
 

 
 

Sinopse 1 

Ser positivo é uma maneira de ser inteligente. 
O otimismo dá-nos força para avançar face aos inúmeros desafios que se 
nos apresentam. 
Permite-nos utilizar a mente a nosso favor, estimulando-a com 
pensamentos construtivos e motivadores. 
Este livro oferece ferramentas claras e práticas para gerar crenças 
positivas, adquirir uma estratégia otimista, exercer a liderança e, o que é 
mais difícil de tudo, a autoliderança. 
Quando adotar a atitude correta, poderá definir a sua visão e a sua 
missão na vida, tomar consciência dos seus valores, concretizar as ideias 
e gerar relações saudáveis e enriquecedoras. E vai ficar cada vez mais 
otimista quando vir os resultados que obtém ao aplicar estes recursos, 
fáceis e acessíveis, que tem naturalmente dentro de si. 

 
Sinopse 2 

A inteligência otimista consiste em utilizar as capacidades mentais, 
emocionais e comportamentais, orientando-as positivamente. Este livro irá 
motivá-lo e impulsioná-lo a criar a realidade que deseja, para que se sinta 
pleno e realizado, adquirindo um novo olhar otimista que lhe permitirá 
desfrutar cada vez mais da sua valiosa vida. 
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Um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade.  
Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. 

Winston Churchill 
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