
Conheça o Woman Interrupted App

Para saber mais sobre Simon Sinek - "The Golden Circle":
https://www.youtube.com/watch?v=POfQlg0V0Cc

Leituras recomendadas:

“Novas Questões, Respostas Diferentes” – Gal Barradas

Com o uso intensivo da tecnologia na vida cotidiana, a humanidade vem desenvolvendo um
novo comportamento na maneira de consumir e de se comunicar. Fazer uma grande ideia
alcançar um grande número de pessoas já não é mais prerrogativa apenas das grandes
empresas. Porém, também para estas, existem novas questões a serem levadas em
consideração. De nada adianta que as empresas e as marcas tenham acesso a novas
ferramentas se não estiverem conectadas a um novo modelo de pensamento, capaz de
sustentar as relações com seus públicos.

“A História Da Beleza” – Umberto Eco

Se a Beleza está nos olhos de quem vê, é certo que esse olhar é influenciado pelos
padrões culturais de quem observa. Afinal, o que é beleza? O que é arte? Gosto se discute?
A Beleza deve ser analisada friamente ou livre das amarras da razão? Com a perspicácia e
erudição de sempre, Umberto Eco propõe essas indagações em História da beleza, um
ensaio sobre as transformações do conceito do Belo através dos tempos.

“Desvendando A Cadeia De Valor Do Cliente ” – Thales. S. Teixeira

Com base em oito anos de pesquisa visitando dezenas de startups, empresas
estabelecidas e de tecnologia, o professor da Harvard Business School, Thales Teixeira,
mostra como e por que as indústrias de consumo sofrem disrupção e o que as empresas
estabelecidas podem fazer a respeito.

“Fora De Série” – Malcolm Gladwell

O que torna algumas pessoas capazes de atingir um sucesso tão extraordinário e peculiar a
ponto de serem chamadas de "fora de série"? Costumamos acreditar que trajetórias
excepcionais, como a dos gênios que revolucionam o mundo dos negócios, das artes, das
ciências e dos esportes, devem-se unicamente ao talento. Mas neste livro você verá que o
universo das personalidades brilhantes esconde uma lógica muito mais fascinante e
complexa do que aparenta.

“O Elogio Do Vira-Lata E Outros Ensaios” – Eduardo Gianetti

É possível virar do avesso o “complexo de vira-latas” ― a expressão cunhada por Nelson
Rodrigues para a subalternidade dos brasileiros em relação ao que é estrangeiro ― e
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reinventá-lo não apenas como componente identitário, mas também como virtude tropical?
No ensaio inédito que dá nome ao livro, Eduardo Giannetti vai na contramão do senso
comum e defende que “não ter pedigree” é um caminho civilizatório tão válido quanto os
trilhados por sociedades tidas como exemplos de desenvolvimento.

“Sociedade Em Rede” – Manuel Castells

Baseado em pesquisas feitas nos Estados Unidos, Ásia, América Latina e Europa, este livro
procura formular uma teoria que dê conta dos efeitos fundamentais da tecnologia da
informação no mundo contemporâneo. Aqui Manuel Castells examina os processos de
globalização que marginalizavam e agora ameaçam tornar insignificantes países e povos
inteiros – excluídos das redes de informação. Mostra que, nas economias avançadas, a
produção se concentra hoje em uma parcela instruída da população com idade entre 25 e
40 anos.

“Blink” – Malcolm Gladwell

Baseado em fundamentos científicos, Blink é um livro sobre como podemos julgar, decidir e
fazer escolhas sem refletir muito a respeito. Para explicar o conceito, Malcolm Gladwell
apresenta histórias impressionantes, como o caso do especialista em arte que, num único
relance, descobriu que uma escultura comprada por uma fortuna pelo Museu Getty era uma
falsificação; o produtor que percebeu todo o potencial de Tom Hanks no instante em que o
conheceu; o psicólogo que, só de observar um casal conversar por apenas alguns minutos,
consegue prever quanto tempo vai durar aquele relacionamento; entre outras.

“Originais” – Adam Grant

Qual é o segredo das pessoas originais? Será que a criatividade é uma qualidade inata ou
uma habilidade que pode ser estimulada ou mesmo aprendida? Em seu novo livro, Adam
Grant desmistifica muitas das crenças que existem em torno das mentes criativas. Ele
recorre a uma série de estudos e histórias reais envolvendo o mundo dos negócios, a
política, os esportes e o universo do entretenimento para mostrar como qualquer pessoa
pode aprimorar sua criatividade, tornar-se capaz de identificar e defender ideias
verdadeiramente originais, combater o conformismo e romper com tradições obsoletas.

“Sapiens” – Yuval Harari

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Nossa capacidade imaginativa. Somos a única espécie que
acredita em coisas que não existem na natureza, como Estados, dinheiro e direitos
humanos. Partindo dessa ideia, Yuval Noah Harari, doutor em história pela Universidade de
Oxford, aborda em Sapiens a história da humanidade sob uma perspectiva inovadora.
Explica que o capitalismo é a mais bem-sucedida religião, que o imperialismo é o sistema
político mais lucrativo, que nós, humanos modernos, embora sejamos muito mais
poderosos que nossos ancestrais, provavelmente não somos mais felizes.
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“Wired For Culture” – Mark Page

A fascinating, far-reaching study of how our species' innate capacity for culture altered the
course of our social and evolutionary history. A unique trait of the human species is that our
personalities, lifestyles, and worldviews are shaped by an accident of birth―namely, the
culture into which we are born. It is our cultures and not our genes that determine which
foods we eat, which languages we speak, which people we love and marry, and which
people we kill in war. But how did our species develop a mind that is hardwired for
culture―and why?

“A Arte Do Planejamento” – Joe Steel

Jon Steel disseca de maneira simples e direta os passos que levam à descoberta de
conceitos de comunicação relevantes e criativos. E de maneira fundamental descreve como
um conceito deve ser 'entregue' à criação - a importância de se elaborar um briefing que
seja inspirador de modo que a campanha esteja invariavelmente correta e mais do que tudo
que atinja o coração dos consumidores. Merece destaque o estilo leve e bem-humorado
com que se destaca a necessidade de o planejador entender que está no meio de
numerosos interesses e personalidades diferentes e para que seu posicionamento seja bem
sucedido ele deve ter a habilidade de conquistar em primeiro lugar seu público interno.

“Posicionamento” – Al Ries

O Livro que deu origem a todas as estratégias de marketing voltadas para o consumidor. O
livro que criou o conceito de 'Posicionamento Competitivo', hoje fundamental em todas as
práticas de marketing.

“Um Novo Paradigma” – Alain Touraine

Os antigos paradigmas estavam voltados para a conquista do mundo, o novo está mais
voltado para a conquista das pessoas. Nesse sentido, é urgente saber onde estamos e que
discurso sobre o mundo e sobre nós pode nos tornar inteligíveis. Este livro, pretende
conscientizar as pessoas da ruptura que afasta todos deste passado ainda próximo antes
de definir a natureza desta mudança de paradigma.

“Gadget – Você Não É Um Aplicativo” – Jaron Lanier

O livro discute os problemas técnicos e culturais que podem resultar de um design digital
pouco ponderado e nos alerta que nossos mercados financeiros e sites como a Wikipédia o
Facebook e o Twitter estão elevando a "sabedoria" das multidões e os algoritmos de
computador acima da inteligência e da capacidade de julgamento das pessoas.

“Emergência” – Steven Johnson

O que têm um comum um formigueiro, o cérebro humano, as cidades e os modernos
softwares? Todos são exemplos de sistemas auto-organizados que privilegiam as
sequências, em detrimento da lógica, e nos quais se dispensa a presença de um controle

https://amzn.to/3qVw1Kl
https://amzn.to/2M0jM0x
https://amzn.to/3qXRJgV
https://amzn.to/3r1D6JF
https://amzn.to/3pqZLhU
https://amzn.to/3cklJzs


centralizado para haver ação. Surgem de um nível de elementos relativamente simples em
direção a formas de comportamento mais sofisticados e por isso são chamados sistemas
emergentes. Por meio de uma breve história de tais sistemas, Steven Johnson analisa
pioneiros e pensadores que contribuíram para a construção dessa teoria, seja no terreno da
biologia, da biofísica, do urbanismo ou do design de softwares.

“Gender, Technology And The Future Of Work” – Mariya Brussevich

New technologies?digitalization, artificial intelligence, and machine learning?are changing
the way work gets done at an unprecedented rate. Helping people adapt to a fast-changing
world of work and ameliorating its deleterious impacts will be the defining challenge of our
time. What are the gender implications of this changing nature of work? How vulnerable are
women’s jobs to risk of displacement by technology? What policies are needed to ensure
that technological change supports a closing, and not a widening, of gender gaps?

“Mainstream” - Frédéric Martel

Mainstream é resultado de uma vasta pesquisa de campo conduzida por Frédéric Martel em
30 países durante cinco anos. Frédéric Martel entrevistou mais de 1.200 pessoas em todas
as capitais do “entertainment”, analisou a ação dos protagonistas, a lógica dos grupos, e
acompanhou a circulação de conteúdos em cinco continentes. Ele demonstra que, se os
produtos mainstream não são necessariamente artísticos, as estratégias que permitem sua
criação e difusão são igualmente fascinantes.

“O Povo Brasileiro” – Darcy Ribeiro

Obra magistral de Darcy Ribeiro, um dos maiores antropólogos brasileiros, "O Povo
Brasileiro" é uma tentativa de compreender quem somos, o que somos e a importância do
nosso país. Este clássico retrata o inconformismo pela desigualdade social e percorre a
história da formação da civilização brasileira.

“1808 E 1822”- Laurentino Gomes

1808, de Laurentino Gomes, já vendeu mais de 1 milhão de exemplares, e nessa nova
edição traz um capítulo inédito com informações até hoje pouco conhecidas a respeito da
criação do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, que completa duzentos anos em
2015. Saiba como nasceu o Brasil de hoje.

Em 1822, o escritor compara diferentes relatos sobre o dia 7 de setembro que redefiniu os
rumos do nosso país. Mais do que desmistificar o grito da independência às margens do
Ipiranga, o escritor analisa como D. Pedro conseguiu, apesar de todas as dificuldades, fazer
do Brasil uma nação de proporções monumentais.Laurentino observa como as mudanças
provocadas pela fuga da família real portuguesa em 1808 deram início a um processo de
maior autonomia que pressionou o príncipe regente a declarar a independência do Brasil.

“De Getúlio A Castelo” – Thomas Skidmore
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Em nova tradução, que conta com caderno de fotos e cronologia, Brasil: de Getúlio a
Castello (1930-64) oferece ao leitor um estudo quase enciclopédico sobre as mudanças
políticas, sociais e econômicas que transformaram o país em meados do século XX e têm
tanta ressonância no Brasil de hoje.

“De Castelo A Tancredo ” – Thomas Skidmore

O autor apresenta a história brasileira do período num método comparativo - o autoritarismo
e a transição democrática ganham, assim, novos e originais enfoques. O livro constitui-se
num importante instrumento para a compreensão do regime autoritário, esclarecendo o
papel das Forças Armadas, dando os sentidos e limites da abertura política e, o mais
importante, antecipando os cenários futuros.
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