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ALEGRIA DE TRABALHAR 

 

O AUTOR: 

Bruce Daisley, é vice-presidente do Twitter para Europa, Oriente Médio e 

África, tem a resposta. Bruce trabalhou no Google e no YouTube e 

apresenta o Podcast: Eat Sleep Work Repeat, que fala sobre felicidade no 

local de trabalho, para o qual ele entrevistou funcionários de nível C da 

Microsoft à Netflix e uma série de especialistas dos campos mais 

tradicionais da psicologia e da ciência comportamental à disciplinas 

emergentes como a neuroeconomia, a análise de pessoas (people 

analytics) e física social. 

 

A partir dessas entrevistas e de sua experiência pessoal, Daisley criou o 

livro ALEGRIA DE TRABALHAR: um guia de estilo de vida prático para 

melhorar sua cultura de trabalho, que também aumentará sua saúde e 

felicidade. É uma mistura perfeita de informações úteis sobre 

desenvolvimento pessoal e leitura de negócios. 

 

PREFÁCIO DO LIVRO: Fiamma Zarife (Diretora Geral 

do Twitter Brasil) 
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O LIVRO  

     Em Alegria de Trabalhar, Bruce faz um ótimo resumo de vários 

estudos e evidências históricas que mostram como o trabalho pode ser 

uma parte positiva da vida das pessoas. O livro apresenta 30 conselhos 

práticos sobre como melhorar a forma como trabalhamos. Esses 

conselhos são distribuídos em três seções, que criam um fluxo de leitura 

muito agradável: Recarregue as baterias, sincronize-se e Crie um Buzz. 

Ao longo das seções, você aprenderá como ser mais produtivo trabalhando 

menos. 

Além disso, você entenderá o poder de uma boa noite de sono e 

compreenderá como o riso torna as pessoas mais livres para expor suas 

visões e ideias. A relação entre equipes diversas e melhores resultados, a 

importância de adotar o “Modo Monge” todas as manhãs e os benefícios 

da criação de um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam 

psicologicamente seguras para se mostrarem vulneráveis também são 

alguns dos temas explorados por Bruce, de forma simples e inspiradora.  

Alegria de Trabalhar é uma leitura obrigatória para todos que querem 

construir uma cultura de trabalho que incentive a criatividade e a 

produtividade, seja individual ou em equipe e, com isso, contribuir para a 

geração de melhores resultados. 

Por fim, nas últimas páginas do livro você vai descobrir por que as pessoas 

respondem à pergunta “Como é trabalhar no Twitter? ” com a hashtag 

#LoveWhereYouWork. Sim, assim como Bruce, eu também acredito de 

forma genuína que nós podemos ser felizes no trabalho!  
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ASSUNTOS CONTEMPLADOS 

 Parte 1: recarregue suas baterias 

 Parte 2: Sincronize-se 

 Parte 3: Crie um Buzz 

 Parte 4:  
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