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Um dos maiores clássicos de todos os tempos,  

Como fazer amigos e influenciar pessoas é considerado 

a Bíblia dos relacionamentos interpessoais.

Ao longo de oito décadas, este livro se tornou a referência 

quando o assunto é o desenvolvimento das relações humanas, 

das habilidades sociais e da comunicação eficiente.

Partindo do princípio de que é preciso se interessar genuina-

mente por aqueles com quem interagimos, ele mudou a vida 

de milhões de pessoas, fazendo-as se sentirem mais seguras, 

abertas e confiantes em seus encontros sociais e profissionais.

Com saborosas histórias, exemplos práticos e ótimos conse-

lhos, esta é uma leitura prazerosa e fundamental para quem 

deseja criar bons vínculos, se tornar mais persuasivo, deixar 

uma marca positiva e inspirar os outros com energia e gentileza.

“Os princípios ensinados neste livro só funcionam quando são 

de coração. Não estou defendendo um conjunto de truques. 

Estou falando sobre um novo estilo de vida. 

Se inspirarmos as pessoas a perceber os próprios tesouros 

ocultos, poderemos fazer bem mais do que mudá-las – pode-

remos literalmente transformá-las.” – Dale Carnegie
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“Dale Carnegie, precursor do 

movimento do potencial humano, 

estava obviamente à frente do 

seu tempo.” – Los Angeles Times

“Os princípios deste livro são 

clássicos no melhor sentido, e suas 

ideias continuam atuais muitas 

gerações depois.” – Forbes

Conheça um pouco da sabedoria 

atemporal de Dale Carnegie que 

você vai encontrar neste livro:

“Existe uma lei fundamental na 

conduta humana. Se obedecermos 

a ela, raramente teremos problemas 

na vida, e teremos inúmeros amigos 

e uma felicidade constante. A lei é 

a seguinte: Sempre faça com que 

o outro se sinta importante.”

“Se somos tão egoístas a ponto de 

não podermos irradiar um pouco 

de felicidade e fazer um pequeno 

elogio sem querer nada em troca, 

então merecemos o fracasso.”

“Três quartos das pessoas que 

você conhecerá estão famintas, 

sedentas por simpatia. Ofereça 

isso a elas e você será amado.”

“Se quiser saber como fazer 

as pessoas se afastarem de 

você, rirem pelas suas costas 

ou demonstrarem desprezo, 

aqui está a receita: nunca ouça 

ninguém por muito tempo. Fale de 

si mesmo sem parar.”

“Em geral, passamos por cima 

dos sentimentos dos outros 

para conseguir o que queremos, 

encontrando defeitos, fazendo 

ameaças, criticando sem sequer 

considerar que estamos ferindo 

o orgulho de alguém. Para evitar 

o problema, bastariam alguns 

minutos de reflexão, consideração 

e uma compreensão genuína da 

atitude da outra pessoa.”

“As pessoas consideram o próprio 

nome o som mais agradável e mais 

importante de qualquer idioma.”

Dale Carnegie (1888-1955) 

foi um escritor e palestrante 

americano. Nascido numa família 

pobre no Missouri, escreveu 

livros que marcaram época e que 

venderam mais de 50 milhões de 

exemplares em 38 idiomas.

O legado de Carnegie, no entanto, 

vai além de seus livros: anos 

antes de publicar Como fazer 

amigos e influenciar pessoas, ele 

fundou o Dale Carnegie Training, 

instituto que ministra cursos de 

desenvolvimento pessoal, vendas, 

treinamento corporativo, oratória e 

habilidades interpessoais. Criado 

em 1912, hoje é uma organização 

internacional presente em mais 

de 90 países.
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