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Prefácio

Antes de conhecer Katy pessoalmente, ouvia de colegas que a conheciam 
bem:

“A pessoa mais inteligente que você já viu.”
“Loucamente produtiva. Vai fazer você se sentir uma lesma.”
“Uma máquina. Sério, o que eu faço em uma semana ela faz num dia.”
Que tipo de criatura sobre-humana é Katy Milkman?
Como agora faço parte de seus estarrecidos colegas, posso dizer que, sob 

muitos aspectos, Katy é mesmo a pessoa mais inteligente que eu já vi, de longe 
a mais produtiva, e que, sim, em comparação com o que ela consegue realizar, 
sinto como se estivesse me movimentando em câmera lenta.

Mas Katy na verdade não é sobre-humana. Ela é, isso sim, o que você e 
eu desejamos ser, e o que este livro mostra que todos nós podemos ser: uma 
super-humana.

O que quero dizer com isso é que Katy Milkman é uma mestre da natureza 
humana. Ela entendeu como alinhar suas ações com seus objetivos e sonhos. 
Sua primeira tentativa, seja do que for, pode não ser perfeita, mas literalmente 
tudo que tem importância para Katy ela aprende rapidamente a fazer cada vez 
melhor, cada vez mais depressa, e de forma cada vez mais eficiente. E como 
uma cientista comportamental mundialmente reconhecida, que dedicou toda 
a sua carreira a esses temas, ela entende o quanto pode ser difícil ser humano, 
e como todos nós podemos fazer isso melhor, num nível mais profundo.
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Embora não estivesse óbvio no início da nossa amizade, hoje vejo que Katy 
precisa lidar com os mesmos aspectos falíveis que todos nós compartilhamos. 
Ela quer comer cookie e batata frita em vez de maçã e espinafre. Prefere pro-
crastinar a voltar ao trabalho. É capaz de sentir raiva e impaciência.

Engenheira de formação e temperamento, Katy aborda cada um desses 
desafios como um problema a ser solucionado. É esse mindset, na minha 
opinião, que faz de Katy uma super-humana.

Em outras palavras, o que Katy aprendeu é que o segredo para uma 
vida melhor não é erradicar os impulsos que nos tornam humanos, mas sim 
compreendê-los, ser mais astutos do que eles, e sempre que possível fazê-los 
trabalhar a nosso favor e não contra nós.

Para mim, as lições que Katy tem a compartilhar causaram uma melhora 
gigantesca na minha vida. Eu dou meus 10 mil passos com mais frequência. 
Escrevo e-mails com mais rapidez. De mil maneiras, ela me ajudou a encontrar 
jeitos de tornar minha vida melhor e mais fácil.

Muitas das lições que ela compartilha neste livro nasceram do trabalho 
que fazemos juntas na Behavior Change for Good Initiative [Mudança de 
Comportamento para uma Boa Iniciativa], um projeto ambicioso que temos 
comandado nos últimos cinco anos e investiga o que é necessário para mu-
dar hábitos. Estudamos novas maneiras de aumentar a frequência diária na 
academia, as doações para instituições de caridade, a taxa de vacinação e o 
desempenho escolar, e desenvolvemos novos métodos para promover a ciência 
da mudança comportamental. Só que, como duas pessoas jamais poderiam 
assumir sozinhas uma questão desafiadora como essa, Katy e eu reunimos 
um time com mais de cem intelectuais importantes do mundo inteiro, cada 
qual formado numa tradição diferente, incluindo economia, medicina, direito, 
psicologia, sociologia, neurociência e ciências da computação. Neste livro você 
vai aprender não só sobre o trabalho de Katy e o trabalho que fazemos juntas, 
mas também sobre o trabalho de muitos colaboradores notáveis.

Todo livro consiste numa conversa com seu autor. Sendo assim, é preciso 
ter critério com os livros que se lê. Como seu tempo é limitado, você quer 
um parceiro de conversa capaz de lhe ensinar algo que você não sabia. E 
quer gostar da pessoa com quem está dialogando. Quer que o tempo que 
vocês passem juntos seja agradável. Quer saber se a pessoa de fato deseja o 
que é melhor para você.
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E é por esse motivo que você deveria continuar a ler este livro até o final. 
Você sem dúvida deve ser como a maioria das pessoas que eu conheço, e deve 
estar tentando mudar um ou outro hábito para melhor. Muito provavelmente 
já tentou mudá-lo antes, repetidas vezes. Ficou pensando: Por que será que é 
tão difícil ir de onde estou para onde quero estar?

Nestas páginas, Katy vai lhe ensinar coisas que você não sabia. Você vai 
aprender como é importante saber o momento certo de dar o pontapé inicial 
num novo hábito. Vai aprender que o esquecimento é o assassino silencioso 
até mesmo das nossas decisões mais empenhadas. Vai aprender que fazer 
coisas difíceis parecerem divertidas é uma estratégia muito melhor do que 
fazer coisas difíceis parecerem importantes.

E, acima de tudo, ao longo de toda a conversa você vai ouvir Katy pergun-
tando, com simpatia, bom humor e uma saudável consciência das próprias 
limitações, além de uma exímia compreensão da motivação e do comporta-
mento humanos: “Qual é o seu problema?”.

Vai sentir que ela de fato se importa em ajudar você a mudar. Vai sentir 
que ela é sua amiga, essa renomada cientista comportamental que está cami-
nhando ao seu lado, ajudando você a se entender melhor e a se tornar um 
super-humano, como ela.

Você vai experimentar algumas das ideias que ela sugere. Vai se perguntar por 
que não tinha pensado nelas antes de Katy as sugerir. E vai aprender a encarar 
a vida de uma forma que criará estratégias nas quais nem Katy pensou ainda.

Um dia, pessoas que você acabou de conhecer poderão se perguntar por 
que você é de alguma forma imune aos impulsos e conflitos que afligem as 
pessoas normais. Talvez elas elogiem sua louca produtividade. Talvez lhe peçam 
conselhos sobre como conseguir fazer mais coisas num dia só.

E pode ser que você decida apresentar essas pessoas à sua amiga Katy. 
“Leia isto aqui”, você dirá com um sorriso cúmplice. “Todos nós lutamos para 
alinhar aquilo que fazemos com aquilo que queremos. Eu também lutava. Aí 
aprendi a ver qualquer impasse na minha vida como um problema específico 
a ser solucionado.”

Você vai lhes garantir que o segredo para uma vida melhor não é ser sobre-
-humano, desprovido de desejos, idiossincrasias e vulnerabilidades, mas sim 
ser um solucionador de problemas equipado com os últimos conhecimentos 
científicos.
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Acredito de fato que este livro pode ser um novo começo para você. Fico 
muito feliz que esteja pronto para começar.

Angela Duckworth
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Introdução

Era início de 1994, e a carreira de tenista de Andre Agassi estava saindo 
pe rigosamente dos trilhos. Agassi havia passado a vida inteira ouvindo que 
entraria para a história como um dos maiores nomes do seu esporte. Ao se 
profissionalizar, em 1986,1 com dezesseis anos, os especialistas o louvavam por 
seu talento natural, impressionados com sua capacidade extraordinária de con-
trolar os pontos e com seu dom para acertar jogadas defensivas aparentemente 
impossíveis. Oito anos depois,2 no entanto, não fora um histórico irrepreensível 
nas quadras que fizera sua fama como jogador, mas sim seu estilo. Num esporte 
conhecido pela discrição, Agassi competia de jeans rasgados e camisetas tie-dye. 
Usava os cabelos compridos e um brinco na orelha. Falava mais palavrões em 
quadra do que um estivador. Chegou a participar de uma vistosa campanha 
publicitária3 da Canon cujo slogan provocador era “Imagem é tudo”.

No quesito tênis, porém, Agassi estava ficando ridiculamente aquém do 
esperado. Com demasiada frequência, perdia na fase inicial dos torneios para 
jogadores bem menos habilidosos: uma eliminação na primeira rodada4 numa 
competição menor na Alemanha, uma derrota na terceira rodada5 num Grand 
Slam. Sua posição no ranking não parava de cair,6 de sétimo do mundo para 
22º, depois para 31º. Seu técnico de uma década7 acabara de abandoná-lo 
sem a menor cerimônia; Agassi soube da notícia lendo o USA Today.8 Tinha 
começado a dizer por aí que odiava tênis.

Agassi precisava mudar.
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E foi por isso que certa noite ele se pegou jantando num de seus restau-
rantes preferidos de Miami,9 o Porto Cervo, diante de Brad Gilbert, outro 
tenista profissional. A abordagem que Gilbert tinha do tênis era oposta à de 
Agassi: meticulosa, metódica e deselegante. Gilbert não tinha o dom eviden-
te de Agassi para o jogo; apesar disso, então com 32 anos,10 ele vinha sendo 
classificado entre os vinte melhores tenistas do mundo havia anos, chegando 
inclusive à quarta posição11 em 1990, para grande surpresa dos fãs do esporte. 
Poucos meses antes do jantar com Agassi, Gilbert havia descrito em detalhes12 
sua abordagem incomum do tênis num best-seller intitulado Jogue para vencer.

O livro fora o pretexto do jantar. Depois de lê-lo,13 o empresário de Agassi 
havia incentivado seu cliente em crise a conversar com Gilbert. Agassi pre-
cisava de um novo coach, e seu empresário intuiu que Gilbert, com idade 
suficiente para pensar em se aposentar do circuito profissional, talvez pudesse 
ser a pessoa capaz de promover uma reviravolta na carreira de Agassi. O te-
nista havia aceitado o encontro, mas, como contaria mais tarde na brilhante 
autobiografia publicada em 2009, estava cético. Gilbert era conhecido por 
suas peculiaridades tanto dentro quanto fora das quadras, e no decorrer do 
jantar só fez contribuir para a hesitação de Agassi. Em primeiro lugar, Gilbert 
recusou uma mesa do lado de fora com vista para o mar (alegando uma fobia 
de mosquitos). Depois, ao descobrir que sua cerveja preferida não constava 
do cardápio, correu até um mercadinho próximo para comprar um engradado 
e insistiu para as cervejas serem postas para gelar no freezer do restaurante.

Foi preciso algum tempo para o grupo se acomodar, mas quando isso fi-
nalmente aconteceu o empresário de Agassi começou com uma pergunta para 
Gilbert.14 O que ele achava do jeito de seu cliente jogar? Gilbert sorveu um 
grande gole da sua cerveja e engoliu devagar. Ele não mediu as palavras. Se 
tivesse as habilidades e o talento de Agassi, respondeu, estaria dominando o 
circuito profissional. Na opinião dele, Agassi estava desperdiçando seus dons. 
“Você tenta ganhar em todas as bolas”, falou. Isso é uma falha grave. Ninguém 
consegue ganhar em todas as bolas, assinalou Gilbert, e tentar fazer isso é ex-
tenuante. Por ter enfrentado (e derrotado) Agassi muitas vezes, Gilbert havia 
testemunhado em primeira mão aquele padrão de comportamento.

Agassi pôde ver a sensatez daquela afirmação. Sempre tinha sido perfec-
cionista, mas até ouvir os comentários de Gilbert considerava esse traço uma 
força, não uma fraqueza. Quando era menino, aprendera a atacar para matar 
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