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'Apaixonados pela vida se 
reconhecem pelos olhos.’

'Empreendedor é diferente de 
abrir uma empresa.’

'Multidisciplinaridade é diferente 
e multitasking.’

'Seu exemplo é que dá início a 
cultura.’

'O futuro não chega ao mesmo 
tempo para todo mundo.’

'Nunca deixe de refletir. É a 
reflexão que liga os pontos.’

'Líder não é um cargo. É uma 
postura.’

'Seu comportamento expressa 
suas prioridades.’

'O propósito vem do 
autoconhecimento.’

'Empreendedor possui recursos 
emocionais suficientes para 
tomar as decisões pela sua 

própria cabeça.’

'Legado é o que você quer 
deixar para o mundo. Propósito 
é porque você quer atingir esse 

legado.’

'A criatividade emerge quando 
há um pouco de caos 

(divergente) e um pouco de 
controle (convergente).’

'Pessoas produtivas não 
nascem produtivas. Elas levam 

o cérebro para a academia 
diariamente.’

'Só as pessoas inseguras 
escondem o que tem de 

precioso.’

'Nos negócios de valor 
compartilhado o core business 

da empresa é fazer o bem.’

'Um planejamento estático não 
funciona num sistema 

dinâmico.’

'Simples: Cultura é o que as 
pessoas fazem sem que 

ninguém as peça.’

'Se você consegue medir, você 
não tem um propósito. Tem um 

desejo.’

'Propósito = sentido do plano
Empreendedorismo = ação

Legado = resultado do plano.’

'Como disse F.M. Alexander: as 
pessoas não decidem seus 
futuros, elas decidem seus 
hábitos, e os seus hábitos 
decidem os seus futuros.’

'Não use o Golden Circle para 
nortear a comunicação da sua 

marca. Use o Golden Circle 
para nortear a montagem do 

seu negócio.’

'Passar conhecimentos 
profundos de forma simples é 
uma arte, fazer isso de uma 

forma divertida já é do nível da 
elegância.’

'Empreendedor assume com 
autonomia o resumo da sua 
vida e constrói iniciativas que 

mudem a realidade para 
melhor.’

'Delegar com mentoria é mais 
que oferecer autonomia. É estar 
emocionalmente disponível para 
que todos se sintam seguros.’

'Para classificar uma empresa 
dentro ou fora dos negócios de 

valor compartilhado o core 
business deve ser um desses 
pontos: pobreza, fome, água, 
educação, segurança, saúde 

global ou meio ambiente.’

'Empreendedores costumam ter 
um discurso ‘é mais por ali que 
quero ir’ do que ‘é exatamente 
ali que quero chegar’ Eles não 

tem um ponto geográfico 
definido. Eles tem um norte.’
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