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Jim Collins lança mais um trabalho inovador e pergunta: Por
que algumas empresas prosperam na incerteza, até mesmo no
caos, e outras não? Com base em nove anos de pesquisas,
Collins e seu colega Morten Hansen enumeram os princípios
necessários para construir uma empresa de sucesso em
tempos imprevisíveis, focando não apenas o desempenho, mas
também os cenários instáveis que os líderes de hoje
enfrentam. Foram estudadas companhias que alcançaram o
sucesso em cenários caracterizados por mudanças bruscas
que os gestores não podiam prever nem controlar. Os
pesquisadores compararam essas empresas com um conjunto
formado por organizações que não tiveram o mesmo sucesso
em cenários muito semelhantes. Os estudos apresentaram
resultados surpreendentes: • Os líderes destas empresas não
assumiram mais riscos nem foram mais visionários ou mais
criativos; foram, sim, mais disciplinados, empíricos e
paranoicos. • A inovação em si não é um trunfo; mais
importante é a competência para dosar a inovação e mesclar
criatividade com disciplina. • Seguir a máxima segundo a qual
liderar em um "mundo veloz" requer "decisões e ações rápidas" é assinar a própria sentença de
morte. As empresas mais bem-sucedidas reagiram às mudanças radicais do mundo com menos
mudanças que as do grupo comparativo.Vencedoras por opção é um Collins clássico: contestador,
bem pesquisado, edificante. Mostra de maneira convincente que, mesmo num mundo caótico e
incerto, o sucesso é uma opção e não apenas um golpe de sorte.
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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]

12 horas de sono com 12 semanas de vida
http://new.beebok.info/br-661354450/12-horas-de-sono-com-12-semanas-de-vida.html

Que pai nunca sofreu com dezenas de noites mal dormidas quando seus filhos eram
bebês? Para alguns, essas dezenas ainda se transformam em centenas, incontáveis noites
de sono entrecortado. A brasileira radicada nos Estados Unidos Suzy Giordano, mãe de
cinco filhos, está...

[PDF]

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...

[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 —...
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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....

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. 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...

[PDF]

O pequeno príncipe
http://new.beebok.info/br-657046481/o-pequeno-principe.html

Livro de criança? Com certeza. Livro de adulto também, pois todo homem traz dentro de
si o menino que foi. Como explicar a adoção deste livro por povos tão variados, em tantos
países de todos os continentes? Como explicar que ele seja lido sempre por tantos...
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Encontro de Desejos
http://new.beebok.info/br-972620830/encontro-de-desejos.html

RAINHAS DO ROMANCE 099 – ENCONTRO DE DESEJOS – SARAH MORGAN Libby
Westerling colocou-se a venda em um leilão beneficente no intuito de arrecadar fundos
para a ala infantil do hospital onde é enfermeira. Ela não estava em busca de romance,
por isso, pediu para que...
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O poder do hábito
http://new.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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Do mil ao milhão
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http://new.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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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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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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O Livro dos Espíritos
http://new.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. 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...
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As coisas que você só vê quando desacelera
http://new.beebok.info/br-1285800182/as-coisas-que-voce-so-ve-quando-desacelera.html

De tempos em tempos, surge um livro que, com sua maneira original de iluminar
importantes temas espirituais, se torna um fenômeno tão grande em seu país de origem
que acaba chamando a atenção e encantando leitores de todo o mundo. Escrito pelo
mestre zen-budista...
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