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Em 17 de janeiro de 1912, um grupo de exploradores liderado
pelo oficial britânico Robert Falcon Scott atingiu, após
enfrentar frio, fome e cansaço, seu objetivo — a conquista do
Polo Sul. Infelizmente, para os homens que ali chegavam, o
adjetivo "inédito" não podia ser empregado ao feito — outra
expedição havia realizado a façanha apenas um mês antes. A
eles nada restou exceto dar as costas e iniciar a viagem de
volta — que jamais seria concluída.
Um século depois, em 2012, outro grupo de britânicos —
pesquisadores da Cass Business School — resolveu colocar à
prova a tese do economista Burton Malkiel, de que "um
macaco de olhos vendados lançando dardos na página de
finanças de um jornal é capaz de escolher um portfólio de
investimentos com desempenho tão bom quanto um montado
criteriosamente por especialistas". Malkiel estava errado:
praticamente todos os dez milhões de índices gerados
aleatoriamente pelos pesquisadores apresentaram resultados
melhores do que os selecionados por profissionais.
Que lições estas histórias nos trazem? Poderíamos dizer que a expedição de Scott foi um fracasso —
invalidando uma empreitada de mais de três anos por um atraso de meros trinta dias? Teríamos
coragem de entregar nossas decisões financeiras, nossas decisões pessoais, ao acaso — ignorando
inteiramente a opinião de especialistas e até mesmo nossa própria intuição?
Analisando erros e acertos em nossas trajetórias, o físico Ricardo Horowicz e o psicanalista Luiz
Alberto Py se debruçam sobre temas como amor, inveja, finanças, sucesso e arrependimento para
questionar se temos afinal controle sobre os acontecimentos em nossas vidas, o quanto somos
responsáveis por nossas derrotas (ou por nossas conquistas), e quais as lições que podemos tirar a
partir disso para transformar nossa relação com o mundo e com nós mesmos.

título

:

Fracasso e acaso

Autor

:

Ricardo Horowicz & Luiz Alberto Py

Categoria

:

Psicologia

Publicado

:

08/10/2018

Editora

:

Rocco Digital

Vendedor

:

DLD Distribuidora de Livros Digitais

Páginas impressas

:

272 páginas

Size

:

6.37MB

Fracasso e acaso Baixar (PDF or ePub) Ricardo Horowicz & Luiz Alberto Py GRATIS

PDF File: Fracasso e acaso

Ler ou baixar Online Fracasso e acaso PDF, ePub, Mobi Gratis Ricardo Horowicz & Luiz Alberto Py Livre livros especiais para atender
o seu passatempo de leitura. Baixe agora!, Em 17 de janeiro de 1912, um grupo de...

PDF File: Fracasso e acaso

Ler ou baixar Online Fracasso e acaso PDF, ePub, Mobi Gratis Ricardo Horowicz & Luiz Alberto Py Livre livros especiais para atender
o seu passatempo de leitura. Baixe agora!, Em 17 de janeiro de 1912, um grupo de...

Fracasso e acaso Baixar (PDF or ePub)
Ricardo Horowicz & Luiz Alberto Py GRATIS
Fracasso e acaso Baixar (PDF or ePub) Ricardo Horowicz & Luiz Alberto Py GRATIS
FRACASSO E ACASO PDF - Are you looking for eBook Fracasso e acaso PDF? You will be glad to
know that right now Fracasso e acaso PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Fracasso e acaso 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.
Fracasso e acaso PDF may not make exciting reading, but Fracasso e acaso is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Fracasso e acaso 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 Fracasso e acaso
PDF. To get started finding Fracasso e acaso, 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 FRACASSO E ACASO PDF, click this link to download or read
online:
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[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 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 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...

[PDF]

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 —...

[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...
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Ponto de inflexão
http://new.beebok.info/br-1450204802/ponto-de-inflexao.html

Um livro que vai te ajudar a fazer seu próprio caminho. &#34;Vou dispensar o
aprofundamento nas equações que geram um Ponto de Inflexão, mas vou apenas me
apropriar deste conceito para descrever momentos de nossa vida em que nossas decisões
vão...
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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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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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After
http://new.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,...
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O príncipe
http://new.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.
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Me Poupe!
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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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Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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Furacão Anitta
http://new.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...
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Até você chegar
http://new.beebok.info/br-1439719575/ate-voce-chegar.html

Um romance da dinastia Westmoreland A romântica Sheridan Bromleigh sonha em
encontrar o homem de sua vida. Mas sua realidade como professora de etiqueta para
damas da alta sociedade americana sempre a obrigou a colocar seus sonhos de lado. Até
o dia em que precisou levar uma de suas...
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A casa da praia
http://new.beebok.info/br-1437013566/a-casa-da-praia.html

Quem disse que a história de Elle e Noah acabou? Para a sorte de todos nós, que amamos
A Barraca do Beijo, Beth Reekles decidiu contar mais um pouco da história deles.
Namorar o maior bad boy da escola jamais esteve nos planos de ELLE EVANS, mas
aconteceu. Porém, isso...
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