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Qual é o segredo das pessoas originais? Será que a
criatividade é uma qualidade inata ou uma habilidade que
pode ser estimulada ou mesmo aprendida? Em seu novo livro,
Adam Grant desmistifica muitas das crenças que existem em
torno das mentes criativas.
Ele recorre a uma série de estudos e histórias reais
envolvendo o mundo dos negócios, a política, os esportes e o
universo do entretenimento para mostrar como qualquer
pessoa pode aprimorar sua criatividade, tornar-se capaz de
identificar e defender ideias verdadeiramente originais,
combater o conformismo e romper com tradições obsoletas.
Você vai conhecer as técnicas bem-sucedidas aplicadas por
profissionais que ousaram remar contra a maré e levar seus
projetos adiante, como uma funcionária da Apple que desafiou
Steve Jobs estando três níveis hierárquicos abaixo dele, uma
analista que derrubou a política de sigilo da CIA, um
bilionário mago das finanças que demite os funcionários
incapazes de criticá-lo e um executivo de TV que impediu que a série Seinfeld fosse cancelada logo
no início apesar das pesquisas de opinião desfavoráveis.
Adam Grant demonstra como a originalidade pode ser impulsionada, indicando a melhor forma de se
expressar sem ser silenciado, como conquistar aliados em ambientes improváveis, escolher o
momento certo de agir e lidar com o medo e a insegurança.
Além disso, comenta como pais e professores podem estimular a criatividade nas crianças e o que os
líderes podem fazer para estabelecer uma cultura que promova a divergência de opiniões.
"Um dos meus pensadores favoritos, Grant traz uma análise inovadora e perspicaz sobre o
mundo." – Malcolm Gladwell
"Pesquisas recentes, insights que contrariam o senso comum, escrita cativante, ações
claras para serem colocadas em prática... Adam Grant merece sua reputação de mente
original." – The Financial Times
"Deveria compor a lista de leituras obrigatórias de todas as empresas." – Wired.com
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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...

[PDF]

F*deu Geral
http://media.beebok.info/br-1459175328/f-deu-geral.html

Do autor do mega-seller A sutil arte de ligar o f*da-se Vivemos em uma época
interessante. Materialmente, nunca estivemos melhor — temos mais liberdade, mais
saúde e mais riqueza do que em qualquer momento da história da humanidade. No
entanto, tudo ao redor parece...

[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 311
http://media.beebok.info/br-1464688328/the-seven-deadly-sins-capitulo-311.html

Para os Sete Pecados Capitais, as vitórias têm sempre um sabor agridoce... Um fantasma
que todos acharam ter sido deixado no passado se levanta, e medo, terror e destruição
estão a caminho. Ainda não acabou. A batalha interminável continua...

[PDF]

风云再世(下)
http://media.beebok.info/br-1465027401/风云再世-下.html

...

[PDF]

无情无义2
http://media.beebok.info/br-1465023457/无情无义2.html

如果人生能重新开始,我不想再去爱了。如果到了最后人都会变得无情无意,麻木不仁、虚伪而
势利的人,那开始何必挣扎,死死守着那一点点良知?
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[PDF]

无情无义1
http://media.beebok.info/br-1465021071/无情无义1.html

如果人生能重新开始,我不想再去爱了。如果到了最后人都会变得无情无意,麻木不仁、虚伪而
势利的人,那开始何必挣扎,死死守着那一点点良知?

[PDF]

重生之爱
http://media.beebok.info/br-1465018556/重生之爱.html

我心里尖锐的痛起来,这痛让我清醒的想起过去的四十八小时里发生的事情。浩子死了,死了,
死了,死了……

[PDF]

从未离开
http://media.beebok.info/br-1465016828/从未离开.html
我累了,真得很累很累了。我做不到,哥哥。我不是你,你不是我。我做不到你的要求。对不起。
到最後,他还是你一个人的,你的心和眼神也还是他一个人的。而我呢,从来都是一个人,从来都
没有离开过黑暗。

[PDF]

订制的爱
http://media.beebok.info/br-1465014065/订制的爱.html

梦里的人站在杏花树下,花雨飘香,灿烂纷迭,瑰丽而绚烂.在繁复的花雨中,他的身姿异常挺秀,
青丝随风飘舞,像在跟杏花斗艳似的,在阳光下发出灼亮的光,温和的旬阳在他身周镀了一层金
边,漂亮得不似真人。

[PDF]

不知是福
http://media.beebok.info/br-1465012257/不知是福.html

我将破皮箱扔在半山的垃圾道上,反正这堆我来时带的破烂儿也不值几个钱,那白金名表,成箱
的名牌西服,大把的美钞都没来得及带出来,这可跟我当初设想的衣锦还乡不相符合。

[PDF]

风云再世(上)
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[PDF]

绵延山脉(1)
http://media.beebok.info/br-1465033975/绵延山脉-1.html

绵延山脉中,积压着厚厚的积雪,仿佛亘古以来就不曾融化。铅灰色的天空阴沉的仿若要掉将下
来,漫天的暴风雪不断肆虐,千里内外,尽是茫茫一片。

[PDF]

冰雪城白蛋三
http://media.beebok.info/br-1464993047/冰雪城白蛋三.html

侯雪城没有避开他的手。“我自小由你养大,从你手中接下傲神宫,你对我很好。可能在宫里唯
一关心我的也只有你一个人。虽然我失去武功,不过我会和你一样,找一个最好的继承者,你放
心去吧。”

[PDF]

冰雪城白蛋(一)
http://media.beebok.info/br-1464989323/冰雪城白蛋-一.html

这个地方终年白雪皑皑,但是在天山的第二高峰博格达雪峰的山腰,有一个天然的高山湖泊,它
就是享有“天山明珠”盛誉的天山天池。

[PDF]

春宴
http://media.beebok.info/br-1464970170/春宴.html
长发一部分贴在身上,一部分在水中蜿蜿蜒蜒,墨色的发,微红的身子,俊美清丽的脸上似羞似恼,
这样的苏妄言,宛若,水中的妖魅!
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