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PREFÁCIO

                                                               Por Osvaldo Damasceno

   Analista Judiciário aposentado; Bacharel em Direito;

                            Licenciado Pleno em Ciências Sociais;

                             Practitioner, Master e Trainer em PNL.

Prefaciar este E-book, para mim, é motivo de grande orgulho, pois seu autor, Lucas Fonseca, 
além de grande amigo, pessoa extraordinária, é um visionário. A prova de que a vida é 
como os grandes arranha-céus sem elevadores, onde alcançam os compartimentos mais 
altos aqueles, cuja coragem, os leva a galgarem os degraus de suas escadas, um a um, 
sem desanimar e sem olhar para traz.

Vejo na pessoa de Lucas Fonseca, um grande exemplo de determinação e coragem, é 
como disse Sócrates, “chamo de herói não quem venceu o inimigo, mas quem supera 
suas próprias limitações”. Portanto, este trabalho, “05 Passos Para Ser Um Vencedor” será 
o desabrochar de um processo que o levará a realizar grandes sonhos e alcançar muito 
sucesso. 

O objetivo desta obra é fazer com que o leitor descubra que cada um tem dentro de si um 
grande potencial, que pode ser transformado em sonhos e grandes conquistas.
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INTRODUÇÃO

pergunta foi o motivo que me levou a escrever esse E-book.  Por mais comum que seja 

o que é ser Vencedor, muito menos o que te transforma em um Vencedor. 

Com a leitura desse E-book você descobrirá o que de fato é ser vencedor, onde 
baseado na minha trajetória irei apresentar os passos que te conduzirá a conquistas, 

ínimo irá te diferenciar da 
maioria, ah... Isso já será seu grande resultado, mediante ao momento em que pregam 
igualdade onde na verdade precisamos entender e respeitar que somos diferentes. O 
grande diferencial desse material é que sua elaboração que foi realizada a partir de dicas 
reais, que funcionam em sua total garantia se aplicadas. 

Não posso dizer que apresentarei a você a fórmula para o sucesso, tão menos os 
recursos necessários para ser feliz, no entanto, você acaba de receber um conteúdo que 

Se você acredita que o mundo está acabado, que não há mais saída, que a vida é 
injusta, não te aconselho a continuar a leitura.  Mas se você acredita em uma vida próspera 
e cheia de resultados... Parabéns! Você está no lugar certo, lhe convido a adentrar ao 
clube dos Vencedores, juntos seremos a prova real de que o mundo precisa é de pessoas 
proativas, empenhadas a encontrarem sua melhor versão.
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1º PASSO - DESCUBRA QUEM É VOCÊ E 
ENCONTRE SUA MELHOR VERSÃO

estão baseadas em uma versão delas que as pessoas dizem, ou seja, “se acham que sou 
incapaz, sou incapaz” outra situação que vejo muito, 
que não sou inteligente” e tem uma situação que se faz ainda mais presente, “as pessoas 
não se importam comigo, com certeza eu devo ser uma pessoa ruim”. 

 Você pode estar pensando. “Mais Lucas, quantas coisas ruins”, pasmem, é ainda 

como sendo um “nada”
cada vez mais presente entre os jovens, ou seja, se os jovens serão quem supostamente 

 Vale ressaltar, que a melhor maneira de se viver bem é descobrir quem você é, do 
que você é capaz, o que te motiva, o que te faz bem, o que te move a ser melhor.  Em 
outras palavras, descubra em que você é bom e dê valor a si mesmo. Digo por experiência 
própria, enquanto eu me culpava por não ser bom em matemática, aquilo me fazia sentir 
inferior, me dava a sensação de não ser capaz. Agora, a partir do momento que descobri 
que amo pessoas, que gosto de lidar com gente, que tenho prazer em contribuir com as 
pessoas, no sentindo delas encontrarem sua melhor versão, além disso, me motivar a ser feliz, 
passei a focar em ser bom no que sei fazer, em evoluir dentro das minhas competências. 

 O grande erro das pessoas consiste em querer ser bom em tudo, querer estar em 
evidencia, está no pódio o tempo todo.  Tive a certeza disso quando passei a questionar 

O meu questionamento é, se você não sabe no que é bom, tampouco será bom em 

não dará valor, não se empenhará, não terá entusiasmo com seu resultado. Infelizmente 

 CAPÍTULO I
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presenciamos a todo tempo pessoas infelizes, não sabem o que querem da vida, não 

“empurrando com a barriga.” 

é, melhorar o que você já faz, ofertar a si mesmo e as pessoas um ser humano melhor.  

resposta pra você mesmo!

Vivemos um momento em que a grande maioria está preocupada em ostentar, 

eu ser. A conseqüência disso é grave, talvez seja por esse fato encontramos cada vez 
mais um mundo de aparências, poses exageradas nas redes sociais, declarações de amor 
virtuais, relações altamente voltadas para um benefício único e não mútuo. Há uma frase 

“Quem muito se ostenta 
pouco se sustenta”. Seja feliz e pronto! Simples assim.  
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2º PASSO - ECONTRE BOAS PARCERIAS QUE 
LHE MOTIVE A SER MELHOR

 Já dizia o velho ditado: “Diga-me com quem tu andas, que lhe direi quem tu és.”  Um dos 
maiores passos para ser um Vencedor é encontrar boas parcerias, pessoas que acreditam 
em você, que tenham o mesmo propósito, onde há uma coincidência nos objetivos. Mas 
vale ressaltar, escolha bem com quem deseja compartilhar suas idéias ou projetos, da 
mesma forma que parcerias podem ser um divisor de águas em sua vida, dando asas aos 
seus sonhos, podem também, colocar tudo a perder quando há um distanciamento de 
propósitos. 

 Entenda que na grande maioria das vezes, pessoas com vontade de vencer, ao se 
depararem com os “sanguessugas” optam por desistirem, ao passarem a acreditar que 
nada vai dar certo. Todos nós temos aquele individuo próximo, seja na família ou entre a 
roda de amigos, que tem prazer em destruir nossos sonhos, porém, esteja certo, esse será 
o primeiro a dizer que você teve sorte na vida, ou que sempre torceu por você, a partir do 
momento que a vida começar a sorrir pra ti. 

 Destaco como de suma importância no que se refere a parcerias, não somente 

critica construtivamente, que aponta onde você precisa melhorar, mas em compensação 

que é vista como sua fragilidade.

Nunca em outros tempos, foi tão importante ter parcerias, vivemos na era da 

surge em projetos ou idéias que tem mais de uma cabeça pensante, exatamente pelos 
motivos anteriormente narrados por mim. 

Um ponto importantíssimo a ser lembrando é a cautela que se precisa ter em relação 
a parcerias posteriores as suas conquistas. Esteja certo de que quando você estiver no topo, 

que sua idéia é empreendedora, que esteve sempre torcendo por ti. Muitos vencedores 

 CAPÍTULO II
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não pecam antes, mas falham exatamente nessa etapa do jogo, digo que não pecam antes 
até porque poucos irão acreditar em você antes do seu sucesso. Acontece que tenho 
visto muitos casos de “parasitas” que aproveitam de pessoas ou projetos bem sucedidos 
para se ancorarem, com isso, você idealizador passa a ser consumido pela energia ruim e 
conseqüentemente tudo desaba.

Não há nada mais importante que construir um projeto com parcerias, antes mesmo 
de se estruturar no mercado, o que você precisa é ter discernimento e já selecionar quais 
serão as pessoas que irão fazer parte do seu resultado.  Esse processo de seleção lhe 

ninguém, que todos a sua volta possuem interesse apenas no seu resultado. Longe de 

quem você vai acreditar, alinhe ao seu lado pessoas que irão te somar, que irão fazer com 
que você esteja sempre em constante evolução. 

Dividir as conquistas será sempre a melhor forma de realmente ser um vitorioso, não 
sendo apenas um individuo cheio de conquistas, porém, solitário. Sobre esse tema falarei 
melhor no terceiro passo para ser um Vencedor.  
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3º PASSO – APRENDA A DIVIDIR SUAS 
CONQUISTAS, NÃO SE DEIXE ENVAIDECER

conquistas. Isso acontece por vários motivos, em alguns casos por que são vaidosas, 
“Se eu quase morri pra chegar 

até aqui sozinho, não tenho que dividir com ninguém.” Acontece que independente das 
formas de pensamentos citados nas hipóteses acima, ambas conduzem as pessoas a 
serem vazias ou solitárias. 

Não há nada que se compara com a sensação de ver as pessoas sentindo como 
membros dos seus sonhos, projetos e mais ainda, elas comemorarem com você.  Muitos, em 
alguns casos grandes executivos, se tornam lideres, porém, a única coisa que despertam 
nas pessoas é medo. Entenda que, ao invés de querer que as pessoas tenham medo de 
você, lute para que você conquiste delas o respeito. 

Crescer, enriquecer, subir na vida e envaidecer é sinônimo de ingratidão. Há uma 
ressalva que faço sempre, existe uma diferença também entre ser grato ou leal a uma 

“arrastar a pessoa nas costas” 
quando você vence. Nem sempre a empresa que você trabalhou lhe motiva a crescer, 
nem sempre as pessoas com as quais você convive, acreditam em você, mas em ambos 
os casos, contribuem para seu crescimento, mesmo sendo através dos “nãos”, dos puxões 

trabalhando nela a vida inteira, mas devo ser grato por ter tido a oportunidade, por ter 
aberto as portas no momento em que mais precisei. 

O grande erro cometido por muitos é envaidecer, agindo de forma que dê a 
“Agora não preciso mais de você”, ou de uma forma vista como normal, “não 

tenho mais tempo pra você”.  Pode confessar, você conhece alguém assim! 

 CAPÍTULO III
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Crescer na vida e manter a admiração dos que realmente te admiram é postura de 
um Vencedor.  Não podemos negar que vários fatores irão dificultar isso, o próprio tempo passará a ser 
mais limitado, às vezes a distância geog
passará a ser outra.  Mas quando há um sentimento de sintonia, parceria, cumplicidade, 
onde quer que você esteja sempre haverá aquela “velha” pessoa na torcida por ti. 

No que se refere a negócios, parcerias amplia sua possibilidades em dividir suas 
conquistas, certos de que tudo que se conquistou não foi sozinho. Dividir suas conquistas 
lhe permitirá ser uma pessoa melhor, mais humana, mais grata, isso lhe dará mais maestria 

centralizador, autocrático acarretando grandes problemas no gerenciamento de pessoas. 

envaideça. O mundo precisa de líderes, que antes de tudo saibam gerar sucessores, de 
pessoas autoritárias e centralizadores já estamos fartos. 

quanto mais se valoriza, maior será seu reconhecimento perante a Deus e as pessoas. 
Um verdadeiro Vencedor carrega no peito a certeza de que aprendemos mais quando 
dividimos e que quem ensina, no fundo está aprendendo.  Ninguém será você, divida sem 
medos!
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4º PASSO - SEJA GRATO A DEUS E A TODOS 
QUE CONTRIBUÍRAM PARA SUA VITÓRIA

Ser grato a Deus e a todos a sua volta, antes de tudo é um dos princípios da 
sabedoria.  Sermos gratos a Deus por tudo nos permite entendermos melhor as coisas, 
compreendermos que Ele está sempre nos amparando independente da situação. 
Vivemos em um momento, especialmente no Brasil onde a gratidão se perdeu, não temos 

Se um diretor da empresa, enaltecer um funcionário na frente de todos, citar que o mesmo foi 
extraordinário, que contribui para a empresa, que se orgulha por tê-lo na equipe, parte 
da equipe pode resmungar, “ta puxando o saco.” Se ao contrário, um colaborador, parar 

uma referencia para todos da empresa, o mesmo comportamento da equipe pode ser, 
“olha ele fazendo média”, ou seja, perdemos o real sentido da palavra gratidão. 

Filhos já não são mais gratos aos pais, alunos já não se orgulham mais dos professores, 
equipe não se inspiram mais em seus líderes. Posso estar exagerando, mas alucinado não 
estou, isso acontece sim, de fato acontece mais perto do que você imagina. 

após o término, enquanto as pessoas me procuravam pra tirar fotos, parabenizar, a pessoa 
me olhava o tempo todo, parecia estar incomodada comigo. Pelo péssimo impulso que 

- Por acaso eu disse algo durante a palestra que você não gostou? Fiz questão de 
perguntar no intuito de me desculpar por algo.

 CAPÍTULO IV



www.lucasfonseca.com.brPág        |            13

- Que bom que você veio até a mim, pois queria realmente falar com você.  

 logo imaginando, agora vem a bomba.

agradecer, quais palavras poderia te dizer em agradecimento ao aprendizado que tive 

vida.  Mas eu estava sem como agradecer e o Srº achar que minhas palavras não eram 
sinceras.

Essa situação me fez perceber o quanto as pessoas perdem, deixam de falar, evitam 
expor seus sentimentos de gratidão por medo do julgamento. O rapaz daquela palestra 
me emocionou com seu depoimento e me fez sentir a pessoa mais feliz do mundo. No 
entanto, pelo ímpeto de não dizer com medo do que eu pensaria, ele iria pra casa 
incomodado, e eu sem ouvir aquele depoimento lindo.

Ser vencedor é enfrentar o medo de agradecer, é dizer sem se preocupar com o 
que as pessoas irão pensar, é olhar pro céu e agradecer a Deus pela vida, é olhar pra 
você e dizer, muito obrigado por você está lendo meu E-book. 
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5º PASSO – ENTENDA QUE EM TUDO HÁ UM 
PROPÓSITO

Deus está no controle de tudo! Na 
verdade o que quero dizer é que em tudo há um propósito. Compreender isso faz total 
diferença na vida, ao deixarmos de questionar todos os acontecimentos, passamos não 
somente aceitar, mas buscar entender o que aquela situação tem a dizer ou a nos ensinar.

Estar bem quando tudo vai bem, é simples, é maravilhoso! Agora manter-se motivado 

acima dita. 

Vivemos no Brasil um campeonato para saber quem sofre mais, se você reclamar 
um dia de dor de cabeça, vai ter alguém dizendo que ta sofrendo da mesma dor há 

“isso porque você 
não sabe a minha situação.”

Ao invés de reclamarmos, quem tal fortalecermos na dor para estarmos intactos ao 

da escola que estudo, não me dou bem com meus amigos. Voltando ao ponto inicial 

cidade que gosto, que tal cumprir minha missão aqui ou o que eu poderia fazer para 

vai vários questionamentos que trariam respostas satisfatórias. 

Em um caso pessoal meu, onde julguei ter perdido tudo, foi o momento que mais 
aprendi. Na verdade em todas as circunstancias que passei, por mais que na hora eu não 

 CAPÍTULO V
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entendia, depois compreendi o real propósito de tudo. 

Busque tirar o aprendizado, se você está passando por turbulências na vida, sejam 

asseguro, em breve compreenderá o motivo. 

intuito de atraí-los.  Enquanto cidadãos nos vemos na obrigação de arregaçar as mangas 
e irmos a luta. 

seja empreendedor de suas idéias, diferencie sua empresa atraindo mais clientes, agregue 
valor ao seu currículo, mostre que em fracasso coletivo o que salva são capacidades 
individuais. 

Como em tudo há um propósito! Espero que nesse passo para ser um vencedor, meu 

que veio, seja autor de sua história. Pare de culpar tudo e a todos pelos seus problemas, 

Acredite em Deus antes de tudo, Ele é nosso todo soberano que nos permite a 

pessoas, que a partir de sua ação, outros sejam movidos a mudar também, pois somos 
vencedores, nascemos para sermos luz, existe em você uma versão melhor, torço para 
que você possa encontrá-la! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse E-book apresentei a você os 05 Passos para Ser um Vencedor, sendo todos os 
passos baseado em minha trajetória, da forma que através deles pude alcançar realização 

que te permitirá dar um salto maior ainda, alavancar seus resultados, lhe colocar no clube 
dos Vencedores.

Seu feedback muito contribuirá para que eu possa aperfeiçoar meu trabalho, 
visando sempre ofertar a você a minha melhor versão.  Desejo que você esteja cada vez 

Junte-se aos Vencedores! 

Lucas Fonseca 
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“Aceitar as quedas não é se conformar com elas, mas sim 
entender que em tudo há um propósito.”

SOBRE O AUTOR

Lucas Fonseca– Graduado em 

Palestrante, Educador, Consultor em 
PNL, Pós-Graduado em Gestão Pública, 
Gestão na Educação e Docência do 
Ensino Superior. Fundador e Diretor 
Presidente da empresa ALFA Ensino 
e Consultoria, Ministra Palestras com 
temas Motivacionais, Auto Liderança, 

Atendimento ao Cliente e Atitudes 
Positivas que Focam no Crescimento 

diversos Cursos e Treinamentos voltados 
para o desenvolvimento humano, está 
sempre focado em contribuir para 
que as pessoas encontrem sua melhor 
versão. 

A trajetória de Lucas Fonseca se baseia de fato na história de um verdadeiro 

diferenciar, mesmo em condições limitadas em cultura, cursou modalidade EJA, como 
forma de alcançar o almejado sonho de ser Administrador. Lucas enfrentou vários 

com a conclusão do curso de Administração, se encantou com o tema motivação, 
onde desde então começou a falar sobre assunto em pequenas apresentações. Hoje, 
Lucas se tornou o Palestrante destaque em toda região, vindo a se tornar uma grande 
referencia para todos. 
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Acompanhe o 
autor nas redes 
sociais


