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Para Peter Thiel, cofundador do PayPal e investidor em
diversas startups, como o Facebook, o próximo Bill Gates não
criará um sistema operacional. O próximo Larry Page ou
Sergey Brin não desenvolverá um mecanismo de busca. E o
próximo Mark Zuckerberg não criará uma rede social. Se você
está copiando essas pessoas, não está aprendendo com elas. É
mais fácil copiar um modelo que criar algo novo.
O progresso vem do monopólio, não da competição. Se você
faz o que nunca foi feito e consegue fazer melhor do que
qualquer um, tem um monopólio — e qualquer negócio só é
bem-sucedido na medida em que é um monopólio. Mas quanto
mais você compete, mais se torna parecido com todo o resto.
A competição destrói os lucros dos indivíduos, das empresas e
da sociedade como um todo.
De zero a um: O que aprender sobre empreendedorismo com
o Vale do Silício não oferece fórmula para o sucesso. O
paradoxo de ensinar empreendedorismo é que tal fórmula não
pode existir. Como cada inovação é única, nenhuma
autoridade consegue prescrever em termos concretos como ser inovador. Toda inovação vai de 0 a 1.
No livro, o autor revela como construir empresas que criem coisas novas. Apresenta uma visão
otimista do futuro do progresso e uma maneira original de pensar sobre inovação: ensina você a
fazer perguntas que o levem a encontrar valor em lugares inesperados.
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De zero a um Blake Masters & Peter Thiel ler ebook, Are you looking for de zero a um PDF?. If
you are areader who likes to download de zero a um Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get de zero a um Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading de zero a um Pdf? You may think better
just to read de zero a um Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read de zero a um electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, de zero a um Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download de zero a
um Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download de zero a um Pdf from our online library.
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