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"... a administração do capital de giro vem sendo cada vez mais reconhecida como uma área importante 
para o equilíbrio financeiro das empresas, tendo participação decisiva no sucesso dos negócios. 
Efetivamente, a qualidade das decisões que envolvem capital de giro é dependente da capacidade 
analítica do administrador para compreender o problema em toda sua extensão, e do conhecimento 
técnico para definir a melhor solução.”(trecho extraído do prefácio do livro) 

 
O Autor: Alexandre Assaf Neto é economista e pós-graduado (mestrado e doutorado) em métodos 
quantitativos e finanças. É livre-docente e professor titular da Universidade de São Paulo. Autor e 
coautor de 15 livros e mais de 70 trabalhos técnicos e científicos publicados em congressos no país e no 
exterior. Consultor de empresas nas áreas de corporate finance e valuation. 

 
Por que ler?  O livro preenche a lacuna de livros técnicos sobre a administração do capital de giro na literatura 
nacional. Desenvolve os conceitos e técnicas de capital de giro ajustados à realidade brasileira, focalizando 
instituições, transações típicas e características da economia nacional. O enfoque amplo e moderno deste livro 
envolve as três grandes visões do tema: a integrativa, a específica e a de financiamento. 

 

“Esta metodologia da Luzio, aplicada em nossa empresa, um start up que já acumulava oito anos de 
perdas consecutivas, parecia inicialmente uma loucura. Porém, a implantação do modelo permitiu que 
disseminássemos a todos os colaboradores, por meio da desmistificação da expressão Balanced 
Scorecard, uma ferramenta que permitiu a todos os níveis conhecer a estratégia de longo prazo da 
empresa, fazendo com que todos tivessem a sensação de estar contribuindo para esse futuro através 
das diversas interações nas intervenções criadas.” (José Roberto Loureiro, CEO, MetLife) 

 
O Autor: Fernando Luzio é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com 
especialização em estratégia pela London Business School e gestão da mudança pela Havard Business 
School. É professor de estratégia empresarial do MBA da Universidade de São Paulo (FIA-USP) desde 
1999. Sócio-fundador da consultoria de estratégia empresarial Luzio Visão Estratégica Holística. 

 
Por que ler? Escrito em linguagem simples e objetiva, este guia prático fornece método, ferramentas e orientações 
práticas, todas com êxito comprovado, para ajudar as organizações a sobreviver e ter sucesso no atual cenário de 
competição global acirrada. Ao longo de dez capítulos, o leitor irá conhecer os alicerces da estratégia, bem como seu 
conceito, os cinco passos para implementar as iniciativas da estratégia, além de aprender quais são os problemas e 
obstáculos que normalmente ocorrem no processo. 



 

 

“Meu objetivo foi escrever um livro prático, simples, que pudesse ser usado pelos empresários de todos os tipos 
de empresas, mas principalmente de micro e pequenas empresas. Minha experiência na área com esses tipos 
de empresários permitiu-me constatar que eles estão, principlamente, preocupados com o dia a dia de suas 
empresas e não têm tempo suficiente para elaborar sofisticados manuais de planejamento. Com isso, procurei 
fazer um plano de marketing que fosse o mais simples possível, porém contivesse os principais elementos de um 
plano mais sofisticado.” (trecho extraído do prefácio do livro) 

 
O Autor: Alexandre Luzzi Las Casas é graduado em administração de empresas pela University of Maryland 
e em administração mercadológica pela Prince Georges College. É mestre em administração de empresas, 
na área de marketing, pela PUC-SP, e doutor em administração mercadológica pela FGV-SP. Palestrante 
internacional, consultor de empresas e autor de vários livros de marketing e vendas. 

 
Por que ler? Este livro é dirigido aos estudantes e profissionais de micro e pequenas empresas que necessitam 
elaborar planos de marketing para seu aprendizado ou condução de seus negócios. Cada passo da metodologia tem 
exemplos das várias maneiras de se realizar o planejamento e um modelo que pode ser seguido pelo leitor. Passo a 
passo, o leitor será conduzido a elaborar um plano simplificado, mas que contenha os principais tópicos que constam 
nas metodologias mais sofisticadas. 

 

“Eu só fui ler aos 13 anos e desde então eu digo que é o meu livro favorito. É muito 
inteligente, pois mostra como jovens podem enxergar coisas que os adultos não 
entendem. E eu sempre amei isso”. (Bill Gates, fundador da Microsoft) 
 

O Autor: J. D. Salinger (Jerome David Salinger), nasceu em Manhattan, Nova Iorque, em 1919. Começou 
escrevendo ainda na escola secundária, publicou vários contos no início da década de 1940, antes de 
servir na II Guerra Mundial. Em 1948, ele escreve o seu primeiro conto publicado na revista ‘The New 
Yorker’. Em 1951, publica seu primeiro romance ‘O apanhador no campo de centeio’ que se tornou um 
sucesso imediato. Morreu em Cornish, New Hampshire, em 2010. 

 
Por que ler? O livro narra um fim de semana na vida de Holden Caulfield, estudante de um renomado internato para 
rapazes, que volta para casa mais cedo no inverno depois de ter recebido más notas em quase todas as matérias e ter 
sido expulso. No regresso a casa, Holden vai refletindo sobre a sua curta vida, repassa sua peculiar visão de mundo e 
tenta definir alguma diretriz para o seu futuro. Antes de enfrentar os pais, procura algumas pessoas importantes para 
si e tenta explicar-lhes a confusão que passa pela sua cabeça. Este livro é considerado o criador da cultura jovem, pois 
na época em que foi escrito, a adolescência era apenas considerada uma passagem entre a juventude e a fase adulta, 
que não tinha importância. Mas esse livro mostrou o valor da adolescência, mostrando principalmente como os 
adolescentes pensam. 


