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Neste livro fascinante, Taleb mostra que, ao contrário do que
defende a maioria dos economistas, estamos constantemente
à mercê do inesperado. A estes acontecimentos imprevisíveis
o autor dá o nome de Cisne Negro (animal que se considerava
inexistente até ser visto, pela primeira vez, inesperadamente,
na Austrália, no século XVII).
Um Cisne Negro é um evento com três características
altamente improváveis: é imprevisível, ocasiona resultados
impactantes e, após sua ocorrência, inventamos um meio de
torná-lo menos aleatório e mais explicável. O sucesso
surpreendente do Google foi um cisne negro, assim como o 11
de Setembro. Para Nassim Nicholas Taleb, os cisnes negros
são a base de quase tudo o que acontece no mundo, da
ascensão das religiões à nossa vida pessoal.
Por que não reconhecemos o fenômeno antes que ele ocorra?
Parte da resposta, segundo o autor, deve-se ao fato de, em
geral, os seres humanos se limitarem a aprender conteúdos
específicos em vez de adquirir sabedoria em diversas áreas do
conhecimento. Concentramo-nos no que já sabemos e
evitamos cada vez mais o desconhecido. Somos, portanto, incapazes de enxergar as oportunidades e
nos tornamos vulneráveis ao impulso de sempre simplificar, categorizar e não valorizar quem
imagina o impossível. Enquanto isso, grandes eventos surpreendem a todos e transformam a
sociedade.
Nesta obra, Taleb oferece ferramentas que nos permitem lidar com os cisnes negros e tirar proveito
deles. Com análises que transitam em áreas aparentemente distintas - teoria das probabilidades,
negócios, ciências cognitivas etc. -, A lógica do Cisne Negro mudará sua visão de mundo.
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A LóGICA DO CISNE NEGRO PDF - Are you looking for eBook A lógica do Cisne Negro PDF? You
will be glad to know that right now A lógica do Cisne Negro PDF is available on our online library.
With our online resources, you can find A lógica do Cisne Negro or just about any type of ebooks, for
any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. A
lógica do Cisne Negro PDF may not make exciting reading, but A lógica do Cisne Negro is packed
with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is
also related with A lógica do Cisne Negro PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with A lógica do Cisne
Negro PDF. To get started finding A lógica do Cisne Negro, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of A LóGICA DO CISNE NEGRO PDF, click this link to download
or read online:
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Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...

[PDF]

O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...
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O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Sapiens
http://media.beebok.info/br-1391758854/sapiens.html

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas
outras...
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50 coisas bacanas para fazer com seu Apple Watch
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http://media.beebok.info/br-1047993414/50-coisas-bacanas-para-fazer-com-seu-apple-watch.h
tml

Este livro é voltado justamente aos iniciantes que acabaram de comprar o seu Apple
Watch. Ele evita perder tempo com histórias e características teóricas, indo direto ao
ponto e mostrando dicas práticas de como operar o aparelho desde já. Ele é...
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Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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Como mudar sua mente
http://media.beebok.info/br-1439497918/como-mudar-sua-mente.html

Michael Pollan relata como as drogas psicodélicas podem transformar vidas Nos anos
1940, quando o LSD foi descoberto, pesquisadores, cientistas e médicos acreditavam que
a sociedade se preparava para uma iminente revolução no campo da psicologia. A
substância...
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Uma breve história da ciência
http://media.beebok.info/br-1391682080/uma-breve-historia-da-ciencia.html

Este é, na verdade, um livro de aventura – é o que sentimos ao acompanhar os principais
episódios da evolução científica e seus protagonistas. Leva os leitores às estrelas por
meio do telescópio, quando o Sol substitui a Terra como o...
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