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Com certa frequência as pessoas me perguntam o que fazer para triunfar em vendas. É uma boa pergunta, mas 

pode-se melhorá-la, pois, as vendas representam só uma pequena parte de nossa vida e nosso objetivo maior 

deve ser triunfar em tudo, não só profissionalmente. Por outro lado, as ações (o que fazer) são frutos dos nossos 

pensamentos.  

 

Assim, a verdadeira pergunta deve ser COMO PENSAR PARA TRIUNFAR NA VIDA? ou QUAL DEVE SER UMA BOA 

FILOSOFIA PARA TRIUNFAR NA VIDA? 

 

Motivado por tal pergunta, neste breve texto, resumo minha filosofia de vida, a forma de pensar que me atrevo 

a sugerir a quem quer alcançar o sucesso. Sou bastante consistente ao aplicá-la em minha vida, mas reconheço 

que ainda me falta vivê-la mais ao pé da letra.  

 

Tenho aprendido por muitas fontes, desde meus pais até todas as pessoas com quem tenho compartilhado na 

trajetória desse caminho. Obviamente, esta filosofia não é perfeita, mas isto é o que minha maturidade me 

permite ver, aos meus 53 anos de idade. Ainda me falta melhorá-la e planejo fazer isso continuamente, até o fim 

de meus dias. Temos a obrigação com o Criador e com nós mesmos de melhorarmos constantemente. 

 

Não pretendo que esta filosofia seja a única forma para se triunfar na vida e em vendas; mas é a que conheço e 

a que tem me permitido alcançar certo êxito. 

 

A aplicação desta filosofia requer esforço, mas não é a coisa mais difícil do mundo. Talvez, a vida se torne difícil 

ao não aplicá-la. 

 

Espero que desfrute a leitura e que este documento aporte um grão de areia à sua existência. 

 

1. Tenha uma fé profunda em Deus. Vejo que a maioria das pessoas acredita em Deus de uma forma 

superficial, às vezes supersticiosa. Você deve crer Nele de uma forma profunda e próxima a seus 

afazeres diários. Reze diariamente ou pelo menos várias vezes por semana. Vá a uma igreja. Eu sou 

católico e quase nunca falto à Missa aos domingos; rezo quase todos os dias. 

2. Case-se com a pessoa correta e se esforce por ter um bom matrimônio. A escolha do parceiro é a 

decisão mais importante que alguém toma na vida e pode ajudar a construir ou destruí-la. 

3. Aceite que seu sucesso depende mais das forças sobrenaturais que de você. Isto não quer dizer que 

esteja fora de seu controle; quer dizer que deve aprender a conquistar essas forças sobrenaturais para 

que lhe sorriam. 



4. A Lei de Atração funciona infalivelmente o tempo todo, tanto a seu favor como contra. Aprenda a usá-la 

a seu favor. Estude este tema; há muitos vídeos no YouTube. Cuide muito dos pensamentos que você 

permite em sua mente; tenha consciência sobre seus pensamentos e afine-os constantemente. 

5. Foque seus pensamentos como um raio laser. Não divague. Isto requer disciplina mental e se adquire 

com a prática. Focar o pensamento é particularmente importante no mundo ruidoso em que vivemos. À 

cada dia, enfrentamos centenas de distrações. Não se dê ao luxo de que sua mente salte de um lado a 

outro. Uma mente focada atrai o favor dos poderes sobrenaturais. 

6. Deseje ardentemente aquilo que queira alcançar na vida e se visualize vividamente já em posse do 

mesmo. Deseje suas metas com determinação de propósito, como o único caminho possível, como o 

caminho inevitável; não como uma mera opção. O desejo e a visualização são as principais formas de 

ativar a Lei de Atração. Em seguida, agradeça porque o seu sonho já está a caminho de se tornar 

realidade.  

7. Seja disciplinado. Sinto muito, mas não há substituto para a disciplina. Quando você se propõe fazer algo 

haverá uma parte de você que vai querer se render e encontrará desculpas para não fazê-lo; então, é 

quando deve entrar em ação a sua disciplina. Vença a sua preguiça à base de disciplina e não aceite 

nenhuma desculpa. Se você vencer os outros será um vencedor; se vencer a si mesmo você será 

invencível. 

8. Pense grande, nunca pequeno. Não há nenhum sonho demasiado grande. A vida é como um rio, que do 

mesmo jeito que enche um copo, enche um tanque, um reservatório … ou até cria um lago artificial! 

Não há porquê pedir pouco à vida. Peça muito e vá atrás de seus sonhos! 

9. Estresse-se menos. As coisas tendem a se sair bem. Aceite que você não pode controlar tudo. Faça seu 

trabalho o melhor possível e logo entregue seu projeto a Deus; durma relaxado. Tenho descoberto que 

o estresse “suja” as vibrações que transmitimos ao Criador e que não responde de igual maneira. 

10. Canse-se menos. O que é um resultado de se estressar pouco. Isto é algo que aprendi dos agricultores 

que nos ajudavam em uma fazenda de café que tínhamos em El Salvador, quando eu estava crescendo; 

observei que os agricultores se estressavam pouco e se cansavam pouco. Ainda os trabalhos físicos mais 

duros os faziam sem se exceder, a um passo sustentável e assim conseguiam completar suas tarefas. 

Aprendi muito deles. 

11. Se quiser ganhar dinheiro, dedique-se a algo lucrativo e se associe a uma boa empresa. Estar associado a 

RE/MAX tem sido para mim uma bênção na vida e no negócio de imóveis que é um negócio lucrativo. De 

nada serve ser o melhor marinheiro do mundo se estiver no Titanic; esteja em um bom barco. 

12. Quando encontrar seu caminho profissional na vida, seja perseverante e não salte de um lado a outro. 

Surgirão dificuldades e tentações para mudar; mas, não o faça. Persevere. Ao momento de escrever este 

texto já cumpria 18 anos com RE/MAX; tenho tido muitos anos bons e uns poucos ruins. Durante os 

ruins estive tentado a mudar ou desistir, mas não o fiz, e esta decisão de ser constante me pagou com 

crescimento. 

13. Tenha responsabilidade social, a qual pode ser de várias maneiras. Todas as religiões e filosofias 

concordam que o que se dá, volta multiplicado. 

14. Sinta verdadeira apreciação por todas as pessoas. Não finja o afeto; o fingido não chega longe. Trata-se 

de amar verdadeiramente às pessoas (com ações, não com romantismo). Todos os negócios são 

negócios com pessoas, assim, quem ama as pessoas leva uma clara vantagem sobre quem só busca um 

lucro imediato. 



15. Perdoe facilmente. Não perdoar é carregar um peso desnecessário e muitos estudos indicam que o 

rancor é uma fonte do câncer e de outros males. 

16. Não ofenda a ninguém. É impossível nunca ofender a ninguém, mas deve fazer um esforço por não fazê-

lo; e quando ofender, peça perdão de imediato e sinceramente. 

17. Seja criativo e busque soluções novas a problemas velhos. O primeiro negócio que fiz foi vender cópias 

de minhas anotações de aula; o fiz quando apenas tinha uns 12 ou 13 anos. Foi uma solução nova a um 

problema velho. 

18. Sinta entusiasmo pelo que faz. Se o que você faz não lhe entusiasma, faça o favor de mudar de 

ocupação, pois lhe será impossível triunfar sem entusiasmo. 

19. Cuide do dinheiro, mas não o idolatre. Há ricos felizes e ricos infelizes; também há pobres felizes e 

pobres infelizes. Decida ser rico feliz. 

20. Seja pouco exigente quando se trata de comodidades físicas; que não lhe incomode o calor nem o frio 

nem as pequenas inconveniências da vida. Não se desgaste por coisas pequenas (na realidade, 

tampouco pelas grandes). 

21. Pense que nenhum desafio é muito grande. Os desafios tomam seu tamanho pela forma como você os 

vê. Assim, se os vir grandes, serão grandes; se os vir pequenos, serão pequenos. 

22. Tenha uma fé absoluta em que alcançará o êxito; veja-o como inevitável. Desde pequeno soube que me 

daria bem. Você percebe? Disse “soube”, não disse “acreditei”.  

23. Tenha sempre bom ânimo; seja jovial e alegre. Entendo que é impossível sê-lo sempre, mas deve sê-lo 

quase o tempo todo. 

24. Confie nas pessoas. Não permita que uns alguns palhaços contaminem sua forma de ver a todas as 

pessoas que conheça. 

25. Sempre dê mais de si, qualquer coisa que faça, seja pequena ou grande, relacionada ao trabalho, família, 

igreja ou a qualquer outra coisa. Ajude no que for possível e sempre com bom ânimo. 

26. Nunca se coloque na defensiva. Se lhe surge o impulso de se pôr em defensiva, é possível que essa 

mensagem que lhe incomoda seja justamente o que necessita ouvir. Respire fundo e escuta; trate de 

assimilar e responda no dia seguinte. 

27. Cultive-se através da leitura. Sempre tenho sido um leitor ávido e gosto das leituras que constroem. 

Nunca perco meu tempo lendo novelas, revistas baratas e coisas que não agregam. Além da Bíblia, lhe 

sugiro: Quem Pensa Enriquece (Napoleón Hill), Desperta teu Gigante Interior (Anthony Robbins) e Pai 

Rico Pai Pobre (Robert Kiyosaki). Hoje em dia, há muitos livros bons. Você se dá conta que esta riqueza 

de informação não estava disponível há somente 100 anos? Aproveite-a! 

28. Não perca seu tempo. Tenho me liberado totalmente das notícias. Nunca jogo na Internet. Não vejo 

filmes que não me constroem.  

29. Que lhe incomode a injustiça, sobretudo se é contra terceiros. Não a permita. Atender mal aos clientes é 

uma forma de injustiça e não deve ser tolerada. 

30. Seja humilde de espírito. Madre Teresa de Calcutá disse que “A humildade é a mãe de todas as 

virtudes.” Trato de ser humilde e não posso lhe dizer quantas vezes tenha pagado bem. Tenho notado 

que os orgulhosos não vão tão bem e que a vida lhes pega onde mais lhes dói. 

31. Nunca dê desculpas de nada, ainda quando sejam razões válidas. Dar desculpas limita a si mesmo, pois 

está limitando teus pensamentos. Uma vez que alguém dá desculpas, essa pessoa deixa de pensar 

intensamente e de buscar soluções criativas, pois já se deu a permissão de fracassar. Desculpas, zero! 



32. Falar de desculpas me leva a este ponto que está relacionado: Não pode culpar a ninguém mais que a si 

mesmo de sua situação atual. Está onde está pelos pensamentos e ações predominantes que você se 

permitiu desde que nasceu. Melhor, tome as rédeas e aceite isso: “Sou o capitão de minha alma e o 

arquiteto de meu destino.” 

33. Pense ganhar-ganhar. Pense abundante. Neste mundo há riqueza para todos e cada dia se gera mais.  

34. Torne-se um especialista em administrar seu tempo. Faça-o de forma que se aproxime a seus objetivos e 

não de que se afaste deles; é simples assim. Acostuma-se a buscar o fundamental e dedique-se a ele.  

35. Trabalhe duro. É necessário, pois só assim lhe sorrirá a fortuna. Mas, não é necessário que se mate 

trabalhando; não tem sentido. Todos nós conhecemos gente que trabalharam duríssimo toda a vida e 

morreram fracassados.  

36. Aceite que você não pode mudar ninguém. Você apenas pode mudar a si mesmo. Como pretende 

mudar outra pessoa? O único que pode fazer é elogiá-los honestamente por suas coisas boas e dar o 

exemplo das coisas que quer que mudem; esperar… e ver se algum dia eles se animam. 

37. Peque o menos possível. É impossível não pecar, mas esforce-se sempre por pecar o menos possível; 

mantenha seus sentidos controlados. Não caia em pecados graves. Isto lhe convém, manter sua mente 

limpa lhe permitirá falar melhor com o Criador e receber sua ajuda. 

38. Tenha sentimentos nobres por todas as pessoas, animais e coisas. Quando lhe surjam sentimentos de 

rancor, ódio, inveja, etc., mude-os de imediato por sentimentos construtivos para essa pessoa. 

39. Nunca se sinta mais que ninguém nem menos que ninguém. A final de contas, todos somos iguais. 

 

Bem, o texto acabou maior do que eu esperava. Como disse no início, espero que aporte um grão de areia à 

sua vida. Eu lhe envio através destas palavras meus melhores desejos. 

 

Sinta-se em liberdade de compartilhar este texto com quantas pessoas desejar. 

 

Que Deus te abençoe. 

 

Ricardo Cárdenas 

 

 

PD: Se ainda não somos amigos no Facebook, contate-me por lá. Sou Facebook.com/RicardoCardenas01 

 

  



ANEXO 

COMO TRIUNFAR NO MERCADO IMOBILIÁRIO 
 

Em homenagem aos Corretores RE/MAX que tenho o privilégio de liderar na América Latina e no Caribe 

tenho incluído esta seção que detalha as estratégias básicas que garantem o sucesso nesta nobre profissão: 

 

1. Conheça o mercado. Você deve ter um bom conhecimento das regiões/bairros, preços, tendências, 

financiamentos disponíveis, leis e regulamentos. Não invente respostas perante seus clientes; eles 

se darão conta , perderá credibilidade e nunca lhe indicarão a ninguém. 

2. O segredo de seu sucesso está no marketing. Não importa quão bom você é se você não se promove 

corretamente. 

3. Converta-se em um maníaco por conseguir clientes. Ter abundantes clientes lhe permitirá ser 

seletivo com os clientes a quem atende, e isto aumentará sua produtividade enormemente. 

4. Administre seu tempo o mais eficientemente possível. Em vez do Sistema A-B-C de administração do 

tempo, usa o Sistema A-Z (se uma atividade lhe produz dinheiro é uma atividade “A” e deve realizá-

la; se não lhe produz dinheiro é “Z” e deve se esquecer dela ou delegá-la). 

5. Tenha uma boa promoção pessoal. Quer dizer, divulgue a si mesmo, seu próprio negócio.  

6. Aproveite a imagem mundial de RE/MAX para potencializar a sua promoção pessoal. 

7. Use as ferramentas de RE/MAX! De outra forma, estará desperdiçando uma grande quantidade de 

recursos. Entre as coisas que deve aproveitar são convenções, tecnologia, capacitação e a própria 

rede.  

8. Faça boas captações. Uma boa captação é feita ao preço de mercado (ou um pouco mais acima, mas 

não muito), com exclusividade, a uma boa porcentagem de comissão e por um prazo 

suficientemente longo.  

9. Qualifique seus compradores. Certifique-se que tenha o desejo e o dinheiro para comprar de 

imediato. Não perca tempo com clientes que não estão prontos para comprar. 

10. Especialize-se em algo. Pode ser uma área geográfica ou um tipo de imóvel ou um tipo de cliente. A 

especialização lhe torna muito mais produtivo e diminui seus gastos. Isto é chave para tirar o maior 

proveito possível do tempo que tem disponível. 

11. Tenha uma boa presença nos meios sociais (Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter e blog). Isto é 

indispensável hoje em dia, e é um bom exemplo de como as coisas mudam, pois nada disto era 

importante há dez anos. 

12. Capacite-se constantemente e sobretudo, aplique o que aprenda! 

13. Esmere-se em conseguir clientes repetidos (clientes que já tenham feito negócios com você antes) e 

clientes indicados (os que são indicados por seus clientes atuais). Estes são os clientes que lhe 

produzirão mais dinheiro com o menor esforço possível, e isto é chave para o sucesso. 

14. Caminhe sempre um quilômetro extra por seus clientes e certifique-se de que o saibam. 

15. Passe a vender casas mais caras do que as que você vende atualmente. Esta é a forma mais fácil de 

aumentar suas comissões sem ter que trabalhar mais pesado. 

16. Cuide de seu dinheiro. Sobretudo, nunca gaste uma comissão antes de recebê-la! Economize uma 

porcentagem de cada comissão que ganhe, assim terá um lastro de segurança e poderá sobreviver 



em momentos de crise. Ter uma poupança também lhe dará segurança para ser seletivo com os 

compradores e vendedores com os quais decidir trabalhar. 

17. Há duas habilidades que você deve desenvolver. Há incontáveis livros e vídeos que lhe podem 

ajudar: 

a. Habilidade para se comunicar claramente. 

b. Habilidade para negociar. Esta é a habilidade melhor remunerada do mundo. 


