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Casa do Código Sumário

Sumário

� Liderar ou sangrar? �

� Oferta e demanda �

� Escrever código não é su�ciente �

� Seja o pior ��

� Invista em sua inteligência ��

� Não escute seus pais ��

� Seja generalista ��

� Seja especialista ��

� Não coloque todos os seus ovos num só cesto ��

�� Ame-o ou deixe-o ��

�� Aprenda a pescar ��

�� Aprenda como os negócios realmente funcionam ��

�� Encontre ummentor ��

�� Seja ummentor ��

�� Pratique, pratique, pratique ��
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�� O jeito que você faz ��

�� Nos ombros dos gigantes ��

�� Automatize-se em um emprego ��

�� Agora mesmo ��

�� Leitor de mentes ��

�� Êxito diário ��

�� Lembre-se de para quem você trabalha ��

�� Esteja onde você está ��

�� Quão bom eu posso fazer um trabalho hoje? ���

�� Quanto você vale? ���

�� Uma pedrinha em um balde d’água ���

�� Aprenda a amar manutenção ���

�� Maratona de oito horas ���

�� Aprenda a falhar ���

�� Diga “Não” ���

�� Não entre em pânico ���

�� Diga, faça, mostre ���

�� Percepções e perssepisões ���

�� Guia de aventura ���

�� Eu iscrevu mto beim ���
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�� Estar presente ���

�� Fale com propriedade ���

�� Mude o mundo ���

�� Faça sua voz ser ouvida ���

�� Construa sua marca ���

�� Lance seu código ���

�� Seja marcante ���

�� Fazendo o gancho ���

�� Já obsoleto ���

�� Você já perdeu seu emprego ���

�� Caminhe sem destino ���

�� Trace um roteiro ���

�� Observe o mercado ���

�� Aquele gordo no espelho ���

�� A armadilha de macaco da Índia do Sul ���

�� Evite planejamento de carreira do modelo cascata ���

�� Melhor que ontem ���

�� Seja independente ���

�� Divirta-se ���

�� Nota da editora ���
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