


Eleito um dos melhores livros do 
ano por Library Journal,  GoodReads, 
Barnes & Noble, Amazon, Audible 
e pelas revistas Fast Company, Inc.; 
People; O, The Oprah; e The Christian 
Science Monitor.

“Um alerta sobre a importância da 
introspecção e dos momentos de so-
lidão numa era de incessantes retuí-
tes, postagens e curtidas. Excelente.” 
– CNN.com 

“Uma leitura fascinante e um recurso 
indispensável para quem deseja enten-
der os talentos da parte introvertida da 
população.” – Gretchen Rubin, auto-
ra de Projeto felicidade 

“Uma análise intrigante e potencial-
mente transformadora da psique hu-
mana que com certeza vai beneficiar 
tanto os introvertidos quanto os extro-
vertidos.” – Kirkus Reviews

“Susan Cain oferece uma série de 
conselhos úteis para pais e profes-
sores de introvertidos. O poder dos 
quietos deve interessar a qualquer um 
que se importe com o modo como as 
pessoas pensam, trabalham e se rela-
cionam, ou que se pergunte por que 
alguém se comporta de determinada 
maneira. Uma leitura obrigatória para 
introvertidos (ou os pais deles) que 
precisem aumentar sua autoestima.” 
– Fortune.com

“Um olhar inteligente e por vezes sur-
preendente sobre o que nos faz ser 
quem somos.” – Booklist 

“O poder dos quietos é um livro insti-
gante e extraordinário que nos alerta 
sobre os perigos de considerar apenas 
as vozes mais altas.” – Psych Central
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Como os tímidos e introvertidos podem
mudar um mundo que não para de falar
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Susan Cain
“Este livro é uma delícia de ler e vai levar tanto os introvertidos quanto os extrovertidos  

a pensar sobre as melhores maneiras de ser quem são.” – Library Journal
Um dos mais premiados livros dos últimos anos,  

O poder dos quietos mudou a forma como os introvertidos 
são vistos e, sobretudo, como veem a si mesmos.

Pelo menos um terço das pessoas que conhecemos é de introvertidos. Eles 
preferem ouvir a falar. Trabalham melhor por conta própria do que em 
grupo, são inventivos e criativos, mas não gostam de se autopromover. 

Foram responsáveis por inúmeras contribuições fundamentais à socie-
dade, mas muitos de nós não sabemos disso por conta de um traço mar-
cante de sua personalidade: eles são quietos.

Com uma fascinante pesquisa e histórias reais sobre anônimos e persona-
lidades como Chopin, Einstein, Bill Gates e Barack Obama, O poder dos 
quietos mostra como pessoas reservadas podem se tornar grandes líderes e 
ser bem-sucedidas por causa da introversão, e não apesar dela.

Susan Cain explica como o Ideal da Extroversão nos levou a subestimar os 
introvertidos. Ao pressioná-los a serem mais expansivos, acabamos obs-
truindo sua criatividade e seu potencial de liderança, fazendo com que 
todo mundo saia perdendo. 

Escrito com sensibilidade e bom humor, este livro ensina os introvertidos 
a tirar proveito de seu jeito de ser e aumentar sua autoconfiança. Tão im-
portante quanto isso, também mostra que não precisamos tentar mudá-los 
para que eles alcancem seu pleno potencial. 
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Susan Cain estudou Artes na 
Universidade Princeton e se formou 
em Direito na Universidade Harvard. 
O poder dos quietos já vendeu mais de 
3 milhões de exemplares no mundo 
todo, foi traduzido para 41 idiomas 
e passou quatro anos na lista de mais 
vendidos do The New York Times.

Susan é cofundadora da Quiet Revolu-
tion, organização voltada para as ques-
tões de trabalho, educação e estilo de 
vida dos introvertidos. Já teve pavor 
de falar em público, mas realizou pa-
lestras disputadas em empresas como 
Microsoft e Google e também na Uni-
versidade Yale, e hoje sua TedTalk “O 
poder dos introvertidos” já tem mais 
de 23 milhões de visualizações.

www.quietrev.com
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