Ideias de Ler | Gestão & Negócios | 06-05-2008

O Gestor de Sonhos
Novo título de Gestão & Negócios da Ideias de Ler publicado a 15 de
Maio
“Como motivar uma equipa para o sucesso” é o mote de O Gestor de Sonhos, o novo
livro de Gestão & Negócios que a Ideias de Ler publica a 15 de Maio.
A empresa fictícia protagonista deste livro enfrenta sérios problemas de turnover e de baixa moral – por isso os
gestores resolvem investigar o que é que realmente move os seus funcionários. E aquilo que descobrem é que
a chave da motivação não é forçosamente a promessa de promoções e aumento de salários, mas sim a
realização dos sonhos pessoais.
O autor, Mathew Kelly, um especialista em liderança, explica que é comum os gestores esquecerem-se de que
os sonhos e aspirações dos funcionários são relevantes para as empresas. E isso acontece porque, de facto,
nem sempre os gestores valorizam devidamente os funcionários e colaboradores. Mas, se eles não fossem
importantes, por que razão a empresa os contrataria?
Na mesma linha de raciocínio, Kelly considera que a maioria dos funcionários sente que está a ser usada.
Conseguir convencê-los de que, realmente, os interesses de cada um serão sempre tidos em conta é uma
solução para inverter essa ideia e, consequentemente, criar um espírito de equipa e de lealdade que
raramente se encontra no mundo empresarial actual.
Neste livro, explica-se que os sonhos são invisíveis, mas poderosos, porque fazem mover tudo ao redor das
pessoas. O autor parte do princípio de que uma empresa apenas consegue tornar-se a melhor-versão-de-siprópria quando os seus funcionários se tornam a melhor-versão-de-si-próprios.
Depois de As Novas Regras de Marketing e Relações Públicas (visite-se o blogue do livro, em
http://novasregras.ideiasdeler.pt), disponível esta quinta-feira, O Gestor de Sonhos é a segunda obra de
Gestão & Negócios que a Ideias de Ler publica em Maio. O livro de Mathew Kelly é uma imperdível viagem ao
mundo empresarial, através da exploração da relação entre os sonhos que perseguimos e a forma como nos
empenhamos no nosso trabalho. Ainda este mês, um terceiro título – A Arte de Bem Vender, aprenda com os
mestres – vai chegar ao mercado.
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O Autor

MATHEW KELLY
é um autor e orador aclamado internacionalmente. Os seus livros já
venderam mais de um milhão de exemplares, e marcaram presença
nas listas de bestsellers de importantes publicações como o New
York Times, Wall Street Journal, USA Today, Publishers Weekly,
entre outras. Ao longo da última década, já fez mais de 2500
apresentações em conferências e convenções, para um público
abrangente de mais de três milhões de pessoas, e para as mais
variadas empresas, incluindo várias das que integram as 500 Mais
da Fortune, associações de comércio e universidades, igrejas e
organizações sem fins lucrativos.

Acredito que o novo livro de Matthew Kelly venha a ser uma importantíssima contribuição para a literatura da
liderança.
Robert A. McDonald, COO (Chief OperatingOfficer) da multinacional Procter & Gamble
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