
Quando a leitura impulsiona a carreira 
 
Alguma vez seu chefe o presenteou com um livro sobre liderança ou trabalho em equipe? Em 
algumas empresas essa é uma prática comum. Recomendar a leitura de um manual se 
converteu em objetivo de muitos executivos que têm sob sua responsabilidade um grupo de 
colaboradores.  
 
Dessa forma, os diretores de Recursos Humanos de algumas empresas recomendam a seus 
empregados livros de gerenciamento e gestão que os ajudem a desenvolver seu trabalho com 
maior eficiência. Algumas dessas publicações são relatos com os quais o setor se identifica 
facilmente, outras incluem testes que permitem obter informações práticas. A seguir, uma 
seleção de obras relacionadas com o setor de gestão, que incluem vários ensinamentos 
práticos.  
 
O orgulho de vender - Um vendedor sempre é visto com certa desconfiança, entretanto, a 
realidade é que todos nós vendemos alguma coisa. Por isso, Víctor Barajas e Lorenzo Muriel 
defendem no livro O orgulho de vender, a importância de valorizar nosso próprio trabalho. "Se 
aquilo que você faz, é feito com ânimo e fé, os resultados serão muito melhores."  
 
Por meio da história romanceada que conta a vida de um comerciante, Barajas e Muriel 
reivindicam a venda como uma profissão digna e necessária. Mesmo assim, explicam que para 
alcançar o sucesso nessa profissão que, cada vez mais cresce, é crucial saber escutar, estar 
bem informado, saber quando falar, esperar, e não esmorecer.  
 
Negociando consigo mesmo - Esse livro explica as oito etapas básicas do processo de 
negociação interna as quais todos nós enfrentamos alguma vez na vida. Negociar consigo 
mesmo é um processo habitual na vida de todos. Normalmente negociar com outros supõe 
uma técnica e uma arte, enquanto que fazê-lo consigo mesmo é muito mais complexo; não 
existe o "outro", e as emoções desempenham um papel crítico.  
 
Com esse livro, o escritor e assessor de empresários para temas de planificação estratégica, 
Juan Malaret, revela quais os fundamentos da negociação consigo mesmo, e quais suas áreas 
básicas. As oito etapas do processo são detalhadas, como utilizá-las, em que ordem, e o que 
se pode e se deve obter de cada uma delas.  
 
Controle seu tempo, controle sua vida - Você fica ansioso e estressado em seu trabalho? Tem 
a sensação de não conseguir abarcar tudo? Caso seu problema é ter tarefas demais que o 
obrigam muitas vezes a aumentar a jornada de trabalho ou levar trabalho para casa, esse livro 
pode ajudá-lo a pôr um pouco de ordem em sua agenda.  
 
Planificar a jornada de trabalho do dia seguinte, especificar o tempo estimado para cada 
atividade e estabelecer prioridades são alguns dos conselhos contidos nesse livro. O objetivo? 
Ajudar o leitor a tirar o maior partido possível de seu tempo, sem chegar a uma situação de 
ansiedade e estresse, ensinando algo muito prático: organização.  
 
O vazio interior - Se a cada dia que o despertador toca você tem horror de se levantar e 
enfrentar mais uma manhã no trabalho e, uma vez chegando na empresa, só pensa em como 
passar despercebido até que soe a hora de ir emborca, atenção! Você está em pleno processo 
de vazio interior, termo empregado por Lofti El-Ghandouri, e que descreve um conceito pouco 
conhecido na Espanha, mas que afeta muitos empregados de qualquer nível hierárquico ou 
setor.  
 
Em suas páginas se explica em que consiste e como se chega ao estado de fastio e resignação 
em termos de trabalho, que o converte em uma prisão. Mas, é claro, também encontramos ali 
as pautas para lutar contra esse sentimento de frustração que ocasiona para a empresa muitos 
gastos e perdas de objetivos.  
 
Quem roubou meu Blackberry? - A "ideóloga" britânica da gestão empresarial revela os 
segredos para se chegar a ser um alto executivo na Grã-Bretanha. Por meio de seus e-mails, a 



autora mostra o lado mais agressivo de sua protagonista, mas seu lado mais humano também. 
Quem não quer saber qual é a receita do êxito profissional?  
 
Lucy Kellaway, autora da famosa coluna sobre gerenciamento no jornal britânico Financial 
Times, oferece as pistas de como um executivo pode chegar no topo da pirâmide empresarial. 
Kellaway apresenta uma história, onde combina paixão, escândalos e traição com as últimas 
tendências na gestão corporativa. E tudo isso no formato de mensagens curtas.  
 
O interior de uma empresa - Se você é um dos que pôs em dúvida os princípios 
tradicionalmente aceitos do mundo empresarial, recomendamos a leitura desse livro. Dirigido 
para quem sente curiosidade de conhecer o interior de uma empresa, um strip-tease é uma 
forma original de contar como essa deveria funcionar para obter bons resultados e esclarecer o 
papel de seus principais protagonistas: gerentes, empreendedores, executivos e todos os 
empregados em geral.  
 
Alfonso Durán-Pich propõe uma imersão no mundo da empresa, vasculhando todos os seus 
espaços: organização da equipe, valores estabelecidos, tarefas do conselho diretor, conduta do 
líder, tudo isso em um estilo ágil, ameno e muito divertido.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 mar. 2008, Vida Executiva, p. C9 
 
 


