrole
Identifique atitudes ou pessoas que te afastam de seus objetivos e elimine
da sua vida.
Procure não se associar com pessoas negativas e destrutivas.
Ter autocontrole é, na verdade, ser o líder de si mesmo. É pensar no longo
prazo, avaliar as consequências de cada ação, ter a ideia exata de que tudo
o que você faz ou o aproxima ou o afasta do seu objetivo principal definido.
Não ser escravo das tentações mundanas ou de estados alterados de
consciência.
9. Hábito de fazer mais do que a obrigação
Segundo Napoleon Hill, existem dois tipos de pessoas que não vão para a
frente:
- Aquelas que não fazem o que lhes é pedido;
- Aquelas que só fazem o que lhes é pedido.
Se você quer se destacar, em qualquer que seja a área de sua vida, crie o
saudável hábito de ir além. Sempre fazer mais do que o necessário, sempre
fazer mais do que é obrigado. Do contrário, você será apenas uma pessoa
mediana, igual a tantas outras.
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10. Personalidade atraente
Os negócios são resultados diretos de interações humanas. Cultivar uma
personalidade atraente é ser uma figura agradável, simpática, bem
apresentada. Não estamos falando aqui de padrões de beleza e sim de
comportamentos que o tornem uma companhia agradável para os outros.
Existem pessoas que não fazem a menor questão de serem simpáticas. Elas
estão no direito delas, porém para quem quer levar sua carreira a
patamares mais altos, além de competência, é preciso ser uma companhia
no mínimo agradável.
Dica: Leia “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas” de Dale Carnegie.
11. Pensar com Exatidão
Ter foco é outra lei essencial para quem quer obter sucesso. Devemos
aprender a dirigir os nossos pensamentos somente para os assuntos, fatos
e informações que, de alguma forma, nos deixarão mais próximos de nosso
objetivo principal definido.
A meta é passar a raciocinar dedutivamente, apenas com base em fatos
comprovadamente verdadeiros, que possuam importância real e que
sejam úteis de alguma maneira.
12. Concentração
Esse ponto parece ser muito mais difícil hoje em dia do que na época em
que a pesquisa foi realizada. Isso porque hoje boa parte da humanidade
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sofre com distúrbios de déficit de atenção. As novas tecnologias e seus
processos multitarefas nos oferecem tantas coisas que cada uma delas
recebe apenas uma pequena fração da nossa atenção. O resultado são
trabalhos malfeitos, falta de foco, sensação de excesso de informação e um
grande sentimento de frustração.
A saída aqui é treinar a própria mente para pensar com exatidão. Técnicas
de meditação e o hábito de lidar com apenas uma coisa de cada vez, com
foco total, são úteis para esse tipo de treinamento.
Evite ser multitarefa
Exercite o Foco
13. Cooperação
Além de se associar com pessoas com a mesma linha de pensamento, os
homens de sucesso entendem que a cooperação é o melhor caminho para a
realização pessoal e coletiva. Isso inclui ver os concorrentes apenas como
outros players do mercado, não como inimigos. Significa ver os
funcionários não como escravos, mas como pessoas que estão colaborando
para tornar o seu sonho realidade.
A cooperação deve se dar em todos os níveis, pensando não somente no
interesse próprio, mas também no bem-estar das pessoas com quem você
se relaciona.
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14. Fracasso
Como o fracasso pode ser uma das leis do sucesso? É simples: todas as
pessoas que atingiram uma grande realização na vida, fracassaram
algumas vezes antes. Na verdade, como diria Thomas Edson, aprenderam
maneiras de “não inventar a lâmpada”.
O fracasso deve ser visto como um grande aliado. Cada vez que você falha,
você descobre uma maneira de não realizar o seu objetivo. Elimina um
caminho.
Continue fazendo isso até você achar a trilha ideal.
Anthony Robbins em seus treinamentos pergunta: quantas vezes você
deixaria o seu filho cair antes de desistir de ensiná-lo a andar? As pessoas
respondem com simplicidade: ora, ele vai cair até conseguir andar. E aí
está a fórmula mágica do sucesso! Não existe maneira de fracassar, apenas
de aprender como não chegar lá.
15. Tolerância
Para lidar com o fracasso, com as limitações de outras pessoas e as suas
próprias, com as adversidades que a vida nos impõe, é preciso ter uma boa
dose de tolerância e paciência.
Você já deve ter percebido que não existe ninguém no mundo que consiga
ter todas as coisas sob controle. Coisa que queremos não acontecem.
Coisas que não queremos acontecem. O segredo é nos desapegar de querer
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controlar tudo e ter tolerância e paciência para ir acertando e errando até
chegar onde queremos, seguindo sempre em frente.
A maior recomendação que alguém que está buscando uma melhoria na
qualidade de vida pode receber é a de aproveitar toda a jornada, não
apenas a realização da meta. O momento em que você realiza o objetivo é
muito fugaz perto de todo o caminho que você tem para percorrer até ele.
Se você condicionar sua felicidade somente à realização dos objetivos,
estará se condenando a uma vida triste.
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16. Fazer aos outros aquilo que quer que seja feito a você mesmo
Conhecida como A Regra de Ouro, essa lei é usada em grande parte das
religiões e filosofias de vida já criadas no mundo. Se ela fosse realmente
levada a sério, viveríamos um mundo bem melhor.
No momento em que você percebe que somos todos – seres vivos e meioambiente – uma única rede interdependente, que a ideia de eu como uma
coisa distinta e independente nada mais é do que uma ilusão, aí, meu
amigo, temos uma grande oportunidade de nos libertarmos de padrões
limitadores. Tratar as outras pessoas como a si mesmo é um passo
importante para essa compreensão.
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Conclusão
Esse conteúdo estabelece as bases para uma mentalidade de sucesso. Siga os
conceitos ensinados aqui e com certeza você irá colecionar vitórias na vida.
Ninguém alcança um grande sucesso sozinho. Porém, você deve se juntar com
pessoas positivas e com objetivos semelhantes ao seu.
Em 99% dos casos o sucesso não existe por acaso.

Pesquisas:
Livros:
As Leis do Triunfo
A regra de Ouro de Napoleon Hill
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Contatos diretos
E-mail: douglas@produtoraquality.com.br
Celular 11. 98779-1517 (WhatsApp)
Perfil no Facebook https://www.facebook.com/douglasinaciodi
Canal Douglas Inácio no Youtube
http://www.youtube.com/douglasinaciodi
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