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Biblioteca

"The Social Life of Money" 
Nigel Dodd. Editora: Princeton. 456
págs., US$ 27,82

O que é o dinheiro? O que deveria ser?
Muitas formas de dinheiro e mesmo
sistemas equivalentes à moeda corrente
existiram na história - e, atualmente,
talvez numa variedade nunca antes vista
de moedas locais e empréstimos "sociais" a dinheiro "móvel" e os famosos
bitcoins. Tem a ver, essa proliferação de formatos, com desdobramentos da
crise iniciada em 2008. É com esse enquadramento temporal que Dodd faz
uma revisão das teorias do dinheiro e examina em perspectiva de que modos
essas inovações podem transformar a sociedade, a política e a economia.

"Reforma Política"
Murillo de Aragão. Editora: Civilização
Brasileira. 189 págs., R$ 25,00

"Debate inadiável", diz o subtítulo. E
"urgente", lê-se em adendo no alto da
capa. Para informação básica sobre o
assunto, de evidente oportunidade, o
autor reuniu alguns dos artigos, análises

e propostas que publicou. Tem o endosso do senador Cristovam Buarque: o
autor "não fica preso ao imediato nem ao circunstancial", mas "tenta
mergulhar no caos da realidade política do Brasil, fazendo interpretações,
tirando lições e apontando caminhos". Aragão é advogado e cientista político,
e preside uma das principais consultorias políticas do país.

"Panorama do Mercado de Trabalho no

Brasil"
Regis Bonelli e Fernando Veloso. Editora:
FGV. 199 págs., R$ 42,00

O mercado de trabalho brasileiro dá o
que pensar, em desafios à capacidade de
pesquisadores. Por que uma economia
estagnada em taxas ínfimas de crescimento bate recordes de desemprego? E
como se pode explicar que a formalização avance pouco, se quase nada se fez
em termos de reformas pró-flexibilização do mercado de trabalho? A
coletânea de artigos apresentados por Bonelli e Veloso resulta de seminário
organizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, no qual
especialistas debateram essas e outras questões.

"Superando a Corrupção - Os

Fundamentos"
Bertrand De Speville. Tradução:
Henrique Flory. Editora: Arte & Ciência.
150 págs., R$ 38,00

Publicação de 2010, agora trazida para
edição brasileira. O autor, advogado

britânico, foi o nome principal da Comissão Independente Contra a
Corrupção de Hong Kong que no princípio dos anos 90 transformou e
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Globo Notícias

Corrupção de Hong Kong, que, no princípio dos anos 90, transformou e

vitalizou o ambiente de negócios da ex-colônia por meio de severas medidas
de saneamento de costumes. Desde então, notabilizou-se como consultor de
governos e instituições internacionais em programas de combate à
corrupção. O livro contém o essencial para um ataque eficaz à corrupção.

"O Manual do Líder"
Carlos Döhler. Editora: Gente. 189 págs.,
R$ 24,90

A proposta, inscrita no subtítulo, é
ambiciosa: "O modelo de gestão
definitivo para líderes novos e
experientes". O caminho não será fácil.
Diz o autor: "Comecei no chão de fábrica.
Fui mestre, supervisor e gerente até chegar à diretoria. Levei 30 anos para ir
da área técnica à comercial. Tive de provar que tinha talento. Sorte a minha!"
Um tanto do que aprendeu está nos 13 capítulos do livro. Por exemplo, nos
quatro que tratam de "pontos de gestão": "Você nem sempre acerta", "Para
ficar no barco, só sabendo o destino", "Não existe solução única", "Ser
workaholic é ruim para a produtividade".
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