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“Greg McKeown nos lembra que a
clareza de foco e a capacidade de dizer
‘não’ são aspectos desvalorizados porém
fundamentais para os negócios nos dias
de hoje.”
– Jeff Weiner, presidente-executivo
do LinkedIn
“Você também sente essa pressão
implacável para experimentar todas as
coisas boas da vida? Para fazer todas
as coisas ‘certas’? Pois saiba que, se
continuar assim, não irá muito longe.
Em vez disso, vai dispersar seus esforços,
sem causar impacto em nenhuma área.
Este livro prova que o melhor caminho
é reduzir tudo ao essencial e mostra
como fazer isso.”
– Daniel H. Pink, autor de Motivação 3.0
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“Essencialismo é um antídoto para o
estresse, o cansaço e a compulsão por
fazer tudo. É uma leitura indispensável
para quem quer recuperar o controle da
saúde, do bem-estar e da felicidade.”
– Arianna Huffington, cofundadora do
Huffington Post e autora de A terceira
medida do sucesso

A disciplinada busca por menos

“As pessoas alcançam o sucesso
quando dizem ‘sim’ para o projeto
certo, na hora certa, do jeito certo.
Para conseguir isso, precisam saber
dizer ‘não’ a todas as outras ideias
que surgirem. Essencialismo oferece
conselhos precisos sobre como aplicar
suas energias nas áreas em que você
mais se destaca de modo a obter os
melhores resultados.”
– Reid Hoffman, cofundador do
LinkedIn e autor de Comece por você
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