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The #1 New York Times bestseller that examines how
people can champion new ideas—and how leaders can
fight groupthink, from the author of Give and Take and
co-author of Option B
“Reading Originals made me feel like I was seated
across from Adam Grant at a dinner party, as one of my
favorite thinkers thrilled me with his insights and his
wonderfully new take on the world.” —Malcolm
Gladwell, author of Outliers and The Tipping Point
“Originals is one of the most important and captivating
books I have ever read, full of surprising and powerful
ideas. It will not only change the way you see the world;
it might just change the way you live your life. And it
could very well inspire you to change your world.”
—Sheryl Sandberg, COO of Facebook and author of Lean
In
With Give and Take, Adam Grant not only introduced a
landmark new paradigm for success but also established himself as one of his generation’s most
compelling and provocative thought leaders. In Originals he again addresses the challenge of
improving the world, but now from the perspective of becoming original: choosing to champion
novel ideas and values that go against the grain, battle conformity, and buck outdated traditions.
How can we originate new ideas, policies, and practices without risking it all?
Using surprising studies and stories spanning business, politics, sports, and entertainment, Grant
explores how to recognize a good idea, speak up without getting silenced, build a coalition of allies,
choose the right time to act, and manage fear and doubt; how parents and teachers can nurture
originality in children; and how leaders can build cultures that welcome dissent. Learn from an
entrepreneur who pitches his start-ups by highlighting the reasons not to invest, a woman at Apple
who challenged Steve Jobs from three levels below, an analyst who overturned the rule of secrecy at
the CIA, a billionaire financial wizard who fires employees for failing to criticize him, and a TV
executive who didn’t even work in comedy but saved Seinfeld from the cutting-room floor. The
payoff is a set of groundbreaking insights about rejecting conformity and improving the status quo.

título

:

Originals

Autor

:

Adam Grant

Categoria

:

Gestão e liderança

Publicado

:

02/02/2016

Editora

:

Penguin Publishing Group

Vendedor

:

PENGUIN GROUP USA, INC.

PDF File: Originals

Ler ou baixar Online Originals PDF, ePub, Mobi Adam Grant Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura. Baixe
agora!, The #1 New York Times bestseller that examines how people can champion new...

Páginas impressas

:

336 páginas

Size

:

2.59MB

Baixar Originals (PDF, ePub, Mobi) Adam Grant GRATIS

PDF File: Originals

Ler ou baixar Online Originals PDF, ePub, Mobi Adam Grant Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura. Baixe
agora!, The #1 New York Times bestseller that examines how people can champion new...

Baixar Originals (PDF, ePub, Mobi) Adam
Grant GRATIS
Baixar Originals (PDF, ePub, Mobi) Adam Grant GRATIS
ORIGINALS PDF - Are you looking for eBook Originals PDF? You will be glad to know that right
now Originals PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Originals 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.
Originals PDF may not make exciting reading, but Originals is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Originals
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 Originals PDF.
To get started finding Originals, 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 ORIGINALS PDF, click this link to download or read online:

Baixar Originals (PDF, ePub, Mobi) Adam Grant GRATIS

PDF File: Originals

Ler ou baixar Online Originals PDF, ePub, Mobi Adam Grant Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura. Baixe
agora!, The #1 New York Times bestseller that examines how people can champion new...

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]

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]

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...

[PDF]

After
http://media.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...

[PDF]

O poder da ação
http://media.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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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 —...

[PDF]

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]

A tríade do tempo
http://media.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...
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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]

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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Um marido de faz de conta
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http://media.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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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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Seja foda!
http://media.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração
cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha
vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o...

[PDF]

Comunicação não-violenta
http://media.beebok.info/br-1048241045/comunicacao-nao-violenta.html

Manual prático e didático que apresenta metodologia criada pelo autor, voltada para
aprimorar os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo. Aplicável
em centenas de situações que exigem clareza na comunicação: em...
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Do mil ao milhão
http://media.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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