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Phil Knight, o homem por trás da Nike, sempre foi uma figura
envolta em mistério. Agora, neste livro franco e
surpreendente, ele conta sua história.
Aos 24 anos, depois de se formar e viajar como mochileiro
pelo mundo, Knight decidiu que não seguiria um caminho
convencional. Em vez de trabalhar para uma grande
corporação, iria à luta para criar algo próprio, dinâmico e
diferente.
Com 50 dólares emprestados pelo pai, ele abriu em 1963 uma
empresa com uma missão simples: importar do Japão tênis de
alta qualidade e baixo custo. E mal acreditou quando
conseguiu vender rapidamente todos os calçados de suas
primeiras encomendas.
Mas o caminho até tornar a Nike uma das marcas mais
emblemáticas, inovadoras e rentáveis do mundo não foi fácil,
e Knight fala em detalhes dos riscos que enfrentou, dos
concorrentes implacáveis e de seus muitos triunfos e golpes de sorte.
Ele relembra a criação do nome e da logomarca – um dos poucos ícones reconhecidos em todos os
cantos do planeta –, os primeiros modelos de tênis e os contratos com grandes atletas. Também
destaca as relações com as pessoas que formariam a alma da Nike: seu ex-treinador de corrida, Bill
Bowerman, e os primeiros funcionários, um grupo de desajustados geniais que rapidamente se
tornou uma família.
Com uma visão ousada e a crença no poder transformador do esporte, juntos eles criaram uma
marca e uma cultura que mudariam os parâmetros de desempenho e superação para sempre.
"A melhor biografia que me lembro de ter lido. Como relato empresarial, está à altura de
livros recentes como Walt Disney, de Neal Gabler, e Steve Jobs, de Walter Isaacson. Mas,
como relato pessoal, A marca da vitória atinge um nível de honestidade e emoção que nem
mesmo as melhores biografias conseguem alcançar." — Rich Karlgaard, Forbes

título

:

A marca da vitória

Autor

:

Phil Knight

Categoria

:

Biografias e memórias

Publicado

:

10/11/2016

Editora

:

Sextante

Vendedor

:

DLD Distribuidora de Livros Digitais

Páginas impressas

:

384 páginas

PDF File: A marca da vitória

Ler ou baixar Online A marca da vitória PDF, ePub, Mobi Gratis Phil Knight Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Phil Knight, o homem por trás da Nike, sempre foi uma figura...

Size

:

2.67MB

A marca da vitória Baixar (PDF or ePub) Phil Knight GRATIS

PDF File: A marca da vitória

Ler ou baixar Online A marca da vitória PDF, ePub, Mobi Gratis Phil Knight Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Phil Knight, o homem por trás da Nike, sempre foi uma figura...

A marca da vitória Baixar (PDF or ePub) Phil
Knight GRATIS
A marca da vitória Baixar (PDF or ePub) Phil Knight GRATIS
A MARCA DA VITóRIA PDF - Are you looking for eBook A marca da vitória PDF? You will be glad
to know that right now A marca da vitória PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find A marca da vitória 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
marca da vitória PDF may not make exciting reading, but A marca da vitória is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with A marca da vitória 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 marca da
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comprehensive collection of manuals listed.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Aprendizados
http://new.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]

Um acordo pecaminoso
http://new.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]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.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]

O milagre da manhã
http://new.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 irmã da lua
http://new.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...
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21 lições para o século 21
http://new.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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Aprender Inglês - Histórias extremamente engraçadas (1)
http://new.beebok.info/br-816012307/aprender-ingles-historias-extremamente-engracadas-1.h
tml

Aprender Inglês pode ser muito divertido! Com “Histórias Extremamente Engraçadas” de
Zac Eaton, irá aprender Inglês e ficar muito perto do famoso humor Inglês, irónico e
negro. E o audiolivro incluído ajuda-o a aprender a...
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Minha história
http://new.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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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado
pela primeira vez em 1864, na&#xa0; França, sendo hoje o livro espírita mais lido no
Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências,...
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Professor feelgood
http://new.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...
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O Livro dos Espíritos
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http://new.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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Freddie Mercury
http://new.beebok.info/br-605345562/freddie-mercury.html

Freddie Mercury dispensa apresentações. Mas o que há por trás desse mito do rock?
Como ele era nos bastidores? Como foi sua infância e por que ele a escondeu tão bem?
Freddie era uma figura pouco convencional no meio do showbiz. Carente, inseguro, com
uma...
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O monge e o executivo
http://new.beebok.info/br-566593409/o-monge-e-o-executivo.html

Você está convidado a juntar-se a um grupo que durante uma semana vai estudar com um
dos maiores especialistas em liderança dos Estados Unidos. Leonard Hoffman, um famoso
empresário que abandonou sua brilhante carreira para se tornar monge em um mosteiro
beneditino,...
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Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, 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...
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Me Poupe!
http://new.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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