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Na era do big data, é tentador presumirmos que informação
clara e direta basta para convencer pessoas e impulsionar
mudanças políticas e comportamentais. Mas infelizmente as
coisas não são tão simples, argumenta a renomada
neurocientista Tali Sharot. Ela nos mostra como a emoção
tende a dominar a razão quando o assunto é tomada de
decisões.Parte do nosso trabalho diário como seres humanos
é influenciar os outros. Fazemos isso porque cada um tem
experiências e conhecimentos únicos, que outros não têm.
Mas será que desempenhamos bem esse papel? Não é raro
recorrermos, sistematicamente, a comportamentos ineficazes
ao tentar mudar crenças e comportamentos alheios. Muitos
desses instintos não funcionam, porque são incompatíveis
com a maneira de a mente operar.
Sharot escreve, por exemplo, sobre o surpreendente fato de
que apenas 39% dos funcionários de hospitais lavam as mãos
corretamente. Um estudo descobriu que colocá-los sob
câmeras de vigilância não melhorou o quadro, mas instalar um placar digital comparando quantos
seguiam corretamente o protocolo em cada turno aumentou a observância das regras para 90%.
Essa melhora dramática combina a nova tecnologia com a psicologia antiga: o reforço positivo (ser
informado de que está fazendo bem o seu trabalho) costuma influenciar o comportamento muito
mais do que a punição. Isso também dá às pessoas um maior senso de controle, que é mais
motivador que o senso de restrição.
A autora revela o poder oculto da influência, para o bem ou para o mal, e nos permite identificar
instâncias em que sucumbimos a ilusões. Amparada nas mais recentes pesquisas em neurociência e
psicologia, ela fornece uma nova visão do comportamento humano e nos mostra que qualquer
tentativa de mudança só será bem-sucedida se estiver combinada com os elementos principais que
governam o funcionamento de nossos cérebros.

título

:

A mente influente

Autor

:

Tali Sharot

:
:
:
:
:
Size

:

2.87MB

A mente influente Baixar (PDF or ePub) Tali Sharot GRATIS

PDF File: A mente influente

Ler ou baixar Online A mente influente PDF, ePub, Mobi Gratis Tali Sharot Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Coleção Origem. Respostas avançadas para perguntas...

PDF File: A mente influente

Ler ou baixar Online A mente influente PDF, ePub, Mobi Gratis Tali Sharot Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Coleção Origem. Respostas avançadas para perguntas...

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

A mente influente Baixar (PDF or ePub) Tali Sharot GRATIS

PDF File: A mente influente

Ler ou baixar Online A mente influente PDF, ePub, Mobi Gratis Tali Sharot Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Coleção Origem. Respostas avançadas para perguntas...

Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
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Mister
http://new.beebok.info/br-1459426526/mister.html

Uma nova história de amor apaixonante escrita pela autora que arrebatou milhões de
corações no mundo todo com a Trilogia Cinquenta tons de cinza Depois de vender 7
milhões de livros só no Brasil e de ter três de suas obras transformadas em filmes de...

[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,...
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Resurrection Corps(2)
http://new.beebok.info/br-1467786028/resurrection-corps-2.html

The wind runs through here, taking the dust around it to vent its anger. The cleaner
sweeps the floor attentively.
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Resurrection Corps(1)
http://new.beebok.info/br-1467784203/resurrection-corps-1.html

The wind runs through here, taking the dust around it to vent its anger. The cleaner
sweeps the floor attentively.

[PDF]

Elite Force(2)
http://new.beebok.info/br-1467788816/elite-force-2.html

The metal synthesized sound of a smart computer reads out the Commission on the big
screen in an orderly manner in the spacious hall.
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Elite Force(1)
http://new.beebok.info/br-1467787451/elite-force-1.html

The metal synthesized sound of a smart computer reads out the Commission on the big
screen in an orderly manner in the spacious hall.

[PDF]

Patron saint(2)
http://new.beebok.info/br-1467772695/patron-saint-2.html

The mountain is thousands of miles high, covered with fog all the year round, and it is
extremely difficult for ordinary people to climb to the summit. On the top of the hill, a
small temple was built in a relatively flat area, guarded by a deaf and dumb old monk.
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Patron saint(1)
http://new.beebok.info/br-1467757358/patron-saint-1.html

The mountain is thousands of miles high, covered with fog all the year round, and it is
extremely difficult for ordinary people to climb to the summit. On the top of the hill, a
small temple was built in a relatively flat area, guarded by a deaf and dumb old monk.

[PDF]

Meteor flash(1)
http://new.beebok.info/br-1467778195/meteor-flash-1.html

I lay on the roof and looked at the stars. An incomparable kindness hung over my whole
body, like the feeling of my mother stroking my face.
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Toss and turn restlessly(2)
http://new.beebok.info/br-1467791886/toss-and-turn-restlessly-2.html

The night became more and more intense, so rich that almost no fingers could be seen.
Fortunately, the existence of electricity, a magical substance in the world, added some
brilliant colours to the rich night.
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The night became more and more intense, so rich that almost no fingers could be seen.
Fortunately, the existence of electricity, a magical substance in the world, added some
brilliant colours to the rich night.

[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...
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Como aprendi a pensar
http://new.beebok.info/br-1465913544/como-aprendi-a-pensar.html

Um dos pensadores pop mais respeitados pelo público e pela crítica, Luiz Felipe Pondé
apresenta neste livro uma história da filosofia diferente – a história dele com a filosofia. E
não só: ele cita romancistas como Nelson Rodrigues, cientistas...
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O amor de um duque
http://new.beebok.info/br-1458753222/o-amor-de-um-duque.html

Gillie Trewlove sabe o valor da bondade de desconhecidos, já que foi abandonada ainda
bebê na porta da mulher que a criou. Quando se depara com um homem sendo agredido
em sua própria porta — ou melhor, no beco próximo da sua taverna —, ela não hesita
em...
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O poder da autorresponsabilidade
http://new.beebok.info/br-1330971124/o-poder-da-autorresponsabilidade.html

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida,
porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de
autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis...
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