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Um presente para
o assinante

AMANHÃ preza muito aquele universo de leitores
que estabeleceram um vínculo permanente com a
revista. Sabemos, naturalmente, o quanto é importante
estar nas principais bancas de jornais do país e capturar a
atenção das pessoas que têm o hábito (e o prazer) de
vasculhar dia a dia, mês a mês, aquela miscelânea de
títulos, em busca de novidades — sem assumir, digamos,
um compromisso mais sério com nenhuma publicação.
Também este tipo de leitor é bem-vindo. Mas é inegável
que temos um apreço especial pelo assinante. Cada
solicitação de assinatura é festejada como uma conquista
pela equipe da gerente de circulação, Patrícia Múller, e
da coordenadora Adriana Ribeiro. "E
uma relação de fidelidade que está
começando", diz Patrícia.

Como nos melhores casamentos, a
relação de uma revista com seus
leitores mais chegados também
precisa ser revitalizada
continuamente. Este mês, às
vésperas de completar 18 anos de
fundação e de atingir a edição
número 200, AMANHÃ brinda seus
assinantes com um presente utilíssimo.
Gestão de AMANHÃ - O Guia da Empresa Competitiva
reúne, em quase 60 verbetes, os conceitos de gestão que
inspiram as empresas mais eficazes do mundo e,
também, o ferramental de que elas se valem para atingir
resultados cada vez melhores.

Evidentemente, não há como pretender que uma
publicação responda a todas as dúvidas no campo da boa
administração — embora, de tempos em tempos, alguns
livros ousem apregoar esta miraculosa capacidade.
Conscientes desta limitação, procuramos inserir neste
guia os verbetes essenciais e indicar livros, sites e outras
fontes de consulta para satisfazer aqueles leitores que
precisem de uma imersão em algum tópico específico.

Trata-se de um guia abrangente, embora desde já
estejamos pensando em uma nova edição capaz de
incorporar as novíssimas idéias que deveriam estar
surgindo no momento mesmo em que imprimíamos
Gestão de AMANHÃ - O Guia da Empresa Competitiva.
Afinal, na vida, e especialmente no fértil terreno da
administração, só a mudança é permanente.

Boa leitura.
Eugênio Esber
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de couro e calçados do mundo
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