15 dicas de sucesso dos
nossos autores preferidos
Aqui no 12min, nós temos alguns autores favoritos. Todas as
obras, claro, são importantes para nós. Mas algumas despertam
inspiração e são dicas de sucesso sem igual – e é isso que
trouxemos para você hoje.
Confira 15 frases de alguns dos nossos autores favoritos para
te inspirar a buscar o sucesso.

1. “Prática não é algo que você faz
quando é bom. É algo que você faz e o
torna bom.”
Malcolm Gladwell, Blink e O Ponto da Virada
Blink: A Decisão Num Piscar de Olhos
O Ponto da Virada

2. “Você não escolhe sua família, mas
escolhe seus professores, amigos, a
música que ouve, os livros que lê e os
filmes que assiste. Você é uma mistura de
tudo o que deixa entrar na sua vida. É o
resumo de suas influências. Assim como o
escritor alemão Goethe disse ‘nós somos
moldados e definidos por aquilo que
amamos.’”
Austin Kleon, Roube como um Artista
Roube Como Um Artista

3. “Grandeza e miopia são incompatíveis.
Realização significativa depende de
ampliar a sua visão e o horizonte.”
Daniel H. Pink, Drive
Drive

4. “Imitar as reações físicas associadas
à felicidade, confiança e relaxamento
parece dizer ao seu cérebro que você
realmente está feliz, confiante e
relaxado, criando um ciclo de autorealização.”
Caroline Webb, Como ter um dia ideal
Como Ter Um Dia Ideal

5. “Existe pelo menos um momento na
história de qualquer companhia no qual é
preciso mudar dramaticamente para atingir
um novo nível de performance. Se você
perder esse momento, vai começar a
declinar.”
Andy Grove, High Output Management e Only the Paranoid Survive
Administração de Alta Performance
Only the Paranoid Survive

6. “Resiliência emocional significa o

quão rápido nós conseguimos nos recuperar
de decepções. Pessoas muito resilientes,
que se recuperam rápido, têm a área pré
frontal do cérebro 30 vezes mais
desenvolvida do que aqueles que não têm.”
Daniel Goleman, Inteligência Emocional e Foco
O Cérebro e a Inteligência Emocional
Foco

7. “Dinheiro não compra felicidade, mas
falta de dinheiro com certeza compra
miséria.”
Daniel Kahneman, Rápido e Devagar
Rápido e Devagar

8. “Falhar não é ruim. Na verdade, falhar
não é nem um pouco ruim. É uma
consequência necessária de fazer algo
novo.”
Ed Catmull, Criatividade S/A
Criatividade S/A

9. “A vida é essencialmente uma série
interminável de problemas. A solução de
um problema é certamente a criação de
outro.”
Mark Manson, The Subtle Art of not Giving a F*ck

A Sutil Arte de Ligar o F*da-se

10. “Cedo na minha carreira como
engenheiro, eu aprendi que todas as
decisões era objetivas até escrever a
primeira linha de código. Depois disso,
todas as decisões eram emocionais.”
Ben Horowitz, The Hard Thing About the Hard Things
O Lado Difícil das Situações Difíceis

11. “Grandes problemas, normalmente, são
um monte de pequenos problemas enrolados.
Você pode progredir mais atacando uma
pequena parte do grande problema do que
tentando criar uma grande solução.”
Stephen Dubner, Freakonomics e Pense como um Freak
Freakonomics
Pense Como um Freak

12. “Paixão vem com trabalho duro a fim
de ser excepcional em algo que tem valor,
não antes. Em outras palavras, o que você
faz da vida é menos importante do que
como você faz isso.”
Cal Newport, Deep Work
Deep Work

13. “Hoje, Hoje, se você não está
quebrando parâmetros, outra pessoa está.
Seu destino é ser o disruptor ou o
perturbado. Não há meio termo.”
Salim Ismail, Organizações Exponenciais
Organizações Exponenciais

14. “Nós precisamos aprender a não sentir
medo
da
mudança,
mas
abraçá-la
entusiasticamente
e,
talvez
mais
importante, encorajá-la e guiá-la.”
Tony Hsieh, Satisfação Garantida
Satisfação Garantida

15. “Se você escolher as pessoas certas e
dar a elas oportunidade para abrir as
asas e oferecer recompensas junto, você
quase não vai precisar gerenciá-las.”
Jack Welch, Paixão por Vencer
Paixão Por Vencer
E aí, curtiu? Quais dicas de sucesso te inspiram mais?
Compartilhe nos comentários!
Agora, confira uma seleção especial de livros, curada pelo
nosso CEO, Diego Gomes.

