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Livros de auto-ajuda corporativa agradam os executivos. 
 
Toda leitura é bem-vinda. É com essa afirmação que executivos e consultores de RH defendem a 
leitura de livros de auto-ajuda, planejamento de carreiras, liderança e de histórias de sucesso. No 
entanto, todo cuidado é pouco: não existem regras para o sucesso, nem um caminho pronto em 
direção à glória na carreira e à felicidade plena na vida pessoal. "É essencial que as pessoas se 
mantenham atualizadas, mas é muito importante não fazer daquela literatura uma espécie de 
bíblia. O executivo deve saber utilizar o material lido e, principalmente, adequar todas as dicas à 
sua vida", explica Priscilla Telles, consultora de Recursos Humanos da Manager.  
 
Best-sellers não faltam no mundo da auto-ajuda e da literatura voltada para negócios. Alguns 
falam da história de sucesso de grandes executivos como "Paixão por vencer", de Jack Welch. 
Outros ensinam como ser um líder como "O monge e o executivo", de James C. Hunter e "O 
código beneditino de liderança", de Craig S. Galbraith e Oliver Galbraith. Auto-controle, aprender 
a lidar com equipes e coordenação o tempo são apenas algumas das sugestões desses sucessos 
estrondosos de vendas, que seguiram a mesma trilha do primeiro nessa área: "Quem mexeu no 
meu queijo", de Spencer Johnson. 
 
"O mercado tem livros muito bons, que colocam situações cotidianas e fazem uma analogia com o 
dia a dia dos profissionais. Sempre aconselho esse tipo de leitura. Além de ajudar a melhorar o 
vocabulário como todo livro , boas dicas podem ser tiradas de lá", frisa a consultora de RH da 
Manager. 
 
Engana-se quem pensa que executivos do mercado não lêem livros de auto-ajuda. Muito pelo 
contrário. Eles não só lêem como conseguem tirar boas informações desse tipo de literatura. Um 
bom exemplo é Leonardo Schneider, diretor-superintendente da Apsa Gestão Predial e Negócios 
Imobilários, que após 10 anos de carreira procurou algo a mais para separar a vida profissional da 
pessoal.  
 
"Terminei a faculdade, fiz duas pós-graduações e dois MBAs. Me sentia pleno no sentido técnico, 
mas ainda faltava algo. Foi quando descobri esse tipo de literatura", conta Schneider. Maturidade 
e maior tranqüilidade na rotina de trabalho foram os principais ensinamentos que o diretor tirou 
de seus novos livros. "Passei a pensar mais nos assuntos e também me sinto mais seguro. Lógico 
que não copio tudo o que está lá, mas da leitura tirei vários aspectos que adaptei para a minha 
vida", revela. 
 
Fórmulas prontas de sucesso não existem  
 
Entender a realidade do mundo empresarial foi a principal razão que levou Wálter Zaim, diretor-
regional do Grupo Pão de Açúcar, a esse tipo de leitura. "Queria me aprofundar mais tanto na 
realidade operacional quanto na comportamental", completa. Com 23 anos de carreira, todos eles 
dedicados ao Grupo Pão de Açúcar, Zaim não acredita em fórmulas prontas, mas sim em ajuda 
para melhorar a rotina dentro da empresa e também para alcançar o sucesso. "Nenhum livro é 
capaz de dar uma fórmula. Os que tentam fazer isso não passam de falatório. Não existe uma 
regra para chegar ao auge, mas acho que essa literatura pode dar subsídios e ajuda para carreira. 
Cabe a cada um saber adequar o que está escrito à realidade", enfatiza Zaim, que tem opinião 
semelhante a de Schneider, da Apsa. 
 
"Cada um tem uma história de vida, família e vida profissional diferente. Tudo isso influencia 
muito na carreira, na forma de lidar com as pessoas. Não adianta pensar que seguindo uma 
receita de livro, o sucesso pode chegar. O sucesso é uma conjunção de uma série de fatores. A 
leitura pode auxiliar, mas não dar um caminho.  



Quem faz esse caminho somos nós, com nossa história pessoal, profissional, nossas 
características de temperamento e nosso jeito de lidar com os problemas diários. O livro pode 
auxiliar, mas não é um guia. É só uma força a mais", resume. "É muito difícil dizer que certo livro 
se adequa a certa pessoa. Todo mundo pode ler e tirar algo desses livros, desde estudantes até 
altos executivos", complementa Roberto Chagas, diretor de Recursos Humanos da Xerox do Brasil. 
 
Livro favorito todos têm. Para alguns, o primeiro livro é motivo de boas lembranças até hoje. 
"Minha primeira leitura foi "Sidarta", de Hermann Hesse. Depois, ainda li Paulo Coelho e outros 
autores. Para mim, a auto-ajuda é uma espécie de relaxamento, não exige a mesma concentração 
dos livros técnicos e me diverte também", ressalta Chagas, da Xerox. Para Leonardo Schneider, 
da Apsa, a leitura mais marcante não serviu de relaxamento. De "Os 7 hábitos das pessoas 
altamente eficazes", ele tirou conceitos de administração e de equilíbrio entre vida pessoal e 
profissional. 
 
"Desde que li "Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes", passei a dar mais atenção ao 
planejamento tanto na vida pessoal quanto na minha carreira. Acho também que me tornei um 
profissional melhor", destaca Schneider que até virou "fã de carteirinha" do autor da obra, 
Stephen R. Covey. "Participei de dois seminários dele aqui no Brasil e já li outros títulos. Virei fã 
mesmo", brinca. Para Wálter Zaim, do Grupo Pão de Açúcar, "O gerente minuto" foi o primeiro, 
mas "Empresas feitas para vencer", de Jim Collins, o melhor. "Ali percebi definitivamente que só a 
excelência leva ao sucesso", justifica.  
 
Para a consultora de carreiras, Vera Vasconcellos, da Career Center, a fábula "Quem mexeu no 
meu queijo", apesar de simples, é essencial para quem pretende entrar no mundo dos negócios. 
"É uma obra que mostra fatos complexos de maneira clara e objetiva e com linguagem das mais 
fáceis. A complexidade afasta as pessoas da leitura. Também gosto muito de biografias de 
personagens e executivos de sucesso", mostra. 
 
Profissionais de RH dão dicas de livros  
 
"Quem mexeu no meu queijo" não é só o livro de auto-ajuda favorito da consultora de carreiras 
da Career Center Vera Vasconcellos. É também sua indicação número um para os profissionais 
que passam por sua mesa à procura de um emprego e de recolocação no mercado. "Seja 
assertivo", de Vera Martins, "Paixão por vencer", de Jack Welch e os "Os 7 hábitos das pessoas 
altamente eficazes", de Stephen R. Covey (e livro favorito de Schneider, da Apsa) também 
figuram na sua lista. "Indico sempre que posso. Tem pessoas que precisam de alguma ajuda no 
processo de comunicação. Conheço muitos executivos que tiraram boas idéias desses e de outros 
livros", confirma.  
 
Apesar de também indicar a leitura, Priscilla Telles, da Manager, sempre pede que seus 
candidatos tomem cuidado e não levem ao pé da letra tudo o que está escrito. "Alguns 
entrevistados podem se valer das dicas desses livros. Mas sempre peço para eles não se deixarem 
mecanizar por aquelas idéias durante o processo de seleção. Ser natural ainda é a melhor 
alternativa", garante. Uma prática que já não faz parte da rotina de Roberto Chagas, da Xerox.  
 
"Anoto alguns conceitos e passo para a equipe. Ali, posso ou não despertar o interesse deles por 
aquela leitura", comenta. Um segredo que o executivo aprendeu na escola e que promete repetir 
por toda a sua carreira. "Quando somos crianças, não gostamos de ler porque na escola nos 
obrigam certas leituras. Hoje, procuro colocar minha experiência acima de tudo e também tirar 
mensagens dessas obras que façam com que minha equipe abra seus olhos para o mundo 
fascinante que é o livro", conclui. 
 
 
 
 



Biblioteca Corporativa  
 
"Paixão por vencer", de Jack Welch - (Editora Campus, R$ 75) 
"Quem disse que os elefantes não dançam", de Louis V. Gerstner Jr. - (Editora Campus, R$ 87,50) 
"A hora da verdade", de Jan Carlzon - (Editora Sextante/GMT, R$ 19,90)  
“O monge e o executivo", de James Hunter - (Editora Sextante, R$ 17,90)  
"Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes", de Stephen R. Covey - (Editora Sextante/GMT, R$ 
19,90)  
"O código beneditino de liderança", de Craig S. Galbraith - (Editora Landscape, R$ 24,90) 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 abr. 2006, Carreiras, p. B-8. 
 


