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Faça o download ou leia online O ponto da virada - The
Tipping Point Malcolm Gladwell , Você já ficou intrigado
pensando no que faz com que um produto, um serviço ou
mesmo atitudes virem moda da noite para o dia? Já imaginou
que tipo de mudança faz, por exemplo, com que livros
desconhecidos se transformem em best-sellers? Ou o que
explica o aumento do consumo de cigarros entre os
adolescentes, apesar da campanha antitabagista?
Nesse livro - que já vendeu 5 milhões de exemplares em todo
o mundo e está há mais de 200 semanas a lista de best-sellers
do New York Times - Malcolm Gladwell apresenta uma
maneira instigante e original de entender fenômenos sociais
desse tipo: vê-los como epidemias.
"Idéias, produtos, mensagens e comportamentos se espalham
como vírus", diz o autor. E o momento decisivo em que essas
novidades se alastram - ou se acabam - é o que ele chama de o
Ponto da Virada. Esse instante crítico surge com mudanças
que, embora pequenas, surtem um efeito extraordinário.
Mas nem sempre as novidades contagiantes são benéficas. Basta pensar na epidemia de suicídios
que arrebatou adolescentes da Micronésia por uma década depois que um jovem rico e carismático
tirou a própria vida.
Partindo dessa tremenda influência que sofremos do meio, Gladwell pergunta: por que então
algumas epidemias que poderiam ser "boas" não emplacam, como é o caso da campanha
antitabagista entre os jovens?
Sua reposta é que as pessoas podem transformar radicalmente seus comportamentos ou suas
crenças desde que estejam diante do estímulo certo. E aqui ele nos mostra como identificar e até
construir esses estímulos.
"Um livro fascinante que vai fazer você ver o mundo de forma diferente." – Fortune
"Uma análise refinada das epidemias sociais, quer se trate de tendências da mo da, de
doenças ou de padrões de comportamento, como a prática de crimes." – USA Today
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because o ponto
da virada - the tipping point are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your o ponto da virada - the tipping point so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
o ponto da virada - the tipping point are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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