


 



 

















 





Fabiano Pimentel 
Contador 

 ACCOUNTING COACH  

 A Fórmula do Sucesso 
 Fabiano Pimentel 



 





Ressignificação  



Quem cedo madruga... 

fica com sono o dia inteiro  





 



Gato escaldado... 

morre. 



Quem espera... 

fica de saco cheio. 



Os últimos serão... 

desclassificados 



Há males que vêm... 

fu... com tudo mesmo 





 

 SPIDER  

ACCOUNTING 



É dando que se... 

engravida 



 



RESSIGNIFICAÇÃO 

Contábil  

- Pensar Contabilmente 
- Mentalidade Contábil  

A FÓRMULA DO SUCESSO 





























 



 





 



 





 



 



 



 



RESSIGNIFICAÇÃO 

Contábil  

- Pensar Contabilmente 
- Mentalidade Contábil  

A FÓRMULA DO SUCESSO 













 









D = Desculpa 

C = Culpa 

D = C 







Pedagogia? 





 



 





ATIVO  PASSIVO 

SER TER 



D R E 

FAZER 



D R E 

 



 









De aorcdo com uma pqsieusa de uma 

uinrvesriddae ignlsea, não 

ipomtra em qaul odrem as lrteas de uma plravaa 

etãso, a úncia csioa 

iprotmatne é que a piremria e útmlia lrteas 

etejasm no lgaur crteo. O rseto 

pdoe ser uma bçguana ttaol, que vcoê anida 

pdoe ler sem pobrlmea. Itso é 

poqrue nós não lmeos cdaa lrtea isladoa, mas a 

plravaa cmoo um tdoo 



http://www.amazingartimages.com/ARTISTS/OCAMPO/octavio_ocampo_thumbz.htm




 



 





























 



 



 



 



 



 



 



 



















Não Quero Dinheiro, 

Só Quero Amar 



 

 

Vou pedir pra você voltar 

Vou pedir pra você ficar 

Eu te amo 

Eu te quero bem 

 



 

 

Vou pedir pra você gostar 

Vou pedir pra você me amar 

Eu te amo 

Eu te adoro, meu amor 

 

 



A semana inteira fiquei esperando 

Pra te ver sorrindo 

Pra te ver cantando 

Quando a gente ama não pensa em 

dinheiro 

Só se quer amar 

Se quer amar 

Se quer amar 

 

 

 



De jeito maneira 

Não quero dinheiro 

Eu quero amor sincero 

Isto é que eu espero 

Grito ao mundo inteiro 

Não quero dinheiro 

Eu só quero amar 

 

 

 

 

 



• Te espero para ver se você vem 

Não te troco nesta vida por ninguém 

Porque eu te amo 

Eu te quero bem 

 

• Acontece que na vida a gente tem 

Que ser feliz por ser amado por alguém 

Porque eu te amo 

Eu te adoro, meu amor 

 



A semana inteira fiquei esperando 

Pra te ver sorrindo 

Pra te ver cantando 

Quando a gente ama não pensa em 

dinheiro 

Só se quer amar 

Se quer amar 

Se quer amar 



 

De jeito maneira 

Não quero dinheiro 

Eu quero amor sincero 

Isto é que eu espero 

Grito ao mundo inteiro 

Não quero dinheiro 

Eu só quero amar [2x] 

 



A semana inteira fiquei esperando 

Pra te ver sorrindo 

Pra te ver cantando 

Quando a gente ama não pensa em 

dinheiro 

Só se quer amar 

Se quer amar 

Se quer amar 



 

De jeito maneira 

Não quero dinheiro 

Eu quero amor sincero 

Isto é que eu espero 

Grito ao mundo inteiro 

Não quero dinheiro 

Eu só quero amar [2x] 

 



A semana inteira fiquei esperando 

Pra te ver sorrindo 

Pra te ver cantando 

Quando a gente ama não pensa em 

dinheiro 

Só se quer amar 

Se quer amar 

Se quer amar 



 

De jeito maneira 

Não quero dinheiro 

Eu quero amor sincero 

Isto é que eu espero 

Grito ao mundo inteiro 

Não quero dinheiro 

Eu só quero amar [2x] 

 


