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Um dos mais influentes livros 
no mundo dos negócios
Milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Traduzido em 
dezenas de línguas. Integrou listas dos livros mais vendidos. Sem 
dúvida uma das obras mais influentes no mundo dos negócios. 
Uma abordagem global, centrada em princípios simples para a 
resolução de problemas pessoais e profissionais, em que o au‑
tor mostra como acabar com o comportamento autodestrutivo 
em casa e no trabalho. E revela um caminho de vida orientado 
por princípios de justiça, integridade, solicitude e dignidade hu‑
mana. 
Stephen R. Covey acredita que vencer ou fracassar é resultado 
de sete hábitos, sendo o verdadeiro sucesso assente num equilí‑
brio das eficácias pessoal e profissional. Assim, neste livro o leitor 
encontra um guia para obter melhor desempenho nas duas áreas.
Saiba os sete hábitos que distinguem as pessoas felizes, sau‑
dáveis e bem-sucedidas das fracassadas e das que sacrificam o 
equilíbrio interior e a felicidade para alcançar o êxito. Um livro que 
altera o modo como se percepciona e interpreta o funcionamento 
do mundo. Lições poderosas para a transformação pessoal!

«Um dos ensinamentos mais 
profundos que aprendi na vida 
foi o seguinte: se quisermos 
alcançar as nossas maiores 

aspirações e superar os nossos 
maiores desafios, temos de 

identificar e aplicar o princípio 
ou a lei natural que governa 

os resultados que procuramos.»

«Os 7 Hábitos das Pessoas 
altamente Eficazes abrangem 

a maioria dos princípios 
fundamentais da eficácia 
humana. Esses hábitos 
são básicos, primários. 

Representam a interiorização 
dos bons princípios em que 

a felicidade e o êxito duradouros 
se baseiam.»

«Quando centramos a vida 
em bons princípios e criamos 
um equilíbrio novo entre fazer 

e aumentar a nossa capacidade 
de fazer, ganhamos força para 

a tarefa de levar uma vida 
eficaz, útil e pacífica... para nós 
mesmos, para a posteridade.»


