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"Por mais crítica que seja a situação e as circunstâncias em que te encontrares, não te desesperes. Nas 
ocasiões em que tudo inspira temor, nada deves temer. Quando estiveres cercado de todos os perigos, 
não deves temer nenhum. Quando estiveres sem nenhum recurso, deves contar com todos. Quando 
fores surpreendido, surpreende o inimigo." (Trecho extraído das páginas 125 e 127 do livro) 
 
O Autor: Sun Tzu, nasceu na China em 544 a.C., foi um general do exército do rei de Wu, estrategista e 
filósofo chinês. Também grafado como Sun Tze ou Sun Wu em outras traduções, foi uma figura 
histórica cuja existência é questionada por vários historiadores. 
 

 
Por que ler?  'A arte da guerra' é um dos maiores tratados de estratégia de todos os tempos. Um livro útil para o 
homem de negócios, militar, ou para qualquer pessoa empenhada em vencer na vida. O livro é a reunião dos 
ensinamentos de Sun Tzu escritos há mais de 2 mil anos. Especialistas demonstram que a utilização filosófica e 
estratégica dos escritos de Sun Tzu, na própria história da China foi fundamental para viabilizar o enorme salto dado 
pelo país para tornar-se uma grande potência mundial. 

 

“Conversas com líderes sustentáveis aborda, de forma lúcida e direta, o elo mais difícil da 
transição da economia arcaica para a economia verde: o operador da mudança.” 
(Fernado Almeida, autor de ‘Experiências empresariais em sustentabilidade’) 

 
O Autor: Ricardo Voltolini é jornalista, possui MBA pela Fundação Instituto de Administração (FIA-USP), é 
consultor desde 1993, tendo desenvolvido sólida carreira em gestão do terceiro setor, investimento social 
privado, responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, temas dos quais costuma ser apontado 
como referência no país. Também é publisher da revista ‘Ideia sustentável’, uma das primeiras revistas 
sobre o assunto no Brasil. 

 
Por que ler? O tema sustentabilidade chegou há poucas décadas e já se faz onipresente. Ela aparece como um grande 
desafio ao comando das organizações. Neste livro, o jornalista Ricardo Voltolini entrevistou empresários pioneiros, 
que têm uma visão mais integrada de seus negócios com o contexto ambiental e social. Esses líderes sustentáveis 
contaram para o autor, o que fizeram para tornar suas empresas sustentáveis. 



 

 

“Empresários bem-sucedidos dividem suas experiências de gestão de empresas, mostrando a relevância do 
patrimônio humano, com uma forma estimulante de tratá-los. Com conteúdo prático e de fácil compreensão, 
este livro presta-se aos mais diversos setores de negócios.” (Daniel Feffer, vice-presidente corporativo da 
Suzano Holding) 

 
O Autor: Joamel Bruno de Mello, é formado em medicina e já publicou 6 livros e 120 pesquisas no Brasil e 
no exterior. Exercitou e aprimorou a gestão empresarial, de alta performance, com os conhecimentos e 
experiências adquiridas como empresário, diretor e conselheiro de empresas como: Amesp – Sistema de 
Saúde, Abramge, Cejam e SESI. 
 

Por que ler? Voltado a todos os modelos de negócios para empresas de qualquer dimensão, o livro apresenta 
conceitos relacionados à gestão estratégica. Um guia que visa ajudar o executivo a repensar a gestão de sua equipe ou 
empresa de forma horizontal, abandonando a centralização do poder e colocando o foco nas pessoas. O GEAP - 
Gestão de Alta Performance, baseada em pessoas, engloba métodos e indicadores com o objetivo de manter as 
pessoas envolvidas na produção, na motivação e na criatividade. 

 

“Arte por meio da escrita é o que fez o colombiano Gabriel García Márquez em sua 
obra definitiva, Cem Anos de Solidão. Construiu a história latino-americana tão 
repleta de guerras e solidão a partir da árvore genealógica de uma família.” 
(Salatiel Soares Correia, jornalista da Revista Bula) 

 
O Autor: Gabriel García Márquez, também conhecido por Gabo, nasceu em 1928 na aldeia de Aracataca, 
nas imediações de Barranquilla, Colômbia. Autor de alguns dos maiores romances do século XX e mestre do 
realismo mágico latino-americano. Recebeu o Pêmio Nobel de Literatura em 1982.  García Márquez morreu 
em 2014, na Cidade do México, vítima de uma pneumonia. 
 

Por que ler? O livro narra a incrível história dos Buendía - a estirpe de solitários para a qual não será dada 'uma 
segunda oportunidade sobre a terra' e apresenta o maravilhoso universo da fictícia Macondo, onde se passa o 
romance. É lá que acompanhamos diversas gerações dessa família, assim como a ascensão e a queda do vilarejo. A 
obra é considerada uma autêntica enciclopédia do imaginário, um estilo que consagrou o colombiano como um dos 
maiores autores do século XX. 


