
 

Todos os dias, à meia noite, nosso web site (www.eniopadilha.com.br) é atualizado com os 

conteúdos programados para o dia seguinte. São diversas seções cujo objetivo é dar aos 

leitores, diariamente, uma dose de conhecimento com leveza e bom humor. 

Uma das seções do nosso site é a ”ENTRE ASPAS” onde publicamos frases interessantes de 

autores conhecidos ou nem tanto. 

Não publicamos frases de autor desconhecido ou frases de efeito de autoria duvidosa. Todas 

as frases são contextualizadas e a referência precisa é fornecida, para que outra pessoa, se 

quiser, possa buscar a citação na fonte (geralmente, livros, artigos, dissertações e teses, blogs, 

entrevistas ou mesmo de programas jornalísticos). 

No final de 2011 verificamos que o “acervo” ficou muito interessante e valeria a pena reunir 

todas as frases publicadas e oferecer uma versão em PDF, para o deleite dos nossos leitores. 

Tenha uma boa leitura. Divirta-se. Aproveite o conhecimento contido nas frases das pessoas 

inteligentes que fazem parte dessa seleção. 

 

 

 

 

 



 

"É bom presumir que os outros sejam pessoas íntegras e honradas, 
porque você tende a atrair integridade e honra se olhar dessa forma 
para as pessoas com que trabalha." 

NELSON MANDELA 
Lider Sul-Africano, Prêmio Nobel da Paz em 1993 
(no livro "Conversas que Tive Comigo", de 2010. p.249) 
 
 
 
 

 

 

"O silêncio é a corrupção do intelectual. Político corrupto enche os 
bolsos com dinheiro. Intelectual corrupto silencia diante de erros dos 
políticos. As universidades e muitos professores universitários estão em 
silêncio diante corrupção. Não esqueçam que há duas corrupções: no 
comportamento de políticos e nas prioridades das políticas" 

CRISTOVAM BUARQUE 
Senador brasileiro, em seu twitter, @Sen_Cristovam no dia 02/01/2011 

 

 

 

 

"Se você desse menos atenção às coisas científicas e mais atenção para 
a artilharia naval, poderia chegar um tempo em que saberia o 
suficiente para ser útil ao seu país" 

JOHN L. WORDEN 
Comandante do navio Monitor, para o seu subordinado, Albert Abraham 
Michelson, que viria a ser o primeiro cientista americano a receber o Nobel 
de Física, em 1907, por suas contribuições no estudo da luz. 
(in__ MLODINOW, Leonard. A Janela de Euclides: a história da geometria, 
das linhas paralelas ao hiperespaço. Tradução de Enézio de Almeida. São 
Paulo: Geração Editorial, 2008 - página 163 

 

 

 

"A dificuldade não está nas idéias novas, mas em escapar das antigas." 

LORD KEYNES 
Economista, filósofo e escritor inglês 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Todas as perguntas algum dia foram espirituais. Desde o princípio dos 
tempos, a espiritualidade e a religião preencheram as lacunas que a 
ciência não compreendia. O nascer e o por do Sol eram outrora 
atribuídos a Hélios e sua carruagem de fogo. Terremotos e maremotos 
deviam-se à ira de Poseidon. A ciência provou que esses deuses eram 
falsos ídolos. Logo será provado que todos os deuses são falsos ídolos. 
A ciência acabou fornecendo respostas para quase todas as perguntas 
que o homem pode fazer. Restam apenas algumas poucas, que são 
esotéricas: De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? qual o sentido 
da vida e do universo?" 

DAN BROWN 
Escritor norte-americano, no livro "Anjos e Demônios" (pág. 31) 



 

"Em todas as suas negociações com clientes, acredite tanto neles 
quanto você espera que eles acreditem em você. Nenhum negócio é bem-
sucedido quando só uma das partes merece fé." 

TARLEY ROSSI VILELA 
Pecuarista. Secretário da Agricultura de São Paulo (Governo de Adhemar de 
Barros), citado pelo Comandante Rolim Adolfo Amaro num dos artigos do 
livro "Cartas do Comandante", de 1998 (pág. 33) 

 

 

 

"Engenheiros encontram nos seus livros a verdade absoluta. E na vida 
real não há verdades absolutas. Há coisas insondáveis no 
comportamento humano que as escolas de engenharia não ensinam aos 
seus alunos. Elas estão preocupadas em ensinar coisas concretas, que 
podem ser quantificadas matematicamente e o comportamento humano 
não pode." 

WEBER FIGUEIREDO 
Engenheiro, Professor na Escola de Engenharia da UERJ e no CEFET, num 
comentário feito ao artigo "Por que é que a gente é assim, no 

website www.eniopadilha.com.br em março de 2002. 

 

 

 

"Poucas profissões exercem igual fascínio. Poucas profissões oferecem 
tão largo campo ao trabalho da criação. A arquitetura reúne em si duas 
atividades aparentemente antagônicas, mas que se completam: a 
poesia e a construção; a intenção plástica presidindo o trabalho de 
concepção. Imposta ao estudo do homem, do seu comportamento em 
sociedade, das suas necessidades e aspirações; no conhecimento das 
técnicas e dos meios de realização." 

AFFONSO EDUARDO REIDY 
Arquiteto Brasileiro (1909 - 1964) 
 

 

 

"Não é preciso ser um gênio para ver que o mundo atualmente está no 
caos. Guerras, carestia, violência, inflação, recessão, mudanças nas 
formas tradicionais de interação social, ameaça de holocausto nuclear - 
tudo isso é comunicado instantânea e continuamente ao consumidor." 

MICHAEL E. GERBER 
Norte-americano, Consultor de empresas e autor de importantes livros sobre 
gestão. Detalhe: esta frase foi retirada do seu livro "O MITO DO 
EMPREENDEDOR" publicado... em 1986 

 

 

 

"Nos campos da observação, o acaso favorece apenas as mentes 
preparadas." 

LOUIS PASTEUR 
Cientista francês cujas descobertas tiveram enorme importância na história 
da química e da medicina. 

 

 

 

 

 



 

"As invenções nem sempre ocorrem ao acaso e nem resultam apenas de 
atos individuais de pessoas criativas, mas decorrem de problemas 
concretos colocados à frente de pessoas práticas e engenhosas." 

IDALBERTO CHIAVENATO 
Um dos mais importantes autores brasileiros na área da Administração, no 
seu livro "História da Administração - Entendendo a Administração e sua 
poderosa influência no mundo moderno", 2010, página 62. 

 

 

 

 

"Grande parte da literatura de motivação e sucesso dos últimos 
cinquenta anos é superficial. Está repleta de consciência das 
aparências sociais, técnicas e soluções rápidas. Band-aids e aspirinas 
sociais que servem para os problemas agudos e que, de vez em quando, 
até dão a impressão de resolvê-los temporariamente, mas deixam 
intocados os problemas crônicos." 

STEPHEN COVEY 
No seu livro (de grande sucesso) "Os 7 hábitos das pessoas muito eficientes",  
página 17. 

 

 

 

"Os romanos eram ignorantes em matemática abstrata e orgulhosos 
disso. Como disse Cícero, 'Os gregos tinham o geômetra na mais alta 
consideração; consequentemente, nada teve progresso mais brilhante 
entre eles do que a matemática'. Os Romanos tinham o guerreiro em 
alta estima; consequentemente, nada teve progresso mais brilhante 
entre eles do que estuprar e pilhar." 

LEONARD MLODINOV 
in__ MLODINOW, Leonard. A Janela de Euclides: a história da geometria, 
das linhas paralelas ao hiperespaço. Tradução de Enézio de Almeida. São 
Paulo: Geração Editorial, 2008 - página 54 

 

 

 

"Quem tem imaginação mas não tem cultura tem asas, mas não pés." 

JOSEPH JOUBERT 
(1754-1824) Escritor ensaista francês, em "Pensamentos, ensaios, aforismos 
e correspondência de J. Joubert" 

 

 

 

 

 

 

"Os livros têm os mesmos inimigos que o homem: o fogo, a humidade,  
os bichos, o tempo e o próprio conteúdo." 

PAUL VALÉRY 
Filósofo, escritor e poeta francês da escola simbolista, autor de Dialogue de 
l'arbre (1923) e da Obra Póstuma Œuvres I (1957). 

 
 

 

 

 



 

"Em 1947, numa célebre experiencia que entrou para os anais da 
pesquisa em comunicação como o caso de Mr. Bigot, um grupo de 
pessoas assumidamente racistas foi bombardeado com propaganda 
anti-racista. 
Para a surpresa dos cientistas, os integrantes do grupo interpretaram o 
conteúdo da propaganda como um reforço a suas idéias favoráveis ao 
preconceito contra os negros." 

CARLOS EDUARDO LINS DA SILVA 
Diretor-adjunto do jornal Valor Econômico, no livro "O Marketing Eleitoral" 
 

 

 

"Viver num mundo sem tomar consciência do significado do mundo é 
como vagar por uma imensa biblioteca sem tocar os livros." 

DAN BROWN 
no livro "O Símbolo Perdido", de 2009 

 

 

 

 

 

 

"Os livros têm os mesmos inimigos que o homem: o fogo, a humidade,  
os bichos, o tempo e o próprio conteúdo." 

PAUL VALÉRY 
Filósofo, escritor e poeta francês da escola simbolista, autor de Dialogue de 
l'arbre (1923) e da Obra Póstuma Œuvres I (1957) 

 

 

 

 

 

 

"Eu era contra a crase até aprender a usá-la. 
Hoje, eu a defendo, para não concluir que perdi meu tempo." 

LUIS FERNANDO VERISSIMO 
Escritor brasileiro, em entrevista a Luiz Costa Pereira Jr., colunista do site 
UOL, concedida em outubro de 2005. 

 

 

 

 

"Liberdade completa ninguém desfruta: começamos oprimidos pela 
sintaxe e acabamos às voltas com a delegacia de ordem política e 
social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, 
ainda nos podemos mexer" 

GRACILIANO RAMOS 
Escritor brasileiro, no livro "Memórias do Cárcere", publicado postumamente 
em 1953. 

 

 

 

"O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem 
sobre o homem que não sabe ler" 

MARK TWAIN 
Teólogo, filósofo e escritor norte-americano 

 

 

 

 



 

"De acordo com uma pesquisa de 1993 feita pela organização Roper, 
22% dos americanos acreditavam ser possível que o holocausto nunca 
tivesse acontecido; outros 12% disseram não saber se tinha de fato 
acontecido.  
Já no Brasil, segundo dados coletados pelo Ibope,  
89% dos brasileiros não sabem o que foi o holocausto." 

RICHARD SHENKMAN 
Em uma nota de rodapé no livo "As Mais Famosas Lendas, Mitos e Mentiras 
da História do Mundo 

 

 

 

"Na política, há assuntos muito delicados e normalmente as pessoas não 
querem tomar uma atitude impopular. Se o povo diz 'Temos que partir 
pra ação', muito pouca gente responde 'Temos recursos pra isso? 
Estamos suficientemente preparados? Estamos em posição de bancar 
essa ação?' Alguns querem dar a impressao de ser militantes, e por isso 
não enfrentam os problemas, principalmente um tipo de problema que 
pode afetar a popularidade. o sucesso na política exige conquistar a 
confiança do povo nas suas ideias, divulgando-as com muita clareza, 
muita muita delicadeza, muita calma, mas ao mesmo tempo, muito 
abertamente." 

NELSON MANDELA 
 Lider Sul-Africano, Prêmio Nobel da Paz em 1993 (no livro "Conversas que 
Tive Comigo", de 2010. p.44) Comentário do Ênio Padilha: Nelson Mandela é o cara! 

Já escrevi várias coisas a respeito dele aqui no site, inclusive o artigo NELSON MANDELA, 
ORAI POR NÓS, ARQUITETOS E ENGENHEIROS!, no qual destaco a importância do 
pensamento e dos valores praticados pelo grande Lider Sul-Africano para a condução do 
processo de transição a ser percorrido por arquitetos e engenheiros em 2011. A 
mensagem dessa frase publicada acima parece ser muito clara: líderes de verdade não 
são aqueles que apenas jogam pedras e incitam uns contra os outros e sim os que 
enfrentam os problemas com responsabilidade e apostam em propostas exequíveis. 
Derrubar um comando quase sempre é mais fácil do que substituí-lo por outro que 
realmente resolva as questões relevantes de forma tão imediata e eficaz quanto o 
prometido. 

 

 

 

"Meu primo Hugo Prata um dia perguntou ao pai dele o que significava o 
verbo Sulfechar. O pai alegou que esse verbo não existia e teve que 
provar com dicionário e tudo. Como o garoto insistia em conjugar o 
verbo, o pai lhe perguntou onde ele tinha ouvido tal disparate. E ele 
disse e cantarolou aquela música 
do Tom Jobim: são as águas de mar sulfechando o verão…" 

MARIO PRATA 
Escritor brasileiro, na crônica ―O amor de Tumitinhas‖, publicada no                     
Estadão em 23/01/1995. 

 

 

 

"Sou da opinião que a aparência deve traduzir a essência. 

Quando isso não acontece, é incompetência ou má-fé de quem parece 
ser o que não é" 

LIGIA FASCIONI 
Engenheira Eletricista, Mestre em Engenharia Elétrica, Especialista em 
Marketing e Doutora em Engenharia de Produção, no artigo Será que as 

aparências enganam mesmo? publicado no seu blog em 2007 (Link AQUI) 

 

 

 

http://www.eniopadilha.com.br/?pg=artigos_detalhe&id=1273
http://www.eniopadilha.com.br/?pg=artigos_detalhe&id=1273
http://www.ligiafascioni.com.br/2011/02/sera-que-as-aparencias-enganam-mesmo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


 

―A compreensão humana, após ter adotado uma opinião, coleciona 
quaisquer instâncias que a confirmem, e ainda que as instâncias 
contrárias possam ser muito mais numerosas e influentes, ela não as 
percebe, ou então as rejeita, de modo que sua opinião permaneça 
inabalada" 

FRANCIS BACON 
 Filósofo Inglês (22/01/1561 — 9/04/1626) in Novum Organon. Chicago:    
Open Court, 1994 (1620), p.57 
 

 

 

"Pois é, eu já estava preocupado com essa situação terrível de 
miseráveis do Nordeste, quando fui ainda mais abalado por uma menina 
ter caído num poço no interior da Cracóvia. Cheguei a uma conclusão: é 
insuportável assistir ao Jornal Nacional" 

MILLÔR FERNANDES 
Desenhista, humorista, dramaturgo, escritor e tradutor brasileiro, em frase 
publicada em seu website. 

 

 

 

"Está claro que não devemos tomar as parábolas de Cristo ao pé da 
letra e ficar deitados à espera de que tudo nos caia do céu. 

É indispensável trabalhar, pois o mundo de criaturas passivas seria bem 
triste e sem beleza. Precisamos entretanto, dar um sentido humano as 
nossas construções. 

E quando o amor ao dinheiro nos estiver deixando cegos, saibamos 
fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu." 

ÉRICO VERÍSSIMO 
 Olhai os Lírios do Campo. São Paulo: Globo, 2003 (original de 1938) 
p.149- 150. (veja AQUI o texto ampliado) 

 

 

 

"Saber um pouquinho é perigoso. 
Beba bastante ou então nem prove da Fonte da sabedoria" 

ALEXANDER POPE 
Poeta britânico (1688 - 1744) foi um dos maiores representantes do 
"Enlightenment", movimento filosófico do século XVIII que enfatizava a 
importância da razão e dos argumentos racionais. 

 

 

 

"Ciência é conhecimento organizado. Sabedoria é vida organizada" 

IMMANUEL KANT 
Filósofo alemão, nasceu em 22 de abril de 1724 

 

 

 

 

 

 

"Todos os mágicos fazem truques, e quando o truque encanta e 
emociona o espectador, a isso se dá o nome de magia. 
Magia é o encantamento, a emoção transmitida. 
Na iluminação é exatamente igual. O que vai fazer a diferença entre 
colocar luz num ambiente e fazer a iluminação do ambiente é 
exatamente a emoção e o encantamento que se transmitir a quem 
utilizar aquele espaço." 

MAURI LUIZ DA SILVA 
Consultor de Iluminação, escritor a palestrante, em artigo publicao na 
última  edição (número 48) da Revista Lume Arquitetura (fev/mar/2011) 



 

"Eu não sei se Deus Existe, mas sei que não tenho nada a lucrar por ser 
ateu, caso não exista, enquanto tenho muito a perder, caso exista. 
Portanto, isso justifica minha crença em Deus" 

BLAISE PASCAL 
Físico, matemático, filósofo moralista e teólogo francês (1623 -1662),  
citado no livro A lógica do cisne negro, de Nassim Nícolas Taleb. (pág. 268) 

 

 

 

 

"Seja do teu pomar - teu próprio - o que tu colhas 
Embora fruto, flor, ou simplesmente folhas. 
Depois, se acaso a gloria entrar pela janela, 
A Cesar não dever a mínima parcela, 
Guardar para mim mesmo a graticão mai pura; 
Enfim, sem ser a hera - parasita obscura - 
Nem o carvalho e o til - gigantes do caminho - 
Subir, não muito, sim, porém subir sozinho." 

CYRANO DE BERGERAC 
 Personagem de Edmond Rostand, na famosa cena Não, Obrigado da peça 
Cyrano de Bergerac, de 1897 (Editora Nova Cultural, 2003, pág. 129) 

 

 

 

"Se eu morrer aqui dentro o problema é deles. Se demorar demais eu 
vou vim, que eu não vou abandonar a minha casa, não!" 

TEREZA CRISTINA DA SILVA 

Dia 16/02/2011, ao ser entrevistada pelo jornal SPTV, da Rede Globo, 
contrariada com a interdição da sua casa, ameaçada de desabamento por 
conta de um buraco provocado por problemas em uma galeria pluvial.  
(Link AQUI) 

 Comentário do Ênio Padilha: Nessa lógica, eu posso atravessar a rua, na faixa  

 de pedestre, sem olhar para os lados. Afinal, se eu for atropelado e morrer, o problema 
é do motorista! 

 

 

 

"Não basta ensinar ao homem uma especialidade. Porque se tornará 
uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É necessário que 
adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser 
empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. A não 
ser assim, ele se assemelhará, com seus conhecimentos profissionais, 
mais a um cão ensinado do que a uma criatura harmoniosamente 
desenvolvida. Deve aprender a compreender as motivações do homens, 
suas quimeras e suas angústias para determinar com exatidão seu lugar 
exato em relação a seus próximos e à comunidade." 

ALBERT EINSTEIN 
 Físico e Pensador alemão (1879-1955) no livro Como Vejo o Mundo (1953)      
pág. 29 Comentário do Ênio Padilha: Esta frase foi incluída como epígrafe no nosso 

convite de formatura, em 1986 

 

 

 

Existem bons homens e mulheres em todas as comunidades. (...) O dever de 
um verdadeiro líder é identificar estes bons homens e mulheres e atribuir-
lhes tarefas que sirvam à comunidade." 

NELSON MANDELA 
Lider Sul-Africano, Prêmio Nobel da Paz em 1993,  
no livro "Conversas que Tive Comigo, de 2010.  
Esta é o primeiro dos quatro  
Princípios Fundamentais que deveriam motivar todo líder,  
enunciados na página 375. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/02/buraco-engole-garagem-de-casa-na-zona-sul-de-sp-pela-segunda-vez.html


 

"Um verdadeiro líder deve trabalhar arduamente para diminuir as 
tensões, especialmente quando está lidando com questões delicadas e 
complicadas.  
Extremistas normalmente vicejam quando há tensão, e a emoção pura 
tende a sobrepujar o pensamento racional." 

NELSON MANDELA 
Lider Sul-Africano, Prêmio Nobel da Paz em 1993, no livro "Conversas que 
Tive Comigo, de 2010. Esta é o segundo dos quatro Princípios 
Fundamentais que deveriam motivar todo líder, enunciados na página 
375. 

 

 

"Um verdadeiro líder usa todas as questões, por mais sérias e delicadas 
que sejam, para assegurar que ao fim do debate emerjamos mais fortes 
e mais unidos do que antes." 

NELSON MANDELA 
Lider Sul-Africano, Prêmio Nobel da Paz em 1993,  
no livro "Conversas que Tive Comigo, de 2010.  
Esta é o terceiro dos quatro  
Princípios Fundamentais que deveriam motivar todo líder,  
enunciados na página 375. 

 

 

 

"Em toda disputa finalmente se chega a um ponto em que nenhuma das 
partes está totalmente certa ou totalmente errada. Em que fazer 
concessões é a uníca alternativa para aqueles que desejam seriamente 
a paz e a estabilidade." 

NELSON MANDELA 
Lider Sul-Africano, Prêmio Nobel da Paz em 1993, no livro "Conversas que 
Tive Comigo, de 2010. Esta é o último dos quatro Princípios 
Fundamentais que deveriam motivar todo líder, enunciados na página 
375. 

 

 

 

"As pessoas com prática emocional bem desenvolvida têm mais 
probabilidade de sentirem-se satisfeitas e serem eficientes em suas 
vidas, dominando os hábitos mentais que fomentam sua produtividade; 
as que não conseguem exercer algum controle sobre a vida emocional 
travam batalhas internas que sabotam sua capacidade de se concentrar 
no trabalho e pensar com clareza." 

DANIEL GOLEMAN 
Psicólogo, PhD pela Universidade de Harvard, no livro Inteligência 
Emocional, página 48 

 

 

 

"Existe, ainda, uma baixa percepção e valorização pela sociedade 
brasileira dos profissionais das áreas tecnológicas. Quando aparece um 
conflito, uma guerra, em diversos cantos do mundo, nós assistimos os 
aviões indo buscar os engenheiros brasileiros que estavam a construir 
estradas, pontes, aeroportos, hidroelétricas ou explorando petróleo. Aí 
a mídia mostra a capacidade de a engenharia brasileira ser competitiva 
neste mundo global. Essa capacidade de êxito comprovado, lá fora, 
precisa ser mais bem utilizada e valorizada aqui no Brasil." 

PAULO CESAR BASTOS 
Engenheiro Civil em Salvador-BA, no artigo O ENGENHO INOVAÇÃO E 
AUSINA PROGRESSO, publicado aqui mesmo, no nosso site, em 27/01/2008. 
 

 



 

"A diferença entre grandes personagens e todos os outros é que os 
primeiros criam suas vidas, enquanto os demais são produtos delas, 
esperando com passividade para ver em que direção a vida os levará 
em seguida. " 

MICHAEL GERBER 
Norte-americano, Consultor de empresas e autor de importantes livros sobre 
gestão no livro O Mito do Empreendedor, página 77 

 

 

 

 

"Todos os países desenvolvidos devem o seu desenvolvimento ao 
investimento em educação (e, particularmente, na formação em 
ciências e tecnologia). O Brasil não será diferente. Se quiser ser grande 
terá de investir naquilo que faz os países serem grandes: educação." 

MARCOS TÚLIO DE MELO 
Engenheiro Civil, Presidente do Confea, no discurso de posse do seu 
segundo mandato, em 11/02/2009. 

 

 

 

 

"É preciso educar para a 'complexidade' e para 'descontinuidade', duas 
categorias que não devem nos meter medo, porque estão em plena 
consonância com a nossa natureza humana. 
Quanto mais e melhor uma pessoa é capaz de administrar a 
complexidade e a descontinuidade, mais madura ela é." 

DOMÊNICO DE MASI 
Sociólogo Italiano, autor de diversos livros revolucionários, no livro O Ócio 
Criativo, página 276 

 

 

 

"Pensar é o trabalho mais pesado que há, e talvez seja essa a razão 
para tão poucos se dedicarem a isso." 

HENRY FORD 
Industrial norte-americano (1863-1947),considerado o maior gênio industrial 
do século, colocou o automóvel ao alcance do homem. 

 

 

 

 

 

 

"Se achar o trabalho demasiado duro para ser realizado, não pule para 
a conclusão de que é humanamente impossível; mas se o trabalho pode 
e deveria ser feito por um homem então considere-se capaz de fazê-lo." 

MARCO AURÉLIO 
Imperador e Filósofo Romano (121-180), no livro O Guia do Imperador, 
página 102 

 

 

 

"Impossível alguém pontificar sobre ética sem dar o exemplo. Ética 
envolve condução, encorajamento e motivação. Mostrar o caminho não 
basta." 

JULIO LOBOS 
PhD pela Cornell University, autor de vários livros sobre gestão empresarial, 
no livro Ética e Negócios, página 113 

 

 

http://www.eniopadilha.com.br/artigo/1046


 

"Antigamente quando você chegava com uma novidade a um diretor de 
jornal, ele piscava os olhinhos, esfregava as mãos e dizia 
entusiasmado: 'Ótimo. ótimo, vamos publicar já. Ninguém está falando 
disso!' Mas hoje quando se chega ao diretor de jornal com uma 
novidade, ele faz um muxoxo de desprezo e diz: 'Isso não vamos usar. 
Não interessa. Ninguém está falando disso'." 

REGIS DEBRAY 
Filósofo e jornalista, citado no livro Você na Telinha,de Heródoto Barbeiro, 
página 42 

 

 

 

"Não dá pra esperar comentários elegantes de todo mundo. Vivemos a 
'onda troll'. Tá na moda ser agressivo e grosseiro. Espero, pro bem da 
humanidade, que isso passe. Mas polemizar e discutir é ótimo. Faz 
pensar. A propósito: 140 caracteres são ótimos e poder de síntese é 
fundamental, mas de vez em quando é preciso mais. Não devemos ter 
preguiça pra escrever ou ler" 

MAURÍCIO RICARDO 
Cartunista, animador, roteirista, dublador. No seu site Charges.com na 
última sexta-feira, dia 11/03/2011 

 

 

 

 

"Nenhum passo é executado sem depender dos demais. Não há 
planejamento sem implicar todas as operações anteriores e posteriores do 
ciclo. Não há futurição, nem lógica, nem criatividade, sem o cilclo 
completo." 

W. DE GREGORI, EVILÁSIO VOLPATO 
Cientistas Sociais Brasileiros, 
no livro Capital Intelectual e Administração Sistêmica, página 72 

 

 

 

"Ao contrário do que se diz, o diálogo tido como terapêutico é bem 
parecido com qualquer outro, desde que ambos os participantes 
estejam interessados um no outro." 

JOSÉ ANGELO GAIARSA 
Psiquiatra e autor (1920-2010), no livro O Olhar, página 55 

 

 

 

 

"O meu temor é que as pessoas tomem o tema marketing pessoal e 
imaginem que é fazer um belo currículo, estar nos principais coquetéis e 
freqüentar aulas de golfe. O melhor marketing pessoal é aquele em que 
você tem a oportunidade de demonstrar o seu trabalho." 

ANTONINHO MARMO TREVISAN 
Auditor e consultor de empresas citado no livro Carreira e Marketing 
Pessoal, de Alfredo Passos e Eduardo Rienzo Najjar, página 87 

 

 

 

http://charges.uol.com.br/


 

"Um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está 
ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível." 

MAHATMA GANDHI 
Idealizador e fundador do moderno Estado Indiano 

 

 

 

 

 

 

"Parte da maturidade e da sabedoria está na capacidade para ver as 
coisas que estão erradas em nossos modelos preestabelecidos e que 
são, 
por isso, impraticáveis." 

JAMES R. LUCAS 
Consultor administrativo, no livro Ilusões Gerenciais, página 38 

 

 

 

 

"Nossos dois países enfrentam muitos desafios. Na estrada à nossa 
frente, com certeza encontraremos muitos obstáculos. Mas no fim, é 
nossa história que nos dá esperança para um amanhã melhor. É o 
conhecimento de que os homens e mulheres que vieram antes de nós 
superaram desafios maiores que estes e que vivemos em lugares em que 
pessoas comuns fizeram coisas extraordinárias." 

BARACK OBAMA 
Presidente Norte-Americano, em visita ao Brasil 

 

 

 

"O grande livro da Natureza jaz aberto diante de nossos olhos e a 
filosofia verdadeira está escrita nele... Mas não podemos lê-lo a menos 
que tenhamos aprendido antes a língua e os caracteres no qual foi 
escrito... Ele foi escrito na linguagem matemática e os caracteres são 
triângulos, círculos e outras figuras geométricas." 

GALILEU GALILEI 
Físico, matemático, astrônomo e filósofo (1564-1642), citado no livro A 
Lógica do Cisne Negro, de Nassim Nicholas Taleb, págima  320 

 

 

 

"A razão é igual em todos os homens; a diversidade das nossas opiniões 
não vem, pois, de que uns são mais capazes de conhecer o verdadeiro 
do que os outros, mas de que alguns a conduzem bem, ao passo que 
outros a 
conduzem mal." 

RENÉ DESCARTES 
Filósofo, físico e matemático (1596-1650), no livro Discurso do Método, 
página 29 

 

 

 

"Os gênios mais notáveis das antigas civilizações sempre preconizaram 
a paz entre as nações. Compreendiam sua importância. Mas hoje, esta 
posição moral é rechaçada pelos progressos técnicos. E nossa 
humanidade civilizada descobre o novo sentido da palavra paz: 
significa sobreviver." 

ALBERT EINSTEIN 
Físico e Pensador alemão (1879-1955), no livro Como Vejo o Mundo, página           

 59 

 



 

"Para simplificar a complexidade da vida atual, as pessoas tendem a 
rotular tudo, através de avaliações subjetivas e de julgamentos 
apressados e distorcidos." 

ROBERTO CAPRONI 
Professor, consultor e palestrante, no livro Marketing Interpessoal, Página 
196 

 
 

 

 

"A universidade não deve se preocupar apenas com o bem estar 
imediato dos seres humanos (os problemas práticos), precisa fazer 
também com que eles sejam sábios. As universidades têm esse 
propósito humano, histórico, antropológico, que nos faz transcender o 
momento presente. Não nos preocupamos apenas se nossos alunos terão 
emprego amanhã. Precisamos garantir que eles tenham conhecimento." 

DREW GILPIN FAUST 
Historiadora e primeira mulher reitora da Universidade de Harvard, em 
entrevista a revista Veja. 

 

 

 

"Eu não tenho medo da morte (pois não a conheço). 
Eu tenho medo é da desonra!" 

JOSÉ ALENCAR 
Vice-Presidente da República (2002 - 2010) (citando Sócrates) em diversas 
ocasiões, durante os mais de dez anos de luta contra o câncer, que acabou 
por vencê-lo ontem, 29/03/2011. 

 

 

 

 

"As pessoas dependentes precisam das outras para conseguir o que 
desejam. As pessoas independentes conseguem obter o que desejam 
através de seu próprio esforço. As pessoas interdependentes combinam 
seus próprios esforços com os esforços dos outros para conseguir um 
resutado muito melhor." 

STEPHEN R. COVEY 
Professor e escritor, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficientes, 
página 52 

 

 

 

"Estratégia e modelos de negócios são conceitos diferentes, embora 
estejam relacionados. Enquanto a estratégia proporciona diferenciação 
e vantagem competitiva, o modelo de negócios explica, em termos 
econômicos, como a empresa funciona e ganha dinheiro" 

RICHARD LUECKE 
Escritor, no livro Estratégia, página 15 

 

 

 

 

 



 

"As máquinas, por mais sofisticadas e inteligentes que sejam, não 
poderão jamais substituir o homem nas atividades criativas. Portanto, 
a aventura de buscar trabalho terá maior probabilidade de sucesso 
quanto mais conhecimentos o candidato tiver e for capaz de oferecer 
serviços de tipo intelectual, científico ou artístico, adequados às 
necessidades sempre mais variáveis e personalizadas dos 
consumidores." 

DOMENICO DE MASSI 
Sociólogo Italiano, autor de diversos livros revolucionários, no livro O Ócio 
Criativo, página 101 

 

 

 

"A informação é um fator imprescindível para impulsionar o 
desenvolvimento da sociedade, constituindo-se em um insumo de 
fundamental importância de geração de conhecimento que, por sua vez, 
possibilitará de modo eficiente a satisfação das diversas demandas da 
população." 

SUELI ANGÉLICA DO AMARAL 
Professora, no livro Marketing, Abordagem em Unidades de Informação, 
página 17 

 

 

 

 

"Não saber o que as outras pessoas estão pensando não é a causa de 
tanta desventura, mas falhar em compreender os processos de própria 
mente com certeza leva à infelicidade" 

MARCO AURÉLIO 
Imperador e Filósofo Romano (121-180), no livro O Guia do Imperador,  

página49 

 

 

 

"Escolher entre seguir uma única estrada, ou pegar atalhos 'duvidosos' 
para alcançar um certo destino, é um problema. A solução eticamente 
correta, no caso, é sempre uma só: pegar a estrada." 

JULIO LOBOS 
PhD pela Cornell University, autor de vários livros sobre gestão empresarial, 
no livro Ética e Negócios, página 34 

 

 

 

 

"A habilidade de se expressar é, provavelmente, a mais importante de 
todas as que uma pessoa pode possuir." 

LAIR RIBEIRO 
Palestrante e autor , no livro O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, página 66 

 

 

 

 

 

 

 

"Nem todas as direções se equivalem; os que buscam seu caminho sabem 
perfeitamente disso. O norte é uma que nunca se deve perder." 

DENIS GUEDJ 
Matemático, Escritor e professor no livro O Teorema do Papagaio,página 
357 

 

 



 

 

 

"A Terra é Azul!" 

YURI ALEKSEIEVITCH GAGARIN 
Cosmonauta soviético. Foi o primeiro homem a viajar pelo espaço, em 12 de 
abril de 1961, a bordo da nave Vostok-1. A missão, lançada do Cosmódromo 
de Baikonur, durou uma hora e 48 minutos, e consistiu de uma volta em 
órbita da Terra a 315 km de altitude. A frase foi dita quando ele olhou, 
fascinado, pela janela da nave. 

 

 

 

 

"Aplica-se planejamento a tudo, até às tarefas espontâneas e 
inconscientes como a vida familiar, e o tempo livre pessoal. Se por um 
lado, essa prática organiza, economiza recursos,esforços e produz mais 
acerto; por outro lado, reduz o espaço criativo, a expressão 
espontânea, impõe ritmos antinaturais de viver e atuar, e massifica a 
sociedade com um estilo tecnocrata/monetarista do cotidiano, Algum 
dia, planejaremos como livrar-nos do planejamento." 

W. DE GREGORI E EVILÁSIO VOLPATO 
Cientistas Sociais Brasileiros, no livro Capital Intelectual e Administração 
Sistêmica, página 208 
 

 

 

"Se olharmos para manchas de umidade na parede (como fez Da Vinci), 
para nuvens no céu ou para as manchas do teste de Rorschach, logo 
começamos a ver mil formas diferentes onde, em regra, a observação 
casual regista apenas borrões." 

JOSÉ ANGELO GAIARSA 
Psiquiatra e autor (1920-2010), no livro O Olhar, página 47 

 

 

 

 

"Agora senhores preparem suas pencas de banana, ensaiem seus gritos 
de ―macaco‖, ―preto‖, ―manco‖ e ―bicha‖ e tantos outros, afinal agora 
é uma questão de custo x benefício, se isso serve para desestabilizar o 
outro time e ganhar o jogo através dessas estratégias, R$ 50.000,00 é 
uma pechincha para chegar a uma final. É isso mesmo, agora tem preço, 
paguem e discriminem, paguem e atinjam os seus objetivos, é apenas 
uma questão de dinheiro" 

Diretoria do Clube Volei Futuro 
Em nota à imprensa, sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) de multar o Cruzeiro em R$ 50 mil pelas ofensas 
proferidas pela torcida ao atleta Michael, no primeiro confronto das 
semifinais da Superliga Masculina, no dia 1º de abril. Veja a íntegra 
da NOTA À IMPRENSA 

 

 

 

"Nada define os humanos melhor do que a disposição para fazer coisas 
irracionais na busca de recompensas fenomenalmente improváveis." 

SCOTT ADAMS 
Escritor e cartunista, no livro O Princípio Dilbert, página 82 

 

 

 

 

 

 

http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/2011/04/volei-futuro-ironiza-decisao-do-stjd-ensaiem-seus-gritos-de-macaco.html


 

"A coisa mais bela que o homem pode experimentar é o mistério. É esta a 
emoção fundamental que está na raiz de toda ciência e arte. O homem que 
desconhece esse encanto, incapaz de sentir admiração e estupefação, esse 
já está, por assim dizer, morto, e tem os olhos extintos." 

ALBERT EINSTEIN 
Físico e Pensador alemão (1879-1955), no livro 
O Pensamento Vivo de Albert Einstein, página 64 

 

 

 

"O mais elevado estágio possível em cultura moral é quando 
reconhecemos que devemos controlar nossos pensamentos." 

CHARLES DARWIN 
Cientista (1809-1882),citado no livro A Essência do Pensamento, página 74 

 

 

 

 

 

"Economizar na realização do sonho pode resultar em pesadelo. Um 
pesadelo que acaba custando duas vezes mais caro, devorando tempo e 
tranqüilidade, gerando frustrações insustentáveis. " 

DORYS DAHER 
Arquiteta e Urbanista, Escritora, no livro Cimento, Batom e Pérolas Quem 
tem Medo de Arquiteto, página 53 

 

 

 

 

"De nada adiantará traçar novas rotas em velhos mapas. Temos que ir 
até o território, desenhar novos mapas e, só depois, traçar as novas 
rotas." 

ROBERTO CAPRONI 
Professor, consultor e palestrante, no livro Marketing Interpessoal, página 
37 

 

 

 

 

"Ter uma ótima estratégia é apenas parte do desafio. Uma atenção 
igual ou maior deve ser dada à implementação, às muitas medidas que 
traduzem a intenção estratégica em ações que geren resultados." 

RICHARD LUECKE 
Escritor, no livro Estratégia, página 18 

 

 

 

 

 

"Eu não posso criticar meus pais por esperarem que eu nunca 
experimentasse a pobreza. Eles tinham sido pobres, e eu já fui pobre. E 
concordo completamente com eles de que esta não é uma experiência 
enobrecedora. A pobreza implica medo, estresse e, algumas vezes, 
depressão. Isso significa milhares de pequenas humilhações e 
dificuldades. Sair da pobreza por seus próprios esforços é, de fato, algo 
para se orgulhar. Mas a pobreza, em si, é romantizada apenas pelos 
tolos" 

J. K. ROWLING 
Escritora britânica, autora da saga Harry Potter, em discurso proferido na 
formatura dos alunos de Harvard em 2008. 
Comentário do Ênio Padilha: J. K. Rowling é uma escritora memorável. E, acima de tudo, 

http://www.youtube.com/watch?v=5fXAXdyB4BY


uma pessoa excepcional. Nunca vi nenhuma entrevista dela que tratasse de futilidades. É 
sempre uma lição importante. Este discurso, em Harward, contém uma grande lição 
sobre a importância do Fracasso e sobre a importância da Imaginação. Vale a pena vê-lo 
integralmente. 

 

 

 

"A relação pedagógica diretiva impede o ato criador. Ao pressupor a 
passagem de "quem sabe" a "quem não sabe", coloca o estudante em 
posição de passividade. Ocupando o tempo e a "cabeça" do aluno em 
"tomar" saber (ser ensinado), adormece a capacidade criadora (de dar 
respostas). Estabelecendo modelos a repetir, não brinda perguntas a 
responder (criar). " 

MARIA ELISA MEIRA 
 Arquiteta e Urbanista (1945-2000), no livro, A Educação do Arquiteto e                
 Urbanista, página 16 

 

 

 

"Existe uma variedade de meios diferentes para alcançar um 
determinado fim. Os caminhos são diversos, e quase sempre o desafio é 
encontrar o melhor meio para chegar ao objetivo pretendido. Este 
sempre foi o desafio da administração: localizar a melhor maneira de 
alcançar metas organizacionais e proporcionar resultados." 

IDALBERTO CHIAVENATO 
Escritor, PhD na City University, no livro História da Adminstração, página 1 

 

 

 "Para posicionar uma empresa em uma trajetória crescente e lucrativa 
dadas essas condições setoriais, imitar os concorrentes e tentar superá-
los, oferecendo um pouco mais por um pouco menos, não produzirá 
resultados. " 

RENÉE MAUBORGE e W. CHAN KIN 
Professores, no livro A Estratégia do Oceano Azul, página 27 

 

 

 

"Produtividade, criativiadade, efeciência, participação e engajamento 
são resultados. Se você quer obter esses resultados nas suas reuniões, é 
necessário conhecer os processos que os produzem. Para conseguir 
fazer melhor alguma coisa, você precisa parar e refletir sobre o que 
está fazendo, 
ou seja, analisar o processo. " 

MICHAEL DOYLE E DAVID STRAUS 
Escritores, no livro Reuniões Podem Funcionar, página 22 

 

 

 

"O modelo da revolução estratégica é especialmente útil quando uma 
empresa está à deriva e necessita muito de um pensamento inovador 
que consiga romper com o que vem sendo feito." 

PHILIP KOTLER 
Escritor, Professor e PhD pelo Instituto de Tecnologia Massachusetts no 
livro Marketing para o século XXl, página 65 

 

 



 

"Muito embora as melhorias sucessivas sejam muito importantes, é 
necessário constantemente questionar os seus produtos e o seu próprio 
processo." 

VICENTE FALCONI CAMPOS 
Engenheiro, Professor e PhD pala Colorado School of Mines, no 
livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia, página 172 

 
 

 

 

"O homem que tem muitas maneiras de pensar não se fixa em nenhuma." 

BENJAMIN FRANKLIN 
Filósofo e escritor, no livro A Essência do Pensamento, página 25 

 

 

 

 

 

 

"O problema com os códigos de ética é que as pessoas que mais 
precisam deles - os altos executivos, precisamente por uma questão de 
altura - 
são as que menos os utilizam." 

JULIO LOBOS 
PhD pela Cornell University, autor de vários livros sobre gestão empresarial, 
no livro Ética e Negócios, página 63 

 

 

 

"Ética é aquilo que fazemos quando ninguém está vendo." 

HERÓDOTO BARBEIRO 
Jornalista e escritor, no livro Você na Telinha, página 109 

 

 

 

 

 

 

 

"Para ter confiança em si mesmo, e conquistar e conservar a confiança 
dos outros a regra essencial é: Conheça o seu negócio... e trate de  
conhecê-lo cada vez melhor!" 

FRANK BETTGER 
Escritor e vendedor (1888-1981), no livro 
Do Fracasso ao Sucesso na Arte de Vender, página 135 

 

 

 

 

"A ética do caráter ensina que existem princípios básicos para uma vida 
proveitosa, e que as pessoas só podem conquistar o verdadeiro sucesso 
e a felicidade duradoura quando aprendem a integrar estes princípios 
a seu caráter básico. " 

STEPHEN R. COVEY 
Professor e escritor, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficientes, 
página 17 

 

 

 



 

"O mundo da política é muito mais complexo do que a teoria segundo o 
qual marketing é uma atividade mágica que decide eleições. " 

CARLOS EDUARDO LINS DA SILVA 
Professor, escritor e repórter, no livro O Marketing Eleitoral, página 16 

 

 

 

 

 

 

"Quando se fala em formação do educador, com vistas a uma 
profissionalização em que haja competência, menciona-se o duplo 
caráter dessa competência – sua dimensão técnica e política – 
dimensões distintas, mas profundamente articuladas: não posso me 
referir a uma sem a outra. E não se trata de uma constatação apenas 
em nível teórico, das categorias, mas de algo presente de fato na 
prática concreta dos educadores" 

EDMILSON SANCHES 

Jornalista e escritor, no livro Desenvolvimento com Envolvimento, página 
34 

 

 

 

"A questão ética representa um elemento indispensável para que um 
país possa se desenvolver tanto em termos de geração e distribuição de 
riquezas como da evolução do ser humano." 

MARCOS CINTRA C. DE ALBUQUERQUE 
Professor e escritor, citado no livro Ética na Vida das Empresas, de Maria 
do Carmo Whitaker, página 32 

 

 

 

 

 

 

"Os conhecimentos tecnológicos estão constantemente em evolução. Os 
conhecimentos novos de hoje podem estar obsoletos amanhã, mas não 
envelhecem, ou melhor, tardam a envelhecer as bases científicas da 
Engenharia, presentes na grande maioria dos cursos de  
graduação em Engenharia." 

ROALDO TONHON FILHO 
Professor e engenheiro, no livro 
Ensino Superior e Mercado de Trabalho para os Engenheiros no Brasil, 
página 61 

 

 

 

"Se você criar uma estratégia vencedora e implementá-la bem, poderá 
se beneficiar sem problemas por alguns anos. Mas nenhuma estratégia é 
eficaz para sempre." 

RICHARD LUECKE 
Escritor, no livro Estratégia, página 154 

 

 

 

 

 



 

"A pior coisa que você pode fazer em um negócio é mostrar-se 
deseperado para realizá-lo. Isso faz com que a outra parte fareje 
sangue, e ai você está liquidado. A melhor coisa a fazer é negociar a 
partir da força, e a alavancagem é a melhor arma." 

DONALD J. TRUMP 
Empresário, no livro Trump A Arte da Negociação, página27 

 

 

 

"De vez em quando o mundo é abalado por alguma catástrofe da 
natureza: um terremoto que destruiu uma cidade ou uma avalanche 
sobre uma região populosa. Hoje, defrontamo-nos com algo pior: uma 
catástrofe produzida por uma loucura dos homens." 

ALBERT EINSTEIN 
Físico e pensador alemão (1879-1955), no livro O Pensamento Vivo de 
Albert Einstein, página96 

 

 

 

 

"Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, 
não é um feito, mas um hábito." 

ARISTÓTELES 
Filósofo e professor (384-322), citado no livro 
Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficientes, de Stephen R. Covey, página 48 

 

 

 

 

 

"Alguns fracassos, na vida, são inevitáveis. É impossível viver sem 
falhar em algo, à menos que você viva de forma tão cautelosa que você 
pode não ter vivido de verdade. E, neste caso, você falha por omissão." 

J. K. ROWLING 
Escritora britânica, autora da saga Harry Potter, em discurso proferido na 
formatura dos alunos de Harvard em 2008. 

 

 

 

 

"A chave para o sucesso... nos negócios, na ciência e na tecnologia... 
é nunca seguir os outros." 

MASARU IBUKA 
Fundador da Sony (1908-1997), citado no livro Como Aprender Melhor, de 
Carmen Zancaner e Marco Pellegatti 

 

 

 

"Todo mundo quer se ―organizar‖, mas quando sugerimos que, para 
começar, deveriam elaborar um organograma, as reações mais comuns 
são olhares incrédulos –  
e muitas vezes hostis." 

MICHAEL GERBER 
Norte-americano, Consultor de empresas e autor de importantes livros sobre 
gestão, no livro O Mito do Empreendedor, página 83 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5fXAXdyB4BY


 

"As invenções nem sempre ocorrem ao acaso e nem resultam apenas de 
atos individuais de pessoas criativas, mas decorrem de problemas 
concretos colocados à frente de homens práticos e engenhosos." 

IDALBERTO CHIAVENATO 
Escritor, PhD na City University, no livro História da Adminstração, página 
62 

 

 

 

 

"O maior problema da droga é que ela mata a coisa mais importante 
que você tem na vida: o seu poder de decidir." 

PAULO COELHO 
Escritor brasileiro, em entrevista para o Fantástico, dia 29/05/2011 

 

 

 

 

 

"O desafio é sempre fazer o que é correto, bom e verdadeiro, mesmo 
que os outros não apreciem isso." 

KENT M. KEITH 
Escritor e professor, no livro Faça a Coisa Certa Apesar de Tudo, página 12 

 

 

 

 

 

 

 

"A neutralidade sempre ajuda aos opressores; 
aos oprimidos, jamais." 

JULIO LOBOS 
PhD pela Cornell University, autor de vários livros sobre gestão empresarial, 
no livro Ética e Negócios, página 127 

 

 

 

 

 

"Lembre que você não perde a liberdade ao mudar de idéia e aceitar a 
correção de alguém que aponta seu erro." 

MARCO AURÉLIO 
Imperador e Filósofo Romano (121-180), no livro 
O Guia do Imperador, página 136 

 

 

 

"As críticas devem sempre ser bem recebidas, pois elas exercem um 
papel dos mais importantes na permanente adequação e melhoria do 
binômio eficiência-eficácia" 

EDISON FLÁVIO MACEDO 
Engenheiro, no livro Compromissos Permanentes e Transformações 
Necessárias, página 69, 

 

 

 



 

"Ninguém deveria se formar arquiteto sem conhecer Chicago, onde os 
prédios são obras de arte e onde está a casa 
de Frank Lloyd Wright." 

ALEXANDRE GARCIA 
Jornalista e apresentador, em artigo publicado na revista Avianca, página 
15 

 

 

 

 

 

"Enquanto não os atrapalho, os homens me elogiam. Mas se tento 
defender uma política desagradável a seus olhos, insultam-me e 
caluniam-me a fim de 
protegerem seus interesses." 

ALBERT EINSTEIN 
Físico e pensador alemão (1879-1955), no livro Como Vejo o Mundo, página 
69 

 

 

 

 

"O modo pelo qual uma empresa toma suas decisões causa um impacto 
significativo sobre a qualidade destas e influi na própria sobrevivência 
do grupo." 

MICHAEL DOYLE E DAVID STRAUS 
Escritores, no livro Reuniões Podem Funcionar, página 51 

 

 

 

 

 

 

"Quem não lança os alicerces primeiro, com uma grande virtude, poderá 
estabelecê-los depois, embora isto represente um grande esforço para o 
construtor 
e perigo para o edifício" 

NICOLAU MAQUIAVEL 
Historiador e poeta (1469-1527), citado no livro Maquiavel o Poder, de José 
Nivaldo Junior, página 76 

 

 

 

 

"Um defeito da alma não se corrige no rosto, mas o defeito do rosto se o 
corrigirmos poderá ser a cura da alma." 

IVO PITANGUY 
Cirurgião plástico, citado em material de divulgação de celiabeatriz.com, 
na revista Avianca, página 29 

 

 

 

"Mudar, e pagar o preço disso! Ou não mudar, 
e arcar com seus custos!" 

ALVIN TOFFLER 
Escritor e jornalista, citado no livro Compromissos Permanentes e 
Transformações Necessárias de Edison Flávio Macedo, página 115 

 

 

 

 



 

"No mundo atual, o único caminho seguro para promover (garantir é 
impossível) a sobrevivência de uma empresa é Cultivar uma equipe de 
elevada habilidade." 

VICENTE FALCONI CAMPOS 
Engenheiro, Professor e PhD pala Colorado School of Mines, no livro O Valor 
dos Recursos Humanos na Era do Conhecimento, página 22 

 

 

 

 

"Ao longo do século, mas sobretudo nos períodos mais recentes, o 
processo brasileiro de urbanização revela uma crescente associação 
com o da pobreza, cujo lócus passa a ser, cada vez mais, a cidade 
sobretudo a grande cidade." 

MILTON SANTOS 
Geógrafo (1926-2001), citado no livro Operação Rio, de Cecília Coimbra, 
página 81 

 

 

 

"Eternos, só Deus, Oscar Niemeyer e o sigilo dos documentos oficiais no 
Brasil." 

SENADOR PEDRO SIMON (PMDB-RS) 
sobre a pressão dos colegas José Sarney (PMDB-AP) e Fernando Collor (PTB-
AL) sobre o governo para impedir o apoio ao projeto que acaba com a 
possibilidade do sigilo eterno sobre documentos. (fonte: Folha de São Paulo, 
Painel - 16/06/2011) 

 

 

 

"As proporções de certos problemas humanos estão em função do 
sistema de valores da sociedade; das presunções que as pessoas fazem 
acerca de si próprias e de tudo que as cerca; e da forma pela qual são 
interpretados os  
acontecimentos ao nosso redor." 

FRANCISCO GRACIOSO 
Escritor e consultor, no livro Marketing, uma Experiência Brasileira, página 
105 

 

 

 

"Quando você consegue expor suas idéias com clareza, objetividade, 
usando imagens claras, e mais importantes, dentro de um contexto, 
você aumenta significativamente a credibilidade de suas próprias 
idéias." 

STEPHEN R. COVEY 
Professor e escritor, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficientes, 
página 284 

 

 

 

―À medida que ficamos mais velhos, podemos olhar para trás e ver 
como determinados eventos, aparentemente sem importância na época 
em que ocorreram, tiveram uma profunda influência na história 
profissional ou empresarial que criamos a partir de então." 

DAVID PACKARD 
Engenheiro e Co-fundador da Empresa HP (1912-1996), 
citado no livro Carreira e Marketing Pessoal de Alfedro Passos e Eduardo 
Rienzo Najjar, página 137 

 

 



 

"Nós podemos escolher sermos inteligentes. Não existe ninguém comum. 
Há grandeza em todo ser humano." 

GEORGE BERNARD SHAW 
Jornalista e dramaturgo (1856-1950), citado no livro 
Como Aprender Melhor, de Carmen Zancaner e Marco Pellegatti, página 21 

 

 

 

 

 

 

"Sabemos que não podemos alcançar o melhor desempenho fazendo o 
que não gostamos." 

JAMES R. LUCAS 
Consultor administrativo no livro Ilusões Gerencial, página 138 

 

 

 

 

 

"Na minha ansiedade de vender, eu procurava precipitar o fechamento 
do negócio. Aprendi que, via de regra, a venda bem sucedida passa por 
quatro fases: atenção, interesse, desejo e fechamento." 

FRANK BETTGER 
Escritor e vendedor (1888-1981), no livro Do Fracasso ao Sucesso na Arte 
de Vender, página 226 

 

 

 

 

"Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se as pessoas não 
souberem disso, ele não terá muito valor. É preciso despertar interesse, 
criar entusiasmo." 

DONALD J. TRUMP 
Empresário, no livro Trump A Arte da Negociação, página 28 

 

 

 

 

 

"Um bom profissional deve buscar todas as informações necessárias 
para exercer bem o seu ofício, incluindo aí as coisas que ele não 
aprendeu na escola mas que deveria ter aprendido. Isso é cultura. É o 
que faz a diferença." 

LÍGIA FASCIONI 
Engenheira Eletricista, Mestre em Engenharia Elétrica, Especialista em 
Marketing e Doutora em Engenharia de Produção, no artigo Detalhes tão 

pequenos… publicado no seu blog em 27/06/2011 (Link AQUI) 

 

 

 

"A imaginação não é apenas a única capacidade humana para prever 
aquilo que não existe e, por conseguinte, a fonte de todas as invenções 
e inovações. (...) é o poder que nos permite simpatizar com seres 
humanos cujas experiências nós nunca compartilhamos.(...) Diferente de 
qualquer outra criatura neste planeta, os seres humanos podem 
aprender e compreender sem terem experimentado. Eles podem pensar 
em si mesmos na mente de outras pessoas. Se imaginar no lugar de 
outras pessoas (...) Podemos usar esta habilidade tanto para 
manipular, ou controlar, como  simplesmente para compreender ou 
simpatizar." 

J. K. ROWLING 

http://www.ligiafascioni.com.br/2011/06/detalhes-tao-pequenos


Escritora britânica, autora da saga Harry Potter, em discurso preferido na 
formatura dos alunos de Harvard em 2008. 

 

 

 

"O bom marketing pessoal só vai te levar a bons lugares se for 
verdadeiro, porque, se não for, logo vão descobrir que você é uma 
farsa. Marketing pessoal tem de estar lado a lado 
com a competência." 

DANILO SAICALI 
Economista, citado no livro Carreira e Marketing Pessoal de Alfredro Passos 
e Eduardo Rienzo Najjar, página 93 

 

 

 

"Um especialista conhece seu ofício não apenas praticamente, mas 
também teórica e historicamente. Ele não só pensa com maior rigor 
lógico, com maior coerência, com maior espírito de sistema do que os 
outros homens, como conhece também a história de sua especialidade." 

ANTONIO GRAMSCI 
Político e cientista (1891-1937), citado no livro A Educação do Arquiteto e 
Urbanista de Maria Elisa Meira, página 40 

 

 

 

"Quanto à área de humanidades, vista apenas como um verniz cultural, 
continua sendo desprestigiada, e em conseqüência os alunos tendem a 
vê-la apenas com mais um obstáculo a vencer." 

ROALDO TONHON FILHO 
Professor e engenheiro, falando sobre a formação dos Engenheiros, no 
livro Ensino Superior e Mercado de Trabalho para os Engenheiros no 
Brasil, página 66 

 

 

 

 

"Porque é tão difícil reconhecer que a vida é um jogo de somas? E que 
podemos ganhar juntos, tão logo esqueçamos a mania de querer vencer 
o outro para não sermos vencidos. " 

INAJARA FREITAS VILLAR PAIVA 
Psicóloga, no livro Crenças e Valores 

 

 

 

 

"A responsabilidade pela vergonha do exame da OAB está na educação 
de base dos candidatos. Muito difícil uma faculdade formar um bom 
advogado que não leu e escreveu na educação de base." 

CRISTOVAM BUARQUE 
Senador brasileiro, em seu twitter, @Sen_Cristovam no dia 06/07/2011 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5fXAXdyB4BY


 

"Se eu tivesse a menor ideia que o Brasil tinha computadores, não teria 
feito isso. Eu realmente não sabia." 

CHAEL PATRICK SONNEN 
Norte-americano, lutador do Ultimate Fighting Championship (UFC) ao se 
desculpar pelas declarações publicadas em seu twitter sobre o Brasil, 
incluindo um post em que dizia que cocaína era lanche no país. (ele se 
surpreendeu com a repercussão negativa que as suas declarações 
provocaram por aqui) 

 

 

 

 

"Vivemos na ilusão de que somos livres para fazer o que queremos, 
como o peixe dentro d'água se sente livre para nadar por onde quiser, 
sem nunca saber que há outros que também caminham ou escalam 
montanhas ou voam. " 

GARRY STEVENS 
Professor, no livro O Círculo Privilegiado, página 73 

 

 

 

 

 

"Nunca aja sem propósito e determinação, ou sem meios para terminar 
a tarefa. " 

MARCO AURÉLIO 
Imperador e Filósofo Romano (121-180), no livro  
O Guia do Imperador, página 64 

 

 

 

"As pessoas com prática emocional bem desenvolvida têm mais 
probabilidade de sentirem-se satisfeitas a serem eficientes em suas 
vidas, dominando os hábitos mentais que fomentam sua produtividade; 
as que não conseguem exercer algum controle sobre a vida emocional 
travam batalhas internas que sabotam sua capacidade de se concentrar 
no trabalho e pensar com clareza. " 

DANIEL GOLEMAN 
Psicólogo e PhD pela Universidade de Harvard, no livro Inteligência 
Emocional, página 48 

 

 

 

"Simplificar significa separar artificialmente, em qualquer sistema, as 
estruturas das funções, sem levar em conta a recíproca interferência 
entre elas. Significa limitar-se a observar só a continuidade dos fluxos e 
a seqüência das várias fases." 

DOMENICO DE MASI 
Sociólogo Italiano, autor de diversos livros revolucionários, no livro O Ócio 
Criativo, página 276 

 

 

"A meu ver, a maior dificuldade da educação é essa: como fazer para 
que as crianças não imitem os adultos." 

JOSÉ ANGELO GAIARSA 
Psiquiatra e escritor (1920-2010), no livro O Olhar, página 140 

 

 

 

 

 



 

"Somos visivelmente arrogantes quanto ao que pensamos que sabemos. 
Com certeza sabemos muita coisa, mas temos uma tendência inerente a 
pensar que esse conhecimento é um pouquinho maior do que a realidade 
- mas esse pouquinho é suficiente para que, às vezes, tenhamos sérios 
problemas." 

NASSIM NICHOLAS TALEB 
Professor, escritor e Ph.D pela Universidade de Paris, no livro A Lógica do 
Cisne Negro, página 184 

 

 

 

"Antes, o ter conseguia substituir o ser. O cara mal-educado dava uma 
gorjeta alta para conquistar o respeito do garçom. Hoje, como as 
pessoas não conseguem nem ser nem ter, o objetivo de vida se tornou 
parecer. As pessoas parecem que sabem, parece que fazem, parece que 
acreditam. E poucos são humildes para confessar que não sabem." 

ROBERTO SHINYASHIKI 
Médico psiquiatra, com Pós-Graduação em administração de empresas pela 
USP, consultor organizacional e conferencista, em entrevista concedida à 
revista Isto É, em 2006. 

 

 

 

"Uma função-excitação real, imaginária ou complexa produz, 
respectivamente, uma resposta real, imaginária ou complexa. Além do 
mais, uma função-excitação complexa pode ser considerada, através da 
utilização da superposição, como sendo a soma de uma função-
excitação real e uma imaginária; assim, a parte real da resposta 
complexa é produzida pela parte real da função-excitação complexa, 
enquanto a parte imaginária da resposta é causada pela parte 
imaginária da função-excitação complexa." 

WILLIAM H. HAYT JR E JACK E. KEMMERLY 
Professores, no livro Análise de Circuitos em Engenharia, página 240 

 

 

 

"A arma organizacional é o componente vital da maior parte das 
principais mudanças sociais e da mudança no próprio interior da 
organização. Em outras palavras, para conseguir a mudança, precisa 
existir uma organização. Demonstrações ou reações emocionais 
coletivas podem ser sinceras e  
bem-intencionadas, porém movimentos de maior duração voltados à 
mudança precisam concretizar-se por meio do método organizacional." 

RICHARD H. HALL 
Professor e escritor, no livro Organizações Estruturas,  

Processos e Resultados, página 19 

 

"Receber motivações e criar respostas é um processo único. O poder de 
poder criar é o estímulo para criar. Se ignorarmos isso, não 
conseguiremos ampliar o que chamamos de criatividade (qualidade do 
criador). Prevalecerá o mito da ‗vocação‘, da capacidade genética, do 
dom, o que significa dizer que alguns são criativos e outros não. Eu não 
concordo dom isso." 

MARIA ELISA MEIRA 
Arquiteta e Urbanista (1945-2000), no livro, A Educação do Arquiteto e 
Urbanista, página 16 

 

 



 

"O marketing não fala sobre o que os profissionais de uma mesma área 
têm em comum. O marketing fala sobre tudo aquilo que os diferencia." 

ROBERTO CAPRONI 
Professor, consultor e palestrante, no livro Marketing Interpessoal, página4 

 

 

 

 

"Qualidade é quando os clientes voltam e nossos produtos não." 

LEMA DA EMPRESA SIEMENS 
Citada no livro Marketing para o Século XXI, de Philip Kotler, página 31 

 

 

 

 

"A delegação eficaz de poderes é talvez o melhor indicador de uma 
administração eficaz, simplesmente porque é básica tanto para o 
crescimento pessoal quanto da organização. " 

STEPHEN R. COVEY 
Professor e escritor, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficientes, 
página 196 

 

 

 

 

"Às vezes me pergunto como pode ter acontecido de eu ter sido o único 
a desenvolver a Teoria da Relatividade. A razão, creio eu, é que um 
adulto normal nunca pára para pensar sobre problemas de espaço e 
tempo. Isso são coisas que pensou quando criança. Mas o meu 
desenvolvimento intelectual foi retardado, motivo pelo qual comecei a 
questionar sobre espaço e tempo somente  
quando já era adulto." 

ALBERT EINSTEIN 
Físico e pensador alemão (1879-1955), O Pensamento Vivo de Albert 
Einstein, página 76 

 

 

"A inovação de valor é uma nova maneira de raciocinar sobre a 
execução da estratégia, que resulta na criação de um novo espaço de 
mercado e no rompimento com a concorrência." 

RENÉE MAUBORGE e W. CHAN KIN 
Professores, no livro A Estratégia do Oceano Azul, página 13 

 

 

 

 

"Quer ter uma vida medíocre? Arrume um emprego 
onde você não assume responsabilidades." 

STEPHEN KANITZ 
Administrador, Empreendedor Social, palestrante e autor, no seu Twitter 
@StephenKanitz na última sexta-feira, 29/07/2011 

 

 



 

"No início falei que faço pelo prazer de fazer. Acontece, porém, que 
somos avaliados não pelas coisas que assumimos, mas por aquilo que 
realizamos. " 

DONALD J. TRUMP 
Empresário, no livro Trump A Arte da Negociação, página 192 

 

 

 

 

"Os ministérios se compõe de dois grupos. Um formado por gente 
incapaz, e outro por gente capaz de tudo." 

GETÚLIO VARGAS 
(1882-1954) 
Advogado e Presidente da república do Brasil em dois períodos (1930-1945 e 
1951-1954) 

 

 

 

 

"A dificuldade não está nas idéias novas,  
mas em escapar das antigas." 

LORD KEYNES 
(1883-1946) 
Economista, filósofo e escritor inglês 

 

 

 

 

 

"O político deve sempre buscar a aprovação,  
porém jamais o aplauso." 

CHARLES MONTESQUIEU 
(1689-1755) 
Teórico-político e estadista francês 

 

 

 

 

"Um banqueiro é um tipo que nos empresta um guarda-chuva quando faz 
sol e exige-o de volta quando começa a chover." 

MARK TWAIN 
(1835-1910)  
Teólogo, filósofo e escritor norte-americano 

 

 

 

"Patriotismo é a convicção de que o país da gente é superior a todos os 
demais, simplesmente porque ali nascemos." 

GEORGE BERNARD SHAW 
(1856-1950)  
Pensador e escritor inglês 

 

 

 



 

"Mãe que recebe Bolsa Família pensa: 'recebo porque a família é pobre'; 
Quando recebe Bolsa Escola pensa: 'recebo porque meu filho vai à 
escola'" 

CRISTOVAM BUARQUE 
Senador da República, no seu Twitter @Sen_Cristovam, ontem 
(09/08/2011), comemorando o fato de a Comissão de Educação do Senado 
ter aprovado seu projeto que resgata o nome Bolsa Escola, substituindo o 
nome de Bolsa Família. Veja detalhes AQUI 

Comentário do Ênio Padilha: Só quem desconhece o valor das palavras pode achar que se 
trata apenas de um detalhe irrelevante. Parabéns, Senador!!! 

 

 

"Um conservador é um homem com duas excelentes pernas, que contudo 
nunca aprendeu a andar para a frente." 

FRANKLIN ROOSEVELT 
(1881-1945)  
Presidente dos Estados Unidos da América e estadista 

 

 

 

 

 

 

"Faz-se campanha em poesia e governa-se em prosa" 

MÁRIO COVAS 
(1930-2001)  
Parlamentar e governador do estado de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

"Só vou ficar preocupado quando uma denúncia contra mim sair no 
Jornal Nacional" 

RICARDO TEIXEIRA 
Presidente vitalício da CBF, em entrevista à revista Piauí, há um mês, sobre 
denúncias que são publicadas frequentemente em diversos veículos  
de comunicação brasileiros. 

Comentário do Ênio Padilha: Poisé... a casa caiu! No sábado, 13/08/2011, o Jornal 
Nacional dedicou três minutos de uma reportagem destacando supostas irregularidades e 
uso de dinheiro público na contratação da empresa que realizou o amistoso entre Brasil 
x Portugal no DF, em novembro de 2008 

 

 

 

"Uma única morte é uma tragédia; 
um milhão de mortes é uma estatística." 

JOSEF STALIN 
(1878-1953)  
Ditador soviético 

 

"A essência do conceito é que um indivíduo ou um grupo controla o 
poder simbólico sobre os outros simplesmente os convencendo que 
assim deve ser. Sua característica-chave é não ser percebido como 
poder ‗per se‘, mas como um direito legítimo de fazer exigências aos 
outros." 

GARRY STEVENS 
Professor e escritor, no livro O Círculo Privilegiado, página 75 

 

 

http://www.cristovam.org.br/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=4364:senado-decide-mudar-o-nome-do-bolsa-familia-para-bolsa-escola&catid=28&Itemid=100074


 

 

"Pensar consome tempo e, em geral, despende muita energia, de forma 
que nossos predecessores passaram mais de 100 milhões de anos como 
mamíferos não-pensantes e, no piscar de olhos da história em que 
temos usado nosso cérebro, ele foi utilizado por nós em assuntos 
periféricos demais para que tivessem qualquer importância. As 
evidências mostram que pensamos muito menos do que acreditamos – 
exceto, é claro, quando pensamos a respeito." 

NASSIM NICHOLAS TALEB 
Professor, escritor e Ph.D pela Universidade de Paris, no livro A Lógica do 
Cisne Negro página 21 

 

 

 

"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização 
de quem não produz nada; quando comprovar que o dinheiro flui para 
quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que 
muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo 
trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são 
eles que estão protegidos de você; quando perceber que a corrupção é 
recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício; então 
poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está 
condenada." 

AYN RAND 
(1905-1982) Escritora, dramaturga e filósofa norte-americana de origem 
judaico-russa, mais conhecida por desenvolver um sistema filosófico 
chamado de Objetivismo, e por seus romances The Fountainhead e Atlas 
Shrugged  

Comentário do Ênio Padilha: Colaboração do colega Nesio  Tumeleiro (Engenheiro Civil, 
de Concórdia-SC) 

 

 

 

"Os políticos em qualquer parte são os mesmos. Eles prometem 
construir pontes mesmo quando não há rios." 

NIKITA KHRUSHCHOV 
(1894-197) 
Primeiro-ministro comunista soviético 

 

 

 

 

 

"No tocante a celibato e casamento é melhor não interferir, deixando 
que o homem escolha o que quiser. 
Em ambos os casos, ele se arrependerá." 

SÓCRATES 
(469–399 a.C)  
Filósofo grego 

 

 

 



 

"- Qual a mais forte das armas, 
A mais firme, a mais certeira? 
A lança, a espada, a clavina, 
Ou a funda aventureira? 
A pistola? O bacamarte? 
A espingarda ou a flecha? 
O canhão que em praça forte 
Faz em dez minutos brecha? 
 
 
- Qual a mais firme das armas? 
O terçado, a fisga, o chuço, 
O dardo, a maça, o virote? 
A faca, o florete, o laço, 
O punhal, ou o chifarote? 
 
 
A mais tremenda das armas, 
Pior que a durindana, 
Atendei, meus bons amigos: 
Se apelida: a língua humana." 

FAGUNDES VARELA 
Luís Nicolau Fagundes Varella (1841 - 1875) poeta brasileiro, patrono na  
Academia Brasileira de Letras. 

 

 

 

"O bom senso dos homens é sistematicamente corrompido.  
E os culpados são: escola, imprensa, mundo dos negócios  
e mundo político." 

ALBERT EINSTEIN 
(1879-1955)  
Físico e pensador alemão, no livro Como Vejo o Mundo 

 

 

 

 

"A política não é a arte do possível. Ela consiste em escolher entre o 
desagradável e o desastroso." 

JOHN KENNETH GALBRAITH 
(1908-2006)  
Cientista político e economista norte-americano 

 

 

 

 

 

 

 

"A Democracia é a pior forma de governo, exceto as outras." 

WINSTON CHURCHILL 
(1874-1965)  
Estadista ingles 

 

 

 

 



 

"É verdade que há vários idiotas no Congresso. Mas os idiotas 
constituem boa parte da população e merecem  
estar bem representados." 

HUBERT HUMPHREY 
(1911-1978)  
Vice-presidente dos Estados Unidos no governo Lindon Johnson 

 

 

 

 

 

"As pessoas em geral não são permeáveis a mudanças. Falando em 
português claro, elas odeiam mudar. Todo mundo quer ficar do jeito 
que está, mesmo que esteja horrível! Praticamente 90% da humanidade 
está descontente com a vida que leva, mas ninguém deseja 
realmente mexer no seu ‗status quo‘." 

NUNO COBRA 
Professor, consultor e escritor, no livro  
A Semente da Vitória, página 177 

 

 

 

"Num país onde o único empregador é o Estado, a oposição significa 
morte por inanição. O velho princípio de quem não trabalha não come é 
substituído por um novo princípio: quem não obedece não come." 

FRIEDRICH HAYEK 
(1899-1992)  
Cientista, político e escritor 

 

 

 

 

 

"No fundo, talvez não seja muito bom negócio vender a alma. A alma, às 
vezes, faz falta.‖ 

RUBEM BRAGA 
(1913-1990)  
Escritor, citado no livro Ética e Negócios, de Julio Lobos, página 49 

 

 

 

 

 

"Um código de ética não passa de um pedaço de papel, é verdade. Mas 
reforça os comportamentos certos ao sinalizar a todos os stakeholders 
os padrões dentro dos quais os negócios devem ser conduzidos." 

JULIO LOBOS 
PhD pela Cornell University, autor de vários livros sobre gestão empresarial, 
no livro Ética e Negócios, página 65 

 

 

 

 

"Os dois maiores presentes que podemos dar aos nossos filhos são 
raízes e asas." 

WILLIAM HODDING CARTER, II 
(1907 – 1972)  
Jornalista e autor estadunidense, ganhador do Prêmio Pulitzer em 1947 

 

 

 



 

"Não podemos pensar em comunicação em marketing como um fenômeno 
isolado. Além disso, este conceito necessita de um conhecimento de 
marketing e de comunicação." 

LUIZ CLAUDIO ZENONE E ANA MARIA R. BUAIRIDI 
Consultores e Professores, no livro Marketing da Comunicação, página 38 

 

 

 

 

 

 

"Engana-se quem pensa que valorização profissional é um ato isolado, 
como um prêmio concedido a um profissional de destaque. Antes de 
qualquer coisa, é o reconhecimento da sociedade a toda uma classe 
profissional" 

SEBASTIÃO LAURO NAU 
Engenheiro Eletricista e Doutor em Engenharia Elétrica, professor 
universitário e Gerente de Pesquisa e Inovação Tecnológica da WEG 
Motores, 
no prefácio do livro LER E ESCREVER. 

 

 

 

"Grandes aumentos de custos com questionável melhoria de desempenho 
só podem ser tolerados em  
relação a cavalos e mulheres." 

LORD KELVIN 
(1824-1907)  
Economista político e escritor inglês 

 

 

 

 

 

 

"A lei nunca tornou os homens nem um pingo mais justos." 

HENRY DAVID THOREAU 
(1817-1862)  
Filosófo, escritor e pesquisador, citado no livro  
Ética e Negócios, de Julio Lobos, página 59 

 

 

 

 

 

 

"Nunca confie nas citações que você lê na era da Internet, costumam 
atribuir os pensamentos de qualquer um a grandes pensadores, só para 
conferir um ar de superioridade ao pensamento." 

SÓCRATES 
(469–399 a.C) Filósofo grego (Atenas), um dos mais importantes ícones e um 
dos fundadores da tradição filosófica ocidental 

Comentário do Ênio Padilha: ATENÇÃO: como diria o Tiago Leifert no Globo Esporte: 
ALERTA DE PIADA!!!. Isto é uma brincadeira! 

 

http://www.eniopadilha.com.br/livros


 

"Os que estão à mercê dos impulsos –os que não têm autocontrole- 
sofrem de uma deficiência moral. A capacidade de controlar os impulsos 
é a base da força de vontade e do caráter. Justamente por isso, a raiz 
do altruísmo está na empatia, a capacidade de ler emoções nos outros; 
sem um senso da necessidade ou desespero do outro, não há 
envolvimento. E se há duas posições morais que nossos tempos exigem 
são precisamente estas autocontrole e piedade." 

DANIEL GOLEMAN 
Psicólogo e PhD pela Universidade de Harvard, no livro Inteligência 
Emocional, página 12 

 

 

 

"Se vou falar 10 minutos, gasto uma semana para preparar o discurso; 
se 15 minutos, três dias; se meia hora, dois dias. Mas se vou falar uma 
hora, estou pronto." 

THOMAS WOODROW WILSON 
(1856 - 1924) 
Presidente dos Estados Unidos (1912 a 1921),  
Prêmio Nobel da Paz em 1919 

 

 

 

 

 

"Todo mundo é oportunista, mas nem todos sabem sê-lo 
oportunamente." 

MAURICE CHAPELAN 
(1906-1992) 
Jornalista e escritor, citado no livro Ética e Negócios,  
de Julio Lobos, página 79 

 

 

 

 

 

"Apesar do progresso e da expansão do conhecimento, o futuro será 
cada vez mais previsível, enquanto tanto a natureza humana quanto as 
ciências sociais perecem conspirar para esconder de nós essa ideia." 

NASSIM NICHOLAS TALEB 
Professor, escritor e Ph.D pela Universidade de Paris, no livro A Lógica do 
Cisne Negro, página 27 

 

 

 

 

"Quando pergunto a arquitetos ou designers de interiores o que de fato 
vendem, a resposta unânime é: SONHOS. Acreditar nisso é o caminho 
mais fácil para cobrar pouco pelo projeto. Afinal, ninguém paga para 
sonhar." 

RICARDO J. BOTELHO 
Consultor de marketing, arquitetura e design, palestrante e editor 
do www.adforum.com.br, no seu twitter, dia 19/09/2011 

 

 



 

"É muito mais fácil controlar os recursos, se um grupo pode 
simplesmente convencer os competidores que  
deve controlá-los." 

GARRY STEVENS 
Professor e escritor, no livro O Círculo Privilegiado, pagina 75 

 

 

 

 

 

 

"A remoção de raízes profundas requer ações radicais e isso exige 
homens e mulheres radicais. Hoje, mais que nunca, o administrador 
precisa ser um revolucionário, confiante de que tudo pode ser mudado – 
para melhor." 

JAMES R. LUCAS 
Consultor administrativo no livro Ilusões Gerenciais, página 45 

 

 

 

 

"O valor e a satisfação me pertencem, independentemente de alguém 
me dar ou não um prêmio." 

KENT M. KEITH 
Escritor e professor, no livro  
Faça a Coisa Certa Apesar de Tudo, página 13 

 

 

 

 

 

 

 

"Sempre sonhe e pretenda mais do que sabe que pode fazer. Não tente 
ser apenas melhor que seus contemporâneos ou antecessores. Procure 
ser melhor que você mesmo." 

WILLIAM FAULKNER 
Escritor norte-americano, citado no livro Ilusões Gerenciais de James R. 
Lucas página 123 

 

 

 

 

"Política é a arte de impedir as pessoas a participarem de assuntos que 
são de seus interesses." 

PAUL VALÉRY 
(1871-1945)  
Filósofo, escritor e poeta francês 

 

 

 

 

 



 

"As idéias claras e precisas costumam ser as mais perigosas, porque 
ninguém ousa substituí-las." 

ANDRÉ GIDE 
(1869-1951),  
Fundador da Editora Gallimard e  
Prêmio Nobel da Literatura em 1947 

 

 

 

 

 

"... o bonito pode gabar-se de ser bonito, o forte de ser forte, o rico de 
ser rico, e assim por diante. Mas o justo e o ético não podem gabar-se 
de serem éticos e justos. Porque não tem alternativa se de fato justo é. 
Não tem alternativa se de fato ético é. ele não pode dizer: eu podia te 
ferrar mas eu não ferrei. Olha como eu sou bom. Eu poderia ter 
roubado, mas eu não roubei. Olha como eu sou ético... Não pode gabar-
se de ser ético. E não existe essa história de uma condição conquistada. 
É perseguir todos os dias. Vigiar. Isso é a dimensão da sustentabilidade 
política e da sustentabilidade ética. É você saber que ela deve estar 
não é na proa como um enfeite. É na popa, como um motor a nos 
empurrar!" 

MARINA SILVA 
Professora de História. Candidata à Presidência da República pelo PV em 
2010. Ministra do Meio Ambiente (2003-2008). Senadora pelo Acre (1995-
2011). Considerada a principal líder ambientalista do Brasil em seu discurso 
na SOEAA 2011, dia 28/09/2011, em Florianópolis. 

 

 

 

"Continuo sendo um palhaço. E isso me coloca em plano muito superior 
ao de qualquer político." 

CHARLES CHAPLIN 
(1889-1977),  
Ator, comediante e dançarino 

 

 

 

 

 

"Consciente e inconsciente, os dois têm que estar envolvidos para que a 
comunicação seja perfeita. " 

CARVALHO NETO 
Administrador e escritor, no livro Marketing Pessoal, página 69 

 

 

 

 

 

 

 

"A causa maior dos nossos problemas sempre oscila entre a ignorância e 
a negligência." 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 
(1749-1832)  
Escritor alemão 

 

 

 



 

"O que me preocupa não é o grito dos maus.  
É o silêncio dos bons" 

MARTIN LUTHER KING 
(1929-1968)  
Ativista político norte-americano e Prêmio Nobel do Paz em 1964 

 

 

 

 

 

  

"O governo, mesmo quando perfeito, não passa de um mal necessário; 
quando imperfeito, é um mal insuportável." 

THOMAS PAINE 
(1737-1809) 
Filósofo e político britânico 

 

 

 

 

  

"Somente os tolos não aprendem com a experiência alheia." 

MAO TSÉ-TUNG 
(1893-1976) 
Líder comunista e revolucionário Chines 

 

 

 

 

 

 

 

"A economia é extremamente útil como forma de emprego para os 
economistas. " 

JOHN KENNETH GALBRAITH 
(1908-2006)  
Cientista político e economista norte-americano 

 

 

 

 

 

 

"Eu olho para mim mesmo no espelho toda manhã e pergunto: 'Se hoje 
fosse o meu último dia, eu gostaria de fazer o que farei hoje?' E se a 
resposta é 'não' por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar alguma 
coisa." 

STEVE JOBS 
Steven Paul Jobs (1955 — 2011) magnata e inventor americano. co-fundador, 
ex-presidente e ex-diretor executivo da Apple Inc. 

 

 

 

"O fracasso é apenas uma oportunidade para começar de novo, de 
maneira mais inteligente." 

HENRY FORD 
(1863-1947)  
Industrial norte-americano considerado o maior gênio industrial do século, 
colocou o automóvel ao alcance do homem 

 

 

 



 

  

"A prosperidade faz amigos. A adversidade testa-os." 

PUBLILIUS SYRUS 
(85 a.C-43ª.C,) Escritor 

 

 

 

 

 

 

 

 

"De vez em quando, encontramos membros da espécie humana com 
tanta superioridade mental que conseguem mudar de idéia sem nenhum 
esforço." 

NASSIM NICHOLAS TALEB 
Professor, escritor e Ph.D pela Universidade de Paris, no livro  
A Lógica do Cisne Negro, página 247 

 

 

 

 

"Você pode descobrir o significado ajudando os outros a descobrir o 
significado." 

KENT M. KEITH 
Escritor e professor, no livro Faça a Coisa Certa Apesar de Tudo, página 
126 

 

 

 

 

 

 

"Se você não puder se destacar pelo talento,  
vença pelo esforço." 

DAVE WEINBAUM 
Escritor 

 

 

 

 

 

  

"A verdadeira nobreza adquiri-se com a vida e  
não com o nascimento." 

GUILLAUME BOUCHET 
(1513-1594)  
Escritos Francês 

 

 

 

  

"A adversidade revela nossas virtudes; a prosperidade  
revela nossos vícios." 

FRANCIS BACON 
(1561-1626)  
Filósofo e político 

 

 

 

 



  

"Vivo a vida de príncipe há 15 anos. Dois motoristas, assessores, 
celular, assessoria jurídica, gabinete com ar condicionado... (...) 
Engenheiros que são formados por Harvard, Yale, Michigan não 
desfrutam disso que eu desfruto. É muita honra que o povo me dá. Eu 
sou eternamente agradecido" 

ROBSON LIMA 
Vereador (PP) na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São 
Paulo. Em entrevista à TV Vanguarda, comemorando a hospedagem em um 
hotel de Sergipe, paga com dinheiro público. (se achou isto inacreditável, 

veja AQUI) 

 
 

 

"Quanto maiores forem a capacidade e a propensão a consumir, de uma 
determinada sociedade, maior será a influência que exercerão os 
consumidores na determinação do que será produzido e consumido." 

FRANCISCO GRACIOSO 
Escritor e consultor, no livro Marketing, uma Experiência Brasileira, 
página12 

 

 

 

 

"Aquele que persegue duas coisas de uma só vez não alcança uma delas 
e deixa a outra escapar." 

BENJAMIN FRANKLIN 
(1706-1790)  
Jornalista e escritor 

 

 

 

 

  

"O contribuinte é o único cidadão que trabalha para o governo sem ter 
de prestar concurso." 

RONALD WILSON REAGAN 
(1911-2004)  
Ator e político estadunidense, 33º governador da Califórnia 
e 40º presidente dos Estados Unidos. 

 

 

 

 

"Ser político é tão bom quanto ser o homem do tempo: você não precisa 
estar certo, você não precisa realizar sua profissão direito, mas ainda 
assim você tem um emprego" 

SAMUEL JOSEPH WURZELBACHER 
Político ultraconservador estadunidense, 
conhecido como Joe, o encanador, ficou famoso nos EUA durante a 
campanha presidencial de 2008 depois de debater publicamente com o 
então candidato Barak Obama sobre a proposta de elevar os impostos para 
os mais ricos. Agora decidiu ser candidato (pelo Partido Republicano, 
naturalmente) a uma vaga na Câmara dos Representantes. 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/10/vereador-diz-na-internet-que-tem-vida-de-principe-e-causa-polemica-em-sp.html


  

"Quem sabe onde quer chegar escolhe o caminho certo  
e o jeito de caminhar." 

LUIZ CARLOS TIGRÃO 
Radialista em Balneário Camboriú-SC 
Bordão com o qual encerra seu programa de fim de tarde, 
todos os dias, na Rádio Menina FM 

 

 

 

  

"A coisa mais importante que os pais podem ensinar aos filhos é como 
viver sem eles." 

FRANK A. CLARK 
(1860-1936) 
Advogado e político norte-americano 

 

 

 

 

 

 

 

"Não tenho muita consideração por um homem que não é mais sábio do 
que era ontem." 

ABRAHAM LINCOLN 
(1809-1865)  
Político norte-americano 

 

 

 

 

 

  

"Quando morremos, nada pode ser levado conosco, com a exceção das 
sementes lançadas por nosso trabalho e nosso conhecimento espiritual." 

DALAI LAMA 
Tenzin Gyatso 14º Dalai Lama título de uma linhagem de líderes religiosos 
do budismo tibetano 

 

 

 

  

"Constatei que a principal diferença entre as pessoas que pareciam ser 
bem-sucedidas -em qualquer área- e as que não alcançavam o sucesso 
era o fato de que as pessoas bem-sucedidas faziam melhores perguntas 
e assim obtinham melhores respostas. Obtinham respostas que lhes 
proporcionavam o poder de saber exatamente o que fazer em qualquer 
situação, a fim de alcançar os resultados desejados." 

ANTHONY ROBBINS 
Escritor e palestrante, citado no livro Compromissos Permanentes e 
Transformações Necessárias de Edson Flavio Macedo, página 07 

 

 



  

"No meu tempo de faculdade os malucos engoliam o baseado se vissem a 
PM. Agora eles ocupam o Campus." 

MAURÍCIO RICARDO 
Cartunista, animador, roteirista, dublador. Em comentário, no seu 
site Charges.com nesta sexta-feira, dia 04/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

"Na história da engenharia, como aliás, em qualquer outra história 
humana, quase só aparecem os nomes das pessoas ligadas a algum 
evento. Desse modo, as pessoas, mesmo quando dignas do maior mérito, 
que passaram toda vida em atividades rotineiras - ainda que 
importantes e indispensáveis -, permanecem em geral no anonimato." 

PEDRO CARLOS DA SILVA TELLES 
Engenheiro, professor e escritor no prefácio do livro  
História da Engenharia no Brasil Séculos XVI a XIX 

 

 

 

 

"Algo que não tenha marca será provavelmente considerado uma 
commodity, um produto ou serviço genérico. Nesse caso, o preço é que 
fará a diferença." 

PHILIP KOTLER 
Escritor, Professor e PhD pelo Instituto de Tecnologia Massachusetts no 
livro Marketing para o século XXl, página 86 

 

 

 

 

 

"Os lugares mais quentes do inferno são destinados aos que, em tempo 
de grandes crises, mantêm-se neutros." 

DANTE ALIGHIERI 
(1265 - 1321) poeta italiano 

 

 

 

 

 

 

"A natureza não é uma herança que recebemos de nossos pais, mas um 
empréstimo que tomamos de nossos filhos." 

PROVÉRBIO ÍNDIO 
citado no livro Compromissos Permanentes e Transformações Necessárias, 
de Edson Flavio Macedo, página 198 

 

 

 

 

http://charges.uol.com.br/


  

"A imprensa pode causar mais danos que a bomba atômica.  
E deixar cicatrizes no cérebro." 

NOAM CHOMSKY 
Filósofo, citado no livro Você na Telinha de Heródoto Barbeiro, página 23 

 

 

 

 

 

 

"Existem cinco tipos de empresas: aquelas que fazem as coisas 
acontecerem, aquelas que acham que fazem as coisas acontecerem, 
aquelas que observam as coisas acontecerem, aquelas que se 
surpreendem quando as coisas acontecem e aquelas que não sabem o 
que aconteceu." 

ROBERTO CAPRONI 
Professor, consultor e palestrante, no livro  
Marketing Interpessoal, página 20 

 

 

 

"Esteja pronto, e de boas-vindas quando for a sua vez de experimentar 
a mudança, pois não há nada como ela para aumentar as suas 
sensibilidades e elevar a sua mente." 

MARCO AURÉLIO 
(121-180) Imperador e Filósofo Romano, no livro O Guia do Imperador, 
página 170 

 

 

 

"A felicidade talvez não dependa de nosso nível obsoluto de bem-estar, 
mas de como o comparamos com o bem-estar dos que vivem em torno de 
nós. Nós nos sentimos felizes quando estamos melhor do que nossos 
vizinhos." 

EDUARDO PORTER 
Escritor e jornalista, no livro  
O Preço de todas as coisas, página 71 
Comentário do Ênio Padilha 

Veja mais detalhes sobre o livro de Eduardo Porter clicando AQUI 

 

 

 

 

"Livre escolha é o inimigo da ordem,  
da padronização e da qualidade." 

THEODORE LEVITT 
(1925- 2006)  
Escritor e economista, citado no livro O Mito do Empreendedorde Michael 
Gerber, página 71 

 

 

 

  

"Um dos grandes desafios que nós, arquitetos, às vezes temos que 
enfrentar é aprender a olhar o futuro sem perder de vista o passado, 
progredir sem destruir, avançar sem descaracterizar, crescer sem 
esquecer 
o que deixamos para trás." 

DORYS DAHER 
Arquiteta e Urbanista Escritora, no livro Cimento, Batom e Pérolas - Quem 
Tem Medo de Arquiteto, página 108 

 

http://www.eniopadilha.com.br/artigo/2438/o-preco-de-todas-as-coisas


 

 

  

"A diferença entre grandes personagens e todos os outros é que os 
primeiros criam suas vidas, enquanto os demais são produtos delas, 
esperando com passividade para ver em que direção a vida os levará 
em seguida." 

MICHAEL GERBER 
Norte-americano, Consultor de empresas e autor de importantes livros sobre 
gestão, no livro O Mito do Empreendedor, página 77 

 

 

 

  

"É preferível arriscar coisas grandiosas, conquistar triunfos e glórias 
mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de 
espírito, que não sofrem muito, nem gozam muito, porque vivem na 
penumbra obscura e cinzenta dos que não conhecem nem a vitória, nem 
a derrota." 

FRANKLIN ROOSEVELT 
(1881-1945)  
Presidente dos Estados Unidos da América e estadista 

 

 

 

 

"Nosso destino estará de acordo com nossos méritos. " 

ALBERT EINSTEIN 
(1879-1955) 
Físico e pensador alemão, O Pensamento Vivo de Albert Einstein, página 
96 

 

 

 

 

 

 

"A riqueza é um dos fins para viver feliz: os homens transformaram-na 
no único fim." 

ANATOLE FRANCE 
(1844-1924)  
Escritor Francês e Prêmio Nobel de Literatura (1921), citado no livre Ética e 
Negócios, de Julio Lobos, página 98 

 

 

 

 

"Na corrida do ouro da Califórnia quem ficou rico não foram os que 
tentaram cavar o minério e sim aqueles que venderam as picaretas, as 
pás, as barracas e a comida para os mineiros." 

WALDEMAR CEZAR 
Jornalista, Diretor do Jornal Página3 de Balneário Camboriú, no artigo Chá 
de cogumelo sobre projetos faraônicos dos vereadores para a cidade. 

 

 

 

 

 

http://www.pagina3.com.br/coluna/dedonamoleira/3115-ch-de-cogumelo?utm_source=waldemar&utm_medium=twitter
http://www.pagina3.com.br/coluna/dedonamoleira/3115-ch-de-cogumelo?utm_source=waldemar&utm_medium=twitter


  

"Às vezes, o verdadeiro teste de coragem é viver,  
não morrer." 

CONDE VITTORIO ALFIERI 
(1749-1803)  
Dramaturgo italiano, citado no livre Ética e Negócios,  
de Julio Lobos, página 86 

 

 

 

  

"Cada pessoa nasce para uma coisa na vida, mas poucas têm a sorte de 
descobrir qual é essa ‗coisa‘ e por isso são poucas as que são felizes e 
bem-sucedidos em seu trabalho. " 

WASHINGTON OLIVETTO 
Publicitário, citado no livro Carreira e Marketing Pessoal, de Alfredo 
Passos, Eduardo Rienzo Najjar, página 135 

 

 

 

 

"Nunca o Brasil esteve tão perto de se tornar membro do grupo dos 
grandes. Mas não o será se continuar carregando indicadores 
educacionais de espantoso atraso, como uma bola de ferro acorrentada 
aos seus pés" 

MIRIAM LEITÃO 
Jornalista, na página 438 do livro  
SAGA BRASILEIRA - A longa luta de um povo por sua moeda 

 

 

 

 

 

"Aquele que ante a possibilidade de lucro pensa no correto; que ante o 
perigo está preparado para dar a vida; e que não esquece um 
compromisso antigo, não importa há quanto tempo o tenha assumido – 
tal homem deve ser visto como um homem completo." 

CONFÚCIO 
(551a.C-479 a.C.) Filósofo e Político, citado no livro Ética e Negócios, de 
Julio Lobos, página 24 

 

 

 

"Acho importante participar de todos os debates ligados à sua 
atividade. Existem formas de as pessoas se destacarem e aparecerem 
com mais consistência. Às vezes há pessoas que não são profissionais 
tão brilhantes, mas, quando surge determinado problema ligando à sua 
atividade profissional, estão sempre opinando e participando." 

EDUARDO R. NAJJAR E ALFREDO PASSOS 
Professores brasileiros, no livro Carreira e Marketing Pessoal, página 106 

 

 

 "Emocionalmente, as pessoas precisam de reconhecimento do seu valor, 
não como ―mão de obra‖, ―pessoal‖ ou ―recursos humanos‖, mas como 
seres humanos a serem tratados com todo o respeito e dignidade e a 
serem valorizados por seus méritos individuais, independentemente do 
nível hierárquico." 

RENÉE MAUBORGE e W. CHAN KIN 
Professores, no livro A Estratégia do Oceano Azul, página   

                                                     179 

 

http://www.eniopadilha.com.br/artigo/2498/saga-brasileira-ii-nas-livrarias-em-2031


 

"Há muitas cátedras, mas poucos professores prudentes e generosos. Há 
muitos grandes anfiteatros, mas poucos jovens sinceramente desejosos 
de verdade e de justiça. A natureza fornece muitos produtos medíocres 
e raramente produtos mais finos." 

ALBERT EINSTEIN 
(1879-1955) Físico e pensador alemão, no livro Como Vejo o Mundo, página 
27 

 

 

 

  

"O homem de terceira ordem só é feliz quando pensa com a maioria; o 
de segunda ordem, quando pensa com a minoria; o de primeira, quando 
pensa." 

RICARDO MILNES 
Citado no livro Ética e Negócios, de Julio Lobos, página 133 

 

 

 

 

"É preciso entender e querer fazer, não se pode deixar que o modismo 
de cursos nos faça pagar universidades para se ter certificados. É 
preciso brigar, é preciso querer, é preciso trabalhar para que não 
sejamos mais tarde profissionais não qualificados ou mal colocados no 
mercado." 

TADEU ALVES 
Citado no livro Carreira e Marketing Pessoal,  
de Alfredo Passos e Eduardo Rienzo Najjar, página 111 

 

 

"A melhor vingança é não fazer como eles fazem" 

MARCO AURÉLIO 
(121-180) 
Imperador e Filósofo Romano, no livro  
O Guia do Imperador, página 98 

 

 

 

 

"É inútil dizer a um rio para parar de correr. A melhor coisa é aprender 
a navegar na direção de seu fluxo." 

ROBERTO CAPRONI 
Professor, consultor e palestrante, no livro Marketing Interpessoal, página 
40 

 

 

 

 

 

 

"Desde que as pessoas transformaram idéias em lucro pela primeira 
vez, elas têm pedido proteção contra quem pode copiar essas idéias 
sem pagar por elas." 

EDUARDO PORTER 
Escritor e jornalista, no livro O Preço de todas as coisas,  
página 134 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Acompanhe as frases do dia no nosso web site 

www.eniopadilha.com.br 

  

"O valor do homem é determinado, em primeira linha, pelo grau e pelo 
sentido em que ele se libertou do seu ego. " 

ALBERT EINSTEIN 
(1879-1955) 
Físico e pensador alemão, O Pensamento Vivo de Albert Einstein, página 
82 

 

 

 

 

  

"Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. 
Todo o resto é publicidade." 

GEORGE ORWELL 
(1903-1950) 
Escritor e jornalista 

 

 

 

 

 

  

"É melhor conhecer poucas coisas boas e necessárias do que muitas 
coisas inúteis e medíocres." 

LEON TOLSTOI 
(1828-1910) 
Escritor 

 

 

 

 

 

 

"Um dos maiores entraves à produtividade de uma reunião é a falta de 
clareza quanto aos papéis e  
responsabilidades de cada um." 

MICHAEL DOYLE E DAVID STRAUS 
Escritores, no livro Reuniões Podem Funcionar, página 29 

 

 

 

 

 

 

"Um dos maiores entraves à produtividade de uma reunião é a falta de 
clareza quanto aos papéis e  
responsabilidades de cada um." 

MICHAEL DOYLE E DAVID STRAUS 
Escritores, no livro Reuniões Podem Funcionar, página 29 

 

 

 

 


