A arte dos negócios
Frases e ideias imperdíveis sobre o mundo empresarial

Bill Ridgers (org.)

Organizado pela revista The Economist, esse livro reúne as melhores e
mais divertidas citações sobre o mundo empresarial numa seleção que
traz a espirituosidade e a sabedoria de grandes pensadores e frasistas
de todas as áreas – de bilionários e economistas a CEOs, artistas e políticos, passando por personagens da TV e dos quadrinhos.
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Nomes como Rockefeller, Warren Buffett, John Maynard Keynes, Karl
Marx e Henry Ford se juntam a Andy Warhol, Francis Ford Coppola,
Charles Dickens, Homer Simpson, Dilbert e muitos outros para oferecer
uma leitura perspicaz e inteligente.
A arte dos negócios é dividido por temas e organizado em ordem alfabética, facilitando o acesso às áreas de interesse e tornando a leitura
mais rica e dinâmica. São mais de cem seções de observações originais,
afiadas e divertidas sobre praticamente tudo – de ambição a falência e
procrastinação, passando por dinheiro, risco, burocracia, capitalismo,
globalização, estratégia e felicidade, entre muitos outros.
O livro tem ainda apresentação do economista Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e sócio-fundador da Rio Bravo Investimentos.
Algumas frases selecionadas do livro:
“Minha fórmula para o sucesso? Levante cedo, trabalhe até tarde, encontre
petróleo.” J. Paul Getty
“Ser bom nos negócios é o mais fascinante tipo de arte. Ganhar dinheiro é
arte, trabalhar é arte e fazer bons negócios é a melhor arte.” Andy Warhol
“A produção de um número excessivo de coisas úteis resulta num número
excessivo de pessoas inúteis.” Karl Marx
“Trabalhe quando está trabalhando, brinque quando está brincando – essa
é uma regra básica de autodisciplina repressiva.” Theodor Adorno
“Dinheiro é a semente do dinheiro, e por vezes é mais difícil ganhar o primeiro guinéu que o segundo milhão.” Jean-Jacques Rousseau
“Você e eu andamos pela estrada ou pela ferrovia, mas os economistas viajam na infraestrutura.” Margaret Thatcher
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