Resumo de Kit Autodesenvolvimento
Kit contendo as obras "Fora da Curva", "Mindset", "Mais Rápido e Melhor"
Fora da Curva "Organizado pelo investidor Florian Bartunek, pelo
advogado e sócio da Casa do Saber Pierre Moreau e pela jornalista
Giuliana Napolitano, Fora da curva reúne depoimentos de alguns dos
maiores investidores do país como André Jakurski, Antonio Bonchristiano,
Luis Stuhlberger, Guilherme Affonso Ferreira, Guilherme Aché, José
Carlos Reis de Magalhães Neto, Luiz Fernando Figueiredo, Meyer Joseph
Nigri, Pedro Damasceno e o próprio Bartunek.
No total, eles administram cerca de R$ 80 bilhões. Muitas dessas
personalidades são avessas a entrevistas, mas decidiram contar a história
de suas carreiras a fim de espalhar valiosas lições de negócios para o
público brasileiro; Mindset Carol S.
Dweck, ph.D., professora de psicologia na Universidade Stanford e
especialista internacional em sucesso e motivação, desenvolveu, ao longo
de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude mental com
que encaramos a vida, que ela chama de “mindset”, é crucial para o
sucesso.
Dweck revela de forma brilhante como o sucesso pode ser alcançado pela
maneira como lidamos com nossos objetivos. O mindset não é um mero
traço de personalidade, é a explicação de por que somos otimistas ou
pessimistas, bemsucedidos ou não.
Ele define nossa relação com o trabalho e com as pessoas e a maneira
como educamos nossos filhos. É um fator decisivo para que todo o nosso
potencial seja explorado; Um grupo de cientistas de dados do Google
embarca num estudo sobre como as melhores equipes funcionam e
descobre que a forma que um grupo interage é mais importante do que
quem está no grupo.
Mais Rápido e Melhor Em Mais rápido e melhor, Charles Duhigg faz um
exploração inovadora da ciência da produtividade e por que, no mundo de
hoje, como você pensa é muito mais importante do que o que você pensa.

Com base nas últimas descobertas da neurociência, psicologia e
economia comportamental Duhigg explica que as pessoas, empresas e
organizações mais produtivas não apenas agem diferente, elas veem o
mundo de modos profundamente diferentes.
Elas sabem que produtividade tem a ver com fazer escolhas. A maneira
como tomamos decisões; as grandes ambições que colocamos em
primeiro lugar e as metas fáceis que ignoramos; a cultura que
estabelecemos para estimular a inovação; o modo como interagimos com
as informações que temos diante de nós.
é isso que separa os simplesmente ocupados dos genuinamente
produtivos.
Acesse aqui a versão completa deste livro

