DICAS DE LEITURA

Planos e líderes
por Pedro Fernando Bendassolli
esmo em tempos de turbulência, planejar
continua sendo uma das atividades mais relevantes para empresários e executivos. Nestas “dicas de leitura”, o leitor encontrará biografias de gran-

M

des personagens da história: tais obras mostram a
atividade de planejamento como uma tarefa sujeita
a erros e acertos, envolta em jogos de poder e cercada de incertezas.

Churchill
Roy Jenkis – Nova Fronteira / 2002
Jenkis mostra como Winston Spencer Churchill
alcança o poder por um caminho marcado por
conflitos, rupturas e jogadas políticas. O livro também descreve planos fracassados de Churchill,
como o que levou ao desembarque nos Dardanelos, em
1915, e outros bem-sucedidos, especialmente durante a Segunda
Guerra Mundial. Emerge, assim, um retrato vivo e complexo do
personagem e seu tempo.

Mauá –
Empresário
do Império
Jorge Caldeira –
Editora Schwarcz /
2000
A trajetória do Barão de
Mauá é a de muitos brasileiros
que tentaram a vida na cidade grande. Enfrentando toda sorte de obstáculos, ele se tornou o homem mais
rico do Segundo Império. Nosso
grande empreendedor do século XIX
viveu em uma sociedade provinciana e passou por guerras, boicotes e
ataques. As lições de seus erros e acertos continuam válidas.

JK – O artista do impossível
Cláudio Bojunga – Objetiva / 2001
Espremido entre o Estado Novo e o sombrio período militar, o governo JK inaugurou no Brasil um
novo estilo de gestão e uso da “máquina pública”. Seus
feitos são hoje vistos ora como marcos na modernização e
desenvolvimento do país, ora como sementes das crises políticas e
econômicas que lhe sucederam. Esta obra lança algumas luzes sobre essa polêmica figura pública brasileira.

The Last Great Frenchman
Charles Williams – John Wiley & Sons / 1995

“

Um homem não é
outra coisa se não o
que fez de si mesmo.

”

Jean-Paul Sartre

Charles de Gaule esteve à frente da reconstrução
da França no pós-guerra, ajudando a restabelecer
o respeito e fortalecer a identidade nacional. Teve
também papel decisivo na solução dos conflitos de
seu país com suas colônias. A vida do destacado líder francês pode ser vista como um exemplo de capacidade de planejamento em contextos turbulentos.
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