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“A motivação é como 

alimento para o cérebro, 

você não pode ter o 

suficiente em uma refeição, 

precisa de recargas 

contínuas e regulares para 

nutrir a fundo e transformar 

um ser humano em um 

vencedor”. 

(Peter Davies, empresário 
britânico e cineasta)

“Habilidade é o que você é 

capaz de fazer. Motivação 

determina o que você faz. 

Atitude determina o quão 

bem você faz". 

(Lou Holtz, técnico de futebol 
americano, palestrante 

motivacional)

"O planejamento é uma 

ferramenta administrativa, 

que possibilita perceber 

a realidade, avaliar os 

caminhos, construir 

um referencial futuro, 

estruturando o trâmite 

adequado e reavaliar 

todo o processo a que o 

planejamento se destina". 

(Autor Desconhecido)

“Tenha horas regulares para 

trabalhar e para se divertir; 

torne cada dia tão útil quanto 

prazeroso, e prove que você 

compreende o valor do tempo 

empregando-o bem. Então, 

a juventude será deliciosa, 

a velhice trará poucos 

arrependimentos, e a vida se 

tornará um lindo sucesso”. 

(Louisa May Alcott)
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"Não existem sonhos 

impossíveis para aqueles 

que realmente acreditam 

que o poder realizador 

reside no interior de cada 

ser humano, sempre 

que alguém descobre 

esse poder algo antes 

considerado impossível se 

torna realidade".

(Albert Einstein)

"...Não existe um caminho 

novo. O que existe de novo é 

o jeito de caminhar e é bom 

saber que a gente tropeça 

sempre nas pedras pequenas, 

porque as grandes a gente 

enxerga de longe, e saber 

administrar essas situações 

é o que caracteriza um 

comportamento otimista e de 

prosperidade". 

(Autor Desconhecido)

"A vitória é sempre possível 

para a pessoa que se 

recusa a parar de lutar". 

(Napoleon Hill, escritor 
americano)

"Se quisermos alcançar 

resultados nunca antes 

alcançados, devemos 

empregar métodos nunca 

antes testados". 

(Francis Bacon)
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“Habilidade é o que você é 

capaz de fazer. Motivação 

determina o que você faz. 

Atitude determina o quão 

bem você faz”. 

(Lou Holtz)

"Nunca avalie a altura de 

uma montanha até que 

atinja o cume. Quando 

atingir seu objetivo, verá 

então com a montanha era 

baixa”. 

(Dag Hammarkjold - 
Ganhador do Prêmio Nobel 

da Paz de 1961)

"Deve-se utilizar a força do 

oponente a nosso favor”.                              

(Sun Tzu)

"Intenção sem ação é 

ilusão. Ouse fazer e o poder 

lhe será dado." 

(Lair Ribeiro)
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“Alguns homens vêem as 

coisas como são, e dizem 

'Por quê?' Eu sonho com as 

coisas que nunca foram e 

digo 'Por que não?' ”.

(George Bernard Shaw) 

"Eu descobri que sempre 

tenho escolhas. E muitas 

vezes, trata-se apenas de 

uma escolha de atitude".           

(Judith M. Knowlton)

“O trabalho bane estes três 

grandes vícios:Tédio, vício 

e a pobreza”. 

(Voltaire)

“No que diz respeito 

ao desempenho, ao 

compromisso, ao esforço, 

não existe meio termo, ou 

você faz bem-feito, ou não 

faz.”

(Airton Senna)    
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“É impossível progredir 

sem mudança, e aqueles 

que não mudam suas 

mentes, não podem mudar 

nada”.

(George Bernard Shaw)

“Uma máquina pode fazer 

o trabalho de cinquenta 

pessoas comuns. Nenhuma 

máquina pode fazer o 

trabalho de uma pessoa 

extraordinária”. 

(Elbert Hubbard)


