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Olá pessoal,  

Bem-vindos à Fórmula da Produtividade Autônoma, que nada mais é do que a fórmula 

de quem empreende sozinho, um empreendedor autônomo. Tem gente que não 

consegue se denominar assim, mas é basicamente isso que faz (quem tem seu próprio 

negócio, quem trabalha sozinho no seu próprio empreendimento). Eu z essa fórmula 

da produtividade autônoma, baseado em mim e nas pessoas que eu desenvolvi até 

aqui, até então. 

Para quem não me conhece eu sou a Débora Paz, eu sou Coach, que integra carreira 

com qualidade de vida. Eu percebi que esses tópicos que vou compartilhar aqui, nesse 

conteúdo é uma diculdade quase que geral. E por isso que eu desenvolvi esse 

conteúdo, para te ajudar na hora que tenhas que trabalhar, que tenhas que fazer com 

que tuas tarefas sejam completas. 

 

 

 



Então, primeiro eu queria contar um pouco do o porquê de querer compartilhar esse 

conteúdo com você, um pouco da minha história para quem não me conhece.  

Eu desde pequena acredito que tenho no sangue essa questão de ser empreendedora, 

eu sempre fui muito revoltada com a escola, nunca gostei muito da escola, nunca 

entendi porque que a gente tinha que aprender aquelas coisas. E eu me lembro de uma 

certa data em que a professora olhou para mim (e eu gostava de ir para escola e car 

lá no fundo, interagindo com os colegas) e disse:  

“Tu não vai fazer a tarefa Débora? ” 

Era uma professora de Português, uma matéria que eu sempre detestei, e isso me faz 

bastante falta hoje, mas naquela época eu não entendia muita coisa, era uma criança, 

apenas não gostava. Eu falei para ela: 

“Eu não vou fazer isso, para quê que eu vou precisar disso na 

minha vida? ”  



E ela respondeu:  

“Como que não vai precisar? Como quer conseguir um 

emprego quando for mais velha? ” 

Naquele momento em que ela disse aquilo pra mim, 

cou na minha cabeça como uma prioridade eu nunca ter que conseguir um emprego. 

Eu devia ter uns 10 anos de idade e eu já sabia que eu iria trabalhar para eu mesma a 



partir daquele momento. Eu iria gerar um emprego, eu iria produzir alguma coisa da 

qual as pessoas realmente precisassem.  

Então foi assim que eu realmente cresci, e tive meu primeiro empreendimento, com 15 

anos na escola, que foi o empreendimento da chapinha. Não existia muita chapinha 

naquela época, e o pai da minha amiga ia muito para Chuí, e comprava lá. Éramos 

umas das únicas meninas que tinham chapinha naquela época devido a isso, então 

começamos vender “passadas de chapinha” para a meninada transformar o cabelo do 

pessoal (risos). 

                                    



E foi realmente um sucesso, foram quase dois anos que trabalhamos e crescemos 

bastante. Depois com o tempo começou a não fazer mais sentido, mas zemos muito 

sucesso.  

Então comecei a trabalhar com moda, z vários cursos de moda e assim acabei me 

prossionalizando nessa área, fui morar no exterior, e claro, acabei trabalhando pra 

muita gente, em vários empregos, mas eu sempre empreendi pra minha vida, eu 

sempre tive alguma coisa paralela na qual eu gerava aquilo ali, eu fazia aquilo 

acontecer, e acho que essa é a mentalidade de um empreendedor.   

                                                                       



Essa mentalidade empreendedora pode ser utilizada até mesmo em nossa vida pessoal. 

Eu descobri isso muito tempo depois, quando fui fazer Coaching, que a nossa vida 

pessoal é também um negócio, que a gente pode lidar com ela desta forma, para 

ter escolhas mais conscientes e mais assertivas, de acordo com nossos comportamentos 

ou com quem queremos nos relacionar. No nal das contas o queremos alcançar nas 

nossas Vidas é paz, amor e equilíbrio interior.  

Mas tudo isso eu descobri depois de ter quatro lojas na Nova Zelândia de moda 

brasileira, onde morei por quase 10 anos. 

  

Eu percebia que sempre faltava alguma coisa, eu nunca estava satisfeita com os 

resultados porque eu nunca tinha olhado para dentro do meu eu, eu nunca tinha feito 

uma conexão interna comigo mesma, e isso aconteceu quando eu comecei minhas 



caminhadas sozinha na Nova Zelândia motivada em motivar outra amiga, mas que 

acabou me beneciando muito mais, depois de uns 7 anos eu resolvi olhar para a 

natureza que tinha em minha volta. Então isso é para perceber que o que vale sempre é 

o que está dentro da gente. Imagina que morei em um paraíso, na beira da praia e não 

aproveitei...  

Então para quê que eu tinha tudo aquilo? 

Percebi que estava dentro de mim a intenção verdadeira do que eu queria realizar. Ali 

me conectei com meu coração e com o que queria fazer mesmo da vida e percebi que 

estava fazendo tudo errado. Tive que deixar tudo de lado e começar do zero. Acabei um 

relacionamento de 12 anos, vendi a loja, percebi que não era nada daquilo que eu 

queria e então fui procurar o Coaching para me ajudar nessa transição de vida. Foi 

assim que acabei me apaixonando por esse método, essa ferramenta que faz com que 

consigamos transitar de um movimento para o outro de uma forma muito mais prática 

e mais assertiva.  



No Coaching trabalhamos essa conexão interna, fazemos perguntas para o nosso eu 

que nunca faríamos se não fosse esse estudo e essa ferramenta. Assim despertamos um 

potencial e um ser interior que estava ali, mas quem sabe adormecido a vida toda.                        

 

Resolvi então me aprofundar no Coaching, estudar para poder trabalhar com essa 

ferramenta na vida de outras pessoas, ajudando-as a se encontrar como fui ajudada 



nesse processo. Por isso estou aqui hoje e por isso que desenvolvi essa fórmula da 

produtividade autônoma e vou dividir aqui com vocês.  

Espero que recebas esse conteúdo de coração aberto, que realmente cresça com isso 

que tenho para dividir contigo, e por favor, tenha um papel e uma caneta para anotar 

os melhores insights, aquilo que tua intuição mostrar que fará diferença e que a gente 

se conecte dentro disto e possamos fazer o nosso melhor, sempre, todos os dias. Certo? 

A fórmula da produtividade autônoma é aonde vamos trabalhar o seu direcionamento, 

foco, comprometimento e motivação. Esses são os pilares da fórmula.  

Primeiro quero pedir que você esvazie seus potes, deixe tudo lá fora, que te conecte com 

tua intuição, teu coração nesse momento. Deixe os julgamentos de fora, de todo esse 

conteúdo bem estudado e desenvolvido por 4 anos, que venho trabalhando com 

produtividade para as pessoas e para mim mesma.  

Então respire fundo e abra a SUA zona de concentração, guarde suas dúvidas, que 

possivelmente durante a explicação a dúvida pode ser desfeita, mas ao nal se ainda 



tiver dúvida, você pode entrar em contato diretamente comigo pelo 

contato@deborapazcoaching.com, pois será um prazer solucionar todas elas. 

Vamos começar com o FOCO... 

 

O nosso foco tem um direcionamento, e isso faz com que ele mine nossas ações 

quando estamos com alguma tensão ou distúrbio, do resto do que devemos focar. Ele 

direciona teu pensamento para um lugar só.  



A falta de FOCO é o vilão do século XXI, devido a quantidade de informação que 

recebemos de redes sociais, internet, todos os lugares possíveis que recebemos 

informação. Isso diculta nosso foco em um lugar só, faz ele se voltar para vários lados, 

faltando uma mira. Não o foco em si, e sim uma forma bem definida de direcionar e ter 

persistência nisso. Então vamos trabalhar o foco, pois quando temos ele bem 

direcionado, geralmente não damos importância para o que tem em volta.  

O problema de tudo da falta de foco é acharmos que a falta de foco em si é um 

problema, pois quando estamos dando foco para o problema acabamos não 

visualizando as soluções que tem em volta, sempre camos focando o que não 

queremos, e assim não tem espaço para as soluções.  

O nosso cérebro é feito para nos proteger, para não termos de gastar muita energia na 

hora de fazer escolha, então ele sempre entra no piloto automático. Essa é a função 

dele, fazer com que economizamos energia na hora de tomar alguma decisão. Assim 

como nossos pais, o cérebro é tão protetor que acaba nos atrapalhando, nos leva para 

uma zona de conforto, onde camos direcionados a fazer tudo automaticamente. E o 

que acontece quando estamos assim? Não temos consciência de nossas escolhas, e 



começamos a programar nosso pensamento de uma forma negativa, acomodada, 

buscando problemas ao invés de solução. Pensamos: 

“Não sou capaz! Não sou focado! Não vou conseguir terminar! Tudo o que faço dá 

errado! Não sou como as outras pessoas! As coisas nunca darão certo para mim! Eu 

nunca tenho dinheiro para a nada!” 

É o que nosso foco faz quando pensamos em problemas ao invés de soluções, nosso 

pensamento se habitua com isso. Isso se torna um hábito. Esse hábito é muito perigoso, 

mas qual a boa notícia nisso? 

Temos a neuroplasticidade ou a plasticidade cerebral que é o que faz com que a gente 

tenha a capacidade de mudar nossos hábitos em qualquer momento de nossas vidas, 

até o m. Então isso faz com que você possa mudar seus hábitos a partir de agora. 

Acima disto, temos uma questão: um hábito demora de 21 a 70 dias para ser trocado 

(buscar fonte de pesquisa e colocar aqui), pois o cérebro quer facilitar sua vida! Então 

todo o novo hábito demora esse tempo para ser aceito em nosso cérebro e depois disso 

se torna novamente fácil e vai para o modo automático e para o modo de conforto de 



novo. Porém precisamos deste tempo de treinamento do cérebro, para fazer com que 

ele se modique.  

                                         

O problema é que muitas vezes não temos a persistência de esperar este tempo de 

programação do cérebro, de treinamento. Se tivermos essa persistência de fazer nosso 

cérebro começar a procurar soluções ao invés de problemas, saindo do foco errado, 

nossa vida se tornará innitamente mais produtiva. Para ajudar na prática deste novo 

hábito, precisamos buscar posturas mais saudáveis como uma boa alimentação, uma 



meditação a observação do nosso foco e tudo o que pudermos fazer para melhorar 

nossa vida e saúde, mental, espiritual, física e etc... 

Para isso tenho 4 dicas de como mudar nosso hábito: 

Primeiro aprender a observar onde está o nosso foco, começar a notar o lado para o 

qual está olhando; 

Assim logo precisa aceitar ele, pois se quer trocar o foco pra positivo, não pode se 

julgar pensando: “Ai meu Deus, eu sou uma pessoa negativa”. Isso não ajuda, por isso 

precisa-se da aceitação, de entender o que és no momento e deixa o foco ir adiante. 

Não se dena como aquilo. Pense sempre: “eu estou assim, mas posso mudar”. 

Quando você se dene ou intitula assim, você se fada a ser assim. 

Como meu pai fala: “Eu sou assim, pão duro e vou morrer assim”!  

Então com certeza ele vai viver sempre assim, pois ele mesmo se deniu. Se tu se 

percebes estar no momento desta forma, tu tens essa mobilidade de mudar.  



Como falei antes, nosso cérebro tem essa capacidade, todo momento durante nossa 

vida, não importa se tens 80,90 anos, você pode mudar a condição que está. Então 

perceba a intensidade e o poder do agora, pois agora que estamos vivendo, agora que 

podemos mudar o que vivemos.  

Aí você me diz: “Débora, mas eu não consigo ter foco, quando percebo já estou horas 

no Facebook”. Novamente ao armar isso, estás direcionando o foco de forma errada, 

já estás dizendo o “não consigo” ter foco. 

Então o que precisamos fazer pra ter mais foco? 

1-Criar um espaço organizado, totalmente voltado para o teu trabalho, onde depois de 

um tempo de uso seu cérebro entende que quando você está ali seu cérebro entende 

que é apenas pra trabalhar. 

2- Dedicar sempre 10 minutos de organização do que precisa ser feito, antes do início 

de suas tarefas diárias, com limite de horários para cumprir, deixando sempre 15 

minutos de descanso a cada hora e meia de trabalho. Pensa na intenção do dia, foca e 



dá o seu melhor por isso. Isso é um fator interno. Qual a intenção do meu dia, do meu 

trabalho? 

3- Exercício de gratidão, focar seu positivo agradecendo todos os dias antes de dormir 

por 3 coisas que te fazem grato. Pequenas ou grandes coisas. Materiais, 

comportamentais ou sentimentais.  A gratidão é um processo cerebral de buscar 

soluções positivas e produtivas. 

4- Meditação de 20 minutos. Limpar a cabeça, deixar o pensamento vir, aceitar e deixar 

ir.  

Meditação é dar consciência para os pensamentos, não deixar de pensar.  

Quero fazer um desao de 21 dias, que você faça isso e me conte como cou sua 

produtividade. Garanto que irá mudar muito este fator em tua vida!  

Lanço o desao de que se não mudar,  faço um conteúdo todo novo sobre tua 

experiência.  



Vale a pena você experimentar, garanto que 21 dias em uma vida, podem ser pouco 

em número e grau, mas fará uma diferença imensurável na sua vida.  

Vamos então dar um passo atrás no nosso foco e dar atenção para o que vem nos 

atrapalhando de verdade, pra que possamos trabalhar acima disto. 

Se pergunte: 

É tua falta de concentração? 

São pensamentos negativos? 

É a falta de produtividade? 

Falta de persistência? 

É a procrastinação? 

Você se identica com alguma dessas coisas? 

 



Anote qual ou quais desses são os problemas reais, pois muitas vezes pode não ser o 

foco. 

Depois pense e escreva o que tens em ti que pode melhorar essas questões. 

“Não possuímos virtudes antes de coloca-las em prática”- Aristóteles. 

Então o conteúdo aqui é maravilhoso, é lindo, mas se não colocarmos em prática, não 

trará resultado algum.  

O que precisamos pra colocar isso tudo em prática a partir de agora? 

Direcionamento! Então ele que é o que precisamos focar a partir de agora! 

“O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O 

caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o 

realizador, quanto o destino”- Antoine de Saint- Exupéry.  

Então vamos criar esse futuro? 

Vamos ilustrar essa questão do direcionamento através de um GPS. 



Como funciona o nosso cérebro, e porque que ele precisa de um direcionamento de 

onde estamos indo, assim como um GPS? 

Pois caso você não coloque uma direção, ele te dará vários caminhos e você acabará 

por não saber como e pra onde ir.  

Então precisas colocar no teu pensamento, no teu cérebro, qual o destino nal. Onde 

quero chegar? 

Então assim, teu cérebro vai te direcionar no melhor caminho para isso. Ele começará a 

buscar caminhos, traçar rotas de onde tu queres chegar, nesse destino nal. Então 

pense! Pra saber o caminho certo de como chegar ao seu objetivo, precisas saber qual 

é o objetivo. Dena! 

Trace uma meta de partida, por exemplo: Em 5 anos, onde quero chegar, onde quero 

estar? 

Então vamos a parte de que, para gerar direcionamento, também precisamos de metas 

especícas. Qual a melhor forma de cria-las? 



Precisão- Data de conclusão. Quando exatamente quer chegar nesse objetivo? 

Razão- O Porquê? Qual a razão de querer isso, qual sua intenção (parte mais 

importante). 

Especicidade- Imagem. Como enxerga esse objetivo? O que sente vendo a imagem. 

Especica esse objetivo agora! 

Porquê a razão é o mais importante?  

Pois o autoconhecimento é o mais importante, pois se não sabes o que quer na vida, 

busca descobrir. Essa intenção é teu poder maior.  

A partir disso temos tudo certo? 

Não, errado. Falta um alguém pra se comprometer, um comprometimento.  

Então como fazer isso? 

Dicas fundamentais que zeram diferenças na minha vida em todas as questões: 



-Busque pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, pra te apoiar nos teus 

sonhos. 

Ex- Se é peso- Vigilantes do peso. 

Isso traz comprometimento em grupo, pois isso funciona imensamente mais efetivo. 

Procure pessoas pra te apoiar. Eu mesmo hoje não estaria aqui se não fossem as 

pessoas que tem o mesmo objetivo que eu, que me apoiam no que busco. 

-Comprometa-se investindo em algo que você tenha que pagar. .. 

Pagando, você sente a importância do que está fazendo, dá muito mais sangue pro seu 

objetivo.  Um exemplo disso é do Coach Érico Rocha, que explicou isso em um curso 

que fez, onde que só tinha que dobrar a esquina para isso. Outras pessoas vinham de 

outros países pra fazer o curso. Então quem acham que obtinham melhores resultados? 

Com certeza as pessoas que vinham de outros países, pois precisavam de muito mais 

esforço pra isso, tinham muito mais custos, e precisavam dar seu melhor pra compensar 

isso. 



-Comprometa-se com seus clientes. Vai lá e promete para seu cliente eu ele terá teu 

produto, ou teu serviço, seja lá o que for tua oferta. Assim você terá uma obrigação de 

cumprir seu resultado. 

-Divida suas ideias com família e amigos. Tira esse mito de que as pessoas podem 

roubar suas ideias ou colocar o famoso “olho gordo”. Apensas 2% das pessoas fazem 

seu objetivo acontecer, então ninguém roubará tua ideia, e nem uma energia 

subliminar eliminará ela. 

Ao contrário disso, teus amigos e família, te cobrarão, incentivarão, darão ideias e 

trocarão experiências para você chegar lá. Além de ser um comprometimento com elas 

de que tu irás fazer, te obriga a cumprir.  

Então diante dessas dicas, qual a melhor forma ou solução pra gerar esse 

comprometimento com seus objetivos? 

Escreve aí, toma nota! 

Aí vem aquela parte... “Débora, tenho foco, tenho direcionamento, me comprometi, 

mas não tenho vontade de sair da cama!”. 



Chegou à parte da maior das soluções, a parte que mais gosto, a Motivação. 

Eu adoro trabalhar essa parte, motivar as pessoas, pois acredito no potencial verdadeiro 

de TODO o ser humano. Realmente acredito nisso e sei que todo mundo tem algum 

diferencial, um dom, uma especialidade, um potencial gigantesco. Eu enxergo isso seja 

em quem for, seja em um mendigo, ou qualquer que seja a pessoa julgada o mais 

difícil possível. Enxergo isso em todo mundo. O que falta é entender, acreditar e 

empreender esse potencial. 

Então pensando nisso, vamos voltar a Motivação. Toda motivação é automotivação, ela 

vem de dentro, não existe motivação exterior. Esperar a segunda-feira, esperar que 

alguém faça ou gere alguma coisa pra ti. Pra tu começares uma dieta, um exercício, um 

projeto, um objetivo novo seja lá qual for.  Não adianta, a motivação ela é interna, ela é 

só tua, ele vem de dentro. Então vou dividir contigo a fórmula da automotivação. 

 Não tem como errar se tu tiveres esses seguintes tópicos, essas 7 perguntas: 

1- Qual seu objetivo? 

2- Por que você quer realizar esse objetivo? 



3- O quanto você está disposto pra fazer isso acontecer, em uma escala de 1 a 10, 

numero real que pensas? 

4- Por que não escolheu um número menor? 

5- Imagine que tenhas alcançado. Quais resultados positivos você enxerga? 

6- Por que esses resultados são importantes pra você? 

7- Qual o próximo passo? O Primero e pequeno passo, qual é ele, vai e faz! 

Coloque essas perguntas e respostas em um papel, e deixe do lado de sua cabeceira 

pra visualizar quando acordar, ou s implesmente decore. Isso é auto-coaching! 

Então para nalizar quero te dar um ponto de partida, e algumas ideias nas quais se 

basear.  

“Comece onde você está! Use o que você tiver! Faça o que você puder! ”- Arthur Ashe 

(Tenista). 

Coloque-se em movimento e esteja aberto às possibilidades que o universo te 

oferece! 

Toda a jornada começa com um primeiro passo. Viva seu melhor todos os dias! 



Agora eu quero te apresentar a grande surpresa da fórmula... 

MOVIMENTECH - Movimento de Expansão.  

Esse é o meu projeto.  

Trata-se de integrar pessoas com o mesmo propósito, unir pessoas que querem 

empreender para melhorar o mundo de certa forma. Pessoas que querem gerar mais 

qualidade de vida no planeta.  

Este reunirá empreendedores, que tenham como objetivo: Criar seu próprio negócio 

com qualidade de vida ou expandir seu empreendimento, gerar mais demanda, ter 

mais clientes, e abrir possibilidades diferentes. Com a intenção também de cruzar redes 

e gerar Network.  

Se você se beneciou com esse conteúdo, que sempre ligado no meu canal do 

YouTube “Debora Paz”, curta e compartilhe, pois, divido conteúdo gratuito 

semanalmente (não só meu como de toda essa galera show que estará na Academia de 

integração- Movimento de expansão), faça parte da minha lista V.I.P para receber mais 

conteúdo de produtividade e desenvolvimento pessoal e prossional, e curta, cadastre-



se na minha página no Facebook “deborapazcoaching.com”, lá sempre estarão as 

novidades e detalhes deste projeto maravilhoso e muito mais. 

Estamos juntos por um mundo melhor! 

Um Beijo grande, e até o próximo conteúdo. 

Débora Paz, co-criadora do Movimento de Expansão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



contato@movimentodeexpansao.com.br

www.facebook.com/movimentodeexpansao

www.movimentodeexpansao.com.br

Vem junto!Vem junto!
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