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Apresentação
Humberto Vallim
Este livro é fruto de minha paixão por aprender com a experiência
dos outros. Principalmente com o erro dos outros.
Desde meus oito anos, quando comecei a empreender no ramo de
higienização de sapatos, quando pedi uma mesada para meu
saudoso pai e ele me deu uma caixa de engraxate; venho
colecionando, vivendo e divulgando frases de esperança e otimismo
para todos que me rodeiam.
E nessa caminhada da vida em diversas partes deste planeta,
observei que o ser humano é essencialmente o mesmo.
Para evoluirmos, algumas vezes precisamos simplesmente de
apenas uma fagulha, uma palavra, um insight, uma frase para
termos uma ignição e pegarmos fogo. E é neste momento que
renasce uma nova pessoa: Melhor, mais amorosa e especial.
Neste livro você encontrará frases com gatilhos mentais e muitos
pensamentos de superação das crenças limitantes. Mas depois de
mais de 50 anos de caminhada, percebi mesmo que vivo
constantemente aprendendo, aprendendo e aprendendo...
Finalmente, quero agradecer a todas
as pessoas que tornaram possível
este livro. São centenas de nomes e
seria impossível listar todos sem
esquecer algum.
E por favor, continuem mandando
frases para mim:
frases@vallimadvogados.com.br
Whatsapp 61 98139-5000
Juntos faremos o melhor livro do
gênero para empreendedores de
sucesso!
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1.

“Porque, como ele pensa consigo mesmo, assim é.” * Bíblia Provérbios 23:7

2.

“Eu nunca fracasso. Quando não venço, aprendo!” * Humberto Vallim

3.

“Feito é melhor que perfeito” * Sheryl Sandberg

4.

"O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete." * Aristóteles

5.

"Muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer."
* C. H. Spurgeon

6.

"Homens razoáveis se adaptam ao mundo. Homens não razoáveis adaptam o mundo a
si. Por isso, todo progresso depende destes últimos." * George Bernard Shaw

7.

"A não ser que esteja disposto a mergulhar no trabalho além da capacidade média de
uma pessoa comum, você não está preparado para posições de topo." * J. C. Penney

8.

"Não se preocupe com o fato de todos não concordarem com você. Se conseguir que um
terço caminhe com você, já pode considerar-se um vencedor." * Peter Drucker

9.

"A civilização é uma ilimitada multiplicidade de necessidades desnecessárias." * Mark
Twain

10.

"Quem quer acabar o que deseja, que deseje o que possa acabar." * Infante Dom
Manuel

11.

"A vida é um livro completo." * Max Jacob

12.

"Não se encontram pessoas intrépidas entre aquelas que têm algo a perder." * Napoleão
Bonaparte

13.

"Não force o desenvolvimento; elimine os fatores que o limitam." * Peter Senge

14.

"Os dogmas de um passado calmo não funcionarão num futuro turbulento. Como nossa
causa é nova, também precisamos de ideias e ações novas." * Abraham Lincoln

15.

"Fazer previsões é difícil, principalmente sobre o futuro." * Albert Hirschman

16.

"A técnica, hoje, está a serviço da inteligência da máquina, mas os criadores sempre
serão necessários. É a criação que cria a diversidade e o desejo." * Pierre Cardin

17.

"Quem tem coragem e fé nunca perecerá na miséria." * Anne Frank
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18.

"O talento nunca pergunta: “Será que eles gostarão?”. O talento satisfaz a si próprio. É
essa a diferença entre o talento e o simples mortal." * Larry King

19.

"Nunca se satisfaça com o que já tenhas feito. Só podes ver o que falta fazer." * Marie
Curie

20.

"Mostre-me um homem 100% satisfeito e eu lhe mostrarei um fracassado." * Thomas
Edison

21.

"Tendência não é destino e, portanto, as coisas podem ser mudadas quando a sociedade
detecta uma tendência indesejada e o momento para mudá-la." * Jaime Lerner

22.

"Estamos ficando sérios. Esse é o último passo antes de ficarmos obtusos." * Joseph
Addison

23.

"Viver é mudar. Ser perfeito é ter mudado muitas vezes." * Cardeal John Henry
Newman

24.

"A pressa mais atrasa do que adianta." * Quinto Cúrcio

25.

"Qual o melhor método para prolongar a vida?" * Hipócrates

26.

"Ai daquele que se inquieta com o futuro." * Sêneca

27.

"Custa cinco vezes mais caro conseguir um novo cliente do que manter um que já se
tem." * Tom Peters

28.

"O que é realmente necessário em uma empresa que presta serviços é pessoas que
gostem de pessoas." * Frank Petro

29.

"Quem não se arrisca a levar um não, não pode ganhar um sim." * Carlos Alberto
Barbosa

30.

"Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças." * Sêneca

31.

"O passado é o futuro usado." * Millôr Fernandes

32.

"Um sonho é a metade de uma realidade." * Joseph Joubert

33.

"Aquele que lê e anda muito, vê e sabe muito." * Miguel de Cervantes

34.

"É a mente que enriquece o corpo." * William Shakespeare

35.

"Somos autômatos em três quartos de nossas ações." * Leibniz
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36.

"Sem educação não há democracia consolidada e justiça social." * Oded Grajew

37.

"Os homens fariam maiores coisas, se não julgassem tantas coisas impossíveis." * Lao
Tse

38.

"Encontrarei o caminho ou o abrirei eu mesmo." * O.S. Marden

39.

"A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar." * John L.
Beckley

40.

"É preciso que não se procure formar os indivíduos superiores pelos mesmos processos
com que se formam os medíocres." * Alexis Carrel

41.

"A tecnologia não garante a felicidade humana, mas aumenta as possibilidades de
escolha do homem." * Luiz Oscar Ribeiro

42.

"Tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia." * Leonardo da Vinci.

43.

"O preço do sucesso não precisa custar uma vida desperdiçada em relações interpessoais
insatisfatórias." * Fernando Pires de Moraes

44.

“SUCESSO é atitude. Faça só o excelente. Se acabar o vento, reme!” * Humberto
Vallim

45.

"Todas as pessoas têm disposição para trabalhar criativamente, o que acontece é que a
maioria jamais se dá conta disso." * Truman Capote

46.

"Os líderes sempre precisam atingir o sucesso, mas devem evitar meios que impliquem
sacrificar seus subordinados." * Yoshio Kindo

47.

"A experiência é uma boa professora, mas cobra terrivelmente." * Minna Antrim

48.

"Os exemplos do passado, sem comparação, tocam mais aos homens do que os
exemplos do seu século." * D. Retz

49.

"O poeta canta a si mesmo porque de si mesmo é diverso." * Mario Quintana

50.

"A mente criativa brinca com os objetos que ama." * Jung

51.

"Contento-me em ser uma pessoa não resolvida, porque acho que das minhas
imperfeições, ainda sairão coisas interessantes." * Hector Babenco

52.

"A vontade de um homem é a sua felicidade." * Johann Friedrich Richter
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53.

"Quem para de aprender já é velho, pouco importa sua idade." * Harvey Ullman.

54.

"Toda censura existe para impedir que se questionem os conceitos e as instruções do
momento." * Bernard Shaw

55.

"A fórmula secreta para os negócios é tratar os clientes como hóspedes e os empregados
como pessoas." * Tom Peters

56.

"A liderança, e não a capacidade administrativa será o modelo mais valioso para o
exercício do amanhã." * Lester Korn

57.

"A ansiedade é o nosso melhor mestre. Aqueles que aprendem corretamente a ser
ansiosos aprendem a mais importante de todas as coisas." * Kier Keggare

58.

"Os otimistas proclamam que vivemos no melhor dos mundos possíveis, e os
pessimistas receiam que isso seja verdade." * James Branch Cabell

59.

"O que determina a vitória da marca é que as pessoas pensam sobre ela." * Al Reis

60.

"O homem não é uma criação das circunstâncias. Elas é que são criações do homem."
* Disraeli

61.

"Quanto mais regras você tem, mais problemas também." * Harry Helmsley

62.

"Saber para melhor sentir, sentir para melhor saber." * Paul Cézanne

63.

"Se nós tivéssemos sempre a opinião da maioria, estaríamos ainda no Cro-Magnon e
não teríamos saído das cavernas." * Lima Barreto

64.

"A história celebra poucas pessoas que esperam pela inspiração." * Ned Arthur

65.

"Tornamo-nos atores, sem disso nos darmos conta, e representamos sem ter vontade."
* Henri Frederic Amiel

66.

"Se todos estão indo adiante juntos, então o sucesso encarrega-se de si mesmo."
* Henry Ford

67.

"O problema não está em não enxergar a solução, mas em não enxergar o problema."
* Charles Kettering

68.

"Jamais se é grande, se não se é justo." * Boileau
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69.

"Nem todas as conversas irão mudar sua vida, mas qualquer uma delas poderá fazê-lo."
* Liz Dolan

70.

"Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova."
* Gandhi

71.

"Educação é o conhecimento a serviço da imaginação." * Bemvenutti

72.

"Não importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim o que a vida espera de
nós." * Viktor Frankl

73.

"A disciplina é a parte mais importante no caminho do sucesso." * Truman Capote

74.

"Gestão e sobrevivência andam lado a lado." * Joseph Carvalho

75.

"Ninguém vai ao trabalho pretendendo fracassar." * Treacy e Wiersema

76.

"O homem honrado não teme nem a luz nem a escuridão." * Thomaz Fullher

77.

"Na burocracia, um memorando serve não para informar quem o lê, mas para proteger
quem o escreve." * Dean Acheson

78.

"A arte de vencer se aprende nas derrotas." * Simon Bolivar

79.

"Os padrões começam a se deteriorar no dia que são criados, mas sem um padrão não
existe base lógica para se tomar uma decisão." * Juran

80.

"Não há nada mais fantástico que a realidade." * Dostoiévski

81.

"Modernizar não é sofisticar. Modernizar é simplificar." * Joelmir Betting

82.

"Ignorar a vida dos homens cuja fama subiu à imortalidade é continuar todos os dias da
existência terrena em estado de infância." * Plutarco

83.

"É difícil atingir a perfeição, mas não se aproximar dela." * Telê Santana

84.

"Tornamo-nos atores, sem disso nos darmos conta, e representamos sem ter vontade."
* Henri Frederic Amiel

85.

"Os impérios do futuro são os impérios da mente." * Winston Churchill

86.

"Nenhum progresso tem sido feito na ciência, na política ou na religião sem
controvérsia." * Lymann Beecher
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87.

"O ser humano não tem prazer em simplesmente estar no mundo. Ele tem prazer em
estar bem." * José Ortega y Gasset

88.

"A educação pode ser definida como uma metodologia: a aprendizagem do aprender."
* Pierre Furter

89.

"O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos." * Eleanor
Roosevelt

90.

"Como não posso controlar os acontecimentos, domino a mim mesmo." * Michel
Yquem de Motainegne

91.

"O homem é a única criatura que se recusa a ser o que ela é." * Albert Cadmus

92.

"Quem tem vontade firme molda o mundo conforme seu desejo." * Goethe

93.

"É necessário criar paixão por resultado." * Roberto Shiniashiki

94.

"Chegar ao topo é o reconhecimento ao trabalho de uma vida inteira." * Henrique
Meirelles

95.

"Pensar no dinheiro e depois no cliente nunca dará certo, mas se você amar o que faz e
pensar primeiro no cliente, o sucesso virá." * Humberto Vallim

96.

"Mais importante do que prever é adquirir capacidade de adaptação às mudanças. É
adotar novas atitudes. É mudar a visão de mundo." * José Paulo Silveira

97.

"Deixem dormir o futuro como merece. Se o acordarem antes do tempo, teremos um
presente sonolento." * Franz Kafka

98.

"Um bom livro é aquele que semeia pontos de interrogação em profusão." * J. Cocteau

99.

"Há pessoas que têm dinheiro e pessoas que são ricas." * Coco Chanel

100.

"O ser humano não tem prazer em simplesmente estar no mundo. Ele tem prazer em
estar bem." * José Ortega y Gasset

101.

"Não há ponto de saturação em educação." * Thomas Watson

102.

"A perfeição se alcança não quando não há nada a acrescentar, mas sim quando não há
nada a suprimir." * Antonie de Sant-Exupéry

103.

"A invenção gera invenção." * Ralph Waldo Emerson
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104.

"A cultura de uma organização se constitui no conjunto de princípios fundamentais que
a organização cria e descobre ao longo de sua existência." * Ricardo Frenzel

105.

"Educação é fator fundamental para o movimento econômico ascendente." * John
Kenneth Galbraith

106.

"Conhecidas as características culturais da organização, resta saber se as estratégias
propostas são congruentes com a cultura." * Dorodame de Moura Leitão

107.

"Para se chegar aonde quer que seja, não é preciso utilizar a força. Basta aplicar a
razão." * Amyr Klink

108.

"Se você estiver vendo um gigante, olhe antes a posição do sol e examine se o gigante
não é a sombra de um pigmeu." * Novalis

109.

"Tu me dizes, eu esqueço. Tu me ensinas, eu lembro. Tu me envolves, eu aprendo."
* Benjamim Franklin

110.

"Se você não gera entusiasmo, você não gera muito." * Bell Marriott

111.

"As empresas precisam enfrentar incertezas e ambiguidades ao interagir com o
ambiente." * Daft e Lengel

112.

"Nosso bem e nosso mal não existem mais que em nossa vontade." * Frigia

113.

"O futuro é algo que todos atingem a uma taxa de 60 minutos por hora, o que quer que
façam, quem quer que sejam." * C. S. Lewis

114.

"Se qualquer tarefa é executada rigorosamente como há três anos, pode ter certeza de
que há desperdício." * Nemoto

115.

"O único homem que tem mais ilusões que o sonhador é o homem de ação." * Oscar
Wilde

116.

"É preciso muita paz interior para não deixar o cotidiano embrutecer a mente." * Nelson
Sarmento

117.

"Problemas são apenas oportunidades em roupa de trabalho." * Henry J. Kaiser

118.

"Um homem é infinitamente mais complicado que seus pensamentos." * Paul Valery

119.

"O bem deve estar sempre na moda." * Juan Valera
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120.

"Sabedoria sem ação é como árvore sem frutos." * Jafuda Bonsenyer

121.

"Não fortalecerás a dignidade e o ânimo se subtraíres ao homem a iniciativa e a
liberdade." * Abraham Lincoln

122.

"Os custos de treinamento são pequenos se comparados com os custos que decorrem da
tentativa de evitar o treinamento." * Schonberger

123.

"Não há expediente que uma pessoa não use para evitar o verdadeiro trabalho de
pensar." * Thomas Edison

124.

"A decisão pode ser coletiva, mas a responsabilidade última por ela ainda é de um
indivíduo. " * Ouchi

125.

"Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia." * Nelson Mota e Lulu
Santos

126.

"O fracasso é a oportunidade de começar de novo, inteligentemente." * Henry Ford

127.

"Se puséssemos em prática o que pregamos, morreríamos de tanto trabalhar. " * George
Pire

128.

"Acredite naqueles que buscam a verdade, mas duvide daqueles que a tenham
encontrado." * André Gide

129.

"Não é vencido senão aquele que acredita sê-lo." * Fernando de Rojas

130.

"As pessoas formam organizações para realizar o que não conseguiram sozinhas."
* Richard Wynn e Charles Guditus

131.

"Precisamos agir onde estamos, mas à luz de uma visão do todo." * Willis Harmman

132.

"O que posso saber? O que devo saber? O que posso estar?" * Kant

133.

"O trabalho é o encontro com o que há de mais forte no ser humano." * Glória Perez

134.

"O grande consolo da vida é dizer o que se pensa." * Voltaire

135.

"Seu legado deveria ser o fato de ter transformado as coisas em melhores do que eram
quando você as recebeu." * Lee Iacocca

136.

"O conhecimento era um bem privado, associado ao verbo saber. Agora, é um bem
público, ligado ao verbo fazer." * Peter Durcker
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137.

"A educação é o conhecimento a serviço da imaginação." * Hugo Nissembaum

138.

"Todas as empresas deveriam ter um vice-presidente encarregado de renovação
constante." * Dwayne Orton

139.

"Não roubes de ti mesmo o que te pertence." * Ramon Llul

140.

"O maior patrimônio do homem são seus amigos." * Rolim Adolfo Amaro

141.

"Imaginação é mais importante do que conhecimento." * Albert Einstein

142.

"A vida é uma viagem a três estações: ação, experiência e recordação." * Júlio
Camargo

143.

"A tecnologia não garante a felicidade humana, mas aumenta a possibilidade de escolha
do homem." * Gregor Schiligen

144.

"Deves olhar não somente para as pessoas, mas também dentro delas." * Lord
Chesterfield

145.

"Dirigir um negócio é administrar seu futuro. Dirigir o futuro é administrar
informações." * Marion Harper

146.

"Tudo que uma pessoa imaginar, outras poderão tonar realidade." * Julio Verne

147.

"O que importa não é quanto você paga a um funcionário, mas quanto ele lhe custa."
* Will Rogers

148.

"A vida é maravilhosa se não tens medo dela." * Charles Chaplin

149.

"Se dás peixe a um homem faminto, o alimentarás durante o dia. Se lhe ensinas a
pescar, o alimentarás para toda a vida." * Lao Tsé

150.

"O espírito só usa a sua faculdade criadora quando a experiência lhe impõe tal
necessidade." * H. Poincaré

151.

"Prefiro os sonhos do futuro à história do passado." * Thomas Jefferson

152.

"A leitura torna o homem completo, a conversação torna-o ágil e o escrever dá-lhe
precisão." * Francis Bacon

153.

"O sucesso é o resultado da incansável atenção a um propósito objetivo." * Disraeli
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154.

"Nas horas difíceis os olhos ficam cegos. É preciso, então, enxergar com o coração."
* Antoine de Saint-Exupéry

155.

"Quero conhecer pensamento de Deus... o resto é detalhe." * Albert Einstein

156.

"As únicas coisas que evoluem por si mesmas, em uma organização, são a desordem, o
atrito e o mau desempenho." * Peter Drucker

157.

"Adaptar-se aos novos tempos não é morrer, mas viver em plenitude." * Viana Moog

158.

"Há grandes homens que fazem com que todos se sintam pequenos, mas o verdadeiro
homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes." * Gilberto Chersterton

159.

"Pense com tranquilidade, mas execute rapidamente tuas decisões." * Sócrates

160.

"O maior desafio que enfrentamos hoje, e que existe em cada organização, é a
necessidade de novas maneiras de pensar." * Leland Russel

161.

"Nunca é tarde para abrirmos mão dos nossos preconceitos." * Henry David Thoreau

162.

"Uma ideia que não se põe em prática é um sonho." * Duque de Saint-Simon

163.

"Sabemos o que somos, não o que podemos ser." * Shakespeare

164.

"A única maneira de manter a vantagem competitiva é assegurar que nossa organização
esteja aprendendo mais rapidamente que a concorrência." * Bob Guns

165.

"Quem não define o fim, começará errado." * Infante Dom Juan Manuel

166.

"Não podeis ensinar coisa alguma a um homem; podeis apenas ajuda-lo a encontrar o
que procura dentro de si mesmo." * Bertrand Russel

167.

"Não são os grandes planos que dão certo. São os pequenos detalhes." * Stephen Kanitz

168.

"As pessoas têm a exata dimensão das pessoas que as compõem." * Sérgio Reginatto

169.

"Espetacular é uma pessoa que observa o futuro e age antes mesmo que ele aconteça."
* Bernard Baruch

170.

"As boas ideias vêm do inconsciente. Para que uma ideia seja relevante, o inconsciente
precisa estar bem informado." * David Oglivy

171.

"A imaginação governa o universo." * Napoleão Bonaparte
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172.

"Se não mudarmos de direção, provavelmente terminaremos onde começamos."
* Pensamento Chinês

173.

"Não evoluo, sou." * Pablo Picasso

174.

"Somos cidadãos da eternidade." * Dostoiévski

175.

"Um dia bem empregado traz um sono feliz." * Leonardo da Vinci

176.

"O melhor fruto da autossuficiência é a liberdade." * Epicuro de Samos

177.

"A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com todos os homens de
melhor qualidade dos séculos passados." * Descartes

178.

"Algo somente é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário."
* Albert Einstein

179.

"O homem é a única criatura que se recusa a ser o que ela é." * Albert Camus

180.

"Viver é decidir permanentemente o que vamos fazer." * José y Gasset

181.

"Nas carruagens do passado você não vai a parte alguma." * Maxin Gorky

182.

"Ser inteiramente honesto consigo é mesmo um bom exercício." * Freud

183.

"O que se pode acrescentar à felicidade de um homem que tem saúde, não tem dívidas e
está com a consciência tranquila?" * Adam Smith

184.

"Nada é fama. Ação é tudo." * Goethe

185.

"O presente não é um passado potencial, é o momento de escolha e de ação." * Simone
Beauvoir

186.

"Se no início não tiveres sucesso, tenta e tenta mais uma vez." * William Edward
Hickson

187.

"Felicidade é ter o que fazer." * Aristóteles

188.

"Os líderes não põem motivação nos seus seguidores, eles a destampam." * Gardner

189.

"As empresas terão que, constantemente, se ajustar à competição global e essa corrida
não tem linha de chegada." * Luiz Almeida Marins Filho

190.

"O trabalho dos líderes é criar uma visão." * Robert L. Swiggett

191.

"Querer ser do seu tempo é estar já ultrapassado." * Eugene Ionesco
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192.

"Participação é a palavra de ordem para as mudanças sociais." * Raul Cutait

193.

"Nenhuma grande descoberta jamais foi feita sem um palpite ousado." * Isaac Newton

194.

"A invenção é a mãe da necessidade." * Thorstein Veblen

195.

"Inquietação é a marca registrada da existência." * Arthur Schopenhauer

196.

“Quanto menos você se lamentar, mais rápido o sucesso virá.” * Barbara Vallim

197.

"Todo homem é culpado do que não fez." * Voltaire

198.

"Na natureza não há castigos nem prêmios, só consequências." * Pensamento Chinês

199.

"Pensar é o trabalho mais pesado que existe. Talvez seja por isso que tão poucos o
exercitem." * Henry Ford

200.

“Viva simples, sempre.” * Amélia Serpa Vallim

201.

"O sucesso é um péssimo professor. Induz gente brilhante a pensar que é impossível
perder. " * Bill Gates

202.

"A fórmula para o insucesso: procure agradar a todos." * Herbert Bayard Swope

203.

"O que o primeiro filósofo ensinou, o último terá que repetir." * H. D. Thoreau

204.

"A grande dificuldade da educação é tirar experiências das ideias." * George Stayna

205.

"Indivíduos, e não organizações, criam a qualidade." * Hickman e Silva

206.

"O fracasso fortifica os fortes. " * Antoine de Saint-Exupéry

207.

"O fracasso prova a debilidade do desejo e não a sua temeridade." * André Maurois

208.

"Por trás de todo progresso há o entusiasmo." * Henry Ford

209.

"Um problema é o gap entre a situação existente entre e a situação ideal ou o objetivo."
* Hosotani

210.

"As pessoas não se deixam transformar por fatos, mas sim pela visão que têm deles. "
* Epictetus

211.

"Se as pessoas competentes não administrarem as situações, então pessoas
incompetentes o farão." * William P. Anthony

212.

"Não é fácil ter paciência diante de quem tem excesso de paciência. " * Carlos
Drummond de Andrade
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213.

"Você poderia tirar de mim as minhas fábricas, queimar os meus prédios, mas, se me
der o meu pessoal, eu construirei, outra vez, todos os meus negócios." * Henry Ford

214.

"O esquecimento sistemático do antigo é um e o único meio de forçar o novo. " * Peter
Drucker

215.

"O que para a lagarta é a morte, para o criador é a borboleta. Somos todos criaturas e
criadores em tempos de transformação." * Bemvenutti

216.

"A resistência é uma reação natural de grupos e indivíduos a mudanças que ameacem
sua cultura e seus esquemas de poder." * Ansoff

217.

"Aprender é tanto meio como fim." * Willis Harmman

218.

"O pensamento é a base em que se assenta a aprendizagem. " * Hans G. Fueth

219.

"Ninguém é suficientemente sábio sozinho." * Tito Plautus

220.

"O medo faz as coisas maiores do que elas são." * Vicente Espinel

221.

"Se você pode sonhar, você pode fazer." * Walt Disney

222.

"Estude o passado, se quiseres decifrar o presente." * Confúcio

223.

"Educação é o que fica quando o que se aprendeu foi esquecido." * Skinner

224.

"Motivação significa mexer com o coração e a mente das pessoas e isso só é possível se
lidarmos com elas honestamente. " * Yoshio Kondo

225.

"Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. " * Platão

226.

"Tente ser uma pessoa de valor, não de sucesso." * Albert Einstein

227.

"Regras e modelos destroem a genialidade e a criatividade. " * William Hazlitt

228.

"É melhor merecer as honras sem recebê-las do que recebê-las sem merecer." * Mark
Twain

229.

"Nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado. Mas nada pode ser modificado até
que seja enfrentado." * James Baldwin

230.

"Quando se evita a possibilidade de que um jovem cometa um erro, se evita, também, a
possibilidade de que desenvolva sua iniciativa." * John Erskine
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231.

"Há sempre um momento no tempo em que uma porta se abre e deixa entrar o futuro."
* Graham Green

232.

"Faça cada um dos teus atos como se fosse o último de sua vida." * Marco Aurélio

233.

"É mais fácil obter o sucesso do que mantê-lo." * Forbes

234.

"Se fazes o que sempre tens feito, obterás o que sempre tens obtido." * Anthony
Robbins

235.

"Eu me interesso pelo futuro porque é lá que passarei o resto de minha vida." * C. F.
Kettering

236.

"Temos quarenta milhões de razões para o fracasso, mas nenhuma desculpa."
* Rudyard Kipling

237.

"Cada vez que se faz um trabalho sem subir um degrau, não se aposta em si. E para
subir um degrau é preciso arriscar." * Suzana Amaral

238.

"A transformação para a classe mundial só é possível com uma liderança comprometida,
visionária e com a mão na massa." * George Kent

239.

"As mentes são como paraquedas: só funcionam se estiverem abertas." * Ruth Noller

240.

"A atividade é o imã que atrai todas as coisas boas." * Robert Burton

241.

"Muitos morreram cegos porque não souberam ver." * J. M. Gomes Ribeiro

242.

"O melhor é inimigo do bom." * Voltaire

243.

"A inovação vem da destruição criadora." * Yoshihisa Tabushi

244.

"O modo pelo qual seus funcionários se sentem é o modo pelo qual os seus clientes irão
se sentir." * Karl Albrecht

245.

"A arte do progresso consiste em manter a ordem durante as mudanças e promover
mudanças no período de estabilidade." * Alfred Whitehead

246.

"Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma
mudança." * Maquiavel

247.

“Eu te desejo tanto bem que outro bem maior não vejo. Só não sei se o mundo tem,
tanto bem quanto eu desejo.” * Humberto Vallim

15

vallimadvogados.com.br

248.

"A maneira de fazer é ser." * Lao Tse

249.

"As pessoas só veem o que estão preparadas para ver." * Ralph Waldo Emerson

250.

"Quando se quer mudar os costumes e as maneiras, não se deve mudá-los pelas leis."
* Montesquieu

251.

"O tempo converte mais pessoas que a razão." * Thomas Paine

252.

"Qualquer tecnologia cria gradualmente um ambiente humano totalmente novo."
* Marshall McLuhan

253.

"O exemplo não é a coisa principal para se influenciar os outros; é a única coisa. "
* Albert Schweitzer

254.

"A vida é igual às águas de um rio. Nunca atravessam duas vezes o mesmo rio, porque
não são as mesmas águas." * Heráclito

255.

"A crise fundamental da nossa época é a crise da percepção." * Fritjof Capra

256.

"Destino não é o que está previsto acontecer, mas o imprevisto." * Quetim Tarantino

257.

"A vida tem a cor que você pinta." * Mário Bonatti

258.

"Nunca tive a preocupação de agradar meus superiores, mas sim de ter uma equipe que
estivesse contente em trabalhar comigo." * Edson Vaz Musa

259.

"Quando a competição se vislumbra, sempre há fatos e sentimentos que podem ser
identificados. " * E. Schein

260.

"Para as questões de estilo, nade seguindo a correnteza; nas questões de princípio, seja
sólido como uma rocha." * Thomas Jefferson

261.

"O verdadeiro prazer vem da atividade da mente e do exercício do corpo: as duas coisas
estão sempre juntas." * Alexander von Humboldt

262.

"Nossa imaginação é o único limite que ao que esperamos realizar no futuro." * Charles
F. Kettering

263.

"Conservador é quem acredita que nada deve ser feito pela primeira vez." * Alfred
Wiggam
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264.

"A mudança para melhor só tem início quando se enxerga, com clareza, a próxima
etapa." * Norbert Wiener

265.

"Os padrões não são eternos." * Nakamura

266.

"Imaginar é mais importante que saber, pois o conhecimento é limitado, enquanto a
imaginação abarca o universo." * Albert Einstein

267.

"Aprenda a desaprender." * Sêneca

268.

"Para ser persuasivo, precisamos ser confiáveis. Para ser confiáveis, precisamos ser
dignos de crédito. Para ser dignos de crédito, precisamos ser autênticos. " * Edward R.
Murrow

269.

"Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará
fazendo o impossível." * São Francisco de Assis

270.

"Não existe no mundo nada mais poderoso que uma ideia para a qual tenha chegado sua
hora." * Victor Hugo

271.

"A performance de hoje é um produto do aprendizado do passado. A performance de
amanhã é um produto do aprendizado de hoje." * Bob Guns

272.

"Não estimo muito o homem que não é mais sábio hoje do que foi ontem." * Abraham
Lincoln

273.

"A mudança começa no alto." * Hradesky

274.

"A maior vitória: vencer-se a si mesmo." * Pedro Calderón de La Barca

275.

"A finalidade da educação é substituir a mente vazia pela mente aberta." * Forbes

276.

"Qualquer pessoa que tenha lido a história da humanidade aprendeu que a sabedoria é a
virtude original do homem." * Oscar Wilde

277.

"A mediocridade não conhece nada que lhe seja superior, mas o talento reconhece
instantaneamente o gênio." * Arthur Conan Doyle

278.

"Quando existem orgulho e prazer de trabalhar em uma empresa, os resultados são
consequências. " * Edson Vaz Musa
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279.

"Homem algum, por mais conhecimentos que tenha, pode ser chamado de culto
enquanto existir uma brecha entre seu saber e seu modo de viver." * S. C. Powys

280.

"Pense como homem de ação e haja como homem pensador." * Henri Louis Bérgson

281.

"Os inovadores bem-sucedidos usam tanto o lado direito como o lado esquerdo do
cérebro. Eles deitam os olhos em números e em pessoas." * Peter Drucker

282.

"Adapta-se ou desaparece: é o ditame inexorável da natureza, hoje como ontem."
* H.G. Wells

283.

"Toda empresa tem duas estruturas organizacionais. Uma é a que está escrita. A outra é
o relacionamento diário com seus funcionários." * Haolda Genen e Alvin Moscow

284.

"O comportamento é função da pessoa e do ambiente." * Kurt Lewin

285.

"O problema é que, se você não arrisca nada, o risco é ainda maior." * Erica Jong

286.

"Me preparei e algum dia terei minha oportunidade." * Abrahan Lincoln

287.

"A intuição vem exatamente no momento de transição entre o trabalho e o repouso."
* Rollo Mayo

288.

"A inteligência anula o destino. No entanto, o homem que pensa é livre." * Ralph
Waldo Emerson

289.

"A menos que acredite em si mesmo, nada fará; este é o caminho do sucesso." * Jonh
D. Rockfeller Jr.

290.

"Quando mudam os acontecimentos, mudo de ideia." * Keynes

291.

"Criatividade e padronização não são mutuamente excludentes, ao contrário, são
mutuamente complementares." * Yoshio Kondo

292.

"Para mudar nossos hábitos, primeiro temos que assumir o compromisso profundo de
pagar o preço que for necessário." * William James

293.

"Deixe que cada um faça o melhor que pode." * Shakespeare

294.

"Qualquer pessoa que tenha lido a história da humanidade aprendeu que a
desobediência é a virtude original do homem." * Oscar Wilde

295.

"A liberdade não morrerá enquanto os homens morrerem por ela." * Charles Chaplin
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296.

"Ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer pouco."
* Edmund Burke

297.

"O poder flui até aquele que tem conhecimento." * Elbert Hubbard

298.

“Quando estiver feliz sorria, quando estiver triste sorria também. Você é o que pensa
que é.” * Humberto Vallim

299.

"A grandeza do caráter se mede com a força inconsciente de sua moralidade." * Chales
Rivet

300.

"Um bom exemplo é o melhor discurso." * Thomas Fuller

301.

"A coisa mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção na
qual nos movemos." * Oliver Wendell Holmes

302.

"Toda empresa precisa de gente que erra, que não tem medo de errar e que aprenda com
o erro." * Bill Gates

303.

"Nunca negociemos sem medo, mas nunca tenhamos medo de negociar. " * John F.
Kennedy

304.

"É um grande privilégio viver uma vida difícil." * Indira Gandhi

305.

"Capacidade de adaptação é uma das virtudes exigidas dos candidatos à sobrevivência
na economia globalizada. " * Eugenio Staub

306.

"A ausência de alternativas torna as mentes duras espantosamente claras." * Henry
Kissinger

307.

"Toda a vida é educação e todo mundo é sempre professor e aluno." * Maslow

308.

"A solidão não existe para uma pessoa que escuta a si mesma." * Célio de Castro

309.

"Ser negativo com relação ao futuro significa não aproveitar a vida." * Joey Ramone

310.

"Como são numerosas as coisas sem as quais posso passar." * Sócrates

311.

"O ser humano gasta sua vida justificando o passado, reclamando do presente e temendo
o futuro." * Antoine Rivarol

312.

"Loucura é fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes." * Ana
Abrantes
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313.

"A máquina conquistou o homem. O homem se tornou máquina. Funciona e não vive
mais." * Gandhi

314.

"Ler sem pensar é uma ocupação inútil." * Confúcio

315.

"Não se pode planejar o futuro seguindo o passado." * Edmund Burke

316.

"Quando você vê um negócio bem-sucedido é porque alguém, algum dia, tomou uma
decisão corajosa." * Peter Drucker

317.

"A consciência é a intérprete da vida." * Karl Barth

318.

"Às vezes olhamos tanto para uma porta que se fecha que só muito tarde vemos a porta
que está aberta." * Alexander Graham Bell

319.

"Estou totalmente convencido de que as fontes de melhoramento são ilimitadas."
* Nemoto

320.

"Não precisamos temer as crises. Elas podem ser desastrosas, mas podem ser benéficas.
Tudo depende da nossa capacidade de mudar." * Paulo. C. Moura

321.

"Aquele que sabe falar, sabe também quando fazê-lo." * Arquimedes

322.

"As pessoas mudam através do que alcançam." * Wystan Hugh Auden

323.

"Há certas coisas que, para sabê-las bem, não basta havê-las aprendido." * Sêneca

324.

"As empresas precisam não ser conformadas, pois é a insatisfação que gera o desejo de
progresso e que induz ao esforço de mudança." * Paulo C. Moura

325.

"A riqueza pessoal nunca foi importante pra mim. O que importa é a equipe de pessoas
com quem trabalho." * George Davies

326.

"O preço do sucesso não precisa custar uma vida desperdiçada em relações interpessoais
insatisfatórias." * Fernando Pires de Morais

327.

"Líder é aquele que tem infinita necessidade dos outros." * Antoine de Saint-Exupéry

328.

"A razão por que a preocupação mata mais gente do que o trabalho é que mais gente se
preocupa do que trabalha." * Robert Frost

329.

"Nada há de permanente, a não ser a mudança." * Heráclito
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330.

"Não somos atores do processo de mudança. Somos autores." * Marco Aurélio Ferreira
Vianna

331.

"Quando o trabalho é um prazer, a vida é alegria. Quando o trabalho é um dever, a vida
é escravidão." * Maxin Gorky

332.

"O segredo do sucesso não é prever o futuro. É preparar-se para um futuro que não pode
ser previsto." * Michel Hammer

333.

"Para ser bem sucedido, a primeira coisa a fazer é se apaixonar pelo seu trabalho."
* Mary Lauretta

334.

"Somente está isento do fracasso aquele que não faz esforço." * Richard Whateley

335.

"Criatividade é a possibilidade de se estar sempre renascendo." * Ana Abrantes

336.

"Não basta saber. Sem aplicar o saber; não basta querer, é preciso atuar." * Goethe

337.

"Lembrai-vos de que muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz." * Marco
Aurélio

338.

"Tudo é novo quando se olha de outra forma." * Vicente Huidobro

339.

"É tentando o impossível que se realiza o possível." * Henri Barbusse

340.

"Um líder é um negociante de esperanças." * Napoleão Bonaparte

341.

"Somente uma vida a serviço dos demais vale a pena ser vivida." * Albert Einstein

342.

"O que é importante para nós pode não ser importante para outra pessoa." * Harvey
Robbins e Michael Finley

343.

"Não é difícil tomar decisões quando conheces quais são teus valores." * Roy Disney

344.

"Não é tanto os fatos em si o que conta e, sim, sua interpretação." * Bogue

345.

"Os que utilizam mal seu tempo são os primeiros a queixar-se de sua brevidade." * Jean
de La Bruyere

346.

"O que parece estranho hoje, pode virar norma de conduta amanhã." * Steven Skov Holt

347.

"Ser capaz de olhar para sua vida passada com satisfação é viver duas vezes." * Marcial

348.

"O salto criativo está em armar uma nova unidade, exatamente ali onde se imaginava
que nada existiria." * Horário Fiorini
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349.

“Quanto estiver errado mude logo de caminho. Não é preciso comer um ovo podre todo
para saber que ele esta podre.” * Humberto Vallim

350.

"Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando desvia os seus olhos da
sua meta." * Henry Ford

351.

"Não há mérito maior do que aproveitar a oportunidade em todas as coisas." * Píndaro

352.

"A mudança pode ser difícil, mas qual é a alternativa?" * Hunt

353.

"É na limitação que se revela o mestre." * Goethe

354.

"Há pessoas que amam o poder e outras que têm o poder de amar." * Bob Marley

355.

"As pessoas são atraídas pelo carisma positivo do espírito empreendedor." * Bill Fitz
Patrick

356.

"Profissional nota 10 é aquele que acrescenta dois pontos de esforço, três pontos de
talento e cinco pontos de caráter." * Roland Barthes

357.

"Temos que ousar, voltar a ousar e continuar a ousar." * Georges Jacques Danton

358.

"Se existe uma forma de fazer melhor... descubra-a." * Thomas Edison

359.

"Viver bem é simples mas não é fácil. Esta é a minha filosofia de vida." * Henrique
Meirelles

360.

"Inovação é uma mudança específica, deliberada, nova, que se considera mais eficaz na
realização dos objetivos de um sistema." * Mattew B. Miles

361.

"Não podemos fazer tudo imediatamente, mas podemos fazer alguma coisa desde já."
* Calvin Coolidge

362.

"Quem disse que as pessoas não gostam de mudança? O que elas não esperam é serem
forçadas a mudar." * Arian Ward

363.

"A gestão ambiental é uma ferramenta fundamental para a melhoria da qualidade de
vida." * Eugênio Singer

364.

"Nunca saberás o bastante enquanto não souberes o que é o bastante." * William Blake

365.

"Numa sociedade com base no conhecimento, por definição é necessário que você seja
estudante a vida toda." * Tom Peters
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366.

"Podemos ser cultos pela cultura dos outros, mas não podemos ser sábios pela sabedoria
dos outros." * Michel Eyquem de Montaigne

367.

"O que temos que aprender a fazer, aprendemos fazendo." * Aristóteles

368.

"A felicidade é a consciência do seu próprio desenvolvimento." * Alexander Lowen

369.

"Os primeiros erros são de quem os comete. Os demais são de quem os permite."
* Thomas Fuller

370.

"A escolha das lideranças determinará, durante anos, a estratégia e o clima
organizacional das empresas." * Peter Senge

371.

"O desafio das lideranças está em perceber o surgimento da força da mudança e em
acompanhar o seu movimento." * Willis Harmman

372.

"Só fechar um punhado de pessoas numa sala não faz um time." * Gitlow e Gitlow

373.

"Podemos ter chegado em diferentes navios, mas hoje estamos todos no mesmo barco."
* Martin Luther King

374.

"Uma instituição é como uma canção; não é formada por sons individuais, mas pelas
relações entre eles." * Peter Drucker

375.

"Para ser um bom conversador, basta seguir uma só regra: aprender a ouvir. "
* Christopher Morley

376.

"Liderança e aprendizagem são indispensáveis um ao outro." * John F. Kennedy

377.

"Se o importante é competir, o fundamental é cooperar." * Fábio Brotto

378.

"Há sempre uma solução quando são ouvidos todos os lados da questão." * Alexis de
Tocqueville

379.

"Visão sem ação sem ação é devaneio. Ação sem visão é pesadelo." * Pensamento
Japonês

380.

"A arte da conversação está em escutar." * Malcolm Forbes

381.

"Hoje em dia não se sabe falar porque não se sabe escutar." * Jules Renard

382.

"A boa educação de um homem é a sua melhor garantia contra a má educação dos
outros." * Lord Chesterfield
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383.

"Sê mais sábio que os outros se puderes, mas não diga isso a eles." * Lord Chesterfield

384.

"Cego é o homem que enxerga somente sua imagem no espelho." * Ana Maria B. Gil

385.

"Ler é para a mente o que os exercícios são para o corpo." * Richard Steele

386.

"Acredito que, em última análise, a função do líder é espalhar esperança." * Bob Calvin

387.

"As companhias mais admiradas e mais rentáveis compartilham de um denominador
comum: pessoas felizes." * Richard Whiteley

388.

"O segredo da felicidade não está em fazer sempre o que se quer, mas em querer sempre
o que se faz." * León Nicolaievich Tolstoi

389.

"Não se consegue nada sem entusiasmo." * Ralph Waldo Emerson

390.

"Faça seu trabalho com todo o seu coração e você será bem-sucedido." * Elbert
Hubbard

391.

"Aperfeiçoar é pensar sem restrições. Pensar sem restrições é pensar criativamente."
* Ackoff

392.

"A melhor maneira de ter uma boa idéia é ter muitas." * Limus Pauling

393.

"O talento sem gênio é pouca coisa, o gênio sem talento não é nada." * Paul Valéry

394.

"Descobrir consiste em ver o que todo mundo viu e conseguir ver o que ninguém viu."
* Albert Szent-Györgyi

395.

"Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário
construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic." * Luís
Fernando Veríssimo

396.

"Meu trabalho pode ser apenas uma gota no oceano, porém este poderia ser bem menor
sem ela." * Madre Tereza de Calcutá

397.

"A verdade é o melhor ataque e a melhor defesa." * Luís Toledo

398.

"O segredo do sucesso na vida é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir."
* Disraelli

399.

"Sonhar é importante, mas estar preparado é vital." * Joe Paterno
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400.

"Deus deu ao homem dois ouvidos, mas apenas uma boca, para que ele ouça duas vezes
mais do que fala." * Robert Austin

401.

“MOTAR pra viver, viver pra MOTAR.” * Humberto Vallim

402.

“MOTAR é simplesmente ANDAR DE MOTO.” * Humberto Vallim

403.

"Quem teme perguntar, se envergonha de aprender." * Joseph Staker

404.

"A qualidade não reside nas coisas nem nas pessoas, mas nas relações entre elas."
* Rachel Regis

405.

"Nada neste mundo é tão oportuno quanto uma idéia que chega na hora certa." * Vitor
Hugo

406.

"Ter uma boa idéia não é nada até que você a realize." * Roberto Shinyashiki

407.

"Procure parecer aos outros o que você é na realidade." * A. Ether

408.

"Nosso alvo na vida deveria ser não o de ultrapassar os outros, mas o de nos ultrapassar
a nós mesmos." * M. J. Babock

409.

"O homem nasceu para o sucesso e não para o fracasso." * Henry David Thoreau

410.

"No fundo, são as relações com as pessoas o que dá valor à vida." * Guillermo von
Humboldt

411.

"Treinar funcionários não é mais luxo. É uma necessidade." * Keki Bhote

412.

"O segredo do sucesso na vida é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir."
* Robert Hasse

413.

"Você só pode liderar quando você próprio está interessado." * Lachlan Mclean

414.

"O tempo é uma arma estratégica equivalente a dinheiro, produtividade, qualidade e até
inovação." * George Stalk Jr.

415.

"Conhecimento é, em si mesmo, poder." * Francis Bacon

416.

"Na vida há algo pior do que o fracasso: não ter tentado nada." * Franklin Delano
Roosevelt

417.

"Se a única ferramenta que você tem é um martelo, para você tudo começa a se parecer
com um prego." * Maslow
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418.

"Os únicos limites são os da sua própria visão." * James Broughton

419.

"Há quem passe pelo bosque e só veja a lenha para a fogueira." * Tolstoi

420.

"A pessoa deveria se auto-examinar por bastante tempo, antes de pensar em condenar os
outros. " * Molière

421.

"A mentira nunca vive o suficiente para envelhecer." * Sócrates

422.

"Faça algo e, se não conseguir, faça outra coisa. Mas, acima de tudo, tente algo."
* Franklin Delano Roosevelt

423.

"O que pode mudar seu pensamento pode mudar seu destino." * Stephen Covey

424.

"A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo." * Merleau Ponty

425.

"Cultura é o aproveitamento social da inteligência." * Gabriel Garcia Marques

426.

"Ninguém consegue sabotar um programa de qualidade mais depressa do que um líder
que não se engaja." * George Kent

427.

"Qualquer pessoa que negocia contra o relógio leva desvantagem." * Giampaolo
Baglioni

428.

"É preciso que a cultura organizacional valorize os funcionários e os trate como pessoas
competentes, sérias e adultas." * M.D. Silva

429.

"Cada um pensa em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo."
* Shakespeare

430.

"Posso porque acredito que posso." * Virgílio

431.

"Dar é uma forma inteligente de receber." * Hilário S. Benchimol

432.

"São os sentimentos e não o intelecto que determinam as opiniões. " * Herbert Spencer

433.

"Às vezes temos que passar por uma experiência negativa para depois vencer." * Javier
Frana

434.

"A chave do sucesso na vida é o conhecimento do valor das coisas." * John Boyle
O’Reilly

435.

"Independentemente da habilidade e criatividade do gerente, o gerenciamento de
pessoas só tem sucesso se elas cooperam" * Glasser
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436.

"O treinamento transforma as boas intenções em bons resultados." * Thomaz Berry

437.

"Faça algo e, se não conseguir, faça outra coisa. Mas, acima de tudo, tente algo."
* Franklin Delano Roosevelt

438.

"A fortuna fica ao lado daquele que ousa." * Virgílio

439.

"Tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia." * Leonardo da Vinci

440.

"Por que cometer erros antigos, se há tantos erros novos a escolher?" * Denoth Speed

441.

"O egoísmo não é o amor próprio, mas uma paixão desordenada de si mesmo."
* Aristóteles

442.

"Prometemos de acordo com nossas esperanças e agimos conforme nossos receios."
* Duque Le Roche Foucauld

443.

"O essencial na aprendizagem é a vontade de aprender." * F.W. Sanderson

444.

"A regra de ouro é que não existe regra de ouro." * Bernard Shaw

445.

"A arte de ser ora audacioso, ora prudente é a arte de vencer." * Napoleão Bonaparte

446.

"Um superior que trabalha no seu próprio desenvolvimento constitui um exemplo quase
irresistível." * Peter Drucker

447.

"Viva como se fosses morrer amanhã. Aprenda como se fosses viver para sempre."
* Mahatma Gandhi

448.

"Experiência não é o que nos acontece, mas o que fazemos com aquilo que nos
acontece. " * Aldous Huxley

449.

"Se você acha que a educação é cara, tenha coragem de experimentar a ignorância."
* Derek Bok

450.

"O homem que comete um erro e não o corrige está cometendo outro erro." * Confúcio

451.

"Só as grandes crenças propiciam grandes emoções." * Honoré de Balzac

452.

"É preciso ser um sábio para reconhecer outro." * Xenofanes

453.

"Não são as ervas que matam a semente boa e sim a negligência do camponês."
* Confúcio
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454.

"A água que não corre forma um pântano; a mente que não trabalha forma um tolo."
* Victor Hugo

455.

"Aprenda com as massas; depois, ensine-as." * Mao Tse-tung

456.

"Aquiles ou Homero? O que você prefere ser – um vencedor olímpico ou aquele que
anuncia a vitória?" * Temístocles

457.

"Tudo que possas ou sonhas fazer, comece. A audácia contém gênio, poder e magia."
* Goethe

458.

"Os que renunciam são, em maior número, aqueles que mais fracassam. " * Henry Ford

459.

"A vida é mais importante do que a gente pensa; basta aceitar o impossível, dispensar o
indispensável e suportar o intolerável. " * Kathleen Norris

460.

"Somos responsáveis não só pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de
fazer. " * Moliére

461.

"O orgulho devora a si mesmo." * William Shakespeare

462.

"Enviar uma carta é um bom meio de ir a algum lugar sem mover nada a não ser o
coração." * Phillis Theroux

463.

"Enquanto o poço não seca, não sabemos dar valor à água." * Thomaz Fuller

464.

"Os professores abrem a porta, mas você precisa entrar sozinho." * Provérbio Chinês

465.

"Não há mestre que não possa ser aluno." * Baltazar Gracián

466.

"Jamais deveis menosprezar em demasia uma opinião contrária à vossa." * Arthur Graf

467.

"Nada nos engana tanto como a nossa própria opinião." * Leonardo da Vinci

468.

"A direção é mais importante do que a velocidade." * Roberto Scaringella

469.

"As invenções são resultado de um trabalho teimoso." * Santos Dumont

470.

"Não existe maneira certa de fazer uma coisa errada." * Kenneth Blanchard

471.

"Você é seu maior patrimônio." * Louise Hay

472.

"Para ter talento, é preciso estar convencido de que se possui." * Gustave Flaubert

473.

"Todo mundo é ignorante, só que em assuntos diferentes." * Will Rogers

474.

"Sou uma parte de tudo aquilo que encontrei no meu caminho." * Alfred Tennyson
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475.

"Sabemos o que somos, mas não o que poderemos ser." * William Shakespeare

476.

"Todos os erros humanos são impaciência, uma interrupção prematura de um trabalho
metódico." * Franz Kafka

477.

"Um homem é um sucesso se pula da cama de manhã e vai dormir à noite, e nesse meio
tempo faz o que gosta." * Bob Dylan

478.

"Tudo é relativo, exceto o infinito." * Duque de Lévis

479.

"O que vale no ser humano é a sua capacidade de insatisfação." * José Ortega y Garret

480.

"Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato que não aceita mais
conselho." * Eclesiastes 4,13

481.

"É melhor e mais seguro uma paz certa, que uma vitória esperada." * Tito Lívio

482.

"Ninguém pode mudar sua natureza, mas todos podem melhorá-la." * Émile-Auguste
Chartier Alain

483.

"A mente é sua própria área. E, em si mesma, ela pode fazer do Paraíso o inferno e do
Inferno, o paraíso." * John Milton

484.

"Tudo vale a pena quando a alma não é pequena." * Fernando Pessoa

485.

"O mais importante não é o número de idéias agrupadas em sua mente, mas o vínculo
que as une." * Titu Maiorescu

486.

"É sempre aconselhável perceber claramente nossa ignorância." * Charles Darwin

487.

"Saber escolher o tempo é saber economizar o tempo. " * Francis Bacon

488.

"Um homem é conhecido pela companhia que evita." * Anônimo

489.

"Somente sobreviveram os livros que mereciam durar." * Ralph Waldo Emerson

490.

"As melhores ideias são propriedade de todos." * Sêneca

491.

"O aumento da sabedoria pode ser medido com exatidão pela diminuição do mau
humor." * Friedrich Wilhelm Nietzsche

492.

"A palavra é um dom de todos; a sabedoria cabe a poucos." * Catão

493.

"Se duas pessoas fazem a mesma coisa, não é a mesma coisa." * Terêncio

494.

"Os eventos futuros projetam sua sombra muito antes." * Cícero
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495.

"Não são os grandes planos que dão certo; são os pequenos detalhes." * Stephen Kanitz

496.

"O homem não é produto das circunstâncias. As circunstâncias são produto dos
homens." * Benjamin Disraeli

497.

"Saber é ver em nós mesmos." * Joseph Joubert

498.

"A natureza e os livros pertencem aos olhos que os vêem." * Ralph Waldo Emerson

499.

"Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro." * Sigmund
Freud

500.

"A luz é para todos os olhos, mas nem todos os olhos são para a luz." * E.
Feuchtersleben

501.

"Sabedoria é saber o que fazer; virtude é fazer." * David Starr Jordan

502.

"Morrer por uma causa não faz com que essa causa seja justa." * Henry de Montherlant

503.

"A esperança é o bem que mais se consome e aquele que menos se esgota." * Octave
Feuillet

504.

"O gênero humano sobrevive graças a alguns homens." * Lucano

505.

"A oportunidade apresenta-se tarde e desaparece com rapidez." * Pubilius Syrus

506.

"Um mau começo leva a um mau final." * Eurípides

507.

"Quem está descontente dos outros está descontente de si mesmo." * Émile-Auguste
Chartier Alain

508.

"Basta um minuto para fazer um herói; mas é necessária uma vida inteira para fazer um
homem de bem." * Paul Brulat

509.

"O dia mais desperdiçado de todos é aquele no qual não demos uma risada." * Nicolas
Chamfort

510.

"Não devemos contar a idade pelos anos, mas pelos procedimentos." * Sêneca

511.

"Até a morte, tudo é vida." * Miguel de Cervantes

512.

"Todos os livros podem ser divididos em duas classes: os do momento e os de todos os
tempos." * John Ruskin

513.

"A chave para participar de negócios globais é estar lá." * Charles Miller
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514.

"Afinal de contas, o trabalho é ainda a melhor maneira de escamotear a vida."
* Gustave Flaubert

515.

"Muitos dos grandes homens são apenas questão de oportunidade. " * Victoriano
Garcia Marti

516.

"No passado está a história do futuro." * Jean Donoso Cortés

517.

"O fracasso é a oportunidade de se começar de novo inteligentemente." * Henry Ford

518.

"Resiste-se melhor à adversidade do que à prosperidade." * Victor Hugo

519.

"O único homem que não erra é aquele que nunca fez nada." * Franklin Delano
Roosevelt

520.

"O que não se compreende não se possui." * Johann Wolfgang von Goethe

521.

"A vida necessita de pausas. " * Carlos Drummond de Andrade

522.

"Um livro pode ser nosso sem nos pertencer. Só um livro lido nos pertence realmente."
* Eno Teodoro Wanke

523.

"O futuro não pertence a ninguém. Não há precursores, apenas há atrasados." * Jean
Cocteau

524.

"Deixe que os outros elogiem os tempos antigos; estou muito feliz por ter nascido
agora!" * Ouvídio

525.

"Tem-se, apesar de tudo, a idade que se apresenta no rosto." * Émile Augier

526.

"Trabalha muito quem nada deixa para amanhã." * Baltasar Graciãn

527.

"Não basta ser um grande homem, é preciso sê-lo no bom momento." * Georges
Pompidou

528.

"Não se pode ter maior domínio do que o exercício sobre si mesmo." * Leonardo da
Vinci

529.

"O homem instruído tem sempre riqueza em si mesmo." * Fedro

530.

"A doutrina ensina mais em um ano do que a experiência em vinte." * Roger Ascham

531.

"Tudo o que você diz fala de você. Principalmente quando fala do outro." * Paul Valéry

532.

"Longo é o caminho ensinado pela teoria, curto e eficaz, o do exemplo." * Sêneca
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533.

"Quando a sorte nos exime de trabalho, a natureza nos presenteia com tempo."
* Antoine Rivarol

534.

"Para conhecer os homens é preciso vê-los atuar." * Jean-Jacques Rousseau

535.

"Pequenas coisas só afetam as mentes pequenas." * Benjamin Disraeli

536.

"Se cada um se ocupasse de seu trabalho, o mundo daria suas voltas com maior
rapidez." * Lewis Carroll

537.

"O discurso é a imagem das ações." * Sólon

538.

"Só as grandes crenças proporcionam grandes emoções." * Honoré de Balzac

539.

"De querer ser a crer que já se é, vai uma distância do trágico ao cômico." * José
Ortega y Gasset

540.

"Se você não espera o inesperado, não o encontrará, pois ele não se chega nem por
pesquisa nem por trilha." * Heráclito

541.

"Quem ri por último, perdeu todo o tempo que passou sem rir." * Eno Teodoro Wanke

542.

"Uma nova idéia surge da comparação de duas coisas que se não haviam comparado."
* Helvetius

543.

"Sabedoria é saber o que fazer; virtude é saber fazê-lo." * L.A. Dias da Silva

544.

"Numa grande alma, tudo é grande." * Blaise Pascal

545.

"Não há mais nenhuma razão objetiva para que os humanos sofram aqui na Terra."
* Oscar Quiroga

546.

"Um corpo débil debilita o espírito." * Jean-Jacques Rousseau

547.

"O universo é a mudança, a vida é o que o pensamento faz desta mudança." * Marco
Aurélio

548.

"O revolucionário não se rebela contra os abusos e sim contra os usos." * José Ortega y
Gasset

549.

"Ao envelhecer, ficamos mais loucos e mais sábios." * Duque François de la
Rochefoucauld

550.

"Um homem arqueiro acerta o alvo antes de ter disparado." * Zhao Buzhi
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551.

"Progresso é a realização de utopias." * Oscar Wilde

552.

"Se não se pode perdoar, não vale a pena vencer. " * Victor Hugo

553.

"A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim." * Mano Brown

554.

"Pode-se ser mais esperto do que outra pessoa, mas não do que todas as outras."
* Duque François de la Rochefoucauld

555.

"Aparentar ter competência é tão importante quanto a própria competência." * Chuck
Lieppe

556.

"Não confunda jamais conhecimento com sabedoria. Um ajuda a ganhar a vida, o outro
a construir uma vida." * Sandra Carey

557.

"De nada adianta correr: é preciso partir no momento preciso." * Jean de la Fontaine

558.

"Nunca poderei planejar o futuro pelo passado." * Edmond Burke

559.

"Não se deve imitar somente um, ainda que seja o mais sábio." * Sêneca

560.

"O bom, se é conciso, é duas vezes bom." * Baltasar Gracián

561.

"Mude seus pensamentos e estará mudando seu mundo." * Norman Vicent Pearle

562.

"Antever sucessos é grandioso, antever insucessos, mais ainda." * Lúcia Maria
Andrade Maia

563.

"Muitas vezes é melhor perder os vinhedos do que brigar por eles." * Michel de
Montaigne

564.

"Se você lembrar que um problema existe, certamente será encarregado de resolvê-lo. "
* Isu Fang

565.

"A sorte faz os parentes, a escolha faz os amigos." * Padre Jacques Delille

566.

"Se dois homens no mesmo trabalho concordam o tempo todo, um deles é demais."
* Darryl F. Zanuck

567.

"Toda saída é a entrada para algum lugar." * Tom Stoppard

568.

"Cada um é responsável pelo seu próprio naufrágio." * Lucano

569.

"Mais vale agir sem arrependimento do que se arrepender de não ter feito nada."
* Boccacio
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570.

"Não importa saber onde nasceste, mas o que tu és." * Cícero

571.

"Todo homem, por natureza, quer saber." * Aristóteles

572.

"A juventude é uma qualidade, e não uma questão de circunstância." * Frank Lloyd
Wright

573.

"Não se pode conhecer "muitos" sem o "um"." * Platão

574.

"Todo homem tem horas de criança, e infeliz daquele que não as tem." * M. Menendez
y Pelayo

575.

"Nada há e inútil para as pessoas de bom senso." * Jean de la Fontaine

576.

"Em um Universo que já tem 10 ou 15 bilhões de anos, estamos constantemente
esbarrando em surpresas." * Carl Sagan

577.

"Lucro é subproduto das coisas bem-feitas." * Philipp Kotler

578.

"A má informação é mais desesperadora que a falta de informação. " * Charles Caleb
Colton

579.

"Um homem que não lê bons livros não leva vantagem alguma sobre o homem que não
sabe lê-los." * Mark Twain

580.

"Existem ocasiões em que, sem dúvida, é melhor ter prejuízo do que lucro." * Plauto

581.

"Gênio é a habilidade de reduzir o que é complicado a algo simples." * C.W. Ceran

582.

"As oportunidades são como o nascer do sol, se você esperar demais, vai perdê-las."
* William Arthur Ward

583.

"O objeto em si não conta; importa a maneira como é apresentado." * Raoul Dufy

584.

"Todo nosso conhecimento tem princípio nos sentimentos." * Leonardo da Vinci

585.

"São as palavras e as fórmulas, mais do que a razão, que criam a maioria dos nossos
julgamentos." * Gustave le Bon

586.

"O passado e o futuro nada são se comparados à severidade do hoje." * Adelaide Ann
Procter

587.

"Durante o primeiro período de um homem, o perigo é não correr riscos. " * Sören
Kierkegaard
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588.

"Tenha cuidado com o dia seguinte ao êxito!" * Titu Maiorescu

589.

"O estilo não é mais do que ordem e movimento que aplicamos aos pensamentos."
* Conde de Buffon

590.

"A história das civilizações é uma sucessão de abismos em que toneladas de
conhecimento desaparecem. " * Umberto Eco

591.

"A juventude não é uma época da vida, é um estado de espírito. " * Samuel Ullman

592.

"Quando um trabalho fala por si, não interrompa." * Henry J. Kaiser

593.

"Os anos ensinam muitas coisas que os dias jamais chegam a conhecer. " * Ralph
Waldo Emerson

594.

"Há sempre um momento na infância quando a porta se abre e o futuro entra. "
* Graham Greene

595.

"Um país se faz de homens e de livros." * Monteiro Lobato

596.

"A experiência é uma chama que só ilumina queimando." * Benito Pérez Galdós

597.

"Mil pensamentos juntos não têm o peso de um só pensamento isolado." * Gabrielle
D'Annunzio

598.

"Se você não for melhor que hoje no dia de amanhã, então para que você precisa do
amanhã? " * Rabbi Nahman de Brastslav

599.

"Lembre-se de que os vencedores fazem aquilo que os perdedores não querem fazer."
* H. Jackson Brown Jr

600.

"Mesmo no trono mais alto do mundo só se senta uma pessoa." * Michel de Montaigne

601.

"O sol nasce para todos. Mas a maioria prefere dormir um pouco mais." * Eno Teodoro
Wanker

602.

“Aquele que procura uma fórmula fácil para o sucesso, encontra somente o fracasso.” *
Barbara Vallim

603.

"O pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade, o otimista, a oportunidade em
cada dificuldade." * Albert Flanders
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604.

"Os que são incapazes de recordar o passado são condenados a repeti-lo." * George
Santayana

605.

"A educação deve ser prioridade acima de todas as prioridades." * Sam Nujoma

606.

"As crianças encontram tudo em nada. Os homens encontram nada em tudo. "
* Giacomo Leopardi

607.

"O plano que não pode ser mudado não presta." * Pubilius Syrus

608.

"Domar o tempo não é matá-lo, é vivê-lo." * Afonso Arinos

609.

"A paciência é o melhor remédio para qualquer problema." * Plauto

610.

"Tudo acontece por causa do conflito e da necessidade." * Heráclito

611.

"Sou demasiadamente velho para censurar, mas bastante jovem para atuar." * Johann
Wolfgang Goeth

612.

"A sorte para ter talento não é suficiente, é preciso também ter talento para a sorte."
* Hector Berlioz

613.

"Você faz suas escolhas, e suas escolhas fazem você." * Steve Beckman

614.

"O ideal é não esperar pelo tempo ideal." * Daniel Dantas

615.

"Pela obra se conhece o autor." * Jean de la Fontaine

616.

"O medo é natural no prudente, e sabê-lo vencer é ser valente." * Alonso de Ercilla

617.

"Eu sempre me preparo para o fracasso e acabo surpreendido pelo sucesso." * Steven
Spielberg

618.

"Tudo vem quando você vai atrás." * Silvia Duailib

619.

"Os vencedores sempre fazem mais, muito mais que o suficiente." * Stan Rapp e Tom
Collins

620.

"Ou eu encontro um caminho ou eu o faço." * Philip Sidney

621.

"As pessoas da sociedade supõem saber de tudo sem nada ter aprendido. " * JeanBaptiste Poquelin Molière

622.

"Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade." * Elmer
Letterman
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623.

"Quem sabe aproveitar a ocasião é um homem de oportunidade." * Johann Wolfgang
von Goethe

624.

"Meu interesse está no futuro, pois é lá que vou passar o resto de minha vida."
* Charles Kettering

625.

"Quem na vida nunca foi louco nunca foi sábio." * Heinrich Heine

626.

"Negócios baseiam-se no segredo, mas o sucesso tem base na cooperação." * John H.
Patterson

627.

"Alcançou muito sucesso aquele que viveu bem, riu com freqüência e amou muito."
* Bessie Stanley

628.

"O tempo é o único capital de quem só possui a fortuna de sua inteligência." * Honoré
de Balzac

629.

"De todos os caminhos que conduzem à riqueza, os mais seguros são a perseverança e o
trabalho." * Luis Reybaud

630.

"Pessimista é aquela pessoa que reclama do barulho enquanto a oportunidade bate à
porta." * Michel Levine

631.

"A força não tem lugar onde se precisa de talentos." * Heródoto

632.

"As oportunidades fazem-nos conhecer os outros e ainda mais a nós mesmos."
* François de la Rochefouncauld

633.

"Não faça do seu cargo uma arma; a vítima pode ser você." * A. Leonelli

634.

"A miopia intelectual é a mais constante geradora do egoísmo." * Rui Barbosa

635.

"Sou tão competitivo que, se não houver concorrentes, disputo comigo mesmo."
* Marcelo Apovian

636.

"Às vezes, só uma mudança de ponto de vista é suficiente para transformar uma
obrigação cansativa numa interessante oportunidade." * Albert Flanders

637.

"Que sentido tem corrermos quando estamos no sentido errado?" * Provérbio Alemão

638.

"Pense como uma pessoa de ação e aja como uma pessoa que pensa." * Henri Louis
Bergson
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639.

"O importante é aproveitar o momento e aprender sua duração, pois a vida está nos
olhos de quem sabe ver." * Gabriel G. Márquez

640.

"O mundo não deve ter fronteiras, mas horizontes." * André de Botton

641.

"Depois de ter-se esforçado para conseguir o que quer, conceda-se o tempo para
desfrutá-lo." * S. Brown

642.

"O segredo da criatividade é esconder bem as suas fontes." * Albert Einstein

643.

"Não há calibre que mate uma ideia." * José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru.

644.

"Aquele que pretende ser um líder tem que ser uma ponte." * Provérbio Galês

645.

"Estudo sem pensamento é trabalho perdido; pensamento sem estudo é perigoso."
* Confúcio

646.

"Não conheço a chave para o sucesso, mas a chave para o fracasso é tentar agradar a
todo mundo." * Bill Cosby

647.

"Olhe para seu trabalho como se ele tivesse sido realizado por seu inimigo. Se você olha
para admirá-lo, então está perdido." * Samuel Butler

648.

"Humor é uma afirmação da dignidade, uma declaração da superioridade do homem
frente a tudo aquilo que sofre." * Romain Gary

649.

"Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer!"
* Gandhi

650.

“Pro meu pai, somente os grãos de felicidade e alegria são capazes de aromatizar
sentimentos, embebedar os nossos dias com emoção e brindar com prazer o coração.” *
Luciene Vallim

651.

"Os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que se
planejam." * George C. Marshall

652.

"O teste para uma inteligência de primeira é a capacidade de reter duas ideias opostas ao
mesmo tempo e ainda, manter a capacidade de funcionar." * F. Scott Fitzgerald

653.

"Os talentos atingem metas que ninguém mais pode atingir; os gênios atingem metas
que ninguém jamais consegue ver." * Artur Schopenhauer
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654.

"Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo, apenas, de ficar parado."
* Provérbio chinês

655.

"Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio." * Freud

656.

"Existe gênio, poder e mágica na audácia." * Goethe

657.

"É preciso aprender com a prática, pois, embora você pense que sabe, só terá certeza
depois que experimentar." * Sófocles

658.

"O conformismo é carcereiro da liberdade e inimigo do crescimento." * John Kennedy

659.

"A virtude de uma pessoa mede-se não por ações excepcionais, mas pelos hábitos
cotidianos." * Blaise Pascal

660.

"Nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até
que seja enfrentado." * Helena Besserman Viana

661.

"Trabalhe mais pela eliminação das maldades concretas do que pela realização do bem
imaginário." * Karl Poper

662.

"Somos responsáveis por aquilo que fazemos, o que não fazemos e o que impedimos de
ser feito." * Albert Camus

663.

"Pequenas oportunidades podem ser o começo de grandes empreendimentos."
* Demóstenes

664.

"Um gênio é uma pessoa de talento que faz toda a lição de casa." * Thomaz A. Edison

665.

"Aquele que fala irrefletidamente assemelha-se ao caçador que dispara sem apontar."
* Montesquieu

666.

"Quem decide pode errar, quem não decide já errou." * Karahjan

667.

"Imaginação é a voz do atrevimento" * Henry Miller

668.

"Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço." * Dave Weinbaum

669.

"Para ensinar há uma formalidade a cumprir: saber." * Eça de Queiroz

670.

"Tolo é aquele que naufragou seus navios duas vezes e continua culpando o mar."
* Publilus Syrus

671.

"Olho por olho e o mundo acabará cego." * Gandhi
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672.

"Quando tua mão direita estiver hábil, pinta com a esquerda; quando a esquerda estiver
hábil, pinta com os pés." * Paul Gauguin

673.

"O homem não teria alcançado o possível, se inúmeras vezes não tivesse tentado atingir
o impossível." * Max Weber

674.

"Aquele que vê o mundo aos 50 anos da mesma forma que via aos 20, desperdiçou 30
anos de sua vida." * Muhammed Ali

675.

"Quem não espera vencer, já está vencido." * José de Alencar

676.

"Mais do que qualquer outro fator, é da persistência que o sucesso precisa para
acontecer." * Ralph Marston

677.

"O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é o inatingível. Para os temerosos, o
desconhecido. Para os valentes, a oportunidade." * Victor Hugo

678.

"Paciência e tempo dão mais resultado do que a força e a raiva." * La Fontaine

679.

"Liberdade significa responsabilidade. Por isso tantos a temem." * Bernard Shaw

680.

"Gênio é quem sabe aplicar a arte da oportunidade." * Napoleão Bonaparte

681.

"O fracasso é a oportunidade de se começar de novo, com inteligência." * Henry Ford

682.

"Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos." * Albert
Einstein

683.

"O discernimento consiste em saber até onde podemos ir." * Jean Cocteau

684.

"Para que possam sobreviver, os líderes devem deixar de ser os condutores autoritários
do passado e converter-se em integrantes das equipes do futuro." * Peter Drucker

685.

"Mentes criativas são conhecidas por sobreviver a qualquer tipo de mau aprendizado."
* Anna Freud

686.

"A única moeda verdadeiramente boa e pela qual convém trocar todas as restantes é a
sabedoria." * Platão

687.

"O homem é um imã, e cada detalhe de suas experiências aconteceram porque ele as
atraiu." * Elizabeth Towne
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688.

"O homem aprendeu a escrever os defeitos no bronze e as virtudes na água."
* Beethoven

689.

"Nenhum líder, por maior que seja, pode seguir liderando por muito tempo a não ser que
conquiste vitórias." * Bernard Montgomery

690.

"Sua viagem para a realização é impulsionada pelos objetivos que você determina ao
longo do caminho." * Chérie Carter-Scott

691.

"Existe um tempo para melhorar, para se preparar e planejar; igualmente existe um
tempo para partir para a ação." * Almyr Klink.

692.

"Para alcançar a vitória, você deve colocar seu talento no trabalho e seu gênio na sua
vida." * Oscar Wilde

693.

"Sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas; nunca
haverá o suficiente para a cobiça humana." * Gandhi

694.

"Existe o risco que você não pode jamais correr e existe o risco que você não pode
deixar de correr." * Peter Drucker

695.

"A arte de vencer é a arte de ser ora audacioso, ora prudente." * Napoleão Bonaparte

696.

"A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida
olhando-se para frente." * Soren Kierkegaard

697.

"Nunca diga às pessoas como fazer as coisas. Diga-lhes o que deve ser feito e elas
surpreenderão você com sua engenhosidade." * George Patton

698.

"Reparta o seu conhecimento. É uma forma de alcançar a imortalidade." * Dali Lama

699.

"A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original."
* Albert Einstein

700.

“Que um dia o que existe dentro de nós seja tão importante quanto aquilo
que possuímos dentro do nosso bolso.” * Eliane Vallim

701.

"Não há nada mais vergonhoso do que alguém ser honrado pela fama dos antepassados
e não pelo merecimento próprio." * Platão
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702.

"Melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma, do que ter uma e
não estar preparado." * Whitney Young Jr.

703.

"Se você rouba ideias de um autor, é plágio. Se você rouba de muitos autores, é
pesquisa." * Wilson Mizner

704.

"As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que
precisam e, quando não as encontram, as criam." * Bernard Shaw

705.

"Um problema só surge, quando estão reunidas todas as condições para solucioná-lo."
* Karl Marx

706.

"Em momentos de crise, só a imaginação é mais importante que o conhecimento."
* Albert Einstein

707.

"O único homem que não erra é aquele que nunca fez nada." * Roosevelt

708.

"A primeira lei da natureza é a tolerância - já que temos todos uma porção de erros e
fraquezas." * Voltaire

709.

"Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique
e ninguém que não entenda." * Cecília Meireles

710.

"Defeitos não fazem mal, quando há vontade e poder de os corrigir." * Machado de
Assis

711.

"O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las." * Francis Bacon

712.

"O caminho da virtude não admite pausas: quem não progride, retrocede." * Mary Ward

713.

"O homem verdadeiramente prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto
diz." * Aristóteles

714.

"É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe." * Epíteto

715.

"É preciso menos tempo para fazer algo da maneira certa do que para explicar por que
foi feito da maneira errada." * Henry Longfellow

716.

"Não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e do caos nascem as
estrelas." * Charles Chaplin
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717.

"Se você não perguntar o porquê das coisas, logo estarão perguntando o porquê de
você." * Anônimo

718.

"Aqueles que se sentem satisfeitos sentam-se e nada fazem. Os insatisfeitos são os
únicos benfeitores do mundo." * Walter S. Landor

719.

"Os anos ensinam muitas coisas que os dias jamais chegam a conhecer." * Ralph W.
Emerson

720.

"Estamos sempre preocupados com o que vai acontecer, porque estamos quase sempre
errados sobre o futuro." * Alex Trotman

721.

"A ideia que não envolve perigo, não chega a ser ideia. " * Oscar Wilde

722.

"Ser livre é possuir a si mesmo." * P. Lacordaire

723.

"Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis. Entretanto, são difíceis
porque não ousamos empreendê-las." * Sêneca

724.

"Acredito que somente uma pessoa que nada aprendeu, não modifica suas opiniões."
* Emil Zatopeck

725.

"Quando você precisa tomar uma decisão e não toma, está tomando a decisão de não
fazer nada." * William James

726.

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

727.

"O maior erro que você pode cometer na vida é o de ficar o tempo todo com medo de
cometer algum." * Elbert Hubbard

728.

"Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância." * Sócrates

729.

"Se você está procurando uma grande oportunidade, descubra um grande problema."
* Martinho Lutero

730.

"Experiência não é o que acontece com você, mas o que você fez com o que lhe
aconteceu." * Aldous Huxley

731.

"Nenhum pessimista jamais descobriu o segredo das estrelas, nem velejou a uma terra
inexplorada, nem abriu um novo céu para o espírito humano." * Helen Keller
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732.

"O destino lhe atira uma faca. Cabe a você decidir se a pegará pelo cabo e a usará a seu
favor ou se a pegará pela lâmina e se cortará." * Provérbio Chinês

733.

"Por mais humilde que seja, um bom trabalho inspira uma sensação de vitória." * Jack
Kemp

734.

"As dificuldades, como as montanhas, aplainam-se quando avançamos por elas."
* Émile Zola

735.

"A imaginação é mais importante que o conhecimento." * Albert Einstein

736.

"O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento quando tudo parece
perdido." * W. F. Grenfek

737.

"Trate as pessoas como se elas fossem o que poderiam ser e você as ajudará a se
tornarem aquilo que são capazes de ser." * Goethe

738.

"Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, e não ausência do medo." * Mark
Twain

739.

"Escolha o trabalho de que gostas e não terás de trabalhar um único dia em tua vida."
* Confucio

740.

"O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos." * Eleanor
Roosevelt

741.

"O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não." * Gandhi

742.

"O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário." * Albert Einstein

743.

"Se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore, passaria seis afiando meu machado."
* Abraham Lincoln

744.

"O covarde nunca tenta, o fracassado nunca termina e o vencedor nunca desiste."
* Norman Vicent Peale

745.

"Não possuir algumas das coisas que desejamos é parte indispensável da felicidade."
* Bertrand Russel

746.

"O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos." * Lao Tsé
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747.

"Pensar em fazer grandes coisas é o melhor pretexto para não fazer as pequenas."
* Jacinto Benavente

748.

"O mundo é um belo livro, mas pouco útil para quem não sabe ler." * Carlo Goldoni

749.

"É impossível haver progresso sem mudança e, quem não consegue mudar a si mesmo,
não muda coisa alguma." * George Bernard Shaw

750.

"A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido, não na vitória
propriamente dita." * Ghandi

751.

"A experiência é uma professora muito severa porque primeiro ela aplica a prova e,
somente após, vem a lição." * Vernon Law

752.

"Não somos o que a sociedade e o acaso fizeram de nós, e sim o que escolhemos ser,
desde o mais profundo do nosso ser." * Peter Koestenbaum

753.

"Para ser Ser Humano não basta ser humano. É preciso ser Ser Humano." * Otoni
Caribé da Cunha

754.

"As pessoas são solitárias porque constroem paredes ao invés de pontes." * Joseph
Newton

755.

"O sábio antevê o perigo e protege-se, mas os imprudentes passam e sofrem as
consequências." * Provérbio 22:3

756.

"Nunca tente ensinar um porco a cantar, você perderá o seu tempo e aborrecerá o
porco." * Paul Dickson

757.

"No fim tudo dá certo, se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim." * Fernando
Sabino

758.

"Por que cometer erros antigos se há tantos erros novos a escolher?" * Bertrand Russel

759.

"No mundo dos negócios todos são pagos com duas moedas: dinheiro e experiência.
Agarre a experiência primeiro, o dinheiro virá depois." * Harold Geneen

760.

"Qualquer um pode zangar-se - isto é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na
medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa - não é fácil."
* Aristóteles
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761.

"Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque existem
algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo."
* Ghandi

762.

"Alguns homens vêem as coisas como são, e dizem 'Por quê?' Eu sonho com as coisas
que nunca foram e digo 'Por que não?." * Geroge Bernard Shaw

763.

"Tenho de segui-los, sou o líder deles." * Ledru-Rallin

764.

"Não são os grandes planos que dão certo. São os pequenos detalhes." * Stephen Kanitz

765.

"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las." * Aristóteles

766.

"O encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos sorte."
* Anthony Robins

767.

"Em um mundo que se fez deserto, temos sede de encontrar companheiros." * Antoine
de Saint Exupéry

768.

"A grande mágica é fazer a mudança sem perder o referencial de respeito e confiança."
* José Galvão Ramos

769.

"Há os que se queixam do vento. Os que esperam que ele mude. E os que procuram
ajustar as velas." * William G. Ward

770.

"Traçar objetivos diários é primordial no bom relacionamento e conclusão das metas."
* Denis Ramos Morales

771.

"Os homens são fortes enquanto representam uma ideia forte; enfraquecem-se quando
se opõem a ela." * Sigmund Freud

772.

"Aquilo que aprendemos vale bem mais do que aquilo que nos ensinam." * Alex
Piriscinoto

773.

"Somos o que fazemos, mas somos principalmente, o que fazemos pra mudar o que
somos." * Eduardo Galeano

774.

"Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez." * Jean Cocteau

775.

"Você não pode premiar as pessoas apenas com troféus. É necessário recompensá-las na
alma e na carteira." * Jack Welch
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776.

"Reaja inteligentemente mesmo a um tratamento não inteligente." * Lao-Tse

777.

"O mais valioso dos capitais é aquele investido em seres humanos." * Alfred Marshall

778.

"A prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua; existem homens presos na rua e
livres na prisão. É uma questão de consciência." * Gandhi

779.

"As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram os que mudaram o
pensamento dos homens a respeito de si mesmos." * Malcom X

780.

"A qualidade do sistema educacional de uma nação será uma das principais
determinantes - talvez a principal - de seu êxito durante o próximo século e para além
dele." * Howard Gardner

781.

"Não é errado ter opiniões firmes. Errado é não ter nada além disso." * Anthony Weston

782.

"Nunca andes pelo caminho traçado, pois ele conduz somente onde outros já foram."
* Alexander Grahan Bell

783.

"Ninguém pode chegar ao topo armado apenas de talento. Deus dá o talento; o trabalho
transforma o talento em gênio." * Ana Pavlova

784.

“É melhor chegar três horas mais cedo do que atrasado um minuto.” * Willian
Shakespeare

785.

"A cada dia, a natureza produz o suficiente para suprir nossas carências. Se cada um
tomasse a porção que lhe fosse necessária, não haveria pobreza, guerras, e no mundo
todo ninguém mais morreria de inanição." * Gandhi

786.

"Um cientista eminente anunciou que, em sua opinião, vida inteligente é possível em
muitos planetas, inclusive na Terra." * Anônimo

787.

"Cultura é o que fica depois de se esquecer tudo o que foi aprendido." * André Maurois

788.

"Um bom chefe faz com que homens comuns façam coisas incomuns." * Peter Drucker

789.

“Você não fica rico com o que ganha; fica rico com o que poupa.” * Yoshio Teresawa

790.

“De um bom negócio bastam cem por cento.” * Abraham Kasinsky

791.

“Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X; Y é o lazer; e Z é
manter a boca fechada.” * Albert Einstein
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792.

“Tudo o que o dinheiro resolve não é problema.” * A. Leonelli

793.

“Bom de briga é aquele que cai fora.” * Adorinan Barbosa

794.

“Negócios são a minha forma de arte.” * Donald Trump

795.

“A primeira coisa imprescindível a nós é não gastar o que não temos.” * Massimo
d´Azeglio

796.

“A única maneira de ser seguido é correr mais depressa que os demais.” * Francis
Picabia

797.

“As pessoas não vão querer pisar em você, a menos que você se deite.” * Elmer
Wheeler

798.

“Para prevenidos, não há acasos.” * Baltasar Gracián

799.

“Nunca empregue os filhos de seus clientes.” * David Ogilvy

800.

“Uma grama de ação vale mais do que uma tonelada de teoria” * Friedrich Engels

801.

“No mundo existem aqueles que choram e os que vendem lenços; eu vendo lenços.” *
Nizan Guanaes

802.

“Feliz o homem que come do trabalho das suas mãos.” * Bahya Ibn Pakudan

803.

“Não se preocupe com quem é o pai da ideia; escolha as melhores e vá em frente.” *
Steve Jobs

804.

“Tenha cuidado com o dia seguinte ao êxito!” * Titu Maiorescu

805.

“Quem não trabalha não come.” * John Smith

806.

“Quanto mais eu trabalho mais sorte eu tenho.” * Wanderley Vallim
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