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Do antigo ideal de realização pessoal do homem -plantar uma árvore, ter um filho e escrever um 
livro - apenas um tem sido transportado para o mundo corporativo como sinônimo de sucesso 
profissional no século XXI. Sem desprezar a relevância da família e da preocupação com o meio 
ambiente, o quesito publicação é o que tem chamado mais a atenção dos gestores de carreiras 
pela possibilidade de projeção dos executivos/autores e, por extensão, da empresa em que 
trabalham para além dos aquários dos escritórios.  
 
Profissionais que têm um título próprio editado identificam aumento de credibilidade, retorno 
profissional e melhores ofertas de trabalho. Acreditam ainda que se tornam referência de colegas. 
"Publicar um livro faz mais pela carreira do que um MBA", arrisca André Cymbalista, editor da PSL 
(Publique Seu Livro) ieditora, responsável pelo lançamento de livros "customizados" de 
profissionais interessados em compartilhar suas experiências no trabalho com uma rede mais 
ampla do que seus clientes internos e externos. "Ao lançar livros, o executivo ganha espaço na 
mídia e reativa as redes de relacionamento profissional na noite de autógrafos. Com isso, há uma 
melhor percepção do mercado sobre o trabalho daquela pessoa", avalia o editor. A PSL conta com 
um cadastro de 600 autores com obras publicadas, 200 impressas no formato tradicional e 400 no 
eletrônico.  
 
Luiz Carlos Toscano Junior, executivo financeiro do grupo Disal, administrador de contas de 
consórcio de revendedores da Volkswagen, é um desses profissionais que apostou na publicação 
para impulsionar a carreira. Depois de lançar "Mercado Financeiro", em junho, pela PSL, as 
poucas palestras que ministrava aumentaram sistematicamente, o que culminou no convite para 
dar aulas na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo. "É um projeto pessoal, pois 
acaba dando mais visibilidade para minhas habilidades e perspectivas, mas é uma mais valia para 
a empresa também", afirma Toscano Junior. "Com a produção do livro, a companhia ganha em 
credibilidade e transparência", prossegue.  
 
O livro de Toscano Junior aborda o tema: investimentos financeiros no mercado nacional. Ele 
tornou-se brinde de empresas de vários segmentos e foi adotado pelo Banco Safra para seu 
público interno. Ao todo, foram vendidas três mil unidades, um número considerável para o 
mercado editorial. Mas o principal ponto estratégico de venda da obra são as próprias palestras do 
autor, que antes usava apostilas e agora recomenda a própria obra.  
 
Para Milton Lengler, consultor da Executive Search, essa tem sido a história de muitos 
profissionais de status gerencial para cima. De acordo com ele, livros escritos por executivos são 
normalmente baseados em experiências pessoais, cases de amigos e colegas de trabalho e fatos 
ocorridos nas empresas por onde passam. "Mas via de regra são artefatos de promoção pessoal e 
fonte de renda alternativa (quando conseguem), muitos citam estes lançamentos em seus 
currículos, sem citar a tiragem e venda dos mesmos", diz. Ele supõe que, na maioria dos casos, as 
obras fracassaram comercialmente. "Outros autores enveredam para o segmento de palestras e 
logo em seguida lançam um livro sobre o conteúdo destas palestras. Normalmente nada agregam 
na gestão das empresas, pois, tratam de assuntos de domínio público, sem muitas novidades", 
contesta. Ele lembra que existem exceções. "Temos observado alguns empresários bem-sucedidos 
que lançam livros interessantes, e que contribuem de certa forma na administração dos 
negócios", diz Lengler.  
 
Um dos maiores exemplos de sucesso nesse segmento é o empresário Ricardo Semler, que no fim 
dos anos 80 tornou-se um guru do meio empresarial ao lançar "Virando a Própria Mesa", 
reeditado no ano passado pela Editora Rocco. O livro teve 46 edições em sua primeira editora e 
ficou quatro anos consecutivos na lista dos mais vendidos no Brasil. Com o propósito de fustigar a 
"geléia empresarial" do país, Semler conta sua experiência concreta de entrar para a gestão de 
negócios da companhia de sua família, a Semco, com menos de 20 anos. "Depois de muitas 



palestras e conversas individuais, tive vontade de compartilhar e dar vazão ao zelo missionário", 
comenta o autor.  
 
Os efeitos positivos para a carreira, no caso de Semler, foram muito além. O seu trabalho 
revelado em letras levou-o a receber, por dois anos (1990 e 1992), o título de "Homem de 
Negócios da América Latina", pela revista America Economia. Olhando para trás, Semler avalia 
que seu livro, um best-seller inconteste, teve como principal efeito colateral "a troca de 
experiências entre executivos que são bastante herméticos em suas verdadeiras questões".  
 
Apesar da experiência de sucesso, o presidente da Semco é cético em relação ao impacto dessas 
obras na mudança no jeito de administrar as empresas. "Eles servem no máximo para refletir, 
mas, em geral, são pouco usadas para mudar gestão, e muitas vezes começam modas que não 
têm sustentação e custam muitíssimo para todos", diz Semler. Há dois meses, ele lançou pela 
Editora Century mais um livro, "The Seven Day Week End", ainda sem lançamento previsto no 
Brasil.  
 
Na trilha do presidente do grupo Semco, o CEO da Semco Ventures, Ricardo Raoul, também 
lançará nos próximos meses um livro contando suas experiências. Nele, ele escreve sobre sua 
visão da falta de criatividade nos altos escalões das empresas. Ainda sem título, a obra vai ser 
editada pela Editora Campus. O executivo acredita que a publicação de livros permite um impulso 
indireto à carreira do autor, mas é reticente sobre a extensão de seus efeitos. "Na minha opinião, 
aqueles que escrevem um livro com este propósito acabam fracassando".  
 
O fato da obra poder alavancar a carreira, para Raoul, deve ser visto como uma conseqüência. 
Fruto de um bom trabalho, de um networking saudável, do respeito pelos outros, de valores 
sólidos e, possivelmente, também de um bom livro. Segundo ele, as ferramentas apresentadas 
nas obras, de modo geral, podem ser uma forma de melhorar as gestões das empresas. "Diria 
que servem para alimentar o senso crítico das pessoas", diz.  
 
Raoul não nega que exista um marketing positivo para as corporações embutido em seus 
executivos/autores. No entanto, ele destaca que mais importante do que apresentar o que a 
companhia faz é revelar como pensam as pessoas que ali trabalham. "Afinal, nem sempre 
conseguimos transformar em ações aquilo que pensamos. E o pior, em muitas empresas, nem ao 
menos conseguimos dizer o que pensamos. Infelizmente", observa. "Erramos ao achar que vamos 
encontrar nestas obras a solução para os nossos problemas. Não existem soluções que atendam a 
todos. E, na minha opinião, nunca existirão. Ainda bem. Pois, se existissem, seríamos todos 
iguais", diz. O aspecto mais favorável nestes livros, segundo o futuro autor (publicado), é ele 
poder inquietar as pessoas e instigá-las , de alguma forma.  
 
Autor de "Passivo Zero" (PSL), o presidente da Sociedade Auxiliar de Comércio (SAC), João 
Fernandes Filho, acredita que o lançamento de seu livro viabiliza o aumento da carteira de clientes 
de sua empresa. "Ele dá transparência ao nosso trabalho", afirma o presidente, que aproveita as 
boas notícias do mercado para provar a atualidade de suas propostas. Na obra, ele aborda as 
formas de lidar com dívidas fiscais e previdenciárias, que é também a atividade principal da 
companhia. "Com as projeções de crescimento da economia, as empresas estão vendo a 
necessidade de regularizar a situação para 2004. Podem começar pelo livro e depois com os 
nossos serviços", aposta Fernandes Filho.  
 
Ricardo Semler discorda da posição de revelação de segredos de gestão do presidente da SAC. 
"Transparência de empresa é uma tal raridade, que não saberia citar um exemplo sequer, nem o 
da Semco, claro. Imagem exterior e verdade, como no ser humano, só aparecem, e olhe lá, em 
divãs de analistas", conclui.  
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