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6 MILHÕES DE L IVROS VENDIDOSVOCÊ TEM A OPORTUNIDADE DE FAZER TODOS OS DIAS  
O SEU MELHOR? É PROVÁVEL QUE NÃO.  

MAS ESSE É O CAMINHO MAIS CURTO PARA O SUCESSO.

Em vez de trabalhar ativamente para aprimorar o que temos de 

melhor, devotamos tempo e esforço para consertar nosso desempe-

nho nas áreas em que não nos saímos muito bem. Não existe recei-

ta mais certeira para a frustração e a mediocridade do que passar a 

vida nos dedicando ao que fazemos de pior.

Para mudar essa cultura, Donald O. Clifton se baseou em pesquisas 

do Instituto Gallup com mais de 2 milhões de pessoas e criou o teste 

CliftonStrengths – Descubra seus pontos fortes, uma ferramenta para 

você se conhecer melhor e desenvolver suas maiores habilidades.

Na versão atualizada desse programa, você vai descobrir seus cinco 

maiores talentos entre os 34 temas apresentados no livro e apren-

der como o desenvolvimento dos pontos fortes pode contribuir para 

o crescimento de todos à sua volta. 

O foco em suas aptidões é fundamental para uma vida com mais 

propósito, produtividade e bem-estar. Com este guia de referência 

e o teste Descubra seus pontos fortes 2.0, você vai ter acesso a:

• Seus cinco principais pontos fortes.

• Ideias para ação, com exemplos e dicas exclusivas de como 

colocar seus maiores talentos em prática.

• Um relatório personalizado sobre o que faz você se destacar 

pessoal e profissionalmente.
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Você tem a 
oportunidade 
 de fazer o  seu 
melhor  todos 
os dias?

SEUS TALENTOS 
MERECEM SER 
DESCOBERTOS E 
DESENVOLVIDOS.

Conheça seus cinco 
principais pontos fortes 
e descubra como 
colocá-los em prática.


