
 

 

"Invisible Giants: Changing the World One Step at a Time" ("Gigantes 
invisíveis: mudando o mundo um passo de cada vez"), livro de Lindsay 

Levin, já está disponível 

LONDRES, março de 2013 /PRNewswire/ -- O livro Invisible Giants: changing 
the world one step at a time conta a história de algumas pessoas 
extraordinárias que, qualquer que seja suas formações ou status, fazem 
alguma coisa para superar obstáculos e mudar o mundo a sua volta. 

Para ver o press release em multimídia, por favor, clique em:  
http://www.multivu.com/mnr/58705-invisible-giants-london 

A autora Lindsay Levin é a fundadora e sócia-administradora da Leaders' 
Quest, um empreendimento social que reúne uma comunidade global 
diversificada de 6.000 líderes -- de CEOs de empresas multinacionais a 
militantes de base, que trabalham em algumas das comunidades mais pobres 
do planeta. Todos eles compartilham um compromisso de usar suas 
influências únicas para criar mudanças positivas. 

Em Invisible Giants, Lindsay Levin desafia ideias convencionais sobre 
liderança. Ela defende a tese de que os líderes surgem em muitas formas e 
tamanhos diferentes, e que cada pessoa tem o potencial de ser um líder. 

Os gigantes invisíveis de seu livro se espalham por continentes e culturas -- 
desde salas da diretoria da Cidade de Londres a Makoko, uma vasta favela à 
beira da lagoa de Lagos (Nigéria) e desde os novos parques industriais de 
Hyderabad e Chongqing a cidades em Israel e a comunidades palestinas na 
Cisjordânia. 

São pessoas como Anwari Khan, que vive com seus filhos perto de um dos 
maiores depósitos de lixo na Ásia. Uma líder autodidata, que nunca aprendeu 
a ler e escrever na escola, mas chefia uma rede de centenas de mulheres e 
promove cursos de treinamentos para a polícia sobre o combate à violência 
doméstica. 

Ou Yang Xin, que administra uma ONG ambiental, dedicada à proteção de 
um dos ecossistemas mais preciosos do planeta -- o platô do Qinghai 
Tibetano. Os rios que nascem no platô dão suporte à vida de quase dois 
bilhões de pessoas em todo o sul da Ásia. 

"Passei uma década reunindo líderes de diversas posições sociais para lhes 
fazer perguntas fundamentais sobre como podemos conformar o futuro e o 
que significa liderança", diz Lindsay Levin. "Na Leaders' Quest, ajudamos as 



pessoas a pensar sobre as maiores dificuldades do mundo hoje -- para 
perguntar o que realmente importa e extrapolar os limites para encontrar 
soluções", declarou. 

O livro Invisible Giants também descreve pessoas em empresas, em todo o 
mundo, que se juntaram a Lindsay Levin e passaram a fazer perguntas 
fundamentais sobre o papel das empresas na sociedade. 

Pessoas como Paul Fletcher, o sócio sênior da firma de participações 
privadas Actis. Sob sua liderança, a firma decidiu pensar profundamente 
sobre o impacto social e ambiental de seus investimentos e, em 
consequência, mudou suas prioridades. "A reviravolta essencial na Actis foi a 
transformação de um grupo de pessoas que pensavam que a única coisa que 
importava eram retornos financeiros para um grupo de pessoas que, agora, 
operam um empreendimento que equilibra os resultados financeiros com os 
resultados não financeiros. A Leaders' Quest foi absolutamente essencial 
nessa jornada. 

"Precisamos nos comportar de uma maneira que nos permite deixar as 
empresas, os empregados, as comunidades e as sociedades onde operamos 
em uma posição melhor do que os encontramos". 

Lindsay Levin diz que "progressivamente, há um reconhecimento de que 
gerar lucros na empresa ou manter um foco estreito em um problema 
particular não é o suficiente. Numa época de desafios globais -- pobreza, 
sustentabilidade, conflitos religiosos e políticos -- precisamos de líderes que 
possam vir à frente e entender como podem se adequar a uma realidade 
mais ampla". 

"Essa é a razão por que escrevi esse livro -- para explorar algumas das 
perguntas e escolhas que afetam todos nós. É uma história sobre a 
capacidade de ver o mundo com outros olhos e entender como fazemos 
parte de alguma coisa que é muito maior do que nós mesmos". 

O livro Invisible Giants foi publicado pela Vala e pode ser adquirido pela 
Internet, em livrarias importantes ou diretamente da editora, no site 
http://www.valapublishers.coop/invisiblegiants. Ele custa £ 16,99 e todos os 
royalties da autora irão para a Fundação Leaders' Quest, uma organização 
beneficente registrada. 

O que dizem os leitores 

Bob Bechek, diretor mundial de Administração da Bain & Company, 
descreve o Invisible Giants como "uma leitura importante e agradável para 
líderes empresariais. É uma jornada inspiradora, com histórias maravilhosas 
sobre pessoas excepcionais, com capacidade de vencer as dificuldades e 
realizar coisas extraordinárias". 



Anu Aga, presidente da Teach for India, diretora da Thermax Limited e 
integrante do Parlamento Indiano, diz: "O livro Invisible Giants é 
verdadeiramente inspirador. Traz lições poderosas para todas as pessoas". 

"Generoso, profundamente pessoal e muito bem escrito" -- Tom Glocer, ex-
CEO da Thomson Reuters 

"Muitos escreveram sobre liderança. O Invisible Giants explora o seu 
significado moral. Lindsay busca inspiração em líderes de base e leva 
pessoas a mundos que elas nunca encontrariam normalmente". -- Koy 
Thomson, CEO da Children in Crisis 

"Invisible Giants é uma descrição extraordinária, contando toda a verdade, de 
uma revolução cultural evolutiva, elaborada para transportar líderes para as 
realidades do século XXI". -- John Elkington, autor de "Cannibals with Forks" 
(Canibais com Garfos). 

"Todos os líderes corporativos, que anseiam por redefinir o papel dos 
negócios além dos lucros deviam ler Invisible Giants. A busca de Lindsay nos 
leva às favelas da Índia e às prisões sul-africanas, mas com destaque para a 
jornada interior transformadora -- uma jornada que se inicia com a 
curiosidade, se transforma em compaixão e leva a ações corajosas, mudando 
o mundo um degrau de cada vez". -- Virginie Helias, diretora mundial de 
Sustentabilidade da Procter & Gamble. 

Sobre a autora 

Depois de 15 anos de empreendedorismo bem-sucedido, Lindsay Levin 
fundou a Leaders' Quest em 2001, para conectar líderes de todas as 
disciplinas e setores e explorar soluções para problemas mundiais. 

Uma forte defensora da ONG, seu trabalho varia da busca de novas 
iniciativas destinadas a vencer a pobreza e a sustentabilidade ambiental, bem 
como a ajudar as empresas a redefinir valores e mudar culturas. 

Sobre a Leaders' Quest 

A Leaders' Quest trabalha com pessoas de todas as posições sociais -- de 
CEOs de empresas multinacionais a organizadores de base -- que usam sua 
influência única para criar mudanças positivas no mundo. A organização 
elabora jornadas experimentais de aprendizado que capacita as pessoas a 
fazer as perguntas fundamentais sobre as empresas, a sociedade e suas 
próprias lideranças, para buscar respostas em conjunto. Ela opera programas 
na Ásia, África, nas Américas, na Europa e no Oriente Médio. 

Saiba mais em: http://www.leadersquest.org 

Sobre a editora 



A Vala Publishing Co-operative é um empreendimento de risco entre as 
editoras apoiadas por comunidades. Publica livros de alta qualidade, que 
exploram e celebram o espírito humano com formas corajosas e autênticas 
de pensar e de ser. 

A Vala é copropriedade, administrada democraticamente, de seus membros. 

Saiba mais em: http://www.valapublishers.coop 

Contato com a imprensa 

Para mais informações e para fazer pedido de um exemplar para crítica 
literária do Invisible Giants ou para marcar uma entrevista com Lindsay Levin, 
por favor, contate Richard.roberts@leadersquest.org ou 
melanie.george@leadersquest.org ou telefone para (+44)-0208-948-5208. 

 
 


