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apresentação

Desde 1945, a Editora FGV tem por missão contribuir para a melhoria do ensino
e da educação no país. Reconhecida pelo alto padrão de suas publicações, projeta
a imagem da Fundação Getulio Vargas nos âmbitos nacional e internacional.
A marca Editora FGV está impressa em mais de 400 títulos de autores brasileiros
e estrangeiros, fundamentais para a formação intelectual e o debate em áreas
como: administração; marketing; sustentabilidade; relações internacionais;
direito; economia; história; arquivologia; ciências políticas e sociais.
As publicações do catálogo são adotadas por instituições de ensino de todo
o Brasil e também por programas de treinamento em empresas e setores
governamentais.
À sociedade em geral dedicamos nossos esforços pela disseminação do saber.
Sejam bem-vindos.
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A organização androide

A reforma esquecida II: obstáculos e
caminhos para a reforma do processo
orçamentário

Gilberto de Abreu Sodré Carvalho
i s bn 8522506418 . 1 0 8 pá gi na s . R$ 28,00

Fernando Rezende, Armando Santos Moreira
Da Cunha (Orgs.)
ISBN 9788522513987 . 348 pág ina s . R $61, 00

Gilberto de Abreu Sodré Carvalho explora a organização androide, isto é,
aquela que reproduz de algum modo o ser humano. De grande interesse para
gestores e consultores empresariais, o livro descreve o que as empresas têm
feito e prescreve o que devem fazer para sobreviver e se tornar mais fortes na
economia da criatividade dos nossos dias, transformando-se em organizações
de conhecimento.

A reforma esquecida: orçamento,
gestão pública e desenvolvimento
Fernando Rezende, Armando Santos Moreira
Da Cunha (Orgs.)
ISBN 9788522513185 . 3 4 0 pá gi na s . R$ 59,00

Neste segundo volume, a defesa da tese de que é preciso pôr a reforma
orçamentária na agenda das reformas importantes para o futuro do País ganha
um poderoso aliado: a insatisfação da sociedade, expressa nas manifestações que
eclodiram em muitas cidades brasileiras, relacionadas à má qualidade dos serviços
públicos. Os cidadãos vão às ruas para manifestar sua inconformidade com o tempo
despendido, o dinheiro gasto e o desconforto experimentado nos deslocamentos
diários para o trabalho; com as condições de saneamento das cidades; e com
o aumento da insegurança e da violência, que geram um clima permanente de
tensão. Mas ninguém se lembra de que boa parte dessas dificuldades tem a ver
com o pouco caso dispensado ao orçamento. Ao agregar novos elementos ao
estudo das distorções que o orçamento público foi acumulando, o livro destaca os
obstáculos a serem enfrentados, e esboça os caminhos que podem ser trilhados
para avançar no rumo da reforma orçamentária.

Administração geral
A reforma orçamentária, apesar de sua importância, não despertou o devido
interesse no país. Há tempos que o noticiário ecoa os debates que apontam a
urgência em promover as reformas tributária e previdenciária, a importância
de reformar a legislação trabalhista e a prioridade que deveria ser atribuída à
reforma política. E por que a reforma orçamentária não tem sido lembrada?
As disputas em torno das escolhas orçamentárias predominaram no
encarniçado debate que precedeu as eleições americanas, têm estado no
centro das discussões sobre os ajustes que precisam ser feitos na Europa para
salvar o euro, e ocupam espaço nos embates políticos em importantes países
da Ásia. Por que isso não ocorre no Brasil?
Este livro reúne elementos que permitem oferecer respostas a essas questões.
Ele contém o resultado de um trabalho em andamento que tem por objetivo
provocar o debate a respeito do tema de modo a relembrar o que foi esquecido.

Coleção Práticas de gestão
Vicente Riccio
ISBn 9788522509775 . 96 pág in a s . R $ 31, 00

Tratando dos conceitos, funções e modelos da administração, este livro aborda
de forma clara e objetiva os principais elementos que compõem esta atividade.
Este título faz parte da coleção Práticas de Gestão — um conjunto de livros
cujo conteúdo compõe as disciplinas dos cursos superiores de tecnologia da
Fundação Getulio Vargas, oferecidos a distância pelo FGV Online, as quais,
em sua maioria, foram elaboradas por professores da Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas (Ebape).

\
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Agências, contratos e Oscips
Marcelo Douglas de Figueiredo Torres
ISBn 8522506191 . 1 8 0 pá gi na s . R$ 31,00

Atração e seleção de pessoas
Publicações FGV Management . Série Gestão de Pessoas
Reinaldo Faissal, Antônio Eugênio V. Mariani Passos,
Márcia da C. Furtado de Mendonça e Walnice Maria
da Costa de Almeida

Este livro faz uma análise realista da administração pública brasileira,
especialmente no que se refere ao recente processo
de contratualização e agencificação.

As lições de 21 ‘personal cases’

ISBN 9788522507429 . 160 pá gina s . R $ 29, 00

O objetivo deste livro é sensibilizar o leitor, seja um gestor de empresas, um
executor de qualquer atividade ou mesmo um especialista na avaliação de
profissionais.

Sérgio Costa
i s bn 9788522505111 . 1 6 0 pá gin as . R$ 26,00

Capacitação e desenvolvimento
de pessoas
Publicações FGV Management . Série Gestão de Pessoas
Luzia Pacheco, Anna Cherubina Scofano,
Mara Beckert e Valéria de Souza

Esta obra sobressai entre as publicações sobre o management empresarial pelo
seu ecletismo e coragem dos depoentes.

Aspectos comportamentais
da gestão de pessoas

ISBN 9788522507290 . 140 pá gina s . R $ 29, 00

Este livro tem por objetivo provocar no leitor reflexão sobre suas práticas atuais
e indicar as diversas formas de realizar a capacitação e o desenvolvimento de
pessoas nas organizações.

Publicações FGV Management . Série Gestão Empresarial
Ivanildo Macêdo, Denize Rodrigues, Maria Elizabeth
Johann e Neisa Maria da Cunha

Cargos, carreiras e remuneração

ISBn 9788522506071 . 1 5 2 pá gin as . R$ 29,00

Publicações FGV Management . Série Gestão de Pessoas

O objetivo deste livro é contribuir para o desenvolvimento de líderes, executivos
e estudantes que atuam ou desejam atuar no campo da gestão de pessoas.

Maria Zélia de Almeida Souza, Francisco Rage
Bittencourt, João Lins Pereira Filho
e Marcelo Macêdo Bispo
ISBN 9788522508631 . 160 pá gina s . R $ 29, 00

Este livro traz reflexões importantes para todos aqueles que se defrontam com
os desafios relativos à questão de modelagens de sistemas de remuneração.
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Cenários prospectivos:
como construir um futuro melhor
Coleção FGV Negócios
Elaine Coutinho Marcial e Raul José dos Santos
Grumbach
ISBN 9788522506880 . 2 2 8 pá gi na s . R$ 48,00

Clima organizacional na administração
pública
Cenários prospectivos tem por objetivo auxiliar as organizações brasileiras a definirem
corretamente suas estratégias na nova sociedade globalizada.

Cidadania e desenvolvimento local:
critérios de análise (v. 1)

Anderson Luiz Rezende Mól, Antônio Sérgio Araújo
Fernandes, Dinah dos Santos Tinôco, Djalma Freire
Borges, Jomária Mata Lima Alloufa e Maria Arlete
Duarte de Araújo
ISBN 9788522508327 . 108 pág ina s . R $ 35, 00

Fernando Guilherme Tenório (Org.)
ISBN 9788522509294 . 2 6 4 Pá gi na s . R$ 57,00

A presente obra, organizada por Fernando Tenório, é fruto de um trabalho de
pesquisa liderado pelo Programa de Estudos em Gestão Social (PEGS), da
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio
Vargas (Ebape/FGV), em parceria com outras instituições acadêmicas. Trata-se
de um exaustivo levantamento sobre práticas de desenvolvimento local, em
diferentes realidades brasileiras, que demonstram a importância de se pensar
nos processos de deliberação pública como instrumentos indispensáveis
para a inclusão cidadã. O estudo também apresenta uma rigorosa reflexão
conceitual sobre cidadania, desenvolvimento local, bem comum, democracia
e participação. Uma leitura indispensável para a reflexão sobre alternativas de
desenvolvimento local que objetivam pensar na importância do ser humano
como protagonista do processo de inclusão cidadã.

Não é comum no campo das políticas de gestão pública no Brasil a
preocupação com as condições do clima organizacional. Este livro investiga
e decompõe a pesquisa encomendada pela Secretaria de Estado da
Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte para obter
informações sobre a motivação e composição do seu quadro funcional. A
base dos futuros planos de reforma no setor está na avaliação das respostas
dos funcionários, em que a teoria oferece suporte à prática da modernização
administrativa, na busca por uma gestão por resultados.

Como organizar e administrar
uma cooperativa
Coleção FGV Prática
Helnon de Oliveira Crúzio
isbn 8522503036 . 156 pág in as . R $ 32, 00

Como criar uma cooperativa e que leis devem ser entendidas para seu registro
formal. Como organizá-la de forma segura para que permaneça no mercado.
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Competências gerenciais
Leopoldo Antonio de Oliveira Neto
ISBN 9788522511426 . 2 6 8 pá gin as . R$ 48,00

O objetivo fundamental deste livro é capacitar os gestores como lídereseducadores voltados para a retenção de talentos, o desenvolvimento de equipes
e o comprometimento com resultados que agreguem valores para a empresa e
para seus colaboradores.
Este título faz parte das Publicações FGV Online, que visam oferecer suporte aos
estudantes que ingressam nos cursos a distância da instituição e oferecer subsídios
para que o leitor possa se atualizar e aperfeiçoar, por meio de mídia impressa, em
diferentes temas das áreas de conhecimento disponíveis nas coleções.

Criação de novos negócios:
gestão de micro e pequenas empresas
Coleção FGV Negócios
Takeshy Tachizawa e Marília de Sant’Anna Faria
isbn 8522503680 . 288 página s . R $ 42, 00

Consultoria em gestão de pessoas
Publicações FGV Management . Série Gestão de Pessoas
Luiz Augusto Mattana da Costa Leite, Iêda Vecchioni
Carvalho, João Luiz Carvalho Rocha de Oliveira e
Ricardo Henry Dias Rohm
i s bn 9788522507672 . 1 4 4 pá gin as . R$ 29,00

Apresentação de técnicas e situações práticas para o gerenciamento de micro
e pequenas empresas.

Cultura organizacional:
identidade, sedução e carisma?
Maria Ester de Freitas

Inúmeras situações podem envolver as pessoas com os seus projetos ao longo
da vida. Este livro apresenta os principais conceitos, técnicas e práticas da
consultoria em gestão de pessoas.

isbn 9788522502820 . 180 pá gina s . R $ 35, 00

Um estudo do papel das empresas modernas na atual sociedade e do espaço
do ser humano, cada vez mais esquecido no complexo ambiente de trabalho.
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Desburocratização e cidadania
para o desenvolvimento local
Sebrae/RJ, Ibam — Instituto Brasileiro de
Administração Municipal e IHB — Instituto
Helio Beltrão
i s bn 9788522504817 . 7 6 pá gi na s . R$ 15,00

Dimensões funcionais da gestão
de pessoas
Publicações FGV Management . Série Gestão Empresarial

Um manual contendo importantes informações para que empreendedores
possam formalizar seus negócios.

Sandra da Rocha-Pinto, Cláudio Pereira, Maria
Teresa Coutinho e Sílvio Luiz Johann
isbn 9788522506323 . 148 pág ina s . R $ 29, 00

Desenvolvimento de equipes
Publicações FGV Management . Série Gestão de Pessoas
Ana Maria Viegas Reis, Helena Tonet, Luiz Carlos
Becker Jr. e Maria Eugênia Belezak Costa

Por meio de uma visão global e sistêmica do papel estratégico do
gerenciamento, este livro apresenta e analisa as dimensões funcionais
da gestão de pessoas.

i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 7 3 2 0 . 164 pá gi na s . R$ 29,00

Elites empresariais paulistas:
depoimentos à FGV
Este livro foi concebido para estimular a reflexão sobre equipes de trabalho.
Mais do que dar respostas, pretende pontuar questões e aguçar a curiosidade
sobre o tema.

Desenvolvimento e construção nacional:
políticas públicas
Bianor Scelza Cavalcanti, Marco Aurélio Ruediger
e Rogério Sobreira (Orgs.)
i s bn 8522505144 . 2 0 0 pá gi na s . R$ 35,00

Uma importante contribuição para os formuladores de políticas públicas, para
os acadêmicos que se debruçam sobre o tema e para os cidadãos que se
preocupam com o futuro de nosso país.

FGV_catalago_2014.indb 12

Fgv
isbn 9788522509522 . 296 pág ina s . R $ 56, 00

Este livro é fruto do projeto “Trajetória e pensamento das elites empresariais
de São Paulo”, coordenado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de
História Contemporânea do Brasil (Cpdoc) e pela Escola de Economia de São
Paulo (Eesp) da Fundação Getulio Vargas, e traz os relatos de alguns dos mais
importantes empresários paulistas, cujas histórias de vida se confundem com
a própria história política e econômica do país, desde os anos 1950. A FGV
busca assim contribuir para a recuperação da memória do empreendedorismo
e do desenvolvimento econômico nacional, relatada e analisada por agentes
essenciais desse processo.
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Empreendedorismo e desenvolvimento
de novos negócios
publicações fgv management . Série Gestão estratégica
e econômica de negócios
Tales Andreassi, Cristóvão Pereira De Souza,
Alivinio Almeida, Antonio André Neto
ISBN 9 7 8 8 5 2 2 5 1 2 9 0 4 . 140 pá gi nas . R$ 29,00

Estado, democracia e administração
pública no Brasil
Marcelo Douglas de Figueiredo Torres
isbn 8522504806 . 224 página s . R $ 40, 00

Parece haver um consenso de que o crescimento do país está condicionado
ao fortalecimento das pequenas e médias empresas. De fato, os
números relacionados ao empreendedorismo no Brasil estão melhorando
significativamente de alguns anos para cá. A pesquisa GEM (Global
Entrepreneurship Monitor), coordenada pela London Business School e pelo
Babson College, compara diversos aspectos do empreendedorismo em mais de
50 países, por um período longo de tempo, revelando dados interessantes, por
exemplo, que no Brasil cerca de 20% dos negócios estão nas mãos de jovens
entre 18 e 24 anos e que 32% são conduzidos por pessoas entre 25 e 34 anos
(GEM, 2011). Isso revela que o empreendedorismo vem se constituindo em uma
opção de carreira para um número expressivo de jovens. Com o objetivo de
acompanhar essa tendência, a FGV lança este livro sobre empreendedorismo
e desenvolvimento de novos negócios.
Este livro compõe as Publicações FGV Management, programa de educação
continuada da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Estado e gestão pública:
visões do Brasil contemporâneo
Paulo Emílio M. Martins e Octavio Penna Pieranti
(Orgs.)
i s bn 8522505470 . 3 4 0 pá gi na s . R$ 37,00

De forma inovadora, clara e didática, este livro aborda os mais cruciais
problemas enfrentados pela administração pública brasileira.

Estado, governo e administração pública
Coleção Práticas de gestão
Marco Antonio Carvalho Teixeira
isbn 9788522509768 . 128 pá gina s . R $ 41, 00

Abordando de forma clara e objetiva as formas históricas de Estado, seu
conceito e evolução, bem como seu relacionamento com a sociedade, o livro
Estado, governo e administração pública reflete sobre e aponta as principais
mudanças nas sociedades e, mais especificamente, na sociedade brasileira.
Este título faz parte da coleção Práticas de Gestão — um conjunto de livros
cujo conteúdo compõe as disciplinas dos cursos superiores de tecnologia da
Fundação Getulio Vargas, oferecidos a distância pelo FGV Online, as quais,
em sua maioria, foram elaboradas por professores da Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresa (Ebape).

Estudiosos da área de administração pública apresentam reflexões sobre alguns dos
desafios que envolvem a urgente necessidade de mudança da sociedade brasileira.
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Estatística empresarial
COLEÇÃO PRÁTICAS DE GESTÃO
Alexandre Alves de Seabra
ISBN 9788522513451 . 1 2 0 pá gi na s . R$ 34,00

Fábrica de software
Fernando G. Tenório, Rogério Valle
ISBN 9788522512362 . 328 pág ina s . R $ 40, 00

A Coleção Práticas de Gestão reúne livros de apoio a cursos de graduação
relacionados às áreas de marketing e gestão (comercial, financeira, pública e
de turismo). Relevantes tanto para estudantes quanto para demais leitores que
se interessem pelos temas abordados, os textos combinam a visão acadêmica
com exemplos práticos, voltados para o mercado de trabalho. A linguagem é
simples, e ilustrações modernas tornam o conteúdo ainda mais atrativo.

Estratégia de empresas
Publicações FGV Management . Série Gestão Empresarial
David Menezes Lobato, Jamil Moysés Filho, Maria
Cândida S. Torres e Murilo Alambert Rodrigues
i s bn 9788522507160 . 2 0 8 pá gi na s . R$ 29,00

O objetivo deste livro é oferecer um referencial teórico e prático que
proporcione uma visão estruturada de estratégia empresarial e contribua
para o aperfeiçoamento dessa temática no ambiente de negócios. Os autores
ressaltam que para planejar e pensar estrategicamente é necessário uma
trabalho que harmonize: persistência, tempo para o desenvolvimento do seu
estilo estratégico e capacidade inspiradora.

A produção de software começa artesanal, sem
regras, nos anos 1960, e hoje é um trabalho ordenado num esquema produtivo.
Os autores fazem um paralelo entre a produção industrial tradicional, a
complexa organização produtiva que vemos hoje, e o que se deu, nas fábricas
de software, com o processo de sua produção. Há paralelos entre um e outro
desenvolvimento, e a sua extensão é descrita em minúcias. Texto necessário
e pioneiro, porque pouco se tem escrito, no Brasil, sobre os sistemas de
organização das indústrias de software.

Fundamentos de administração
pública brasileira
Marcelo Douglas de Figueiredo Torres
ISBN 9788522512324 . 352 pág ina s . R $ 81, 00

Este livro analisa, de forma ao mesmo tempo didática e abrangente, aspectos
teóricos e práticos da administração pública brasileira. A heterogeneidade
entre os níveis federativos e o recente processo de descentralização; o
gerenciamento dos recursos humanos; o processo de compras governamentais
e o regime de execução de contratos; a polêmica Lei de Licitações; e os
mecanismos de que a sociedade dispõe para exercer a fiscalização sobre o
Estado são alguns dos temas dissecados pelo autor.
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Gerência em ação: singularidades
e dilemas do trabalho gerencial
Eduardo Davel e Marlene Catarina de Oliveira
Lopes Melo
isbn 8522505241 . 340 pág i na s . R $ 36, 00

Fundamentos de exportação
e importação no Brasil
Publicações FGV Management . Série CADEMP
França. Ronaldo De frança, Gabriel Segalis
e Shirley Yurica Kanamori Atsumi
i s bn 9788522509461 . 1 6 4 pá gin as . R$ 29,00

Este livro apresenta os conceitos fundamentais para a compreensão e aplicação
nas atividades de comércio exterior brasileiro. Apresentado em seis capítulos,
aborda os conceitos básicos sobre as operações de exportação e importação;
as funções e a área de atuação das instituições governamentais; a definição
e a aplicabilidade dos Incoterms; as formas e modalidades de pagamento
internacional; os modais internacionais de transporte; e, enfim, as normas
administrativas e operacionais de exportação e importação.

Fundamentos do gerenciamento
de projetos
Publicações FGV Management . Série Gerenciamento

Especialistas fazem um exame das múltiplas dimensões do trabalho dos
gerentes: atuação, reflexos, simbologia, cultura, identidade, mudanças, controle,
aprendizagem e estresse.

Gerenciamento da comunicação
em projetos
Publicações FGV Management . Série Gerenciamento
de Projetos
Lúcio Edi Chaves, Fernando Henrique da Silveira Neto,
Gerson Pech e Margareth dos Santos Carneiro
isbn 9788522508150 . 172 pá gina s . R $ 29, 00

Este livro é uma referência de cunho didático para pessoas que necessitam
aplicar, de forma eficaz, o processo de comunicação nas suas atividades
em projetos.

de Projetos
andré Bittencourt do Valle, Carlos Alberto Pereira
Soares, José Finocchio Jr. e Lincoln de Souza Firmino
da Silva
i s bn 9788522507986 . 1 7 2 pá gin as . R$ 29,00

Gerenciamento de aquisições em projetos
Publicações FGV Management . Série Gerenciamento
de Projetos
Carlos Magno da Silva Xavier, Deana Weikersheimer,
José Genaro Linhares e Lucio José Diniz

Este livro proporciona uma visão ampla sobre o gerenciamento de projetos,
definido aqui como o conhecimento, as habilidades, ferramentas e técnicas
aplicadas às atividades do projeto.

isbn 9788522507658 . 188 pá gina s . R $ 29, 00

O objetivo deste livro é apresentar como se dá o gerenciamento das aquisições
em um projeto, o que passa pela decisão de o que, quanto, quando e como
serão efetuadas as aquisições.
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Gerenciamento de custos em projetos
Publicações FGV Management . Série Gerenciamento
de Projetos
Christina Barbosa, Farhad Abdollahyan, Paulo
Roberto Vilela Dias e Orlando Celso Longo
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8 8 0 8 . 172 pá gi na s . R$ 29,00

Gerenciamento de riscos em projetos
Publicações FGV Management . Série Gerenciamento
de Projetos

O objetivo deste livro é apresentar o gerenciamento de custos em projetos de
forma estruturada, mostrando como realizar o projeto respeitando o orçamento
aprovado.

Carlos Alberto Corrêa Salles Jr., Alonso
Mazini Soler, José Angelo Santos do Valle
e Roque Rabechini Jr.
isbn 9788522508143 . 174 pág ina s . R $ 29, 00

Gerenciamento de pessoas em projetos
Publicações FGV Management . Série Gerenciamento
de Projetos
Paulo Pavarini Raj, Ana Cláudia Trintenaro Baumotte,
Doris Pereira D’Alincourt Fonseca e Lauro H.
de Carvalho Monteiro da Silva
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 7 9 6 2 . 176 pá gi na s . R$ 29,00

O objetivo deste livro é apresentar um processo estruturado para o efetivo
gerenciamento de riscos em projetos.

Gerenciamento do escopo em projetos
Publicações FGV Management . Série Gerenciamento
de Projetos

Inúmeras situações podem envolver as pessoas com os seus projetos ao longo
da vida. O tema tratado neste livro tem a intenção de suscitar várias questões.

Mauro Afonso Sotille, Luís César de Moura Menezes,
Luiz Fernando da Silva Xavier e Mário Luis Sampaio
Pereira
isbn 9788522508136 . 172 pág ina s . R $ 29, 00

Gerenciamento de projetos
Publicações FGV Management . Série Cademp
João Ricardo Barroca Mendes, André Bittencourt
do Valle e Marcantonio Fabra

Este é mais um livro da Série Gerenciamento de Projetos. É um guia para o
gerenciamento do escopo, não uma prescrição.

i s bn 9788522507092 . 2 2 0 pá gi na s . R$ 29,00

Este livro proporciona uma visão abrangente sobre os conhecimentos
necessários ao gerenciamento de projetos. Para tal, elege como coluna mestra
um estudo de caso.
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Gerenciamento do tempo em projetos
Publicações FGV Management . Série Gerenciamento
de Projetos
André B. Barcaui, Danúbio Borba, Ivaldo M. da Silva
e Rodrigo B. Neves
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8 1 2 9 . 168 pá gin as . R$ 29,00

Gestão da cadeia de suprimentos
Publicações FGV Management . Série Gestão estratégica e
econômica de negócios

O gerenciamento do tempo está ligado a todas as outras áreas de
gerenciamento de projetos, numa visão de dependência e interligação com
o planejamento e o controle.

Gestão com pessoas: uma abordagem
aplicada às estratégias de negócios
Coleção FGV Negócios
Takeshy Tachizawa, Victor Cláudio P. Ferreira
e Antonio A. M. Fortuna
i s bn 852250332X . 312 pá gi na s . R$ 50,00

Bruno De Sousa Elia, Almir Garnier Santos,
Eduardo Magalhães, Geraldo Pinto
ISBN 9788522512911 . 168 pá gina s . R $ 29, 00

O propósito deste livro é apresentar alguns dos principais conceitos,
ferramentas de apoio e exemplos de empresas líderes no gerenciamento da
cadeia de suprimento, servindo como referencial de suporte para a análise
de como otimizar a produtividade e a lucratividade das empresas, dos mais
variados ramos de atuação, no atual contexto dos negócios.
Este livro compõe as Publicações FGV Management, programa de educação
continuada da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Da FGV Negócios, útil para executivos e administradores, em reflexões sobre
o conjunto do que se convencionou chamar de gestão com pessoas.

Gestão da qualidade
Publicações FGV Management . Série Gestão Empresarial

Gestão comunitária:
uma abordagem prática
Coleção FGV Prática
Fernando Guilherme Tenório

Isnard Marshall Junior, Agliberto Alves Cierco,
Alexandre V. Rocha, Edmarson Bacelar Mota
e Sérgio Leusin
isbn 9788522508518 . 204 pá gina s . R $ 29, 00

i s bn 9788522506941 . 1 7 2 pá gin as . R$ 35,00

Este livro dá uma boa noção da amplitude e da importância da gestão da
qualidade como modelo de excelência para administrar organizações.
Este livro apresenta, em linguagem acessível e com casos práticos, o passo a
passo dos projetos comunitários: sua elaboração, administração, avaliação e
captação de recursos.

FGV_catalago_2014.indb 17
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Gestão da qualidade e processos
Publicações FGV Management . Série Gestão Empresarial 2
Alexandre Varanda Rocha, Edmarson Bacelar Mota,
Isnard Marshall Junior e Odair Mesquita Quintella
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 9 6 8 3 . 204 pá gi na s . R$ 29,00

Gestão de canais de distribuição
COLEÇÃO PRÁTICAS DE GESTÃO
Roberto Pascarella
ISBN 9788522513468 . 124 pág ina s . R $ 36, 00

Disseminados a partir da década de 1950, os princípios norteadores da gestão
da qualidade e dos processos passaram a ser absorvidos pela maior parte das
organizações somente nas últimas décadas do século passado. Desde então, a
qualidade começou a ser entendida também como um instrumento estratégico,
cuja utilização passou a ser valorizada pelo mercado. Este título, que compõe
a nova Série Gestão Empresarial, visa permitir ao leitor ter uma boa noção da
amplitude e da importância dos conceitos atrelados à gestão da qualidade
como modelo de excelência para melhor gerir as organizações.

A coleção Práticas de Gestão reúne livros de apoio a cursos de graduação
relacionados às áreas de marketing e gestão (comercial, financeira, pública e
de turismo). Relevantes tanto para estudantes quanto para demais leitores que
se interessem pelos temas abordados, os textos combinam a visão acadêmica
com exemplos práticos, voltados para o mercado de trabalho. A linguagem é
simples, e ilustrações modernas tornam o conteúdo ainda mais atrativo.

Gestão da tecnologia da informação
PUBLICAÇÕES FGV ONLINE
André Bittencourt do Valle

Gestão de desempenho

ISBN 9788522513178 . 2 3 2 pá gi na s . R$ 49,00

Publicações FGV Management . Série Gestão de Pessoas
Vera Lúcia de Souza, Irene Badaró de Souza,
Regina Lúcia Lemos Leite Sardinha
e Rodolfo Carlos Souza Alves
isbn 9788522507269 . 144 pág ina s . R $ 29, 00

O livro Gestão da tecnologia da informação tem como objetivo proporcionar o
estudo detalhado das melhores técnicas, tendências e questões hoje existentes
na área. Por meio de uma abordagem prática, estudaremos as principais
ferramentas de tecnologia aplicadas aos negócios atualmente, incluindo
infraestrutura, segurança da informação, governança de TI, comércio eletrônico,
sistemas de informação e suas principais aplicações. Desse modo, este livro
consiste em construir competências para o desenvolvimento das capacidades
de planejamento, criação e inovação de estratégias vencedoras na área de
tecnologia da informação.

FGV_catalago_2014.indb 18
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humano, uma prática gerencial que, principalmente nos últimos 30 anos, teve
importância crescente.
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Gestão de desempenho:
julgamento ou diálogo?

Gestão de negócios sustentáveis

Vera Lúcia de Souza

Publicações FGV Management . Série Gestão estratégica

i s bn 8 5 2 2 5 0 3 7 0 2 . 84 pá gi na s . R$ 27,00

e econômica de negócios
Rubens Mazzali, Eduardo Rosa Pedreira,
Annibal Schleder
ISBN 9788522512881 . 164 pá gina s . R $ 29, 00

Atrás de resultados, existem pessoas. A frase resume a proposta da autora
Vera Lúcia de Souza, que espera possibilitar reflexões sobre a avaliação do
desempenho humano em organizações.

Gestão de estoques
Publicações FGV Management . Série cademp
Felipe Accioly, Antonio de Pádua Salmeron Ayres
e Cesar Sucupira
i s bn 9788522506873 . 1 6 0 pá gi n as . R$ 29,00

Gerir estoques é uma atividade que exige resultados efetivos, passíveis de
mensuração e informe periódicos. Este livro analisa a sequência de implantação
de um processo de gestão de estoques.

Nas empresas e demais organizações, uma gestão sustentável zela pela
geração de valor aos seus acionistas/cotistas e também aos seus demais
públicos de relacionamento, como clientes, consumidores, fornecedores,
colaboradores, Estado, comunidade e, até mesmo, meio ambiente. Geração de
valor é item fundamental nas pautas estratégicas das organizações. Esse fato é
abordado no título Gestão de negócios sustentáveis e dará ao leitor uma visão
a respeito dos mecanismos de geração de valor que estão à disposição dos
gestores de hoje, responsáveis pelo futuro.
Este livro compõe as Publicações FGV Management, programa de educação
continuada da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Gestão de negócios turísticos
COLEÇÃO PRÁTICAS DE GESTÃO
André Coelho
ISBN 9788522514359 . 80 página s . R $ 28, 00

Gestão de instituições de ensino
Coleção FGV Prática
Takeshy Tachizawa e Rui Bernardes de Andrade
i s bn 8 5 2 2 5 0 2 8 0 3 . 288 pá gi na s . R$ 28,00

Métodos e instrumentos aplicáveis à administração de instituições de ensino
superior, com ênfase especial nos estabelecimentos não universitários de
ensino privado.
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A Coleção Práticas de Gestão reúne livros de apoio a cursos de graduação
relacionados às áreas de marketing e gestão (comercial, financeira, pública e
de turismo). Relevantes tanto para estudantes quanto para demais leitores que
se interessem pelos temas abordados, os textos combinam a visão acadêmica
com exemplos práticos, voltados para o mercado de trabalho. A linguagem é
simples, e ilustrações modernas tornam o conteúdo ainda mais atrativo.
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Gestão de pessoas
Coleção Práticas de gestão

Gestão de pessoas em saúde

Victor Claudio Paradela Ferreira

Publicações FGV Management . Série gestão em saúde

i s bn 9788522509805 . 6 8 pá gi na s . R$ 28,00

Ana Ligia Nunes Finamor, Carmelita Seno Cardeira
Alves, Solange Oliveira Souto e Vera Lúcia de Souza
isbn 9788522507887 . 156 pág ina s . R $ 29, 00

Aborda de forma clara e objetiva os principais elementos que compõem esta
atividade, apontando as práticas mais importantes e seus efeitos no universo
deste gerenciamento. Este título faz parte da coleção Práticas de Gestão — um
conjunto de livros cujo conteúdo compõe as disciplinas dos cursos superiores
de tecnologia da Fundação Getulio Vargas, oferecidos a distância pelo FGV
Online, as quais, em sua maioria, foram elaboradas por professores da Escola
Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape).

O tema deste livro refere-se à gestão do capital humano, que tem como
propósito a promoção da saúde. O principal motivo que orientou seu
desenvolvimento foi a percepção dos autores da relevância contemporânea da
gestão das contribuições humanas à concretização das orientações estratégicas
das organizações, sobretudo na área da saúde. Torcemos para que esta leitura
contribua para o seu desenvolvimento como profissional que enfrenta ou
pretende enfrentar os desafios contemporâneos da gestão de pessoas, em
organizações privadas ou do setor público.

Gestão de pessoas
Publicações FGV Management . Série Gestão empresarial 2
Ivanildo Izaias de Macêdo, Denize Ferreira Rodrigues,
Maria Elizabeth Pupe Johann e Neise Maria Martins
da Cunha
ISBN 9788522509744 . 1 8 4 Pá gi na s . R$ 29,00

Gestão de projetos
Publicações FGV Management . Série gestão empresarial 2
Agilberto Alves Cierco, João Ricardo Barroca
Mendes, André Soares Monat, Fernando Paes
Nascimento
ISBN 9788522511471 . 160 pág in a s . R $ 29, 00

O objetivo deste livro é apresentar aspectos teóricos e práticos sobre temas
essenciais da gestão de pessoas. Com isso pretendemos que o leitor obtenha
referenciais para olhar criticamente suas atuais práticas e assim identificar
o que pode ser melhorado no gerenciamento de pessoas e equipes de sua
organização.

FGV_catalago_2014.indb 20

O objetivo deste livro é apresentar a gestão de projetos de forma estruturada,
a fim de permitir que você, leitor, consiga gerenciar um projeto de pequeno ou
médio porte. Este livro compõe as Publicações FGV Management, programa de
educação continuada da Fundação Getulio Vargas (FGV).
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Gestão de vendas
Gestão de projetos
COLEÇÃO PRÁTICAS DE GESTÃO
Hermano Roberto Thiry-cherques,
Roberto Da Costa Pimenta

Publicações FGV Management . Série Marketing
Elson A. Teixeira, Cláudio Tomanini,
José Luiz Meinberg e Luiz Carlos Peixoto
isbn 9788522508723 . 152 pá gina s . R $ 29, 00

ISBN 9 7 8 8 5 2 2 5 1 3 4 4 4 . 96 pá gi nas . R$ 29,00

A coleção Práticas de Gestão reúne livros de apoio a cursos de graduação
relacionados às áreas de marketing e gestão (comercial, financeira, pública e
de turismo). Relevantes tanto para estudantes quanto para demais leitores que
se interessem pelos temas abordados, os textos combinam a visão acadêmica
com exemplos práticos, voltados para o mercado de trabalho. A linguagem é
simples, e ilustrações modernas tornam o conteúdo ainda mais atrativo.

Material teórico e prático, sobre como o profissional de marketing deve ver o
gestor de vendas, direcionado tanto para estudantes quanto para profissionais.

Gestão dos serviços em saúde
Publicações FGV Management . Série Gestão em saúde
Ana Maria Senna, Eduardo Santiago Spiller, José
Ferreira dos Santos e Josier Marques Vilar
isbn 9788522507603 . 172 pá gina s . R $ 29, 00

Gestão de riscos no agronegócio
PUBLICAÇÕES FGV MANAGEMENT . SÉRIE GESTÃO ESTRATÉGICA
DO AGRONEGÓCIO
Félix Schouchana, Hsia Hua Sheng,
Carlos Alberto Decotelli
ISBN 9788522514304 . 1 8 8 pá gin as . R$ 29,00

A formação dos preços agropecuários nos últimos anos tem adquirido uma
dimensão cada vez mais internacional, no sentido de que os componentes
de oferta e demanda são progressivamente mais globais do que regionais ou
nacionais. Adicionalmente, a maior agilidade com que os canais de transmissão
irradiam os preços entre os componentes das cadeias produtivas faz com que o
risco de preços impacte imediatamente o agronegócio.
Nesse sentido, a gestão de risco do agronegócio passou a ter um papel
importante na vida das empresas desse setor da economia, e por essa razão
o conhecimento dessa ferramenta - os mercados de derivativos - ganhou
importância na formação dos profissionais.
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O objetivo deste livro é apresentar ao leitor conceitos e princípios fundamentais
da gestão dos serviços em saúde, e indicar métodos e técnicas adequadas à
operação e ao gerenciamento dos sistemas em serviços na área de saúde, a
partir das informações aqui relatadas.

Gestão e liderança
Publicações FGV Management . Série Cademp
Márcia Da Costa Furtado De Mendonça, Damáris
Vieira Novo e Rosangela De Carvalho
isbn 9788522509454 . 168 pá gina s . R $ 29, 00

O objetivo deste livro é oferecer a você, leitor, uma oportunidade de aprendizado
e reflexão sobre a prática da liderança e o uso de ferramentas fundamentais
para obter sucesso na condução de equipes e negócios.
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Gestão estratégica
Publicações FGV Management . Série Gestão empresarial 2
David Menezes Lobato, Jamil Moysés Filho,
Maria Candida Sotelino Torres e Murilo Ramos
Alambert Rodrigues
ISBN 9 7 8 8 5 2 2 5 0 9 7 1 3 . 204 Pá gi na s . R$ 29,00

Gestão estratégica de empresas
O objetivo deste livro é oferecer um referencial teórico e prático que
proporcione uma visão estruturada de gestão estratégica e contribua para o
aperfeiçoamento desta temática no ambiente de negócios.

Publicações FGV Management . Série Gestão estratégica
e econômica de negócios
Salomão Fridman, Paulo Mattos de Lemos, Fátima
Regina de Toledo Pinto, Luis Pérez Zotes
ISBN 9788522512300 . 136 Pág ina s . 29, 00

Gestão estratégica da tecnologia
da informação
Publicações FGV Management . Série Gestão empresarial 2
Luiz Antonio Joia, André Antunes Nogueira Da Silva,
Cid Carvalho Miranda Junior e Eduardo Augusto
De Andrade Ramos
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 9 6 7 6 . 176 pá gi na s . R$ 29,00

Saber utilizar adequadamente a TI já merece atenção e estudo cuidadoso. Porém,
como conseguir resultados significativos com a TI, seja na inovação de algum
processo produtivo ou na criação de um novo produto? Como gerir a informação e
suas tecnologias associadas de forma estratégica, visando à melhoria substancial
de desempenho de uma empresa, na busca de vantagens competitivas mais
sustentáveis? Responder a essas perguntas é o objetivo deste livro.

O objetivo deste livro é apresentar o conceito de estratégia e uma síntese das
principais metodologias para a elaboração da estratégia de uma organização,
aplicadas aos negócios nos últimos 50 anos, de modo que o modelo que mais se
aplica às condições de um negócio específico possa ser selecionado e aplicado.
Este livro compõe as Publicações FGV Management, programa de educação
continuada da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Gestão estratégica de pessoas
Publicações FGV Management . Série Gestão de Pessoas
Gilnei Mourão Texeira, Aristeu Coelho da Silveira,
Carlos Pinheiro dos Santos Bastos Neto e Gercina
Alves de Oliveira
isbn 9788522507931 . 148 pág ina s . R $ 29, 00

Essa obra oferece o referencial teórico e a instrumentalidade para a mudança
de uma gestão de pessoas técnico-funcional para uma gestão estratégica.
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Gestão estratégica de recursos humanos
PUBLICAÇÕES FGV ONLINE
João Baptista Brandão
ISBN 9788522513437 . 1 8 8 pá gin as . R$ 35,00

Gestão estratégica para instituições
de ensino superior privadas
Coleção FGV Prática

A área de recursos humanos (RH) deve atuar como um parceiro estratégico, em
face de sua importância na agregação de valor ao negócio e, como consequência,
aos clientes. O tema predominante em ‘Gestão estratégica de recursos
humanos’ é o papel da gestão de recursos humanos na formação de ativos
estratégicos para a empresa, defendendo-se o princípio de que funcionários
altamente eficientes e eficazes são um ativo fundamental. Vistos dessa forma, os
funcionários constituem um recurso valioso, raro e de difícil imitação, tornando-se,
portanto, fontes de vantagens competitivas mais permanentes. Esta obra aborda
as principais práticas de RH, apresentando reflexões sobre as consequências
gerais da aplicação de programas de RH em uma perspectiva de parceria
estratégica com o desenvolvimento organizacional e analisando as condições para
implementação desses programas com eficácia e eficiência. Nesse sentido, este
livro visa analisar políticas e conceitos utilizados na gestão estratégica de recursos
humanos, bem como refletir sobre suas contradições e seus desafios.

Luís Eduardo Machado
isbn 9788522506699 . 100 pá gina s . R $ 28, 00

No Brasil, há mais de 2 mil instituições de ensino superior, das quais 90%
são privadas. Este livro discute os problemas dessas instituições e propõe um
modelo inédito de gestão baseado no planejamento estratégico e no uso de
ferramentas de análise de competitividade.

Gestão por competências
e gestão do conhecimento
Publicações FGV Management . Série Gestão de pessoas
Pedro Paulo Carbone, Hugo Pena Brandão, João
Batista Diniz Leite e Rosa Maria de Paula Vilhena

Gestão estratégica de vendas

isbn 9788522507191 . 176 pá gina s . R $ 29, 00

Publicações FGV Management . Série Gestão estratégica
e econômica de negócios
Jose Luiz Meinberg, Alfredo Bravo, Claudio Goldberg
e Francis Martins
ISBN 9 7 8 8 5 2 2 5 0 9 9 2 8 . 172 Pá gin as . R$ 29,00

Neste livro da Série Gestão de Pessoas, as duas abordagens foco, gestão por
competências e gestão do conhecimento, estão em evidência crescente neste
novo milênio.

A proposta deste livro é, muito mais do que discutir
técnicas de vendas, que poderão ser encontradas numa infinidade de
livros disponíveis no mercado, abordar, de forma consistente, as premissas
necessárias para se desenvolver e implementar uma gestão estratégica de
vendas que logre êxito quanto a resultados.
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Gestão pública: a perícia criminal
em foco
Flavio Carvalho de Vasconcelos, Joaquim Rubens
Fontes Filho, Márcia Aiko Tsunoda (orgs.)
ISBN 9 7 8 8 5 2 2 5 1 4 3 6 6 . 412 pá gi na s . R$ 65,00

Gestão social e gestão estratégica:
experiências em desenvolvimento
territorial Vol.2
Fernando Guilherme Tenorio (org.)
ISBN 9788522514526 . 372 pág ina s . R $ 69, 00

O perito criminal é o profissional que atua na criminalística, sendo responsável
pela aplicação da ciência em prol da verdade e da justiça.
A criminalística é uma disciplina técnico-científica por natureza e jurídico-penal
por destinação, e tem por objetivo trazer à tona a dinâmica dos fatos, a prova
material das infrações penais e a identidade dos respectivos autores, por meio
da pesquisa, do adequado exame e da interpretação correta dos vestígios
materiais dessas infrações. Gestão pública: a perícia criminal em foco traz, sob
o ponto de vista da gestão, algumas reflexões acerca deste fascinante universo.

Gestão pública: democracia e eficiência uma visão prática e política
Ricardo de Oliveira
ISBN 9788522511389 . 1 2 8 pá gi na s . R$ 39,00

Ricardo de Oliveira é, neste livro, autor e personagem. Neste volume nos
apresenta, problematiza e “solucioniza” uma miríade de questões relacionadas
à gestão pública. O texto fluido é um passeio pelo mundo da gestão pública:
o autor defende o tema, enaltece sua importância e fala sobre o Estado e
suas reformas, políticas públicas, a complexidade do contexto, conceitos de
política de gestão pública e de gestão para resultados e suas ferramentas,
profissionalização, planejamento, parcerias, regulação, atendimento, inovação,
excelência, transformação, governo eletrônico, qualidade do gasto...
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O presente texto é o segundo volume da série a ser publicada com recursos
previstos no projeto Gestão Social: ensino, pesquisa e prática, coordenado
pelo Programa de Estudos em Gestão Social (Pegs), na Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getulio Vargas
(FGV), atendendo ao Edital Pró-Administração no 09/CII-2008 da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O grande desafio
deste segundo volume foi conciliar o possível antagonismo entre os significados
de gestão social e gestão estratégica.
Através dele, o leitor terá acesso não apenas a um rico arsenal teórico para
amparar futuros estudos nesse campo, mas também vai encontrar um conjunto
de argumentos consistentes que demonstram de maneira elucidativa quais são
as fronteiras e as possíveis sinergias entre essas duas perspectivas de gestão.

Governança corporativa financeira
nas cooperativas de crédito
Coleção FGV Negócios
Helnon de Oliveira Crúzio
isbn 8522507597 . 220 pág in as . R $ 40, 00

Este livro mostra como organizar uma cooperativa de crédito segura e, mais
ainda, capacita os dirigentes, conselheiros fiscais e profissionais contratados
a realizar a análise de risco das operações de crédito, bem como a dos
investimentos e financiamentos. Os associados também encontrarão um roteiro
detalhado para elaborar seu próprio plano de negócios.
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Liderança de equipes
Publicações FGV Management . Série Cademp
Damáris Vieira Novo, Edna de Assunção Melo
Chernicharo e Mary Suely Souza Barradas

Liderança e motivação

i s bn 9788522506828 . 1 5 2 pá gi n as . R$ 29,00

Publicações FGV Management . Série Gestão de Pessoas
Vera Lucia Cavalcanti, Marcelo Carpilovsky,
Myriam Lund e Regina Arczynska Lago
isbn 9788522507337 . 152 pá gina s . R $ 29, 00

Liderança de equipes é um tema inesgotável e muito já se tem escrito sobre
ele. Então, por que mais uma publicação? A proposta das autoras — três
professoras consultoras — é trazer uma contribuição à sua prática por
relacionar alguns dos principais conceitos teóricos sobre liderança com os
saberes constituídos no calor da sala de aula.

O objetivo deste livro é ampliar a percepção e a consciência de líderes, gestores
e estudiosos para o papel das lideranças no contexto dinâmico de mudanças.

Liderança e gestão de pessoas
em ambientes competitivos

Logística em organizações de saúde

Publicações FGV Management . Série Gestão estratégica

Renaud Barbosa da Silva, Geraldo Luiz de Almeida
Pinto, Antonio de Pádua Salmeron Ayres
e Bruno Elia

e econômica de negócios
Francisco Rage Bittencourt, Maria Eugênia Belczak
Costa, Viviane Narducci Ferraz, Helena Correa Tonet

Publicações FGV Management . Série Gestão em saúde

isbn 9788522508099 . 172 pá gina s . R $ 29, 00

ISBN 9788522509911 . 1 6 4 pá gin as . R$ 29,00

As muitas abordagens concebidas ao longo do tempo e das transformações
que caracterizam o mundo organizacional permitem concluir que a liderança é,
acima de tudo, uma relação entre líder e seguidor, um processo de influência
em duplo sentido, voltado para o atendimento de expectativas mútuas e
cumprimento de objetivos. Assim colocado, fica evidente que a liderança
depende tanto do líder quanto dos liderados, e se caracteriza como um projeto
compartilhado, que reúne erros e acertos, aspirações e realizações de ambos.
Daí a grande importância da gestão de pessoas.
Este livro compõe as Publicações FGV Management, programa de educação
continuada da Fundação Getulio Vargas (FGV).
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Este livro é uma importante ferramenta na tomada de decisão sobre as
prioridades logísticas em organizações de saúde. Os temas abrangem: conceito
de logística voltado para a organização hospitalar (OH); planejamento dos
suprimentos; previsão das necessidades da OH; gestão de estoques; métodos
de controle de estoques; compras; armazenagem e distribuição; tecnologia
aplicada à logística; terceirização.

7/18/14 4:32 PM

26

catálogo 2014

Modelagem de organizações públicas
Coleção Práticas de gestão
Victor Paradela, marília maragão costa
isbn 9788522513475 . 112 pág ina s . R $ 32, 00

Manual de gestão hospitalar
Coleção FGV Negócios
Haino Burmester
ISBN 9788522512799 . 2 2 8 pá gi na s . R$ 60,00

Este manual oferece um passo a passo para administrar clínicas e hospitais de
maneira sistêmica, integrada e coerente. Aqui, reúnem-se todos os desafios
gerenciais com os quais o administrador de um serviço de saúde poderá se
defrontar. O conteúdo do livro divide-se em duas partes: a primeira traz a base
teórica do modelo de gestão; a segunda transforma os conceitos apresentados
em questões objetivas, construindo um roteiro de avaliação e implementação do
sistema proposto.

Manual de negociações complexas
Yann Duzert, Alain Pekar e James Sebenius (Orgs.)

A coleção Práticas de Gestão reúne livros de apoio a cursos de graduação
relacionados às áreas de marketing e gestão (comercial, financeira, pública e
de turismo). Relevantes tanto para estudantes quanto para demais leitores que
se interessem pelos temas abordados, os textos combinam a visão acadêmica
com exemplos práticos, voltados para o mercado de trabalho. A linguagem é
simples, e ilustrações modernas tornam o conteúdo ainda mais atrativo.

Modelos de gestão
Publicações FGV Management . Série Gestão de Pessoas
Victor Cláudio Paradela Ferreira, Antonio Semeraro
Rito Cardoso, Carlos José Corrêa e Célio Francisco
França
isbn 9788522507306 . 192 pág ina s . R $ 29, 00

Este livro analisa as principais abordagens do pensamento administrativo,
refletindo sobre suas bases filosóficas e sua ambiência social, política, cultural
e econômica.

i s bn 9788522507153 . 1 7 2 pá gi na s . R$ 30,00

Um instrumento de gestão imprescindível, que facilitará a tomada de decisão
em grupo e a criação de consenso a partir da diversidade.
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Negociação
PUBLICAÇÕES FGV ONLINE
Jaci Corrêa Leite

Multinacionais brasileiras: competências
para a internacionalização

ISBN 9788522511433 . 232 pá gina s . R $ 49, 00

Afonso Fleury e Maria Tereza Leme Fleury
i s bn 9788522509669 . 4 2 0 pá gin as . R$ 76,00

O sucesso das multinacionais dos países emergentes, especialmente das
brasileiras, causou surpresa entre pesquisadores, administradores de empresas
e formuladores de políticas públicas. Os modelos explicativos em uso nos
campos de negócios internacionais e gestão internacional mostraram-se
insuficientes para dar conta desta terceira onda de internacionalização, que
seguiu a primeira onda liderada pelas multinacionais americanas (década de
1950) e a segunda, liderada pelas japonesas (década de 1980).
Este livro traz contribuições novas e importantes sobre como operam
multinacionais dos países emergentes e desenvolvidos, revelando a lógica e as
estratégias daquelas que estão se destacando na economia globalizada.

Negociação é, antes de tudo, uma questão de prática. Nada substitui aquilo
que só se revela no dia a dia, no contato pessoal, na sutileza dos detalhes de
cada negociação. Entretanto, o uso de modelos e de técnicas estruturadas
pode auxiliar o negociador no processo que compreende a organização de
seus pensamentos, a análise do contexto, a avaliação das possíveis alternativas
e, finalmente, a escolha de qual será sua próxima ação. Nesse sentido, em
Negociação, apresentaremos uma visão clara e abrangente dos diversos
componentes intrínsecos a uma negociação e da forma pela qual esses
componentes se relacionam. Buscaremos, ainda, analisar e mapear o contexto
externo em que se insere a negociação, de modo a compreender os diversos
atores e as diversas forças que motivam e pressionam as partes diretamente
envolvidas.

Negociação e administração de conflitos
Negociação

Publicações FGV Management . Série Gerenciamento

Publicações FGV Management . Série cademp

de Projetos

Sonia Lopes e Ingrid Stoeckicht

Eugenio do Carvalhal, Antônio André Neto,
Gersem M. de Andrade e João Vieira de Araújo

i s bn 9788522507122 . 1 4 0 pÁGINAS . R$ 29,00

isbn 9788522509690 . 196 pá gina s . R $ 29, 00

A competência da negociação tornou-se uma ferramenta vital no
desenvolvimento e na manutenção das diversas modalidades de parcerias,
individuais, organizacionais ou institucionais.
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A negociação está presente de forma intensa na vida contemporânea. Ao
negociar, envolvemo-nos em trocas, concessões e barganhas. Competir ou
colaborar é um dos principais dilemas.
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Novas ideias em administração 3
Elaine Maria Tavares Rodrigues, Paulo Roberto de
Mendonça Motta e Roberto da Costa Pimenta (Orgs.)

Novas ideias em administração 1

isbn 9788522508426 . 272 pág ina s . R $ 49, 00

Paulo Roberto Motta, Roberto Pimenta e Elaine
Tavares (Orgs.)
i s bn 8522505772 . 2 2 0 pá gi na s . R$ 31,00

Profissionais da administração encontram aqui os avanços recentes em áreas
de grande interesse: teletrabalho, ação social, negociação e implementação de
acordos internacionais.

Novas ideias em administração 2
Paulo Roberto Motta, Roberto Pimenta e Elaine
Tavares (Orgs.)
i s bn 8522506493 . 2 3 6 pá gi na s . R$ 40,00

O livro tem como objetivo central apresentar à sociedade os temas estudados
pelos alunos do Curso de Doutorado em Administração da Ebape, revelando a
preocupação da escola em incluir em suas temáticas de pesquisas assuntos
que estejam diretamente relacionados com o desenvolvimento sociopolíticoeconômico brasileiro: responsabilidade corporativa, organizações de produção
artesanal, biotecnologia, responsabilidade social empresarial, gestão pública
como fonte de competitividade nacional, organizações não governamentais.

Este livro traz variadas reflexões sobre a ética e os valores dos gestores
brasileiros, estudos de caso sobre o modelo de governança na área da saúde,
o planejamento em grandes cidades e as cooperativas de catadores de lixo
reciclável no Rio de Janeiro, além de uma análise dos modelos teóricos da
política comercial brasileira.

Novo controlador? Práticas adotadas
na gestão de pessoas
coleção fgv negócios
Eduardo de Camargo Oliva
isbn 8522504393 . 96 pág in as . R $ 13, 00

Ao analisar casos de privatização, este livro mostra que uma gestão voltada
para pessoas tem muito a contribuir para a obtenção de resultados.

O gerente equalizador: estratégias
de gestão no setor público
Bianor Scelza Cavalcanti
isbn 8522505128 . 280 pág in as . R $ 32, 00

Ao promover o entendimento da ação gerencial de administradores públicos em
suas organizações, este livro representa uma inestimável contribuição para as
lideranças atuais e futuras.
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O trigo, a água e o sangue:
as raízes estratégicas do Ocidente
Luiz Fernando Da Silva Pinto
i s bn 9788562564178 . 4 7 6 PÁGINAS . R$ 92,00

Organização e estética
Antonio Strati
isbn 9788522506378 . 332 pá gina s . R $ 52, 00

Esta é uma obra sobre gestão estratégica, porém em formato inovador: Luiz
Fernando da Silva Pinto, vencedor de dois prêmios Jabuti, volta aos povos
e civilizações que viveram entre 20000 a.C e 1200 a.C para verificar de
que forma se deu a configuração das comunidades e suas estratégias de
sobrevivência e desenvolvimento. Com escrita fluida e agradável, o autor
leva-nos, como um guia turístico da história, a observar o modo de vida e as
descobertas dos povos sumeriano, egípcio, grego, cretense, fenício e outros.

Orçamento empresarial
Publicações FGV Management . Série Gestão estratégica
e econômica de negócios
José Mauro Bacellar De Almeida, Washington Luiz
Ferreira, Pedro Leão Bispo, Ivan Pricoli Calvo

A análise convencional de organizações tem sido dominada pela tradição
lógico-racional, que ignora a estética na vida organizacional. Atualmente,
todavia, pesquisas têm demonstrado o papel da emoção nas organizações,
a importância dos aspectos simbólicos, a influência subjetiva da cultura e
do processo de aprendizagem. Estes são fenômenos que demandam novas
formas de investigação. De grande utilidade para estudantes, pesquisadores
e gestores, este livro mostra como a compreensão estética da dinâmica
das organizações pode ampliar nosso conhecimento sobre muitos processos
organizacionais.

ISBN 9 7 8 8 5 2 2 5 1 2 3 9 3 . 164 pá gin as . R$ 29,00

A gestão das instituições requer que sejam cumpridas importantes etapas
do ciclo administrativo: planejar, organizar, executar e controlar. Os modernos
processos de qualidade também o exigem. Nesse contexto se insere o
planejamento orçamentário, atendendo à gestão como um todo e atualizado
pelas técnicas de melhoria da eficiência organizacional. A visão estratégica e
econômica de negócios exige que a gestão orçamentária se ajuste às novas
realidades, bem como às suas constantes mutações. Este livro compões as
Publicações FGV Management, programa de educação continuada da Fundação
Getulio Vargas (FGV).
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Outsourcing de TI: impactos, dilemas,
discussões e casos reais
Alberto Luiz Albertin e Otávio Próspero Sanchez
(Orgs.)
isbn 9788522506682 . 292 pá gina s . R $ 51, 00

Neste livro, importantes especialistas do Brasil e do exterior — executivos de
empresas, consultores e acadêmicos — examinam os diferentes aspectos
do outsourcing, contribuindo com percepções, técnicas, teorias e práticas
envolvidas em sua implementação e gestão.
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Pequenas empresas, arranjos
produtivos locais e sustentabilidade
José Antônio Puppim de Oliveira
i s bn 8522507570 . 2 2 8 pá gi na s . R$ 40,00

Os arranjos produtivos locais (APLs), aglomerações de agentes produtivos
em setores similares e da mesma região, foram, nos últimos anos, tema de
estudos dos pesquisadores da Escola Brasileira de Administração Pública e
de Empresas da FGV. Este livro busca relacionar os APLs com a importante
discussão sobre a sustentabilidade social e ambiental, tópico ainda pouco
explorado na literatura sobre o assunto.

Pesquisa para o planejamento:
métodos & técnicas

Pesquisa qualitativa em administração
(v. 1)
Deborah Moraes Zouain e Marcelo Milano Falcão
Vieira (Orgs.)
isbn 8522504725 . 224 pág in as . R $ 36, 00

Dez importantes contribuições para o aperfeiçoamento da metodologia da
pesquisa, focalizando uma temática específica: a pesquisa qualitativa.

Coleção FGV Prática
Miranda Neto
i s bn 8522505012 . 8 4 pá gi na s . R$ 22,00

Pesquisa qualitativa em administração:
teoria e prática (v. 2)
Marcelo Milano Falcão Vieira e Deborah Moraes
Zouain (Orgs.)
isbn 8522505306 . 240 pág in as . R $ 32, 00

Um roteiro para elaboração de projetos, este guia prático apresenta os métodos
e as técnicas que pretendem garantir o sucesso do planejamento.
Os métodos qualitativos de pesquisa em administração hoje encontram
defensores em áreas desde a dos estudos organizacionais até as de marketing
e estratégia.
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Planejamento e gestão estratégica
em organizações de saúde
Publicações FGV Management . Série gestão em saúde
Helio Nahmen Kestelman, Jamil Moysés Filho,
Luiz Carlos Becker Junior e Maria Candida Sotelino
Torres
isbn 9788522508464 . 160 pá gina s . R $ 29, 00

Planejamento e gestão estratégica
Publicações FGV Management . Série Cademp
Felipe Decourt, Hamilton Da Rocha Neves
e Paulo Roberto Baldner
i s bn 9788522509515 . 1 3 6 pá gin as . R$ 29,00

Este livro tem o objetivo de ajudar os atuais e futuros empreendedores
e gestores a formular um planejamento estratégico formal, organizado
e rastreável. Apresentam-se conceitos básicos importantes e diversas
ferramentas de análise ambiental que, no processo de discussão e de reuniões
estratégicas, servirão como fomentadores de ideias, observações, conclusões
e decisões, as quais dificilmente seriam tomadas se o processo formal não
fosse organizado. Pretende-se que este livro seja um facilitador na geração de
ideias e discussões dentro da empresa, ajudando o surgimento e a visualização
das novas oportunidades a serem aproveitadas e das antigas a serem
abandonadas.

O livro oferece referencial teórico e prático para o planejamento e gestão
estratégica competitiva das organizações de saúde, tendo como pano de
fundo a turbulência e a complexidade do mundo contemporâneo. Alguns dos
temas abordados são: principais escolas do pensamento estratégico; análise
do ambiente interno e externo para identificar forças, fraquezas, ameaças e
oportunidades; visão de futuro; definição da missão institucional; disseminação
das filosofias empresariais; e apresentação da ferramenta balanced scorecard
como forma de implementação da gestão estratégica e do plano de ação. O
leitor encontra, ainda, um exemplo prático em que se aplica toda a metodologia
abordada no livro.

Plano de negócios
Publicações FGV Management . Série Gestão estratégica
e econômica de negócios
Guilherme Bastos, Marco Antonio Cunha, José
Arnaldo Deutscher, Helton Haddad Carneiro da Silva
ISBN 9788522509904 . 156 pá gina s . R $ 29, 00

O plano de negócios é um documento de comunicação entre o público interno
e os possíveis públicos externos interessados em investir ou colaborar com
a empresa, sendo um elemento fundamental no alinhamento de sua visão e
de suas estratégias. Trata-se de mais um título da Série Gestão estratégica
e econômica de negócios, das Publicações FGV Management, programa de
educação continuada da Fundação Getulio Vargas (FGV).
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Plano de negócios: um guia prático
Coleção FGV Prática
José Arnaldo Deutscher
i s bn 9788522508495 . 1 4 4 pá gi na s . R$ 37,00

Projetos culturais:
técnicas de modelagem
Hermano Roberto Thiry-Cherques
isbn 9788522506552 . 280 pág ina s . R $ 48, 00

Este livro é um guia com todas as ferramentas para se construir, passo a passo,
um plano de negócios de sucesso. De forma objetiva e inteligente, a obra
apresenta e discute os estágios de desenvolvimento das empresas; as fontes
de financiamento; processos de análise de mercado e da corporação; modelos
de negócios; e estratégias de ação e negociação, entre muitos outros temas. O
leitor encontra, ainda, cases comentados, como o da Ingresso.com, empresa de
venda de ingressos pela internet.

Um verdadeiro manual passo a passo para a configuração de projetos culturais,
este livro descreve o itinerário básico da modelagem de projetos.

Por uma nova gestão pública

Qualidade e acreditação em saúde

Ana Paula Paes de Paula

Publicações FGV Management . Série gestão em saúde

i s bn 8 5 2 2 5 0 5 2 8 4 . 204 pá gi na s . R$ 35,00

Marcus Vinicius Rodrigues, Leonardo Justin Carâp,
Leonardo de Oliveira El-warrack e Thelma
Battaglia Rezende
isbn 9788522508686 . 152 pág ina s . R $ 29, 00

Este livro mostra que é sempre possível elaborar ideias e ferramentas
adequadas ao interesse público e que viabilizem o exercício dos direitos
políticos através da participação popular.
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Este livro apresenta ao leitor conceitos, metodologias e ferramentas para
conceber e gerenciar a qualidade e os processos de acreditação e auditorias
nas organizações prestadoras de serviço na área da saúde.
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Reforma do Estado e administração
pública gerencial
Luiz Carlos Bresser-Pereira e Peter Spink (Orgs.)
isbn 8522502366 . 316 pág ina s . R $ 49, 00

Quando a maioria não basta:
método de negociação coletiva
para a construção de consenso
Lawrence Susskind, Jeffrey Cruikshank
e Yann Duzert

Os anos 1990 foram os da reforma do Estado e, particularmente, da
administração pública. Este livro mostra a necessidade de se aprofundar um
agir consciente e eficaz na área pública.

i s bn 8 5 2 2 5 0 6 7 0 1 . 224 pá gi na s . R$ 40,00

Quando a maioria não basta mostra como a obtenção do consenso é a melhor
forma de se trabalhar em grupo. Em linguagem agradável e acessível.

Responsabilização na reforma do
sistema de saúde: Catalunha e Brasil
Maria Arlete Duarte de Araújo
isbn 9788522507993 . 340 pá gina s . R $ 52, 00

Recrutamento e seleção
por competências
Publicações FGV Management . Série Cademp
Iêda Maria Vecchioni Carvalho, Antônio Eugênio V.
Mariani Passos e Suzana Barros Corrêa Saraiva
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 6 7 4 3 . 128 pá gin as . R$ 29,00

O objetivo deste livro é apresentar e analisar as práticas de recrutamento e
seleção de pessoas como processo responsável por prover as competências
necessárias para a construção da eficácia e da eficiência organizacionais.
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Da busca por um modelo de Estado mais ágil e com maior capacidade
de gerência das demandas de seus cidadãos, surgiu o conceito de
responsabilização da administração pública. Ao analisar comparativamente
a legislação relativa às reformas nos sistemas de saúde da Catalunha e do
Brasil nos últimos anos, Maria Arlete Duarte de Araújo não só identificou os
resultados concretos negativos e positivos associados às distintas formas de
responsabilização, como também a agenda sobre os desafios e dificuldades de
implementação da responsabilização em um setor vital como o da saúde. Na
análise crítica da organização dos sistemas de saúde, o papel dos cidadãos no
controle da ação pública ganha merecido destaque.
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Sistemas de informações gerenciais
em organizações de saúde
Publicações FGV Management . Série GESTÃO EM SAÚDE
Alexandre Furtado do Amaral, André Bittencourt
do Valle, André Soares Monat e Eduardo Pereira
Marques
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 7 8 7 0 . 156 pá gi na s . R$ 29,00

Técnicas de vendas
Publicações FGV Management . Série Cademp
Carlos Alberto Martins, Arnaldo Schvartzer
e Pedro Henrique Alves do Couto Ribeiro

A gestão na área de saúde, em um país de proporções gigantescas como o
Brasil, tem um grau muito elevado de complexidade. Este desafio só pode
ser vencido caso tenhamos o uso apropriado de tecnologia da informação
para manter o controle de operações rotineiras do sistema de gestão de
saúde e, ao mesmo tempo, fornecer subsídios para a tomada de decisão e
para o pensamento tático e estratégico. O objetivo deste livro é justamente
proporcionar uma visão ampla sobre sistemas integrados de gestão em saúde
que façam uso de tecnologia da informação.

isbn 8522507112 . 144 pág in as . R $ 29, 00

Vender é uma competência que pode e deve ser permanentemente
desenvolvida. É um conjunto de técnicas que precisam ser aprendidas. E este é
o objetivo deste livro: apresentar, de forma prática, as técnicas de venda.

Técnicas de compras

Tecnologia da informação transformando
as organizações e o trabalho

Publicações FGV Management . Série Cademp

Fernando Guilherme Tenório (Org.)

Clélio Feres Monte Alto, Antonio Mendes Pinheiro
e Paulo Caetano Alves

isbn 9788522505845 . 216 pág ina s . R $ 35, 00

i s bn 9788522507146 . 1 9 6 pá gi na s . R$ 29,00

A tradicional administração de material deu lugar a processos mais eficazes e
mais competitivos, abrangendo a gestão de toda a cadeia de suprimentos de
forma integrada. A grande mudança foi a ênfase na estratégia que proporcione
um valor superior aos olhos do cliente.
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Este livro apresenta estudos abrangendo a flexibilização organizacional e
do trabalho, elementos normativos da SA 8000, o exercício cidadania e da
responsabilidade social.
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Teoria geral da administração
Coleção FGV Universitária
Marcelo Milano Falcão Vieira, Leonardo
Vasconcelos Cavalier Darbilly, Glauco Da Costa
Knopp, Hygino Lima Rolim e Janaina Machado Simões
ISBN 9 7 8 8 5 2 2 5 0 9 5 8 4 . 200 PÁGINAS . R$ 52,00

Sistematizada como área de conhecimento no início do século XIX, a
administração é examinada neste livro em duas dimensões: como ciência
moderna e como gestão de organizações. Aqui se descrevem as principais
teorias administrativas calcadas nos paradigmas positivista e pós-positivista.
Para tanto, expõem-se as abordagens clássica, das relações humanas,
burocrática, sistêmica e contingencial, além de vertentes contemporâneas,
como as teorias institucional, da dependência de recursos, de economia dos
custos de transação, de ecologia populacional e de poder. Os autores também
descrevem abordagens orientadas pelo paradigma crítico, com foco em três
renomados teóricos brasileiros: Alberto Guerreiro Ramos, Maurício Tragtenberg
e Fernando Cláudio Prestes Motta.

Três estratégias para turbinar
a inteligência organizacional
Coleção FGV Negócios
Luiz-Evanio Dias Couto e T. Diana L. v. A.
de Macedo-Soares
i s bn 8522504822 . 2 7 2 pá gi na s . R$ 44,00

Este livro mostra como formatar sistemas avançados de informações
gerenciais, desenvolver o acervo de conhecimentos e enriquecer a linguagem
organizacional.
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A vila olímpica da verde e rosa
Série Violência, Cultura e Poder
Maria Alice Rezende Gonçalves
Alba Zaluar (Coord.)

A dama e o cavalheiro: um estudo
antropológico sobre envelhecimento,
gênero e sociabilidade

isbn 8522504466 . 268 pág in as . R $ 46, 00

Andréa Moraes Alves
isbn 8522504830 . 1 5 2 pá gin a s . R$ 35,00

Um convite a penetrar o mundo dos bailes da terceira idade, para refletirmos
sobre a construção da velhice feminina.

Da Série Violência, Cultura e Poder, este livro mostra como uma política social
afasta os jovens do tráfico, tornando-os bambas na arte de viver.

Antropologia das emoções
Coleção fgv de bolso . série sociedade & cultura
Claudia Barcellos Rezende e Maria Claudia Pereira
Coelho

A utopia da Pequena África

isbn 9788522507955 . 136 pág in a s . R $ 22, 00

Roberta Sampaio Guimarães
I S BN 9788522514892 . 2 4 8 pá gin a s . R$ 39,00

Este livro explora o lugar das emoções como objeto de estudo das ciências
sociais, procurando refletir sobre o modo como alguns sentimentos são
representados como portadores de uma essência universal.
Nas últimas décadas, amplas intervenções urbanísticas nos bairros centrais e
portuários “degradados” das grandes cidades têm buscado inserir tais áreas em
uma lógica internacional de competição pela atração de capitais e dos megaeventos,
como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Mas nem tudo pode ser ideologicamente
construído ou economicamente potencializado. Quando se trata do passado de
pessoas, objetos e espaços, diferentes e desestabilizadoras memórias, como a
da “Pequena África”, na região portuária carioca, são sempre passíveis de serem
movimentadas, trazendo à tona versões não exibidas da cidade.

Antropologia dos militares:
reflexões sobre pesquisa de campo
Celso Castro e Piero Leirner
isbn 9788522507375 . 244 pág in a s . R $ 42, 00

Importante contribuição para o estudo da vida cotidiana dos militares no Brasil e
da utilização de métodos de pesquisa antropológicos sobre o tema.
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Cultura, consumo e identidade
Lívia Barbosa e Colin Campbell (Orgs.)
isbN 8522505705 . 2 0 4 pá gin a s . R$ 33,00

Há muito mais no ato de consumir do que supõe nossa vã ideia de sociedade
de consumo. É o que nos revelam os ensaios aqui contidos.

Nobres e anjos:
um estudo de tóxicos e hierarquia
Gilberto Velho
isbn 8522502390 . 216 pág in a s . R $ 35, 00

De olhos bem abertos:
rede de tráfico em Copacabana
Série Violência, Cultura e Poder
Luiz Fernando Almeida Pereira
Alba Zaluar (Coord.)
isbn 8 5 2 2 5 0 4 4 3 1 . 128 pá gin a s . R$ 35,00

Sexo, drogas... Copacabana acena com possibilidades infinitas. Este livro
examina as relações entre os usuários e verifica como o tráfico se organiza.

Trata-se de livro de permanente atualidade, não só para antropólogos, mas
para todos os profissionais preocupados com a temática do controle social, da
liberdade, da norma e da transgressão.

Noites de verão com cheiro de jasmim
Joëlle Rouchou
isbn 8522506566 . 192 pág ina s . R $ 33, 00

Famílias em imagens
Bárbara Copque, Clarice Ehlers Peixoto, Gleice
mattos Luz (orgs.)
isbn 9788522512867 . 1 4 4 pá gin aS . R$ 38,00

Este livro analisa situações familiares pouco estudadas no Brasil, como a
maternidade na prisão, a família circense, as relações entre noras e sogras
e netos e avós sociais. Os artigos atestam a riqueza analítica das imagens,
indicando que ampliam a gama de informações e interpretações e incentivam o
desenvolvimento de pesquisas com imagens acerca da família.
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Joëlle Rouchou busca neste livro compreender a história de judeus expulsos
do Egito no século XX, a partir da memória do grupo que veio se instalar no
Brasil entre 1956 e 1957. Por meio de entrevistas gravadas com grande rigor
metodológico e muita sensibilidade, de acordo com um quadro de parâmetros
teóricos precisos, embasados em bibliografia especializada, a autora traz
sua contribuição ao debate em torno da relação entre memória, história e
identidade cultural.
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Nós e eles: relações culturais
entre brasileiros e imigrantes
Lúcia Lippi Oliveira
isbn 8 5 2 2 5 0 5 7 6 4 . 164 pá gin a s . R$ 31,00

Outras modernidades:
nuestra América e EUA (v. 1)
Daniel Aarão Reis

Lúcia Lippi Oliveira faz uso de diversos relatos de histórias de vida de
imigrantes e examina qual o lugar desses novos personagens nos textos
de autores e pensadores.

O casal grávido: disposições
e dilemas da parceria igualitária
Série Família, Geração e Cultura
Tania Salem
isbn 8 5 2 2 5 0 6 1 1 6 . 232 pá gin a s . R$ 28,00

Este livro trata de um fenômeno conhecido como “casal grávido”, nome
sugestivo de uma visão de tornar comum ao homem e à mulher a experiência
de preparar a chegada de uma criança.

ISBN 9788522507702 . CD . R$ 2 4, 00

Desde o século XIX o termo “modernidade” gera controvérsias. Sobre esse
assunto, nunca houve nem haverá consenso. Desde o início, o programa liberal
tentou monopolizar para si o termo e seus possíveis sentidos; entretanto,
outras modernidades singularizam-se como projetos de vida, de sociedade,
de felicidade. Primeiro volume de uma série de quatro livros digitais (em PDF,
gravados em CDs), que pretendem despertar a reflexão sobre essas e outras
modernidades formuladas nos EUA e em nuestra América nos séculos XIX e XX.

Religiões e homossexualidades
Fernanda Delvalhas Piccolo e Maria das Dores
Campos Machado (Orgs.)
isbn 9788522508457 . 268 pág in a s . R $ 60, 00

Ocupações de terra e transformações
sociais
Benoît de L’Estoile e Lygia Sigaud (Orgs.)
isbn 8522505608 . 1 7 6 pá gin a s . R$ 31,00

Sem-terra: um problema crônico. Neste livro uma equipe de 16 pesquisadores
apresenta o produto de uma experiência antropológica na Zona da Mata de
Pernambuco.
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Em uma época em que movimentos religiosos fundamentalistas procuram
impor seus valores a um Estado laico e, ao mesmo tempo, movimentos sociais
defendem os direitos civis de homossexuais e a criminalização da homofobia,
este livro apresenta reflexões importantes para a compreensão dos embates e
negociações entre as agremiações religiosas e as comunidades LGBT.
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Retratos do estrangeiro: identidade
brasileira, subjetividade e emoção

Travessias e cruzamentos culturais:
a mobilidade em questão

Claudia Barcellos Rezende

Helenice Rodrigues e Heliane Kohler

isbn 8 5 2 2 5 0 7 2 5 2 . 128 pá gin a s . R$ 32,00

isbn 8522506574 . 204 página s . R $ 31, 00

Um mergulho na experiência pessoal de estudantes brasileiros no exterior traz à
tona preciosas pistas para o estudo da identidade nacional.

Sexualidade, reprodução e saúde
Série Análises sociais contemporâneas
Maria Luiza Heilborn et al. (Orgs.).

41

Em tempos de globalização e de uma suposta homogeneização das culturas,
Helenice Rodrigues e Heliane Kohler reuniram-se a oito pesquisadores nas áreas de
literatura, ciência da linguagem, história, sociologia e ciência política para repensar
as mudanças espaciais, as produções culturais, as transposições e transformações
de modelos estéticos e políticos. Os ensaios identificam os mecanismos de
assimilação, apropriação, transposição e transformação de modelos estéticos e
poéticos, colocando em evidência a ideia de movimento e a noção de “mobilidade”.

isbn 9788522507238 . 5 3 6 pá gin as . R$ 68,00

Velhice ou terceira idade?
Myriam Lins de Barros (Org.)
isbn 8522502420 . 236 pág ina s . R $ 40, 00

Os estudos de gênero e saúde cada vez mais ganham força no Brasil. Os
autores aqui reunidos analisam as conexões entre sexualidade e saúde
reprodutiva sob uma perspectiva interdisciplinar, no âmbito de diferentes
relações sociais.

Torcer, lutar, ao inimigo massacrar:
Raça Rubro-Negra!
Série Violência, Cultura e Poder

Este livro é, certamente, uma importante obra de referência para os
profissionais das mais diferentes áreas, envolvidos na elaboração e na
implementação de políticas públicas.

Violência e estilos de masculinidade

Rodrigo de Araujo Monteiro
Alba Zaluar (Coord.)

Série Violência, Cultura e Poder

isbn 852250444X . 120 pá gin a s . R$ 32,00

isbn 8522504547 . 248 página s . R $ 46, 00

Fátima Regina Cecchetto

Um envolvimento com o Rio, com o futebol, com a torcida e com o universo
simbólico masculino resultou neste livro da Série Violência, Cultura e Poder.
Um estudo sobre uma possível conexão entre violência e masculinidade mostra
ser impossível a generalização com base no sexo, idade ou classe social.
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Arquivologia e ciência da informação
Maria Odila Fonseca
isbn 8522505039 . 124 pág in as . R $ 23, 00

A informação na internet:
arquivos públicos brasileiros
Anna Carla Almeida Mariz
i s bn 9788522509287 . 1 6 8 pá gi na s . R$ 40,00

Este livro mapeia os territórios da ciência da informação e da arquivologia,
identificando interesses de ambas e, assim, definindo a arquivologia como
campo de conhecimento.
Ao ampliar as possibilidades de difusão da informação, a internet confere maior
visibilidade institucional e social às instituições arquivísticas. Ao mesmo tempo, a
disponibilização dos acervos na rede redefine os direitos civis e políticos do cidadão,
além de permitir uma maior efetividade governamental. Este livro oferece-nos o
mapa dos novos territórios e desafios para a arquivologia e reflete sobre como a
internet pode reposicionar as instituições arquivísticas como espaços públicos de
acesso e legitimação. Para os arquivistas e os demais profissionais da área de
informação, o livro representa — sem o caráter prescritivo dos manuais e similares
— um passo além no conhecimento sobre nossos arquivos públicos.

Arquivo: teoria e prática

Arquivos modernos:
princípios e técnicas
T. R. Schellenberg
isbn 8522503745 . 388 pág in as . R $ 44, 00

Os princípios e as técnicas de arquivo. Leitura obrigatória para todos que
desenvolvem atividades de gestão de documentos.

Marilena Leite Paes
i s bn 852250220X . 228 pá gi na s . R$ 40,00

Arquivos permanentes:
tratamento documental
Heloísa Liberalli Bellotto
isbn 8522504741 . 320 pág in as . R $ 44, 00

Para alunos de arquivologia e biblioteconomia, esta obra supre a falta de
publicações especializadas na área.
O tratamento correto da documentação é fundamental para que se preserve e
se transmita a informação nela contida. Daí a importância desta obra.
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O documento arquivístico ante a
realidade digital: uma revisão conceitual
necessária
Rosely Curi Rondinelli
ISBN 9788522514267 . 280 pá gina s . R $ 45. 00

Arquivos pessoais: reflexões
multidisciplinares e experiências
de pesquisa
Isabel Siqueira Travancas, Joëlle Rachel Rouchou,
Luciana Quillet Heymann (orgs.)
ISBN 9788522514328 . 2 8 4 pá gin as . R$ 45,00

Arquivos pessoais: reflexões multidisciplinares e experiências de pesquisa traz
para o leitor um conjunto de artigos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros,
de distintas áreas de investigação, que discutem pesquisas em arquivos
pessoais e refletem sobre esses artefatos de forma rica e inovadora. Este é um
campo vasto e a publicação cumpre papel importante na divulgação do seu
“estado da arte”.

Gerenciamento arquivístico
de documentos eletrônicos
Rosely Curi Rondinelli
i s bn 8522503966 . 1 6 0 pá gi na s . R$ 38,00

Discussões conceituais parecem, a priori, interessar somente a acadêmicos,
especialistas e estudiosos. No entanto, quando se trata de uma questão
contemporânea como “documentos digitais”, a discussão rompe as fronteiras de
um espaço delimitado e limitado e o interesse se amplia - passando à sociedade
inteira. No caso deste livro, para perceber que o assunto é de interesse geral,
basta lembrar a natureza desse tipo de documento, cujo aspecto comprobatório
é decisivo como prova, tornando-se um contundente argumento em questões
jurídicas, que podem atingir qualquer cidadão. Confiabilidade e autenticidade
são as qualidades que devem configurar o documento arquivístico digital e
podem se estender a qualquer outro, independentemente de sua origem, forma
e função. Trata-se de uma obra fundamental para o entendimento do documento
arquivístico digital, com dimensão, alcance e repercussões que vão além das suas
áreas específicas de conhecimento - vão até toda a sociedade brasileira.

O legado dos congressos brasileiros
de arquivologia (1972-2000): uma
contribuição para o estudo do cenário
arquivístico brasileiro
Mariza Bottino
ISBN 9788522513123 . 304 pá gina s . R $ 39, 00

Um estudo pioneiro em língua portuguesa, que consolida princípios e conceitos
de arquivologia em relação aos documentos eletrônicos.
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Entre 1972 e 2000, foram realizados os treze congressos brasileiros de
arquivologia analisados nesta obra. Do total de recomendações aprovadas,
somente 35,3% foram implementadas nesse período de 28 anos. No decorrer
da pesquisa, pôde-se observar que muitos pleitos foram apresentados como
propostas inovadoras que, na realidade, já haviam sido objeto de discussão em
outros congressos, sem que tivessem sido realizados. Propostas, reivindicações,
moções, muitas delas jazem no limbo, o que pode ser considerado uma
contradição profissional. Este livro pode ser utilizado como mais uma ferramenta
de trabalho para solucionar questões arquivísticas ainda pendentes.
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Henrique Morize e o ideal de ciência
pura na República Velha
Anchieta: dívida de papel

Coleção Os Que Fazem a História

Coleção Os que fazem a história

Antonio Augusto Passos Videira

Marcus Alexandre Motta

isbn 8522504482 . 120 pág in as . R $ 13, 00

i s bn 8522503168 . 1 5 6 pá gi na s . R$ 13,00

Da Coleção Os que Fazem a História, esta obra apresenta Henrique Morize, um
personagem emblemático da situação vivida pela ciência no Brasil.
Anchieta, herói e mártir da história dos missionários no Brasil, tem sua vida e obra
destacada por este livro da Coleção Os que Fazem a História.

João Clemente Baena Soares:
sem medo da diplomacia
Antônio Vieira: infalível naufrágio

Maria Celina D’Araujo, Celso Castro, Carolina von

Coleção Os Que Fazem a História

der Weid e Dora Rocha (Orgs.)

Marcus Alexandre Motta

isbn 8522505683 . 128 pág in as . R $ 23, 00

i s bn 8522503486 . 1 6 4 pá gi na s . R$ 13,00

A vida do padre jesuíta Antônio Vieira, através de diálogos teatrais entre
personagens, está neste livro da Coleção Os que Fazem a História.

Ezequiel Corrêa dos Santos:
um jacobino na Corte Imperial
Coleção Os que fazem a história

Este livro é uma reflexão sobre uma série de questões ligadas à história
da diplomacia brasileira e ao contexto das relações internacionais
contemporâneas.

João Goulart:
entre a memória e a história
Marieta de Moraes Ferreira (Coord.)
isbn 8522505780 . 192 pág in as . R $ 35, 00

Marcello Otávio Basile
i s bn 8522503664 . 1 5 2 pá gi na s . R$ 13,00

Biografia do maior expoente do liberalismo radical na capital do Império, Ezequiel,
redator do principal jornal liberal exaltado publicado na Corte.
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Esta coletânea é uma excelente oportunidade para conhecer Jango, o
personagem político, compreendendo melhor seu tempo, seus problemas e as
questões do Brasil de hoje.
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Luiz Simões Lopes:
fragmentos de memória
Suely Braga da Silva (Org.)
i s bn 8 5 2 2 5 0 5 8 7 X . 1 4 8 pá gi na s . R$ 24,00

Este livro foi produzido pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil da Fundação Getulio Vargas em homenagem àquele
que criou a FGV.

O mui desassossegado senhor general:
a vida de José Inácio de Abreu e Lima
Sergio Bruni

Mário Lago: boemia e política

isbn 9788522508228 . 138 pá gina s . R $ 40, 00

Monica Pimenta Velloso
i s bn 8 5 2 2 5 0 2 3 5 8 . 404 pá gi na s . R$ 63,00

A trajetória do homem consciente, politizado, em permanente luta contra a
injustiça e a opressão, combina-se o tempo todo com a atividade do artista
profissional bem-humorado e com a fidelidade à boemia. Um personagem
completo que é, simultaneamente, o intelectual que conversa com Antônio
Houaiss, Carlos Drummond de Andrade, entre tantos; o compositor de música
popular que convive com Custódio Mesquita, Benedito Lacerda, Ataulfo
Alves e outros nomes; o autor de peças de teatro de revista e o ator que já
desempenhou papéis de galã a general nazista; o poeta que passeia entre a
sátira e delicados versos líricos; o radialista que dialoga com Dias Gomes, Paulo
Gracindo, Henriqueta Brieba; e o militante comunista que mantém contato com
Gregório Bezerra, João Saldanha e Carlos Lacerda. De agora em diante, Mário
Lago não é mais um privilégio de sua família e de seus amigos, mas de todos
aqueles que desejam conhecer a vida e a obra da doce figura de um grande
brasileiro, desfrutando ao mesmo tempo de um livro em que a riqueza de
informações não perturba a leveza do texto.
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Este pequeno livro resgata a vida do combativo militar e intelectual
pernambucano José Inácio de Abreu e Lima. O economista, escritor, amante
da literatura e da cultura brasileiras Sergio Bruni alia o melhor estilo literário
com acurada pesquisa histórica para contar as aventuras do general. Emergem
de sua narrativa os cheiros e cores de Pernambuco e das tantas paragens,
principalmente latino-americanas, por onde passou Abreu e Lima. É com
emoção que acompanhamos a trágica morte do pai do militar na Revolução
Pernambucana, a saída de Abreu e Lima do Exército brasileiro e os anos de
batalhas ao lado de Bolívar.
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A democratização no Brasil:
atores e contextos
Alzira Alves de Abreu (Org.)
i s bn 8522505462 . 2 0 4 pá gi na s. R$ 28,00

A política domesticada: Afonso Arinos
e o colapso da democracia em 1964
Fernando Lattman-Weltman
isbn 8522505071 . 260 pág in as . R $ 35, 00

Este livro aborda aspectos pouco explorados do processo de transição
democrática em nosso país, focalizando atores, instituições, interesses e
práticas.

A invenção do trabalhismo

Em cuidadoso estudo sobre o que define como “uma particular vocação de
intelectual-político”, Fernando Lattman-Weltman analisa a produção discursiva
desse mineiro entre 1947 e 1996.

Angela de Castro Gomes
i s bn 852250508X . 320 pá gi na s . R$ 35,00

As ciências sociais e os espaços
da política no Brasil
Ernesto Seidl e Igor Gastal Grill (orgs.)
ISBN 9788522513260 . 336 pÁGINAS . R $ 56, 00

Que tipo de cidadania existe no Brasil? Ou melhor, como neste país se construiu
um conceito de cidadania e uma experiência de democracia? Este livro examina
estas questões.

A política carioca em quatro tempos
Americo Oscar Guichard Freire, Carlos Eduardo
Barbosa Sarmento e Marly Silva da Motta
i s bn 8 5 2 2 5 0 4 9 3 8 . 256 pá gi na s . R$ 43,00

Este livro busca libertar os fatos históricos do círculo vicioso que torna a cidade
do Rio de Janeiro refém da memória de um passado percebido como uma
“época de ouro” mítica e, por isso mesmo, submetida ao pipocar do noticiário
do dia a dia e incapaz de projetar seu futuro.
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Dado o predomínio na ciência política brasileira de perspectivas marcadas por
uma progressiva dessociologização dos objetos de estudo, há de se destacar
a relevância atribuída pelos autores a dimensões como o peso do patrimônio
de recursos sociais dos agentes em diferentes momentos de seus trajetos, e
em disputas travadas nos mais diversos domínios da vida social, valorizando
informações relativas a seu background social e cultural e aos contextos
históricos em que se desenrolam. A proposta deste livro filia-se diretamente
a um movimento de renovação dos estudos sobre a política no Brasil, e é
fruto de intensas discussões – conduzidas por cientistas políticos, sociólogos
e antropólogos alocados em laboratórios e grupos de pesquisa diversos –
travadas publicamente em mesas-redondas em reuniões da Associação
Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais (Anpocs) e da Associação
Brasileira de Ciência Política (ABCP) entre 2009 e 2012.
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Análise política & jornalismo de dados:
ensaios a partir do Basômetro
Humberto Dantas, José Roberto De Toledo,
Marco Antonio Carvalho Teixeira (ORGS)
Análise política & jornalismo de dados

ISBN 9788522515011 . 2 2 8 PÁGINAS . R$ 52,00

Ensaios a partir do Basômetro

Caminhos cruzados: história e memória
dos exílios latino-americanos no século XX
Samantha Viz Quadrat (Org.)

HUMBERTO DANTAS
JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO
MARCO ANTONIO CARVALHO TEIXEIRA
Organizadores

isbn 9788522508396 . 300 pá gina s . R $ 60, 00

O jornalismo de dados coloca o leitor no centro da pauta. Com base em
interfaces atraentes construídas na internet, diversos grupos de comunicação
oferecem sistemas que permitem desvendar realidades. Com o Basômetro
não é diferente. Cientistas políticos encontraram espaço para investigarem,
arriscarem, formularem, ilustrarem e reforçarem hipóteses. O resultado se
transformou num conjunto de artigos para o portal do Estadão que, em seguida,
foram transformados neste livro. A obra tem como característica essencial a
capacidade de uma ferramenta de jornalismo de dados subsidiar análises. A
partir do instante em que se oferece uma base organizada ela pode gerar uma
série de estudos em perspectivas múltiplas. O resultado prático, nesse caso,
é que aqueles aqui presentes exploram questões como: o presidencialismo
de coalizão, a lógica de representatividade do Senado, a atuação de bancadas
partidárias, a agenda do Legislativo, o conteúdo jornalístico gerado a partir do
Basômetro etc.

A angústia de ser forçado a abandonar o país de origem; as dificuldades de
adaptação, sozinho ou com a família, a uma cultura e a um idioma diferentes;
tempos depois, o dilema de regressar ao território de partida ou permanecer
no de chegada. Essas são algumas das complexas características do exílio,
analisado neste livro no contexto das ditaduras latino-americanas da segunda
metade do século XX. Em meio às dúvidas e às dores vividas longe da pátria,
a certeza de que o único caminho para o exercício da dignidade é o da plena
liberdade política.

Caminhos da cidadania
Alzira Alves de Abreu
ISBN 9788522507764 . 242 pá gina s . R $ 68, 00

Burocracia e política no Brasil: desafios
para o Estado democrático no século XXI
Fernando Luiz Abrucio, Maria Rita Loureiro e Regina
Silvia Pacheco (Orgs.)
ISBN 9 7 8 8 5 2 2 5 0 7 7 7 1 . 392 pÁGINAS . R$ 73,00

Escrito pelos maiores especialistas no tema, este é um livro essencial e
inovador no estudo da administração pública porque a observa não por uma
perspectiva interna ou exclusivamente técnica, mas sim à luz dos grandes
desafios de nosso futuro institucional democrático.
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O conceito de cidadania, do latim civitas, tem origem nas antigas religiões,
na Grécia antiga e no Império romano. Na Grécia, cidadania designava os
direitos dos indivíduos que viviam na cidade e que participavam da gestão,
dos negócios e das decisões políticas. Eram direitos de que só uma pequena
minoria usufruía. Em Atenas, por exemplo, só os homens livres eram cidadãos,
ficando excluídos os escravos, as mulheres e os estrangeiros. Na Roma antiga,
a cidadania era inicialmente atributo dos indivíduos mais importantes, mas em
212 d.C. foi estendida a todos os habitantes do Império pelo Edital de Caracalla.
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Como funciona o governo: escolhas
públicas na democracia representativa
Jorge Vianna Monteiro
ISBN 9788522506088 . 2 2 0 pÁGINAS . R$ 40,00

Construindo o Estado republicano:
democracia e reforma da gestão pública
Luiz Carlos Bresser-Pereira
isbn 9788522507108 . 416 pág ina s . R $ 63, 00

Destinado a todos os que desejam entender como o governo funciona e o que
são as escolhas públicas num contexto democrático.

Como o eleitor escolhe seu prefeito:
campanha e voto nas eleições
municipais
Antonio Lavareda e Helcimara Telles (Orgs.)
ISBN 9788522508846 . 4 0 4 pá gi na s . R$ 73,00

Este livro discute questões concentradas na democracia social e na reforma
gerencial dos nossos dias.

Democracia e segurança nacional:
a polícia política no pós-guerra
Luís Reznik
isbn 8522504954 . 188 pág in as . R $ 32, 00

Este livro, reunindo os mais renomados especialistas acadêmicos em
comportamento eleitoral, vem preencher uma lacuna importante na ciência
política: oferece um conjunto de análises originais sobre as eleições de prefeitos
de todas as regiões do país. Com base no pleito de 2008 em 12 capitais,
os capítulos percorrem o processo decisório do voto no plano municipal,
abordando um amplo leque de fatores contextuais e sob diferentes perspectivas
teóricas e metodológicas. Campanhas e resultados eleitorais, nessa dimensão,
ganham, enfim, inteligibilidade.

A relação entre tolerância/intolerância política e a construção da democracia
através do estudo da montagem de uma polícia política no Brasil, desde 1930.

Direitos e cidadania:
justiça, poder e mídia
Angela de Castro Gomes (Coord.)
isbn 8522506272 . 332 pág in as . R $ 38, 00

Os artigos reunidos neste volume foram escritos por cientistas sociais e
historiadores que se dedicam há anos a pesquisar a sociedade e a política
no Brasil.
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Federalismo: uma introdução
George Anderson
isbn 9788522507344 . 116 pá gina s . R $ 25, 00

Direitos e cidadania:
memória, política e cultura
Angela de Castro Gomes (Coord.)
i s bn 8522506264 . 3 2 0 pá gi na s . R$ 38,00

Esta é uma antologia prima, produzida no âmbito de um projeto de investigação
sediado no Cpdoc/FGV, que reúne textos de autoria de um seleto naipe de
pesquisadores.

Estado e cidadania: reflexões
sobre as políticas públicas
no Brasil contemporâneo
Alejandra Pastorini, Andrea Moraes Alves
e Silvina V. Galizia

Neste livro admiravelmente conciso, George Anderson, um dos maiores
especialistas em federalismo e presidente do Fórum das Federações, fornece
uma introdução simples e direta ao tema. Sua leitura é fundamental não só
para os que estudam e trabalham em governo, mas para todos os cidadãos das
federações do mundo.

Geoestratégia global:
economia, poder e gestão de territórios
Marcelo Milano Falcão Vieira e Euripedes Falcão
Vieira
isbn 8522506248 . 160 pág i na s . R $ 30, 00

i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 9 6 2 1 . 284 pá gin as . R$ 50,00

A análise das políticas públicas tornou-se um dos principais objetos de estudo
da teoria social. Como os ensaios neste livro deixam claro, essa análise é um
dos meios privilegiados para abordar a problemática da cidadania e caracterizar
a natureza do Estado em cada etapa de sua evolução. Esses ensaios aqui
reunidos estão situados em dois níveis, o da reflexão sobre a natureza geral
das políticas públicas e o de análises concretas de várias políticas setoriais,
como as de habitação popular, proteção social, segurança pública, saúde da
mulher, entre outras. Com a diversidade dos campos de atuação dos autores
desses ensaios, pertencentes ao Departamento de Política Social da Escola
de Serviço Social da UFRJ, o leitor perceberá, facilmente, a pluralidade das
perspectivas teórico-metodológicas apresentadas neste livro, entendendo que
esta coexistência entre departamentos pode servir não só para encaminhar e
resolver questões burocráticas, mas também constituir um espaço privilegiado
de interlocução e de criação coletiva do saber.
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Neste livro, as noções de espaço econômico, de evolução das formas sociais e
econômicas, e de dialética dos espaços fragmentados introduzem a discussão
sobre as novas conformações territoriais e as redefinições dos lugares.

Governabilidade e democracia natural
Wanderley Guilherme dos Santos
isbn 8522505926 . 168 página s . R $ 35, 00

Este livro destina-se a todos os que reclamam por uma explicação plausível do
que há por trás das questões do dia a dia da vida política.
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O congresso brasileiro e o regime militar
(1964-1985)
Militares, democracia e desenvolvimento:
Brasil e América do Sul

Antonio Carlos Pojo do Rego
ISBN 9788522506859 . 316 pÁGINAS . R $ 57, 00

Maria Celina D’araujo
i s bn 9788522508372 . 2 6 8 pá gi na s . R$ 67,00

Esta análise do papel do Legislativo durante a ditadura militar revela o contraste
entre o Brasil e seus vizinhos na América do Sul.
A partir dos anos 1980, as Forças Armadas no Brasil e nos demais países
da América do Sul perderam poder político direto, mas continuaram atores
centrais nas políticas do governo. Este livro faz um balanço de seu atual papel
econômico e político nas novas democracias da região, em particular no
que toca às políticas de desenvolvimento. O livro também detalha as novas
institucionalidades em matéria de defesa na América do Sul depois do fim da
Guerra Fria e, no caso do Brasil, examina os impactos do corporativismo militar
sobre a memória política do país, a difícil relação entre defesa e segurança
pública, e o precário controle civil e democrático sobre as políticas de defesa.

A nova esquerda americana: de Port
Huron aos Weathermen (1960-1969)

O mercosul nos discursos do governo
brasileiro
Maria Candida Galvão Flores
isbn 8522505217 . 128 pág in as . R $ 26, 00

A partir da análise dos discursos de presidentes, este livro investiga as
contradições da política externa brasileira quanto à estratégia do governo no
projeto de integração do Cone Sul.

Rodrigo Farias de Sousa
i s bn 9788522507503 . 3 0 8 pá gi na s . R$ 43,00

O PT e o dilema da representação política
Paulo Roberto Figueira Leal
isbn 9788522505028 . 128 pág ina s . R $ 25, 00

Os anos 1960 foram quentes e turbulentos em todo o mundo. Um dos grandes
epicentros dos conflitos que abalaram então o planeta foram, sem dúvida, os
Estados Unidos da América do Norte, onde apareceram, com notável vigor, lutas
sociais, feministas, étnicas, propostas inovadoras e revolucionárias nos campos
da política, das artes e da cultura. Uma história abordada de forma pioneira,
elegante e convincente por Rodrigo Farias de Sousa, preenchendo, assim,
importante lacuna na historiografia brasileira.
Ganhador do Prêmio Pronex/UFF Culturas Políticas 2008.
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O objetivo deste livro é compreender melhor a atuação da bancada petista na
Câmara dos Deputados, oferecendo subsídio para entender o papel do PT na
vida política brasileira.
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Os entraves da democracia no Brasil
Barry Ames
i s bn 9 7 9 8 5 2 2 5 0 4 2 0 5 . 412 pá gin as . R$ 59,00

Segurança pública no Brasil:
desafios e perspectivas
Luís Flávio Sapori

Leitura indicada para especialistas em assuntos brasileiros e latinoamericanistas que queiram fazer comparações entre países.

isbn 9788522506385 . 208 pá gina s . R $ 32, 00

Política e religião: a participação
dos evangélicos nas eleições
Maria das Dores Campos Machado
i s bn 8 5 2 2 5 0 5 7 1 3 . 180 pá gi na s . R$ 31,00

Qual a causa da deterioração da ordem pública nas cidades? Luís Flávio Sapori
afirma ser possível implementar ações mais eficientes no controle da violência.

Sistemas eleitorais
Jairo Nicolau

Este livro oferece uma ótima oportunidade de entender as raízes e as
tendências da participação dos evangélicos na política.

isbn 9788522509867 . 116 pá gina s . R $ 35, 00

Política externa brasileira: as práticas
da política e a política das práticas
Carlos Milani e Leticia Pinheiro (Orgs.)
i s bn 9788522509218 . 3 5 0 pá gin as . R$ 56,00

Este livro põe por terra duas premissas tradicionais nas análises das relações
internacionais brasileiras: o monopólio da formação da política externa pelo
Itamaraty e o baixo grau de internacionalização dos diversos segmentos
que integram o Estado e a sociedade civil brasileira. A novidade é que o
número e a diversidade de atores sociais e burocracias domésticas com
ampla atuação internacional se ampliaram enormemente nos últimos anos
e, consequentemente, diminuíram os graus de discrição do Itamaraty para
conduzi-la. O pioneirismo desta obra é apontar para a estreita ligação entre
estes dois fenômenos que se reforçaram mutuamente.
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O que é um sistema eleitoral? O que é o voto distrital? Quais são as
modalidades de sistema proporcional? Como funcionam os sistemas mistos?
Este livro apresenta informações sobre as formas de escolher representantes
em vigor em 95 países democráticos. Cada modelo é apresentado em detalhes,
enfatizando seus efeitos sobre outras dimensões do sistema representativo,
bem como suas virtudes e seus defeitos. Escrito de maneira didática, Sistemas
eleitorais é imprescindível para quem quer acompanhar o permanente debate
sobre a reforma eleitoral no Brasil.
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Comunicação em prosa moderna
Othon M. Garcia
i s bn 9788522508310 . 5 4 8 pá gi na s . R$ 65,00

Democracia e regulação dos meios
de comunicação de massa
Enrique Saravia, Paulo Emílio Matos Martins
e Octavio Penna Pieranti (Orgs.)
isbn 8522506647 . 276 pág in as . R $ 35, 00

Este livro apresenta as sutilezas da moderna terminologia semântica e discute
problemas linguísticos e lógicos, para quem se dedica à boa escrita.

Comunicação empresarial
Coleção FGV Universitária
Elisabeth Silveira e Mary Murashima
i s bn 9788522509270 . 5 2 0 pá gi na s . R$ 75,00

A comunicação de massa no Brasil passa por grandes transformações,
demandando um debate amplo. Novas tecnologias, regulação dos meios de
comunicação, normas para a atividade profissional, TV digital e classificação
indicativa, entre outros temas, são aqui analisados por acadêmicos,
jornalistas, empresários e representantes da administração pública e da
sociedade civil. O resultado é um retrato abrangente do setor, em que
regulação e meios de comunicação de massa não mais se excluem, pelo
contrário, complementam-se em favor da democracia.

Dicionário histórico-biográfico
da propaganda no Brasil
Alzira Alves de Abreu e Christiane Jalles de Paula

A proposta deste livro é trabalhar a gramática em uma perspectiva mais
ampla, na dimensão do funcionamento textual-discursivo dos elementos
linguísticos — uma proposta que nos fará encontrar nosso lugar como
proficientes leitores e produtores de textos na sociedade. Objetiva-se refletir
sobre o funcionamento da língua por meio de textos, em situações concretas de
interação comunicativa.

(Coords.)
isbn 8522505934 . 272 pág in as . R $ 59, 00

Obra de referência para consulta a informações que até hoje se encontravam
dispersas em grande número de fontes, muitas de difícil acesso e mesmo em
vias de desaparecimento.

Comunicação na empresa
Leonardo Teixeira

Elas ocuparam as redações

i s bn 9788522505982 . 1 9 6 pá gi na s . R$ 32,00

Alzira Alves de Abreu e Dora Rocha (Orgs.)
isbn 8522505381 . 280 pág in as . R $ 36, 00

Este livro busca tanto orientar os alunos de graduação quanto servir de manual
de consulta para profissionais que se deparam com as dificuldades da língua
portuguesa.
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Este livro não documenta apenas o crescimento da presença feminina na
imprensa brasileira: ele mostra, com seguidos exemplos, por que isso aconteceu.
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Eles mudaram a imprensa
Alzira Alves de Abreu, Fernando Lattman-Weltman
e Dora Rocha (Orgs.)
ISBN 8 5 2 2 5 0 4 2 8 8 . 400 pá gi na s . R$ 55,00

Entrevistas com seis jornalistas que contribuíram de modo decisivo para a face
que a imprensa hoje apresenta.

Juventude e televisão
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Políticas públicas para radiodifusão
e imprensa
Octavio Penna Pieranti
isbn 9788522506064 . 140 pá gina s . R $ 28, 00

Este livro analisa as diretrizes dos diferentes governos pós-1964 para o setor
de comunicação e vai mais além, ao se aprofundar na relação de dependência
entre as empresas e o Estado.

Isabel Travancas

Repórteres e reportagens
no jornalismo brasileiro

i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 6 1 0 1 . 140 pá gin as . R$ 25,00

Candice Vidal e Souza
isbn 9788522507696 . 248 pá gina s . R $ 52, 00

Com uma abordagem inovadora, Isabel Travancas revela o profundo
enraizamento do Jornal Nacional na sociedade brasileira.

Mídia e deliberação
Rousiley C. M. Maia

No final do século XIX surge na imprensa brasileira um importante personagem
— o repórter. Desde então, povoa as páginas dos periódicos e nossa
imaginação com histórias recolhidas em um Brasil tão plural. Em Repórteres
e reportagens a antropóloga Candice Vidal e Souza descreve o processo de
construção que sedimentou a imagem e o papel do repórter como esse grande
aventureiro que “descobre” o Brasil para seu leitor.

i s bn 8 5 2 2 5 0 7 0 0 7 . 380 pá gi na s . R$ 50,00

Contra a corrente do mal-estar midiático, este livro adota uma perspectiva
positiva: sim, a comunicação de massa contribui para o fortalecimento e para o
reforço da democracia.
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Auditoria das demonstrações contábeis
Publicações FGV Management . Série Gestão Financeira,
Controladoria e Auditoria
José Hernandez Perez Junior, Antonio Miguel Fernandes,
Antônio Ranha e José Carlos Oliveira de Carvalho
ISBN 9788522508648 . 184 pÁGINAS . R $ 29, 00

A Bolsa no bolso: fundamentos
para investimentos em ações
COLEÇÃO FGV DE BOLSO . SÉRIE ECONOMIA & GESTÃO

O objetivo deste livro é possibilitar aos leitores uma visão da atividade de
auditoria, com ênfase na auditoria de demonstrações contábeis.

Moises Spritzer, Ilda Maria de Paiva Almeida
Spritzer

Contabilidade financeira

ISBN 9788522513758 . 1 4 4 pá gi na s . R$ 22,00

Publicações FGV Management . Série Gestão Financeira,
Controladoria e Auditoria

Com o objetivo de promover e fomentar a cultura da educação financeira no país,
os professores Moises e Ilda Spritzer elaboraram um livro de bolso que traz os
fundamentos para investimentos em ações.
A Bolsa no bolso destina-se aos executivos com formação não financeira,
profissionais liberais, administradores, proprietários de empresas e a todas as
pessoas interessadas em conhecer novas alternativas de investimentos e os
riscos do mercado de capitais.

A evolução das ciências contábeis
no Brasil
Carlos Eduardo Barros Leite

Atimo de Souza Coutinho, Cláudio de Carvalho
Mattos, Paulo Henrique Lopes da Fonseca
e Zuinglio José Barroso Braga
isbn 9788522508112 . 136 pág ina s . R $ 29, 00

Em um mundo cada vez mais competitivo, em que a velocidade com que
as informações são geradas e distribuídas é cada vez maior, ter um sistema
de informações contábeis e saber interpretar e analisar as informações
dele são requisitos fundamentais para o sucesso de uma empresa,
traduzido por vantagens competitivas, eficiente gestão de seus recursos e,
consequentemente, a manutenção de sua existência em mercados altamente
competitivos e globalizados.

i s bn 8522504946 . 2 6 0 pá gi na s . R$ 33,00

Contabilidade para executivos
Publicações FGV Management . Série Gestão Empresarial
André Luís Limeira, Carlos Alberto Silva, Carlos
Vieira e Raimundo Nonato Silva

Este livro mostra como a educação na área contábil foi influenciada por uma
série de variáveis em diversos momentos da história brasileira.

isbn 9788522507979 . 124 pág ina s . R $ 29, 00

Este livro apresenta os mecanismos desenvolvidos pela ciência contábil e as
formas adotadas pelas empresas para demonstrar sua situação no mercado.
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Gestão contábil financeira
Publicações FGV Management . série gestão empresarial 2
André Luis Fernandes Limeira, Carlos Alberto Dos
Santos Silva, Raimundo Nonato Souza Silva, Carlos
Vieira
ISBN 9788522512379 . 180 pá gina s . R $ 29, 00

Contabilização de ativos financeiros
em participações societárias
Publicações FGV Management . Série Gestão Financeira,
Controladoria e Auditoria
Ricardo Lopes Cardoso, Carlos Vieira, Paulo Sérgio
Machado Furtado e Waldir Jorge Ladeira dos Santos
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8 7 9 2 . 196 pá gin as . R$ 29,00

Este livro é dedicado ao estudo da contabilização de ativos financeiros em
participações societárias. Espera-se que o leitor compreenda a aplicabilidade
dos conceitos apresentados não só como a contabilidade pela contabilidade,
mas com a contabilidade (de ativos financeiros em participações societárias)
como uma ferramenta de sistematização das transações e dos eventos que
afetam o desempenho e o resultado das entidades.

O presente livro objetiva apresentar a importância da contabilidade no meio
empresarial como ferramenta fundamental para o processo decisório. Nossa
intenção é demonstrar o volume de informações geradas pela contabilidade por
meio da interpretação dos relatórios que compõem as demonstrações contábeis.
Tais relatórios possuem informações de grande utilidade para a tomada de
decisões em diversas linhas de avaliação do negócio. Você perceberá, ao longo
da leitura, como extrair as informações das demonstrações contábeis, qual o
critério adotado universalmente para avaliação dos investimentos societários e
que indicadores de desempenho mapeiam a situação econômica, financeira e
operacional da empresa.
Este livro compõe as Publicações FGV Management, programa de educação
continuada da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Gestão de custos
Publicações FGV Management . Série Gestão Financeira,

Finanças corporativas

Controladoria e Auditoria

Publicações FGV Management . Série Gestão Empresarial

Alfredo Augusto Gonçalves Pinto, André Luís Limeira,
Carlos Alberto dos Santos Silva e Fabiano Simões
Coelho

José Carlos de Abreu Filho, Cristóvão P. de Souza,
Danilo Gonçalves e Marcus Vinicius Cury
i s bn 9788522509706 . 1 6 0 pá gin as . R$ 29,00

O objetivo deste livro é permitir ao administrador financeiro tomar a decisão que
maximize a riqueza do investidor.
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isbn 9788522506910 . 140 pá gina s . R $ 29, 00

Este livro proporciona ao leitor — sempre com enfoque gerencial — o
entendimento dos conceitos básicos para a gestão de custos, suas
classificações, a estruturação das informações, os principais métodos de
custeamento dos produtos, os sistemas de acumulação de custos e os
principais modelos gerenciais para a tomada de decisão, como o modelo de
margem de contribuição, ponto de equilíbrio e formação de preços baseados
em custos.
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Gestão de custos em saúde
Publicações FGV Management . Série Gestão em saúde
Alfredo Augusto Gonçalves Pinto, Betovem Coura,
Fernando Faria Salgado e Mauro Barros Dantas
i s bn 9788522507610 . 1 6 0 pá gi na s . R$ 29,00

Gestão de operações de câmbio
PUBLICAÇÕES FGV MANAGEMENT . SÉRIE COMÉRCIO EXTERIOR E
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Ser mais eficiente na gestão de custos é fator crítico de sucesso no segmento
hospitalar, logo, este livro apresenta ferramentas importantes, que auxiliam
o gestor na formulação e implementação de estratégias que possibilitem a
conversão do plano estratégico em medidas administrativas e operacionais que
vão criar valor para a empresa.

Gestão de finanças internacionais
PUBLICAÇÕES FGV MANAGEMENT . SÉRIE COMÉRCIO EXTERIOR E
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
Alex Sandro Monteiro De Moraes, Ivando Silva
De Faria, Ricardo Bordeaux Rego Carlos Alberto
Decotelli da Silva

Shirley Yurica Kanamori Atsumi, Alexsandra Oliveira
Bertolla, Gustavo Paiva Iamin, Marcelo Ferreira Lima
ISBN 9788522513109 . 168 pág in a s . R $ 29, 00

O objetivo deste livro é esclarecer questões como essas e apoiar o leitor em
seus estudos sobre o tema, proporcionando uma visão abrangente do processo
de pagamento e recebimento internacionais, derivados de operações mercantis
ou de movimento de capitais.
O assunto é muito extenso e atualizado com uma frequência muito grande, mas
os principais conceitos, regras e preocupações foram abordados com o cuidado
de tornar o livro o mais temporal possível.

ISBN 9788522513581 . 1 5 8 pá gi na s . R$ 29,00

Gestão e planejamento de tributos
Publicações FGV Management . Série Gestão Financeira,

Por que conhecer finanças internacionais? Vivemos em um mundo globalizado,
em que há integração da economia mundial. Importamos, entre outros
produtos, computadores dos Estados Unidos, vinhos da França e azeites de
Portugal. Todavia, vendemos carne, soja e suco de laranja para o mercado
externo. Nesse cenário de estreitamento das relações econômicas entre
os países, surgem valiosas oportunidades de negócios para as empresas
brasileiras com potencial para aproveitá-las. Entre essas oportunidades,
destacam-se a entrada em mercados consumidores estrangeiros e o acesso a
fontes de financiamento com custos mais baixos que os das opções existentes
no mercado doméstico. Por outro lado, essas oportunidades trazem consigo
riscos específicos, inexistentes para as empresas que operam somente no
mercado local, por exemplo, o risco de câmbio. Tendo esse contexto como
pano de fundo, escrevemos este livro, cujo propósito é apresentar os principais
aspectos relacionados às praticas atualmente adotadas pelas empresas com
perspectiva global no que tange à gestão das finanças internacionais.
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Controladoria e Auditoria
Flávia de Almeida Viveiros de Castro, Arnaldo
Marques de Oliveira Neto, Artur Antonio Leite de
Souza Junior e Rodolfo de Castro Sousa Filho
isbn 9788522508655 . 200 pág ina s . R $ 29, 00

Esse livro oferece, ao estudante ou ao profissional, teoria e prática em dose
adequada à compreensão da chamada questão fiscal empresarial.
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Introdução à auditoria operacional
Coleção FGV Prática
Inaldo da Paixão Santos Araújo
i s bn 9788522506897 . 1 8 8 pá gin as . R$ 33,00

Os 12 mandamentos da gestão de custos
Oferece de forma pioneira no Brasil conceitos ligados à auditoria operacional no
setor governamental.

Coleção FGV negócios
George Guerra S. Leone e Rodrigo José
Guerra Leone
isbn 9788522506149 . 256 pá gina s . R $ 42, 00

Mercado de capitais
Publicações FGV Management . Série Cademp
Myrian Layr Monteiro Pereira Lund, Cristóvão
Pereira De Souza e Luiz Celso Silva De Carvalho
i s bn 9788522509720 . 1 8 0 pá gin as . R$ 29,00

O conhecimento do mercado de capitais está assumindo uma importância
crescente com a procura por alternativas que gerem retornos maiores que
as aplicações tradicionais, possibilitando às pessoas alcançar, no longo
prazo, recursos para usufruírem na aposentadoria. Este livro apresenta os
principais instrumentos financeiros negociados no mercado de capitais, suas
caracteristicas e riscos envolvidos, com o objetivo de orientar o leitor quanto à
dimensão e às possibilidades de investimentos.

Este livro expõe a dificuldade existente na tarefa de determinar e controlar os custos
e ainda a certeza de que os custos exatos não existem.

Viabilidade econômico-financeira
de projetos
Publicações FGV Management . Série Gerenciamento
de Projetos
Ricardo Bordeaux-Rêgo, Goret Pereira Paulo, Ilda
Maria de Paiva Almeida Spritzer e Luis Pérez Zotes
isbn 9788522507788 . 172 pá gina s . R $ 29, 00

O objetivo deste livro é apresentar um roteiro para a correta avaliação
econômico-financeira de projetos. Serão introduzidos conceitos que apoiem o
gerente de projetos em suas decisões.
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A invasão do direito: a expansão jurídica
sobre o Estado, o mercado e a moral
Júlio Aurélio Vianna Lopes
i s bn 8 5 2 2 5 0 5 3 6 5 . 172 pá gi na s . R$ 31,00

A reforma do Poder Judiciário
no estado do Rio de Janeiro
Fundação Getulio Vargas
isbn 8522505004 . 312 pág in as . R $ 31, 00

Este livro analisa como o avanço da interdependência social aproxima o direito
da moral, fortalecendo-os em detrimento da política e do mercado.

A judicialização da política
no Brasil e o TCU

Os textos aqui reunidos traçam os contornos mais amplos da reforma do
Judiciário no país e no contexto do estado do Rio de Janeiro.

Eduardo Monteiro Lopes Jr.
i s bn 9788522505883 . 1 2 4 pá gi na s . R$ 25,00

A reforma tributária e a federação
Fernando Rezende
isbn 8522507627 . 168 pág in as . R $ 40, 00

Este livro revela as conexões entre dois processos: o fenômeno da judicialização
da política e os dilemas relacionados aos mecanismos constitucionais de
controle do poder político no Estado.

A obrigação como processo
Clóvis V. do Couto e Silva
i s bn 8 5 2 2 5 0 5 8 1 0 . 176 pá gi na s. R$ 32,00

A aprovação de uma reforma tributária abrangente, tão necessária para aliviar
a elevada carga de impostos, simplificar as regras vigentes e aumentar a
competitividade nacional, depende de um debate amplo sobre os problemas fiscais
que afligem a federação brasileira e os caminhos para resolvê-los. Neste livro,
Fernando Rezende detalha os problemas, analisa alternativas, examina vantagens
e desvantagens de cada uma delas e identifica os elementos relevantes a serem
considerados para avançar na direção necessária.

Muito mais que uma monografia de direito das obrigações, esta é uma obra de
verdadeira teoria jurídica.
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Acesso à Justiça: uma análise dos
Juizados Especiais Cíveis no Brasil
Leslie Shérida Ferraz
i s bn 9788522508402 . 2 3 6 pá gin as . R$ 49,00

As normas e os fatos
Adalberto Moreira Cardoso e Telma Lage
isbn 8522505861 . 184 pág ina s . R $ 33, 00

Criados para facilitar o acesso descomplicado, rápido e efetivo à Justiça, os
Juizados Especiais Cíveis resolvem causas que dizem respeito aos problemas
cotidianos e menos complexos dos cidadãos. Neste trabalho, utilizando dados
empíricos sobre a atuação desses juizados, Leslie Shérida Ferraz traça alguns
dos contornos do funcionamento do Poder Judiciário brasileiro. Primeiro lugar
na categoria Pesquisadores do Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias de
2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), este livro é leitura obrigatória
e atual para todos os que se interessam ou se dedicam ao estudo dessa
temática.

Este livro examina a legislação e as instituições encarregadas de fazê-la valer,
ilustrando sua análise com um minucioso estudo de caso. Suas conclusões
são insumo imprescindível para quem quiser entender e discutir a reforma
trabalhista no Brasil.

Aspectos jurídicos em saúde
Administração pública gerencial
Joaquim Falcão, Sergio Guerra e Rafael Almeida
(orgs.)
i s bn 9788522512980 . 3 2 8 pá gin as . R$ 29,00

Publicações FGV Management . Série GESTÃO EM SAÚDE
Aline Caraciki Morucci Machado, Elizabeth
Teixeira Martins, Marcos Cesar de Souza Lima
e Nayra Assad Pinto
isbn 9788522508440 . 148 pá gina s . R $ 29, 00

O livro trata dos conceitos e princípios da administração pública gerencial,
analisando questões em face das condições econômicas do desenvolvimento
do país e de recentes discussões sobre o processo de reforma do Estado. Os
assuntos abordados são as administrações pós-moderna, direta, autárquica,
fundacional e consensual; os princípios, atividades e atos administrativos;
as empresas públicas, sociedades de economia mista e a privatização; a
passagem do Estado liberal para o Estado regulador e o plano diretor da
reforma; e a participação do setor privado na ordem social.

FGV_catalago_2014.indb 71

Este livro trata dos pontos mais relevantes relacionados à inserção jurídica na
gestão de saúde. Os autores buscam identificar quais as atividades rotineiras
que podem levar a um problema judicial contra a organização, seja na área
contratual, na de responsabilização civil ou, ainda, na trabalhista.
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Como decidem as cortes?: para uma
crítica do direito (brasileiro)
José Rodrigo Rodriguez
ISBN 9788522514175 . 2 5 2 pá gi na s . R$ 42,00

Direito administrativo contratual (v. 1)
Publicações FGV Management . Série Direito do Estado e

A literatura jurídica brasileira tem enfrentado a questão das decisões judiciais
ora como um problema (teórico) de argumentação ou de aplicação do direito,
ora como um problema (técnico) relativo ao processo e aos procedimentos
judiciais. De fato, a decisão judicial é tanto um problema teórico quanto um
problema prático e requer reflexão crítica e ação transformadora, estas últimas,
lugares-comuns na retórica política e jurídica pós-1988. Portanto, a diferença
que faz a diferença no trabalho do autor é, justamente, a superação desses
lugares-comuns, seja pela desnaturalização de conceitos de que o direito e os
juristas se utilizam, seja pela reflexão que parte da realidade pouco ou nada
tranquila do direito e da política na sociedade brasileira, levando em conta sua
complexidade e especificidade.

da Regulação
Joaquim Falcão, Sérgio Guerra, Rafael Almeida e Rodrigo
Vianna (Orgs.)
isbn 9788522508587 . 224 pág ina s . R $ 29, 00

Trata dos conceitos e princípios do direito administrativo, analisando as
questões em face das condições econômicas do desenvolvimento do país e
das discussões recentes sobre o processo de reforma do Estado. O material
abrange assuntos relevantes, como: licitações, seus conceitos e princípios;
modalidades do processo licitatório; pregão presencial eletrônico; fases interna
e externa das licitações; e aspectos polêmicos em licitação.

Como implementar a gestão
em unidades judiciárias

Direito administrativo contratual (v. 2)

Maria Elisa Macieira e Mauriti Maranhão

Publicações FGV Management . Série Direito do Estado

i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8 4 1 9 . 108 pá gi na s . R$ 35,00

e da Regulação
Joaquim Falcão, Sérgio Guerra, Rafael Almeida e Rodrigo
Vianna (Orgs.)
isbn 9788522508594 . 284 pág ina s . R $ 29, 00

O Poder Judiciário envolve um conjunto organizacional complexo, criado
para atender às cada vez maiores demandas da sociedade. Assim, torna-se
indispensável a idealização e implementação de um sistema de gestão
eficiente, que sirva de modelo e incentivo para melhorias contínuas. Maria Elisa
Macieira e Mauriti Maranhão, nesta obra de texto acessível e conciso, oferecem
valiosas contribuições para que o Judiciário possa cumprir sua importante
missão de pacificador social. Para tal, apresentam soluções que modernizam
(e simplificam) os processos de trabalho no âmbito do Judiciário e estimulam a
adoção de modelos de gestão inovadores.
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Este segundo volume examina, entre outros temas: julgamento e classificação
das propostas, tipos de licitação, recursos administrativos, anulação e
revogação das licitações, impacto da LC no 123/2006; contratação direta;
aspectos gerais dos contratos; cláusulas exorbitantes; equilíbrio econômicofinanceiro e duração dos contratos administrativos; e tendências nas licitações
e contratos.
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Direito do comércio internacional

Direito econômico regulatório (v. 1)

Série FGV Jurídica

Publicações FGV Management . Série direito empresarial

Angela T. Gobbi Estrella, Luciano Benetti Timm e Rafael
Pellegrini Ribeiro

FGV Direito Rio (Org.)
isbn 9788522506712 . 164 pá gina s . R $ 29, 00

i s bn 8522507449 . 1 5 6 pá gi na s . R$ 27,00

Analisa os principais temas sobre os importantes debates gerados no atual
campo do direito, enfocando tanto os contratos, suas cláusulas e controvérsias
jurídicas, quanto os princípios gerais da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Direito e economia em dois mundos:
doutrina jurídica e pesquisa empírica
Antônio José M. Porto, Patricia Regina Pinheiro Sampaio
(Orgs.)

O estudo do direito econômico regulatório nesta Série Direito Empresarial tem
como objetivo analisar importantes questões relativas à interação constante
entre direito e economia.

Direito econômico regulatório (v. 2)
Publicações FGV Management . Série direito empresarial
FGV Direito Rio (Org.)
isbn 8522506728 . 184 pág ina s . R $ 29, 00

ISBN 9 7 8 8 5 2 2 5 1 3 5 1 2 . 320 pá gin as . R$ 49,00

“Os dois mundos, pesquisa empírica e doutrina jurídica, não podem continuar
de costas voltadas e fugir do diálogo absolutamente necessário. A solução
passa por uma profunda simbiose que simultaneamente melhore e oriente a
pesquisa empírica e permita à doutrina jurídica aproximar-se mais da realidade.
Essa é fundamentalmente a tese do texto do professor Thomas S. Ulen,
originalmente publicado em inglês pela Illinois Law Review.[...]
Este livro, organizado pelos professores Antônio Maristrello Porto e Patrícia
Sampaio, é um passo importante na construção de um novo olhar sobre o
direito, baseado no conhecimento empírico como forma de entender a realidade
e fundamentar o desenvolvimento de doutrinas jurídicas para o século XXI.”
Esta obra foi produzida pelo Centro de Pesquisa em Direito e Economia da
DIREITO RIO.
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Este volume oferece uma visão prática dos problemas causados pela formação
de cartéis, bem como das formas de investigação e repressão de tais práticas.
Cada capítulo inclui o estudo de leading cases para auxiliar na compreensão
dos temas.
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Direitos autorais

Fundamentos de direito constitucional (v. 1)

Série FGV Jurídica

Joaquim Falcão, sérgio guerra e rafael almeida

Pedro Paranaguá e Sérgio Branco

ISBN 978852512997 . 156 pág in a s . R $ 29, 00

i s bn 9788522507436 . 1 4 4 pá gi na s . R$ 27,00

O livro analisa diversos casos de direitos autorais, elucidando os quase
sempre difíceis e polêmicos entrelaçamentos entre autores, indústria, obras e
consumidores.

Direitos humanos, Poder Judiciário
e sociedade
José Ricardo Cunha (Org.)
i s bn 9788522508259 . 2 9 2 pá gi na s . R$ 68,00

O volume dedica-se ao estudo de fundamentos de direito constitucional,
analisando questões em face das condições econômicas do país e de recentes
discussões sobre o processo de reforma do Estado. A obra aborda assuntos
relevantes como: interpretação e princípios constitucionais; ponderação,
proporcionalidade, razoabilidade; regime constitucional dos direitos
fundamentais, tratados internacionais e internacionalização, colisão de direitos
e vinculação dos particulares aos direitos fundamentais; direitos fundamentais
sociais e eficácia jurídica, proteção ao mínimo existencial, reserva do possível e
princípio da proibição do retrocesso.

Fundamentos de direito constitucional (v. 2)
Joaquim Falcão, sérgio guerra e rafael almeida

Resultado de cinco anos de trabalho realizado pelo grupo de pesquisa Direitos
Humanos, Poder Judiciário e Sociedade (DHPJS), este livro revela o quanto são
conhecidas e como são aplicadas as normas de direitos humanos globais pelos
operadores do direito e pelas ONGs na cidade do Rio de Janeiro.

ISBN 978852513000 . 160 pág in a s . R $ 29, 00

Este segundo volume aborda os temas federalismo; a partilha constitucional
de competências; constituições estaduais e leis orgânicas municipais; jurisdição
constitucional; controle abstrato e ação declaratória de constitucionalidade;
ação direta de inconstitucionalidade; ação direta e mandato de injunção,
arguição de descumprimento de preceito fundamental, separação de poderes
e medidas provisórias, entre outros.
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Integração normativa: o direito em um
contexto multicultural e multilíngue
Fundamentos de direito tributário (v. 1)
Publicações FGV Management . Série direito empresarial

Evandro Menezes de Carvalho, Rosalind Greenstein
(Orgs.)
ISBN 9788522512959 . 292 pá gina s . R $ 49, 00

FGV Direito Rio (Org.)
i s bn 9788522507634 . 2 3 2 pá gin as . R$ 29,00

Este primeiro volume, dedicado ao estudo dos fundamentos de direito tributário,
tem origem em profunda pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de
aula relacionados a temas que despertam crescente interesse no meio jurídico
e reclamam mais atenção dos estudiosos do direito. A intenção da Escola de
Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas é tratar de questões
atuais de direito tributário, aliando a dogmática à pragmática da ciência jurídica.

Fundamentos de direito tributário (v. 2)
Publicações FGV Management . Série direito empresarial

Invasões urbanas:
conflito de direito de propriedade

FGV Direito Rio (Org.)

Joaquim Falcão

i s bn 8 5 2 2 5 0 7 6 4 3 . 192 pá gi na s . R$ 29,00

isbn 8522507023 . 268 pág i na s . R $ 50, 00

Este segundo volume, dedicado ao estudo dos fundamentos de direito tributário,
tem origem em profunda pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de
aula relacionados a temas que despertam crescente interesse no meio jurídico
e reclamam mais atenção dos estudiosos do direito. A intenção da Escola de
Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas é tratar de questões
atuais de direito tributário, aliando a dogmática à pragmática da ciência jurídica.
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O processo de integração entre os Estados supõe uma aproximação entre as
ordens jurídicas nacionais. Para isso, é imprescindível a análise do grau de
compatibilidade entre essas ordens, bem como uma reflexão sobre os objetivos
visados pela integração. Um princípio se impõe como condição do sucesso da
integração: o da “traduzibilidade” dos direitos. Este livro reúne diversos textos
sobre os desafios do direito da integração à luz do contexto multicultural e
multilíngue que o envolve. Com artigos em português, francês e inglês, esta
obra possui o título complementar: L’intégration normative: Le droit dans un
contexte multiculturel et multilingue.

Este livro constrói um diálogo entre as áreas de direito, economia e ciência
política, na busca de soluções para o problema habitacional urbano no Brasil.
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Justiça em foco
Fabiana Luci de Oliveira (org.)
i s bn 9788522509843 . 2 0 8 pá gi na s . R$ 52,00

Magistrados:
uma imagem em movimento
Maria Tereza Sadek
isbn 8522505675 . 140 pág in as . R $ 31, 00

Este livro examina o papel dos estudos empíricos no campo do direito e a
importância de adotar metodologias empíricas de pesquisa para tratar dos
fenômenos jurídicos. Para isso, elege um objeto específico, que é o sistema de
Justiça brasileiro, e aborda informações, dados e análises produzidos nessa
área nas últimas décadas. A realização de estudos empíricos sobre o sistema
de Justiça é fundamental para avaliar o desempenho e a eficiência de suas
instituições, além de fornecer parâmetros essenciais para pensar e discutir
políticas públicas voltadas para a melhoria do sistema de Justiça.

O mais completo estudo sobre o perfil e as opiniões dos juízes brasileiros
jamais produzido no país é apresentado e comentado neste livro.

Manual de ONGs:
guia prático de orientação jurídica
Justiça, profissionalismo e política:
o STF e o controle da constitucionalidade
das leis no Brasil
fabiana Luci de Oliveira

Coleção FGV Prática
Maria Nazaré Lins Barbosa e Carolina Felippe
de Oliveira
isbn 8522503532 . 184 pág in as . R $ 31, 00

i s bn 9788522509409 . 2 6 0 pá gi na s . R$ 60,00

Guia prático de orientação jurídica, revisto e atualizado de acordo com o novo
Código Civil, destinado a pessoas vinculadas de alguma forma a ONGs.
O Supremo Tribunal Federal tem protagonizado importantes decisões sobre
os rumos econômicos, políticos, sociais e morais do país. O que permitiu
ao tribunal tornar-se uma poderosa arena de debates foi principalmente
a configuração institucional estabelecida pela Constituição de 1988, que
incorporou princípios e direitos sociais, econômicos e políticos, regulamentando
os mais diversos âmbitos da vida social. Neste livro desenvolve-se uma análise
da atuação do STF a partir da forma como seus ministros decidiram casos de
controle de constitucionalidade. A autora encontra no profissionalismo uma
via de distinção e fonte de legitimação do processo de decisão judicial dos
ministros do STF, que materializa sua interferência na determinação da agenda
política brasileira.

FGV_catalago_2014.indb 76

7/18/14 4:33 PM

direito

77

Mora e utilidade: os standards da utilidade
no modelo jurídico da mora do devedor
série FGV jurídica
Cássio Cavalli
isbn 9788522507801 . 152 pá gina s . R $ 27, 00

Meios alternativos de solução de conflitos
COLEÇÃO FGV DE BOLSO . SÉRIE DIREITO & SOCIEDADE
Daniela Gabbay, Diego Falek, Fernanda Tartuce
ISBN 9788522514625 . 1 0 4 pá gin as . R$ 22,00

Os conflitos marcam o convívio social e têm natureza muito variada. Podem
ocorrer con-trovérsias que envolvem nações, empresas, clientes, sócios,
empreendedores, fornecedores, entre outros entes sociais. Também há conflitos
que dizem respeito a vítimas de acidentes, consumidores; até mesmo o núcleo
familiar em situações que envolvem divórcio, guarda dos filhos, alimentos,
herança. Como lidar com todas essas tensões? Quais são seus aspectos?
É sempre possível obter uma solução? Se a resposta for afirmativa, qual é o
melhor procedimento para chegar a ela? Os autores deste livro tratam de todas
essas questões. Apresentam alguns caminhos possíveis para lidar com as
controvérsias do dia a dia em sociedade. Os Meios alternativos de solução de
conflitos da negociação, da mediação e da arbitragem são apresentados em
linguagem acessível ao leitor que deseja conhecer um pouco mais sobre o tema
e busca formas diferentes de gerir uma disputa para além do processo judicial.

O autor aborda um tema fundamental do direito das obrigações: a determinação
dos padrões que permitem ao intérprete distinguir as hipóteses em que há
inadimplemento relativo das hipóteses em que o inadimplemento é absoluto.
Para tanto, empreende cuidadoso estudo da literatura jurídica acerca dos
institutos da mora e, também, de outros institutos jurídicos relacionados à
teoria do adimplemento, como a teoria do adimplemento substancial e a do
inadimplemento antecipado. Os temas discutidos são orientados pelo conceito
de utilidade da prestação, que, assim, acaba servindo como o principal
critério de distinção entre o adimplemento e o inadimplemento. Além do
exame dogmático do instituto jurídico, o autor realiza incursões na análise
econômica do direito, de modo a incrementar o debate jurídico a partir de novas
perspectivas metodológicas.

Novas parcerias entre os setores público
e privado (v. 1)
Publicações FGV Management . Série direito do estado
e da regulação
Joaquim Falcão, Rafael Almeida, Rodrigo Vianna
e Sergio Guerra (Orgs.)
isbn 9788522508501 . 212 pá gina s . R $ 29, 00

O livro trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios das parcerias
público-privadas, analisando também contratos em áreas específicas de
importância econômica. Alguns dos temas abordados são: princípio da
subsidiariedade e a partilha de competências entre Estado e sociedade;
contratos para gestão de rodovias; contratos no setor de petróleo; contratos de
concessão de energia elétrica; consórcios públicos; e contratos de programa.
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Novas parcerias entre os setores público
e privado (v. 2)
Publicações FGV Management . Série direito do estado
e da regulação
Joaquim Falcão, Sergio Guerra, Rafael Almeida
e Rodrigo Vianna (Orgs.)
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8 5 7 0 . 236 pá gi na s . R$ 29,00

O que é Creative Commons? Novos
modelos de direito autoral em um mundo
mais criativo
COLEÇÃO FGV DE BOLSO . SÉRIE DIREITO & SOCIEDADE

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios das parcerias
público-privadas, analisando as questões em face das condições econômicas
do desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de
reforma do Estado. Da mesma forma, ocupa-se do estudo de contratos em áreas
específicas de importância econômica.

O direito no cinema: relato de uma
experiência didática no campo do direito
Gabriel Lacerda
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 5 9 7 5 . 300 pá gi na s . R$ 40,00

De grande interesse não só para alunos e professores da área de direito, mas
para todos os que se interessam por temas jurídicos e pelo cinema, este livro
relata uma experiência didática ocorrida na Escola de Direito do Rio de Janeiro
da Fundação Getulio Vargas, mostrando como o cinema e o direito interagem,
refletindo e transformando os valores sociais.
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Sérgio Branco, Walter Britto
ISBN 9788522513741 . 176 pág ina s . R $ 22, 00

Os direitos autorais encontram-se no centro do mundo. Se antes interessavam
apenas a quem publicava livros, gravava músicas ou produzia filmes, hoje os
direitos autorais dizem respeito a todos os que acessam a internet. Afinal, o
recente desenvolvimento tecnológico passou a permitir que obras culturais sejam
produzidas e distribuídas diariamente no universo digital.
Contudo, as leis de direitos autorais no Brasil não estão adequadas às práticas do
tempo presente. Por isso, iniciativas inovadoras, que surgem em conformidade
com a lei e que têm por objetivo aproximar o artista do público, vêm ganhando
importância. Este livro é sobre uma dessas iniciativas - as licenças Creative
Commons. Por meio das licenças Creative Commons o autor pode comunicar
ao público o modo como ele permite que sua obra seja usada. A partir de uma
variedade de seis licenças (que permitem desde a simples cópia até a exploração
comercial da obra, conforme escolha do autor), as obras licenciadas podem
fomentar a educação, incentivar a criação de obras derivadas ou permitir projetos
colaborativos. Tudo de acordo com a vontade do autor e em favor de um mundo
mais criativo.
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Ordem constitucional e econômica
Publicações FGV Management . Série direito do estado
e da regulação
Joaquim Falcão, Sergio Guerra E Rafael Almeida (orgs.)
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 1 3 0 1 7 . 212 pá gin as . R$ 29,00

Este livro trata da ordem constitucional econômica
e tem origem em profunda pesquisa e na consolidação de materiais de aula
sobre temas atuais que despertam crescente interesse no meio jurídico. Os
temas abordados são, entre outros: disciplina constitucional das atividades
econômicas reguladas; direito do estado e da regulação; regulação,
concorrência e defesa do consumidor; agências reguladoras; e serviços
públicos e monopólios estatais.

Os burocratas das organizações
financeiras internacionais: um estudo
comparado entre o Banco Mundial e o FMI

Patentes e criações industriais
Série FGV Jurídica
Pedro Paranaguá e Renata Reis
isbn 8522507457 . 152 pág ina s . R $ 27, 00

Elucida e sistematiza diversos aspectos (muitas vezes, polêmicos) da concessão de
marcas e patentes no Brasil.

Feliciano de Sá Guimarães
i s bn 9788522509423 . 2 2 8 pá gin as . R$ 48,00

Poder Judiciário: novos olhares
sobre gestão e jurisdição
José Ricardo Cunha (Org.)

Este livro discute o processo de formação e seleção dos burocratas que
ocupam lugar no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional (FMI).
Busca explicar como eles agem e criam alianças com ONGs internacionais a
fim de ver aprovados empréstimos que eles entendem importantes. O autor
explicita a forma como os burocratas do Banco Mundial tiveram mais sucesso
do que os do FMI na construção de alianças internacionais que fortaleceram
suas posições internas na aprovação dos acordos.
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isbn 9788522507795 . 288 pá gina s . R $ 60, 00

Este livro reúne os profissionais do Centro de Justiça e Sociedade (Cjus) da Escola
de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) em torno
do tema da justiça e suas amplas e complexas relações com a sociedade brasileira.
A multifacetada interação e desempenho do sistema judiciário com o contexto
social em que atua são analisados por meio de textos teóricos, metodológicos e a
apresentação de estudos empíricos sobre suas instituições e representantes.
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Propriedade intelectual, antitruste
e desenvolvimento
Luciano Benetti Timm e Pedro Paranaguá
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 7 7 4 0 . 184 pá gi na s . R$ 40,00

Regulação no Brasil: uma visão
multidisciplinar
Sérgio Guerra (Org.)
ISBN 9788522513390 . 416 pág i na s . R $ 59, 00

Existe hoje certo consenso entre os economistas, sobretudo os
schumpeterianos, de que o desenvolvimento de uma economia capitalista
depende do processo de destruição criadora por meio do qual as empresas
detentoras de novas tecnologias superam as empresas de tecnologia ultrapassada.
O processo de inovação tecnológica está, portanto, na agenda dos governos de
diversos países como mola propulsora do desenvolvimento. O debate sobre este
tema no Brasil se concentra muito no viés constitucional e de acesso aos direitos
sociais, mas os organizadores desta obra acreditam que os insights da economia e
do direito comparado têm importantes contribuições a oferecer. Neste sentido, esta
coletânea tem o objetivo de responder a todas essas questões a partir das lentes da
análise econômica do direito (law and economics) e do direito da concorrência.
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“Muito se discute a respeito da regulação estatal, mas pouco se reflete efetivamente
sobre o que ela é, como se desenvolve e os diferentes impactos nas
atividades econômicas e administrativas no Brasil. Para o observador mais
atento e qualificado, não é difícil encontrar as práticas regulatórias nas diversas
relações sociais e políticas. Mas por que isso acontece? Como isso se desenvolve
efetivamente? Quais são os grandes vetores setoriais da regulação no Brasil?
O presente livro, coordenado pelo professor Sérgio Guerra, contendo textos
de professores da Fundação Getulio Vargas, busca justamente apresentar a
complexidade do cenário regulatório brasileiro, seus pressupostos e, de maneira
didática, discutir a regulação em diversas dimensões dos sistemas econômico
e social. Seja no ensino, nas telecomunicações ou na estrutura do Estado brasileiro,
a regulação se apresenta como algo cada vez mais presente.
Como se pode facilmente observar, chegou-se a um livro de qualidade, com
destaque, e que se propõe a conduzir de maneira inovadora os debates sobre
regulação no Brasil.” Prefácio | Carlos Ivan Simonsen Leal | Presidente da
Fundação Getulio Vargas
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Sociedades empresárias (v. 1)
Publicações FGV Management . Série direito empresarial
FGV Direito Rio (Org.)

Teoria geral da responsabilidade civil

i s bn 9788522508754 . 2 2 0 pá gin as . R$ 29,00

Publicações FGV Management . Série direito empresarial
FGV Direito Rio (Org.)
isbn 8522506841 . 212 página s . R $ 29, 00

Este primeiro volume, dedicado ao estudo do direito societário, tem origem
numa profunda e sistemática pesquisa sobre as questões relativas às
sociedades empresariais no direito brasileiro. A intenção é tratar de questões
atuais que despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais
atenção dos estudiosos do direito. O debate acerca dos relevantes temas
envolvendo o direito societário a cada dia demonstra a importância que vem
ganhando essa disciplina no mundo jurídico. O objetivo deste manual é discutir
tais matérias, proporcionando a todos os operadores do direito uma visão
pragmática e contemporânea do assunto.

Este livro se baseia numa extensa pesquisa sobre o papel da responsabilidade
civil no novo direito civil brasileiro e no direito de consumo.

Transformações do Estado e do direito:
novos rumos para o Poder Judiciário (v. 1)
Sergio Guerra (org.)
isbn 8522507465 . 168 pág ina s . R $ 40, 00

Sociedades empresárias (v. 2)
Publicações FGV Management . Série direito empresarial
FGV Direito Rio (Org.)
i s bn 9788522508761 . 2 2 0 pá gin as . R$ 29,00

Este segundo volume, dedicado ao direito societário, dá continuidade aos estudos
sobre as questões relativas às sociedades empresariais no direito brasileiro.
Assim como no volume 1, a intenção é tratar de questões atuais que despertam
crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção dos estudiosos do
direito. O debate acerca dos relevantes temas envolvendo o direito societário, a
cada dia, demonstra a importância que vem ganhando essa disciplina no mundo
jurídico. O objetivo deste manual é discutir tais matérias, proporcionando a todos
os operadores do direito uma visão pragmática e contemporânea do assunto.
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A reforma do Poder Judiciário é uma questão fundamental, e atual, para a
sociedade brasileira. O programa de mestrado da FGV Direito Rio, através da
capacitação e produção acadêmica dos profissionais que congrega, tem o Poder
Judiciário como uma das suas áreas de especialização, objetivando localizar e
discutir seus problemas intrínsecos. Este livro é resultado do trabalho de professores
e mestrandos, reunindo importantes reflexões sobre as relações entre Poder
Judiciário, instituições estatais e sociedade.
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Transformações do Estado e do direito:
novos rumos para o Poder Judiciário (v. 2)
Sérgio Guerra (org.)
i s bn 9788522508778 . 1 5 2 pá gi na s . R$ 49,00

Traz novas discussões ocorridas no Programa de Mestrado Profissionalizante
em Poder Judiciário, da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação
Getulio Vargas (FGV). Assim, vale lembrar os consideráveis influxos do direito
na sociedade e a responsabilidade que ele tem em responder às necessidades
latentes no meio social. A produção bibliográfica apresentada neste volume
é fruto de debates ocorridos no Programa de Mestrado Profissionalizante em
Poder Judiciário, que tem por meta abordar questões e discutir modalidades
para a reforma do Poder Judiciário brasileiro. Tal reforma faz-se necessária
para a maturidade da democracia, o fortalecimento econômico e o pleno
desenvolvimento social no país.

Três dimensões do cinema:
economia, direitos autorais e tecnologia
Carlos Affonso Pereira de Souza, Marília Maciel e
Ronaldo Lemos (Orgs.)
i s bn 9788522508082 . 1 3 2 pá gi na s . R$ 36,00

Tribunal Multiportas: investindo no capital
social para maximizar o sistema
de solução de conflitos no Brasil
Rafael Alves de Almeida, Tania Almeida
e Mariana Hernandez Crespo (orgs.)
isbn 9788522509591 . 188 pág ina s . R $ 52, 00

Este livro apresenta os resultados de pesquisa sobre o Tribunal Multiportas
como instrumento capaz de contribuir para a ampliação do acesso à Justiça, o
aprimoramento do sistema de resolução de conflitos no Brasil e a consequente
redução de processos judiciais. Diante da ampla reforma do Poder Judiciário
brasileiro em curso nos últimos anos, é indispensável para a democracia
e para o desenvolvimento econômico e social da nação que estratégias
sejam desenvolvidas para concretizar valores de justiça e de eficiência da
administração e equilibrar o impacto econômico das práticas judiciárias.

O cinema, como todas as mídias, está mudando por causa da tecnologia. Três
dimensões do cinema traz novas perspectivas para entender essas transformações,
analisando como o mercado se organiza e suas condições de competição.
Também são abordados os aspectos jurídicos dos direitos autorais na produção
cinematográfica e a revolução nos modelos de negócio produzida pelo cinema
nigeriano, indústria audiovisual que ocupa o primeiro lugar no mundo em número
de produções. O livro propõe novos olhares e metodologias para compreender o
audiovisual.
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UPPs, direitos e justiça:
um estudo de caso das favelas
do Vidigal e do Cantagalo
Fabiana Luci de Oliveira
ISBN 9788522512676 . 2 0 0 pá gin as . R$ 56,00

De maneira geral, o que os dados expõem é o retrato de uma cidadania
incompleta: os moradores conhecem pouco seus direitos e as instituições a
que podem recorrer para a sua efetivação ou para a administração de conflitos.
Muitas vezes, desconfiam dessas instituições. Sentem-se desamparados e
abandonados pelo Estado, e quando o Estado chega até eles por meio de
serviços essenciais (água, luz, saneamento, educação e saúde), sentem que
estão recebendo menos ou um serviço de qualidade inferior, se comparados
aos cidadãos do asfalto. Na fala dos moradores é possível perceber o
questionamento quanto à cidadania que lhes é negada ou dada pela metade.
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A agenda de competitividade do Brasil

A reinvenção do livre-comércio

Regis Bonelli (org.)

Roberto Mangabeira Unger

i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 9 4 4 7 . 448 pá gi na s . R$ 81,00

isbn 9788522507757 . 236 pág ina s . R $ 60, 00

Será que o Brasil tem uma agenda de competitividade? Essa pergunta pode ter
resposta em vários níveis. Em primeiro lugar, e de modo algo evidente, todos os
países têm, em alguma medida, ações visando apoiar a atividade econômica
dentro de suas fronteiras. Em segundo, a experiência brasileira no passado
é cheia de exemplos, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto, de políticas
para aumentar a competitividade como as conhecidas políticas industrial e
de comércio exterior seguidas quase que sem interrupção no Brasil desde a
Segunda Guerra Mundial até os anos 1980. Em terceiro, e mais importante,
várias dessas linhas de política foram abandonadas, ou desenfatizadas, ao
longo do tempo. Por fim, diversos analistas percebem que o Brasil tem uma
agenda de competitividade em construção. E é dela que se ocupa este livro.

A reinvenção do livre-comércio começa por criticar o coração da ordem
econômica emergente no mundo: a teoria e a prática do livre-comércio.
Mangabeira confronta e revê os termos do debate convencional entre
partidários do livre-comércio e do protecionismo. A partir dessa revisão, propõe
novo rumo para a teoria econômica e nova maneira de entender a divisão
internacional do trabalho.

Ajustes fiscais: experiências recentes
de países selecionados
Rubens Penha Cysne e Rogério Sobreira (Coords.)
isbn 8522506345 . 336 pág in as. R $ 38, 00

A mundialização
coleção fgv de bolso . série sociedade & economia
Jean-Pierre Paulet
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 7 8 2 5 . 164 pá gi na s . R$ 22,00

Mundialização ou globalização? São termos distintos ou apenas designações
diferentes para um mesmo fenômeno? Para o francês Jean-Pierre Paulet, a
mundialização é o ponto de chegada de um longo processo: internacionalização,
transnacionalização, globalização. Este livro discute questões centrais para
pensarmos o mundo atual: a rápida evolução em curso não marca o fim de
uma pré-história do mundo? Como se produz essa transformação, quais
as suas origens e suas maiores tendências? Quais as principais fontes de
inquietação? O autor procura refletir sobre o futuro dos Estados, das regiões e
dos microespaços em que vivemos.
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Este livro analisa experiências recentes de ajustes fiscais de alguns países
selecionados, com o objetivo de identificar alternativas de política econômica
que possam ser úteis ao caso brasileiro. Destina-se não apenas a acadêmicos e
a profissionais das áreas de economia, relações internacionais e administração,
mas também a estudiosos de economia brasileira e da condução da política
econômica no Brasil, particularmente no que diz respeito à questão fiscal.
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Armadilha da renda média:
visões do Brasil e da China Vol.1
Lia Valls Pereira, Fernando Veloso, Zheng Bingwen
(orgs.)
ISBN 9788522514229 . 420 PÁGINAS . R $ 59, 00

Análise econômico-financeira de empresas
Publicações FGV Management . Série Gestão Financeira,
Controladoria e Auditoria
Luiz Guilherme Tinoco Aboim Costa, Andréia Fátima
Fernandes Limeira, Hiram de Melo Gonçalves e
Ueliton Tarcisio de Carvalho
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8 8 5 3 . 164 pá gin as . R$ 29,00

Este livro reúne informações sobre as mais utilizadas técnicas de análise
econômico-financeira de empresas. Seu conteúdo contempla tanto o conjunto
de premissas que suportam cada uma dessas técnicas quanto a aplicação das
mesmas sobre as informações financeiras de uma empresa hipotética, usada
aqui como exemplo. Os autores ressaltam a importância da análise financeira e
do desempenho econômico de uma empresa não apenas para os profissionais
envolvidos na gestão financeira de uma empresa, como também para aqueles
que estão fora da organização.

“A parceria entre o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio
Vargas (FGV/ IBRE) e o Instituto de Estudos da América Latina da Academia
de Ciências Sociais da China ( ILAS/CASS) , inaugurada com os dois volumes
sobre a “armadilha da renda média”, representa marco importante nas relações
acadêmicas na área de economia entre os dois países.
Primeiro, por demonstrar ser possível romper a distância geográfica e levar
adiante projeto conjunto de envergadura, com a participação de importantes
economistas dos dois lados. Segundo, por facultar ao público interessado,
brasileiro e chinês, uma visão abrangente do estado do desenvolvimento
econômico nos dois países, dos desafios que têm pela frente e de opções de
políticas públicas para apoiar o crescimento continuado.
As últimas quatro décadas marcaram períodos muito diversos para o Brasil e a
China: enquanto o início dos anos 1980 trouxe para o país desafios de monta
relacionados à crise da dívida, a China começava a implementar as políticas
de “reforma e abertura” que propiciaram experiência inédita na história do
desenvolvimento econômico. Nas duas últimas décadas, o Brasil também
realizou suas reformas econômicas e de inclusão social e ampliou sua inserção
internacional. No momento em que o mundo ainda busca recuperar-se da
crise financeira de 2008, os artigos aqui reunidos abrem oportuno diálogo de
políticas públicas sobre os desafios econômicos do Brasil e da China.”
Valdemar Carneiro Leão
Embaixador do Brasil junto à República Popular da China
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Cenários econômicos e tendências
Publicações FGV Management . Série Gestão Estratégica
e Econômica de negócios

Armadilha da renda média: visões do Brasil
e da China Vol.2
Lia Valls Pereira, Fernando Veloso, Zheng Bingwen
(orgs.)

Robson Ribeiro Gonçalves, Alexandre Pavan Torres,
Murilo Ramos Alambert Rodrigues e Nora Raquel
Zygielszyper
isbn 9788522508785 . 162 pág in a s . R $ 29, 00

ISBN 9788522514274 . 3 9 2 pá gi na s . R$ 59,00

“A parceria entre o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio
Vargas (FGV/ IBRE) e o Instituto de Estudos da América Latina da Academia
de Ciências Sociais da China ( ILAS/CASS), inaugurada com os dois volumes
sobre a “armadilha da renda média”, representa marco importante nas relações
acadêmicas na área de economia entre os dois países.
Primeiro, por demonstrar ser possível romper a distância geográfica e levar
adiante projeto conjunto de envergadura, com a participação de importantes
economistas dos dois lados. Segundo, por facultar ao público interessado,
brasileiro e chinês, uma visão abrangente do estado do desenvolvimento
econômico nos dois países, dos desafios que têm pela frente e de opções de
políticas públicas para apoiar o crescimento continuado.
As últimas quatro décadas marcaram períodos muito diversos para o Brasil e a
China: enquanto o início dos anos 1980 trouxe para o país desafios de monta
relacionados à crise da dívida, a China começava a implementar as políticas
de “reforma e abertura” que propiciaram experiência inédita na história do
desenvolvimento econômico. Nas duas últimas décadas, o Brasil também
realizou suas reformas econômicas e de inclusão social e ampliou sua inserção
internacional. No momento em que o mundo ainda busca recuperar-se da
crise financeira de 2008, os artigos aqui reunidos abrem oportuno diálogo de
políticas públicas sobre os desafios econômicos do Brasil e da China.”

Apresenta uma abordagem prática e atualizada do planejamento com cenários.
Essa é uma técnica que tem origem tão remota quanto a própria disciplina
estratégia empresarial, mas que ganhou feição própria. Na atualidade,
planejamento e estratégia devem ser compreendidos como conceitos
complementares. Enquanto estratégia se relaciona com o posicionamento
organizacional, planejamento se refere à preparação de ações.

Compreender África: teorias
e práticas da gestão
Rui Moreira de Carvalho
isbn 8522505101 . 288 pág in as . R $ 30, 00

Este livro descreve as correntes que motivaram os avanços e os retrocessos
da economia africana, proporcionando uma melhor focalização do processo
histórico.

Valdemar Carneiro Leão
Embaixador do Brasil junto à República Popular da China
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Crise global e o Brasil
Luiz Carlos Bresser-Pereira (Org.)
i s bn 9788522508044 . 3 4 0 pá gin as . R$ 72,00

Depois da crise:
a China no centro do mundo?
Luiz Carlos Bresser-Pereira (org.)
isbn 9788522509355 . 320 pá gina s . R $ 78, 00

Economistas e empresários analisam a economia brasileira e as consequências
negativas da crise financeira global e da sobreapreciação da taxa de câmbio
no país, permitindo que os leitores avaliem o que aconteceu e reflitam sobre o
que deve ser feito para minimizar esses efeitos e evitar que crises como essa
voltem a ocorrer. Este livro reúne os trabalhos apresentados no V Fórum de
Economia da Fundação Getulio Vargas, coordenado pela Escola de Economia de
São Paulo (Eesp/FGV).

Democracia, mercado e estado:
o B de Brics
Lourdes Sola e Maria Rita Loureiro (orgs.)
i s bn 9788522509317 . 3 4 4 pá gin as . R$ 56,00

Democracia, mercado e Estado são tratados neste livro não apenas como
processos, mas como agentes de transformação do país, em um sentido
muito preciso. Os processos que formam o motor da democracia — como
participação política e concorrência política — tiveram um papel decisivo nas
formas pelas quais Estado e mercado se recombinaram ao longo da trajetória
brasileira de integração à economia global nos últimos anos. A partir dessa
perspectiva, mas por motivos distintos, mercado, Estado e democracia são
tratados aqui como “agentes “ de transformação. Os autores procuram situar
suas análises em uma perspectiva temporal longa, em que as opções de
políticas públicas e a recapacitação do Estado são contextualizadas à luz das
mudanças no cenário político doméstico e internacional.
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Até 2008, o mundo já vinha sendo transformado pela China e seu extraordinário
desenvolvimento econômico a crise financeira global se encarregou de mudar
definitivamente. Antes, vivíamos os 30 anos neoliberais do capitalismo, a
hegemonia americana e a prevalência da teoria econômica neoclássica. A partir
da crise, o Ocidente amargou uma longa recessão, enquanto países asiáticos
continuaram a crescer aceleradamente. A China — que entre 1980 e 2010
multiplicou seu PIB 17 vezes, enquanto Brasil, Estados Unidos, Alemanha e
outros apenas dobraram — assume papel cada vez mais decisivo na economia
mundial. Não sabemos ainda como será o novo capitalismo que está surgindo;
mas é certo que o Estado voltará a ter o papel que lhe cabe na regulação dos
mercados e no controle dos setores não competitivos da economia. Neste livro,
organizado por Luiz Carlos Bresser-Pereira, os autores fazem um apanhado
dessa enorme mudança e de suas consequências depois da crise.

Desafios do federalismo fiscal
Fernando Rezende (Coord.)
isbn 8522505853 . 116 página s . R $ 24, 00

Este livro contribui para a discussão de propostas de reforma que conciliem
a disciplina fiscal com a modernização tributária, o equilíbrio federativo e a
qualidade da gestão pública.
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Economia brasileira na encruzilhada
Luiz Carlos Bresser-Pereira (Org.)
isbn 8522505640 . 292 pág in as . R $ 36, 00

Economia aplicada
Publicações FGV Management . Série Gestão Empresarial
Antonio Carlos Gonçalves, Robson Gonçalves, Ruy
Santacruz e Virene Roxo Matesco
i s bn 9788522507917 . 1 5 2 pá gi na s . R$ 29,00

Este livro apresenta análises políticas e econômicas, que mostram que nem sempre
indicadores positivos significam melhoria de desempenho de diferentes setores.
Este livro oferece ao leitor um conjunto de conceitos econômicos úteis e suas
interações, para compreensão dessa complexa ciência.

Economia de comunhão: empresas para
um capitalismo transformado
Mario Couto Soares Pinto e Sergio Proença Leitão

Economia aplicada: empresas e negócios

isbn 8522505748 . 168 pág in as . R $ 27, 00

Publicações FGV Management . Série gestão estratégica
e econômica de negócios
Virene Roxo Matesco, Marcello Cunha Santos, Mario
Rubens de Melo Neto e Ubiratan Jorge Iorio
i s bn 9788522509331 . 1 6 4 pá gi na s . R$ 29,00

Este livro relata a experiência de empresas brasileiras que praticam a economia
de comunhão, revelando que elas têm forte sentido ético e são socialmente
responsáveis.

Este livro tem por objetivo apresentar, de maneira ordenada e compreensível, os
princípios, fundamentos e conceitos que contemplam o sistema organizacional
e estrutural teórico da ciência econômica e, sobretudo, demonstrar ao leitor sua
aplicabilidade no cotidiano: dos indivíduos, em suas decisões de consumo; das
empresas, em suas estratégias e decisões de negócios; dos gestores públicos,
em sua missão de proporcionar o bem-estar da coletividade.
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Economia internacional
PUBLICAÇÕES FGV MANAGEMENT . SÉRIE COMÉRCIO EXTERIOR
E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
Robson Ribeiro Gonçalves, Mario Rubens de Mello
Neto, Nora Raquel Zygielszyper, Virene Roxo Matesco
ISBN 9788522513574 . 156 pá gina s . R $ 29, 00

Economia empresarial
Publicações FGV Management . Série gestão empresarial 2
Antonio Carlos Pôrto Gonçalves, Robson Ribeiro
Gonçalves, Virene Roxo Matesco, Nora Raquel
Zygielszyper
ISBN 9788522511464 . 1 6 0 pá gin as . R$ 29,00

O propósito deste livro de economia empresarial é expor alguns conceitos
econômicos fundamentais e exemplificar como podem ser utilizados. Para
entender e interpretar o ambiente em que atuam, os dirigentes de qualquer
organização, a saber, empresas públicas ou privadas, associações, sindicatos,
órgãos públicos, ONGs, precisam conhecer as ferramentas básicas da análise
econômica. Certamente esse conhecimento acarretará um processo de tomada
de decisões mais consciente e com maior possibilidade de acerto.
Este livro compõe as Publicações FGV Management, programa de educação
continuada da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O objetivo deste livro é oferecer um guia conciso de economia para os atuais e
futuros profissionais da área de comércio exterior.
Os negócios internacionais são um campo de interesse crescente, seja para os
estudiosos, seja para os profissionais e suas empresas, seja para os governos.
O intercâmbio econômico entre as nações tem crescido fortemente nas últimas
décadas, tanto no âmbito comercial quanto no financeiro. Como consequência,
o grau de interdependência dessas nações se elevou, bem como a
complexidade e a velocidade das trocas mercantis e dos fluxos de capital.
A cada capítulo, apresentamos temas direta ou indiretamente relacionados
com o comércio externo e os fluxos de capital entre países. Nosso objetivo é
colocar o estudo da ciência econômica em um contexto global, explicitando
como a ação de pessoas, empresas e governos molda e ao mesmo tempo é
influenciada pelos negócios internacionais.

Em busca do novo: o Brasil
e o desenvolvimento na obra
de Bresser-Pereira
Yoshiaki Nakano, José Marcio Rego e Lilian Furquim
(Orgs.)
isbn 8522504970 . 640 página s . R $ 65, 00

Uma homenagem aos 70 anos de Bresser-Pereira, este livro discute e analisa sua
vasta obra, contando, ainda, com uma autobiografia intelectual do mestre.
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Ensaios IBRE de economia brasileira - 1
Regis Bonelli, Armando Castelar Pinheiro (orgs.)
ISBN 9 7 8 8 5 2 2 5 1 4 5 5 7 . 280 pá gi na s . R$ 52,00

No espaço de 28 anos, a sociedade brasileira conseguiu a proeza de estabilizar
política e economicamente o país. Democracia e estabilidade econômica
tornaram-se conquistas inalienáveis. Na primeira década do século, o Brasil
tirou vantagem do boom da economia chinesa para acelerar o ritmo de
crescimento e diminuir as desigualdades sociais.
Infelizmente, oportunidades para promover avanços estruturais foram perdidas.
No período de bonança, a infraestrutura não cresceu; a qualidade da mão de
obra não melhorou; iniciativas de integração comercial foram abortadas; a
carga tributária não parou de crescer.
Para piorar, nos últimos anos a qualidade da gestão macroeconômica diminuiu
drasticamente, trazendo de volta práticas, como o combate à inflação por meio
do controle artificial de tarifas públicas, que se julgavam sepultadas.
Neste Ensaios IBRE de economia brasileira, pesquisadores do IBRE, principal
e mais antigo think tank do país, fazem um diagnóstico rigoroso dessas e de
outras deficiências, apontando caminhos para a sua superação.
Trata-se de leitura obrigatória para quem ambiciona entender os enormes
desafios que o Brasil tem pela frente. CRISTIANO ROMERO | Editor executivo do
Valor Econômico
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Gargalos e soluções na infraestrutura
de transporte
Armando Castelar e Cláudio Frischtak (orgs.)
ISBN 9788522514371 . 348 pág ina s . R $ 52, 00

É bem provável que nunca na história brasileira o assunto infraestrutura
tenha estado em tanta evidência quanto está hoje. A razão é palpável. Basta
percorrer cidades, estradas, aeroportos e portos pelo Brasil afora para verificar
a discrepância entre necessidade e oferta, e o quanto estamos distantes de
contar com um padrão de qualidade aceitável de serviços essenciais no dia
a dia. O efeito da base indigente é perverso nos negócios, na produtividade
do trabalho, na competitividade das empresas. Como decorrência, há um
abatimento no potencial de expansão de uma economia ainda em estágio
intermediário de desenvolvimento.
Gargalos em soluções em infraestrutura de transportes traz, nesse sentido,
uma contribuição valiosa por reunir as reflexões e estudos de um time
altamente capacitado de especialistas que se dedicaram a analisar a questão
sob seus múltiplos ângulos. Problemas da regulação e da concorrência, de
financiamento, das relações entre público e privado, comparações históricas
e internacionais. Esses e outros aspectos são iluminados em dez artigos que
não se limitam ao diagnóstico, evoluindo para propostas e saídas. Como o país
requer — com urgência.

7/18/14 4:33 PM

economia

93

Governo e crise: escolhas públicas
no Brasil e no mundo, 2007-2011
Jorge Vianna Monteiro
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 9 5 7 7 . 280 pá gin as . R$ 60,00

A resposta à crise econômica requer complexa estratégia em que não está
envolvido apenas o que pode dar errado, a vigorar o status quo, mas também
o que é correto manter, tanto quanto uma regulação econômica que acolha ou
considere suspeita a expertise desinteressada e a governança politicamente
responsável. Em 2011, essa perspectiva envolve a falta de convicção dos
policy makers — o que espelha sérias disfunções no sistema de separação
de poderes, sobretudo quanto à tomada de decisões fiscais. É nesse ambiente
institucional-constitucional que as políticas precisam ser arquitetadas, caso
contrário tornam-se mera retórica.

Indústria e desenvolvimento regional
no Rio de Janeiro

Lições de economia constitucional
brasileira
Jorge Vianna Monteiro
isbn 8522504660 . 308 página s . R $ 43, 00

Este livro passa em revista uma grande variedade de processos da economia
brasileira, à luz de modernas construções analíticas.

Robson Dias da Silva
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 9 7 3 7 . 260 pá gin as . R$ 60,00

Manual de econometria
Kairat T. Mynbaev e Alan Lemos
isbn 8522504598 . 348 página s . R $ 52, 00

Este livro é resultado de anos de estudos empreendidos por Robson Dias da
Silva sobre o desenvolvimento regional do estado do Rio de Janeiro. Focando
a indústria, o autor apresenta os principais desafios postos à economia
fluminense nas últimas décadas, especialmente no que diz respeito à expansão
econômica e à redução das desigualdades regionais. Sempre guiado pela
perspectiva histórica, o autor analisa a estrutura industrial fluminense entre
1990 e 2008, apresentando as trajetórias setoriais e o modo como essas
respondem pelas dinâmicas econômicas e urbanas das diversas regiões
estaduais. Nesse sentido, ganha especial atenção o papel da indústria de
petróleo e a dinâmica da indústria de transformação no interior fluminense e na
região metropolitana estadual.
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Este manual vem suprir a falta de livros de econometria que, sem prejuízo do
rigor, sejam acessíveis a alunos de graduação e pós-graduação.
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Nação, câmbio e desenvolvimento
Luiz Carlos Bresser-Pereira
isbn 8522506620 . 312 pág in as . R $ 51, 00

Microcrédito: o mistério nordestino
e o Grameen brasileiro
Marcelo Neri
i s bn 8522506809 . 3 7 6 pá gi na s . R$ 38,00

“Chega em boa hora este excelente e pioneiro estudo sobre o CrediAmigo.
Seus resultados indicam que tem sido capaz de contribuir de forma importante
e autossustentada para o desenvolvimento do Brasil.” Armínio Fraga,
ex-presidente do Banco Central

Apesar de ter controlado a inflação e de se beneficiar do aumento dos preços
das commodities que exporta, o Brasil tem uma taxa de crescimento bastante
inferior à dos demais países emergentes. Especialistas com larga experiência
na área acadêmica e nos setores público e privado analisam as razões de nosso
fraco desempenho e apresentam algumas soluções, acentuando, no plano
político, a falta de um projeto de nação, e, no econômico, uma política que
favorece a sobreapreciação da taxa de câmbio e desestimula os investimentos.

O dilema fiscal: remendar ou reformar?
Muito além dos índices: crônicas, história
e entrelinhas da inflação

Fernando Rezende, Fabrício Oliveira e Erika Araujo
isbn 8522506183 . 208 pág in as . R $ 31, 00

Salomão Quadros
i s bn 9788522506408 . 2 1 2 pá gi na s . R$ 40,00

Para quem não conheceu os tempos de inflação galopante, este livro é uma
oportunidade rara de fazer uma viagem pelos picos e vales dos índices de
preços. Para quem viveu e sofreu com os índices descontrolados, é uma
chance única de conhecer seus meandros e sua história. Para os que
acham que inflação é coisa do passado, o livro traz análises claras sobre os
movimentos dos indicadores atuais. Para todos — leigos e especialistas — é
um indispensável lembrete de que, apesar de livres do pesadelo inflacionário,
não podemos nos descuidar.
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O Plano Real acabou com a inflação, mas ao não ser acompanhado por um
plano fiscal, manteve a economia refém de baixas taxas de crescimento. Está
na hora de corrigir este equívoco, promovendo uma profunda e abrangente
reforma fiscal. A principal dificuldade de uma reforma fiscal abrangente não é
promovê-la, e sim ter a disposição de enfrentá-la. Por motivos diversos, todos
receiam tomar a iniciativa de propô-la. Governos, por temerem a perda de
arrecadação. Empresários, por medo de que ela gere mais e maiores impostos.
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O federalismo brasileiro em seu labirinto:
crise e necessidade de reformas
Fernando Rezende (org.)

Orçamento e controle

ISBN 9788522513949 . 3 1 2 pá gin as . r$ 45,00

Publicações FGV Management . Série Gestão Financeira,
Controladoria e Auditoria
José Carlos Sardinha, José Mauro Bacellar
de Almeida, Luis Limeira Dinoá
e Washington Luiz Ferreira

Apesar de todas as evidências que apontam para os riscos associados à
continuidade de um processo de fragilização e de perda de espaço dos estados
na federação, a percepção desse fato parece estar longe de se concretizar.
Mudanças isoladas em questões que afetam o equilíbrio federativo tendem a
agravar os problemas ao invés de corrigi-los. A saída do labirinto federativo
requer a construção de um novo modelo de federalismo fiscal.

O que esperar do Brasil?
Luiz Carlos Bresser-pereira (org.)

isbn 9788522506781 . 144 pá gina s . R $ 29, 00

Este livro oferece ao leitor uma noção da importância do orçamento como
um instrumento gerencial para planejar e controlar atividades. Os autores
definem orçamento como uma ferramenta que comunica a estratégia em todos
os níveis gerenciais, coordena as várias atividades da organização, define
responsabilidades, autorizando limites, é um instrumento de avaliação. Isto é,
um contrato ou acordo com os gestores visando que os planos sirvam como
base para avaliação da performance desses e da empresa.

ISBN 9788522513826 . 3 5 2 pá gin as . R$ 81,00

Paeg e Real: dois planos que mudaram
a economia brasileira
Alkimar R. Moura (Org.)
isbn 8522506000 . 184 página s . R $ 31, 00

O sistema imperial industrial ou moderno terminou formalmente após a II
Guerra Mundial, mas continuou presente na realidade dos povos da periferia
do capitalismo. O mundo atual está coberto de Estados-nação, mas em muitos
deles a nação é uma ficção, é sem alma, porque suas elites são alienadas ou
dependentes e procuram se associar antes às elites dos países ricos do que a
seu povo. Entre 1930 e 1980 o Brasil construiu sua nação e se desenvolveu de
forma acelerada. Mas, desde o início dos anos 1990, o Brasil perdeu sua ideia
de nação, e não logra redefinir uma estratégia nacional de desenvolvimento.
Esse é o desafio que este livro discute.

FGV_catalago_2014.indb 95

Os textos aqui reunidos são uma contribuição importante para o entendimento
de decisões macroeconômicas com efeitos significativos sobre o país.
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Politica monetária:
ideias, experiências e evolução
José Júlio Senna

Perspectivas macroeconômicas:
para entender a economia hoje

isbn 9788522508167 . 524 pág ina s . R $ 86, 00

Coleção FGV de Bolso . Série Economia & Gestão
Paulo Gala
i s bn 9788522509379 . 1 3 6 pá gi na s . R$ 22,00

Por meio de reflexões curtas e atuais, mas com forte embasamento teórico
e empírico, o autor procura estimular o leitor a estudar finanças e economia
a partir da discussão de temas do dia a dia. Destina-se, portanto, a todos os
interessados em conhecer mais sobre macroeconomia e finanças. Além de
apresentar debates atuais da economia brasileira e mundial, o livro trata de
temas teóricos de maneira aplicada, buscando sempre a conexão entre teoria
e prática. O autor recupera e discute alguns aspectos de teoria econômica
relevantes para entender cenários atuais, como a crise americana de 2008,
a crise europeia e crescimento recente da economia brasileira.

Política monetária, bancos centrais
e metas de inflação: teoria
e experiência brasileira
José Luís Oreiro, Luiz Fernando de Paulo e Rogério
Sobreira (Orgs.)
i s bn 9788522507245 . 3 9 2 pá gi na s . R$ 65,00

Este livro reúne ensaios de alguns dos maiores economistas brasileiros sobre a
governança da política monetária no Brasil e no mundo.
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Escrita por um dos mais importantes economistas brasileiros, em linguagem
dirigida não apenas a especialistas, mas também a leigos interessados em
tema tão relevante, esta é uma obra de referência fundamental sobre política
monetária. O livro trata da evolução da política de administração da moeda desde
a Antiguidade até os dias atuais. São examinadas as principais teorias surgidas
ao longo de todo esse tempo, bem como experiências importantes — algumas
desastrosas, outras de sucesso — vividas no Brasil e em outros países.

Reforma fiscal e equidade social
Fernando Rezende
isbn 9788522509751 . 144 pág ina s . R $ 36, 00

Após sucessivos fracassos, todos parecem estar cansados de falar em
reformas. Uma sensação generalizada de fadiga gera uma tendência à
acomodação. Melhor ficar com o conhecido do que se arriscar a promover
grandes mudanças. Afinal, no Brasil a história mostra que isso só foi possível
em momentos de rupturas institucionais associadas à alternância de regimes
políticos. No entanto, sem uma reforma abrangente, o futuro dos cidadãos
brasileiros continuará dependendo do lugar de nascimento e de moradia.
Este livro conclui a trilogia do autor Fernando Rezende, formado ainda pelos
títulos A reforma tributária e a federação e O dilema fiscal: remendar ou
reformar?.

7/18/14 4:33 PM

economia

97

Rio de Janeiro: um estado em transição
Armando Castelar Pinheiro e Fernando Veloso
ISBN 9788522512812 . 5 0 4 pá gin as . R$ 85,00

A Fundação Getulio Vargas (FGV) convocou alguns de seus melhores cérebros e
trouxe de fora poucos outros para construir a obra que é um presente ao estado
que a abriga.
Rio de Janeiro: um estado em transição é um robusto conjunto de estudos, que
atravessa da economia à educação, da política de segurança aos programas
sociais. Nada passa em branco em seus 17 capítulos. Foram organizados para,
em blocos, saírem da análise macro à micro de aspectos econômicos, políticos
e sociais.
A obra coordenada por Armando Castelar e Fernando Veloso traz inegável
contribuição ao debate honesto sobre o futuro do estado, que, na virada do
século, saiu da depressão aguda para a euforia desmedida. O livro é um convite
à reflexão racional sobre os pontos fortes e as fragilidades do estado.
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Como elaborar projetos de pesquisa:
linguagem e método
Coleção FGV Prática
Roberto S. Kahlmeyer-Mertens, Mario Fumanga,
Claudia Benevento Toffano e Fabio Siqueira
i s bn 9788522506255 . 1 4 0 pá gi na s . R$ 28,00

O fator humano
Christophe Dejours

Este livro oferece noções de metodologia científica voltada à elaboração de
projetos de pesquisa acadêmicos para alunos e professores de cursos de
graduação e pós-graduação.

isbn 8522502218 . 104 pág in as . R $ 30, 00

Como fazer monografia na prática
coleção FGV prática
Takeshy Tachizawa e Gildásio Mendes

A noção de fator humano está, muitas vezes, associada à ideia de erro, falha.
Este livro analisa a complexidade humana e de seu comportamento no trabalho.

i s bn 8522502609 . 1 5 2 pá gi na s . R$ 31,00

Os cenários futuros para a educação
Alvaro Chrispino
isbn 8522507589 . 172 pág in as . R $ 38, 00

Neste livro, os autores propõem o desenvolvimento simultâneo de todas
as etapas da monografia e a exploração das novas possibilidades de
pesquisa abertas pela internet, relacionadas não só à definição do tema e
ao levantamento de dados, mas também à disseminação dos resultados
obtidos após a conclusão do trabalho. Destinada a alunos de graduação
e pós-graduação, a obra abrange desde o planejamento da monografia a
recomendações e sugestões práticas para redação, digitação e edição.
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A formulação de cenários futuros é excelente ferramenta para orientar decisões
nos campos da política pública, do planejamento e da gestão da educação.
Com vasta experiência na área, Alvaro Chrispino apresenta neste livro os
fundamentos dos cenários para a educação média brasileira, bem como os
desenhados em 2001 para 2010, descrevendo sua estrutura administrativa,
lógica interna, dinâmica de ensino e regras de convívio.
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educação e psicologia 101

Teste de Rorschach: atlas e dicionário
Monique Augras
i s bn 8522502706 . 2 5 2 pá gi na s . R$ 48,00

Este livro é uma publicação fundamental a quantos têm a psicologia como
profissão, especialmente para os que lidam com o Método de Rorschach.

Viva a tese
Maria Ester de Freitas
i s bn 8522503591 . 1 0 8 pá gi na s . R$ 23,00

Este livro traz, de forma bem-humorada, ferramentas básicas para quem vai
defender uma tese. Sem a pretensão de substituir o orientador ou de ser uma
publicação de autoajuda.
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Conceitos & definições:
o significado em pesquisa aplicada
nas ciências humanas e sociais

Indústria cultural: uma introdução

Hermano Roberto Thiry-Cherques

coleção fgv de bolso . série filosofia

i s bn 9788522511365 . 4 2 0 pá gi na s . R$ 68,00

Rodrigo Duarte
isbn 9788522507948 . 129 pág ina s . R $ 22, 00

Propõe um roteiro para a análise e a constituição de significados. Tratase de um livro marcado pela preocupação em auxiliar os que se lançam à
investigação empírica. Sem pretender fixar uma forma única de abordar o tema
da conceituação, o texto recupera o pensamento filosófico e as contribuições
das ciências humanas e sociais para fundamentar soluções do cotidiano
do pesquisador, como a formação do conceito, a crítica das definições, a
identificação de protótipos e a construção de indicadores.

Ética para executivos

A busca por diversão é uma característica dos nossos tempos? Por meio de
uma revisão histórica, este livro mostra que a demanda por entretenimento
sempre existiu mesmo antes de surgirem os meios típicos da primeira fase
da indústria cultural, como o cinema, o rádio e o gramofone. Este livro, de
modo simples e direto, discute as práticas e os produtos da indústria cultural.
Reflete também sobre a atualidade e a possível pertinência das críticas
feitas à indústria cultural, tendo em vista as transformações provocadas pela
globalização.

Hermano Roberto Thiry-Cherques
i s bn 9788522506477 . 2 6 8 pá gi na s . R$ 48,00

Michel Foucault:
poder e análise das organizações
Rafael Alcadipani da Silveira
isbn 8522505225 . 168 pág in as . R $ 31, 00

Que deveres tem uma organização em relação à comunidade em que se
encontra? É justo blefar em uma negociação? A violação do sigilo é sempre
incorreta? A competição é moralmente justificada? Estas são algumas das
questões com que os executivos se defrontam no cotidiano das organizações
e que este livro busca equacionar, dando acesso às respostas que as diversas
correntes de pensamento oferecem.
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Rafael Alcadipani da Silveira realiza com grande sucesso um projeto ambicioso:
faz um inventário sobre a utilização das obras de Foucault no âmbito da análise
das organizações.
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Ser feliz hoje:
reflexões sobre o imperativo da felicidade
O problema da consciência histórica

João Freire Filho (Org.)

Hans-Georg Gadamer e Pierre Fruchon (Orgs.)

isbn 9788522508365 . 295 pá gina s . R $ 49, 00

i s bn 8 5 2 2 5 0 2 4 6 3 . 72 pá gi na s . R$ 23,00

Nesta obra, que reúne conferências de Gadamer organizadas por Pierre Fruchon, o
leitor encontrará análises profundas de aspectos diversos da consciência histórica.

Pequena introdução à filosofia
coleção fgv de bolso . série filosofia

“Vinicius de Moraes nos ensinou que ‘Tristeza não tem fim, felicidade sim’,
resumindo, desta forma, o pensamento moderno sobre a condição humana.
A felicidade é passageira ‘como uma gota de orvalho numa pétala de flor’,
enquanto a tristeza é inevitável e duradoura. A abrangente coletânea Ser feliz hoje
registra, no entanto, com riqueza de detalhes e insights, importantes mudanças
nas expectativas em relação à conquista da felicidade. Tecnocratas e novos
profetas do comércio e das ciências afirmam que o indivíduo tem o poder de
decidir ser feliz, apesar de desvantagens sociais, traumas pessoais e outras
limitações.” Christopher Dunn

Françoise Raffin
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 7 8 3 2 . 204 pá gin as . R$ 22,00

Sobreviver ao trabalho
Hermano Roberto Thiry-Cherques
isbn 8522504601 . 184 página s . R $ 33, 00

A filosofia seria apenas uma doutrina? Ou ainda, um simples conjunto
de opiniões? Para Françoise Raffin, ela é, antes de tudo, um caminho de
aproximação e de problematização do real. Por meio de uma linguagem clara e
acessível, este livro destaca a importância das distinções conceituais e mostra
como a experiência provoca a interrogação, abrindo questões para a reflexão
humana. Por meio de grandes textos filosóficos da tradição e da modernidade,
a autora esclarece conceitos de forma a exercitar o espírito crítico do leitor,
propondo também temas para reflexão. Dessa maneira, une a análise de
diferentes noções filosóficas para pensar no presente.
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Você gosta do seu trabalho? Sente-se realizado? Neste livro, Thiry-Cherques
descreve estratégias de como conciliar subsistência material e espiritual.
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1968: a paixão de uma utopia
Daniel Aarão Reis e Pedro de Moraes
isbn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 6 8 1 7 . 268 pá gin a s . R$ 68,00

Segundo Daniel Aarão Reis, “as memórias são acionadas de modo diverso,
operando seleções inusitadas, descobrindo referências esquecidas, esquecendo
agora temas e ideias que pareciam inescapáveis”.

A construção da Nação Canarinho
coleção fgv de bolso . série história
Carlos Eduardo Barbosa Sarmento
ISBN 9788522513024 . 148 pág ina s . R $ 22, 00

A América portuguesa e os sistemas
atlânticos na Época Moderna
COLEÇÃO FGV DE BOLSO . SÉRIE HISTÓRIA
João Fragoso, Roberto Guedes, Thiago Krause
I S BN 9788522514113 . 1 8 4 pá gin a s . R$ 22,00

O objetivo deste livro é expor uma interpretação do Brasil colonial diferente da
tradicional, que o resume a um grande canavial escravista, refém do capitalismo
dito comercial. O próprio termo colonial surge apenas em fins do século XVIII e
traz uma visão de extrema dependência. Num contexto mais geral, provocamos
uma reflexão sobre a dinâmica da América e do império ultramarino luso,
confrontando-os com o espanhol e o inglês.
Partimos da ideia de que a América lusa e seu sistema atlântico resultaram da
ação de homens e mulheres das diferentes sociedades presentes no sul da
Europa, África e América. Os agentes europeus trouxeram na bagagem o Antigo
Regime católico e suas ideias esta-mentais, de pertencimento à monarquia,
de autogoverno dos municípios, de devoções ao além-túmulo etc. Do outro
lado do Atlântico, sabemos pouco sobre os valores das populações indígenas
americanas e africanas, mas certamente foi com eles que enfrentaram e
negociaram com os europeus. Este processo resultou numa sociedade calcada
no Antigo Regime, ainda que diferente: aqui a base foi a escravidão,
a mestiçagem e as relações de patronagem/clientela, terminando por redefinir
a estratificação estamental.
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Mundialmente conhecido, nacionalmente adorado, o futebol brasileiro tem
uma história fascinante. Quem poderia imaginar que poucos anos depois de
estrear oficialmente, em julho de 1914, a seleção brasileira seria catapultada
à condição de símbolo de brasilidade, tornando-se assunto incontornável para
torcedores, especialistas e, até mesmo, intelectuais?
A construção da Nação Canarinho traz ao público algumas das várias
histórias do futebol nacional. Nele, Carlos Eduardo Sarmento percorre um
eixo de pesquisa pouco usual, a fim de compreender o processo de formação
institucional da seleção brasileira. Por meio da análise de estratégias utilizadas
por jogadores e dirigentes ao longo do tempo, o autor procura entender as
relações estabelecidas entre a instituição, a cultura e a política.
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A era das conquistas: América
espanhola, séculos XVI e XVII
Ronald Raminelli

A história da China Popular no século XX

I S BN 9788522513154 . 1 8 0 pá gin as . R$ 22,00

Coleção de Bolso . Série História
Shu Sheng
isbn 9788522509614 . 204 pá gina s . R $ 22, 00

Quando se fala em conquista da América se pensa nos massacres promovidos
pelos invasores. Seriam mesmo os espanhóis vitoriosos? No século XVI, os
tesouros americanos estavam sob o comando dos “vencedores”, mas o novo
território pertencia ao rei e não se tornou propriedade dos conquistadores.
Com a prata, a Coroa expandiu a burocracia, presenteou os aliados e armou
tropas para aniquilar seus opositores no Novo Mundo. A era das conquistas
trata da formação do maior império colonial na América, o espanhol. Entre
os ameríndios, uns resistiram e outros participaram das invasões, mas aos
poucos foram submetidos. Embora lutassem pelo rei, os espanhóis ficaram
descontentes com seus ganhos e se rebelaram contra a Coroa. Suas vitórias
não foram duradouras; logo se enquadraram ou foram aniquilados pelas tropas
do rei. Quem se sagraria vitorioso desta epopeia? Este livro, que faz parte da
Série História da Coleção FGV de Bolso, reúne argumentos e fatos capazes de
modificar a visão simplista e parcial sobre a conquista da América.

A história como ofício

A história da República Popular da China é uma das mais fascinantes do
século XX, atraindo a atenção de estudiosos e do público em geral. Este livro
analisa alguns desses fascínios, dando ênfase a importantes acontecimentos,
como o Movimento das Cem Flores, o Grande Salto para Frente, a Revolução
Cultural, os protestos de Tiananmen e, finalmente, a emergência da China
como grande potência do século XXI. O autor discute a cultura política na
China contemporânea, refletindo sobre valores presentes desde a criação
da República Popular. O excessivo respeito e submissão à autoridade, ou a
aceitação rigorosa da ordem hierárquica do Partido Comunista perpetuaram,
como acreditaram alguns líderes do Partido, práticas incompatíveis com a
ideologia marxista-leninista? Shu Sheng faz ainda uma breve síntese sobre as
relações entre Brasil e China Popular no século XX e analisa a formação de uma
“parceria estratégica” entre os dois Estados. Eis uma importante contribuição
historiográfica aos interessados em conhecer melhor o passado recente de um
dos mais promissores países de nossa época.

Marieta de Moraes Ferreira
I S BN 9788522513031 . 4 6 4 pá gin as . R$ 56,00

A história na América Latina:
ensaio de crítica historiográfica
Coleção FGV de bolso . Série história
Jurandir Malerba
isbn 9788522507177 . 148 pá gina s . R $ 22, 00

Esta obra apresenta aspectos importantes da trajetória dos “cursos de História” e
discute questões referentes ao ensino, à pesquisa, à formação dos profissionais
e aos desafios teórico-metodológicos enfrentados ao longo dos anos 193060. Mostra a complexa relação entre os representantes da universidade e os
representantes do poder público, sobretudo a partir do golpe de 1964 e dos
chamados anos de chumbo da ditadura civil-militar, período no qual foram
perseguidos professores e alunos, sobretudo os ligados às humanidades.
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Ensaio crítico que ilumina o entendimento do cenário historiográfico na América
Latina e reapresenta questões centrais a respeito da identidade do historiador
e do papel do conhecimento histórico no mundo atual.
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A história na escola
Helenice Aparecida Bastos Rocha, Luís Reznik
e Marcelo de Souza Magalhães

A piedade dos outros: o abandono de
recém-nascidos em uma vila colonial,
século XVIII
Renato Franco
ISBN 9788522513208 . 256 pág ina s . R $ 38, 00

isbn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 7 2 0 1 . 352 pá gin a s . R$ 59,00

Uma excelente oportunidade de refletir sobre o saber escolar, entendido como
um produto de seu tempo, que guarda muito do contexto em que foi elaborado.

A Marinha brasileira na era dos
encouraçados, 1895-1910: tecnologia,
Forças Armadas e política

O livro faz o giro completo que exige um bom trabalho de história. Desvela
as estruturas mentais, a religião e as cren¬ças que orientavam as iniciativas
institucionais voltadas para o cuidado da infância na época moderna. Segue
além ao decantar a singularidade colonial em relação a Portugal mergulhado
na piedade barroca, descreve os comportamen¬tos e as expressões práticas
no cotidiano de Minas Gerais em diálogo com outras localidades no Brasil,
especialmente Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Luciano Figueiredo |
Professor do Departamento de História da UFF

João Roberto Martins Filho
isbn 9788522508037 . 2 2 4 pá gin a s . R$ 57,00

A política dos palcos: teatro no primeiro
governo Vargas (1930-1945)
COLEÇÃO FGV DE BOLSO . SÉRIE HISTÓRIA
Angélica Ricci Camargo

A história dos encouraçados é também a história da corrida tecnológica
em busca de armas cada vez mais potentes. A partir das revoluções que
movimentaram a indústria naval mundial até a primeira década do século XX,
João Roberto Martins Filho analisa os diferentes projetos de modernização
concebidos pela Marinha brasileira. É o começo da era mitológica dos
encouraçados. E essa rota, tão pouco explorada em nossa literatura, revela
ainda interessantes e complexas conexões com os fatos da vida política,
econômica e social.
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ISBN 9788522513420 . 152 pág ina s . R $ 22, 00

Este livro analisa a construção de uma política para o desenvolvimento do teatro
brasileiro durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, enfocando a atuação
da Comissão de Teatro Nacional, criada em 1936, e de seu sucessor, o Serviço
Nacional de Teatro, estabelecido em 1937.
Acompanhando as principais discussões e iniciativas promovidas pelos dois
órgãos, a autora destaca a participação de artistas, autores e organizações de
profissionais teatrais nesse processo e assinala os diferentes interesses em jogo
na transformação dos problemas do teatro em problemas de Estado. Recupera,
assim, alguns episódios que marcaram um momento importante na história do
relacionamento entre Estado e cultura no Brasil e de emergência de questões
ainda presentes nos debates sobre o tema.
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Ao sul da história: lavradores pobres
na crise do trabalho escravo
Hebe Mattos
isbn 8522507392 . 1 6 0 pá gin a s . R$ 31,00
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Aprender com a história?
O passado e o futuro de uma questão
Fernando Nicolazzi, Helena Miranda Mollo
e Valdei Lopes de Araujo (orgs.)
isbn 9788522508563 . 256 pá gina s . R $ 46, 00

Através da vida e do trabalho dos pequenos lavradores do antigo município de
Capivary (RJ), antes e após a abolição, a historiadora Hebe Mattos desvenda
importantes aspectos da organização social brasileira.

Aprendendo história: reflexão e ensino
Marieta De Moraes Ferreira e Renato Franco
I S BN 9 7 8 8 5 2 2 5 1 3 0 4 8 . 176 pá g in as . R$ 40,00

Como ensinar história? Essa pequena pergunta esconde uma série de desafios
que não são resolvidos por fórmulas mágicas. Porém, a partir da compreensão
sobre o que é o conhecimento histórico, suas origens e tendências, o professor
pode transformar teoria em prática. Os autores deste livro procuraram fornecer
subsídios teóricos e metodológicos para que professores se tornem aptos a
discutir a História como uma disciplina viva e fascinante.

Aprender com a história? O passado e o futuro de uma questão é resultado de
uma provocação feita aos autores pela organização do III Seminário Nacional
de História da Historiografia, realizado em 2009 em Mariana, na Universidade
Federal de Ouro Preto. É possível aprender com a história? O que se aprende
e como isso é feito? Essas perguntas têm recebido diversas e, muitas vezes,
polêmicas respostas. Aqui, o tema é abordado de diferentes perspectivas,
desde as clássicas afirmações de uma “história magistra vitae”, passando pelas
filosofias e ciências da história até o enfrentamento das diversas crises de
legitimação da historiografia. Em outras palavras, este livro é a materialização
do debate em torno do aprendizado que podemos retirar da e na história.

As identidades do Brasil 1:
de Varnhagen a FHC
José Carlos Reis
isbn 9788522505968 . 280 pá gina s . R $ 43, 00

Neste livro, José Carlos Reis retoma e analisa algumas das mais importantes
interpretações do Brasil no período 1850-1970.
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As identidades do Brasil 2:
de Calmon a Bomfim — a favor do Brasil:
direita ou esquerda?

As Misericórdias portuguesas: séculos
XVI a XVIII

José Carlos Reis

COLEÇÃO FGV DE BOLSO . SÉRIE HISTÓRIA

isbn 8522505519 . 2 4 0 pá gin a s . R$ 38,00

Isabel dos Guimarães Sá
ISBN 9788522513062 . 152 pág in a s . R $ 22, 00

Quem somos nós brasileiros? Em busca de nossa identidade, José Carlos Reis
analisa criticamente as narrativas e teorias de autores que interpretaram a
“civilização brasileira”.

As milícias d’el Rey: tropas militares
e poder no Ceará setecentista
José Eudes Gomes
isbn 9788522508068 . 3 6 0 pá gin a s . R$ 65,00

A primeira Santa Casa de Misericórdia foi criada em 1498, em Lisboa. A partir
de então, as confrarias da Misericórdia se espalharam pelos quatro cantos do
império português, implantando-se na grande maioria das cidades e vilas. No
Brasil, o modelo das Misericórdias foi fundamental para a difusão da rede de
hospitais que surgiu mesmo depois da independência, em 1822.
A principal razão de existir das Misericórdias era o exercício da caridade aos
pobres, que todas praticavam, sem exceção, ainda que de diferentes formas, a
depender do tempo e do lugar.

Autoritarismo e cultura política
Este livro analisa a formação, organização e atuação dos diferentes tipos de
tropas militares no Ceará setecentista. Tema pouco estudado na historiografia
brasileira, o “serviço das armas” exerceu papel fundamental no pacto político
estabelecido entre a Coroa lusitana e os poderes locais no Império ultramarino
português. José Eudes Gomes inova ao considerar a pluralidade de adaptações,
as irregularidades e a intensa participação das populações locais, indígenas
ou não europeias, na conquista e colonização do Ceará. Comandadas pelos
“poderosos do sertão”, as milícias d’el Rey foram decisivas na definição dos
estatutos e hierarquias sociais da região.
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Rodrigo Patto Sá Motta, Luciano Aronne De Abreu
(orgs.)
ISBN 9788522514151 . 348 pág in a s . R $ 40, 00

A aproximação analítica entre os temas Autoritarismo e Cultura Política,
abrangendo o Brasil e outros países latino-americanos (Argentina, Chile e
Uruguai), pode gerar chaves interpretativas e explicativas inovadoras para
a história da região. Com efeito, tais nações passaram por experiências
autoritárias recentes que, em boa parte, contribuíram para a sua configuração
atual, seja pela ação direta na moldagem de suas estruturas econômico-sociais
contemporâneas, seja pela própria reação adversa que geraram na forma de
movimentos de combate a esses regimes e suas heranças ainda atuantes, em
especial no campo da construção da memória.
Refletir sobre essas questões, a partir do olhar de pesquisadores de cada uma
dessas nações, se constitui no tema da presente obra.
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Construindo a memória do futuro:
uma análise da fundação do Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro
Sabrina Marques Parracho Sant’anna
isbn 9788522509300 . 2 6 4 pá gin as . R$ 49,00

O processo de criação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é
analisado neste livro a partir de uma perspectiva original — um paralelo com
o MoMA de Nova York. A autora expõe diferenças e semelhanças entre as
duas instituições e ainda discute o conceito de modernidade ao fazer uma
comparação entre os primeiros diretores do MAM. O livro apresenta, assim,
relevante contribuição para o entendimento das instituições de memória criadas
no meio do século XX e para a compreensão dos diferentes projetos que
construíram uma modernidade brasileira.

Crítica, método e escrita da história
em João Capistrano de Abreu
Maria Da Glória De Oliveira
isbn 9788522513055 . 144 pá gina s . R $ 28, 00

Correntes históricas na França:
séculos XIX e XX
Christian Delacroix, François Dosse
e Patrick Garcia
isbn 9788522509393 . 4 7 8 pá gin as . R$ 86,00

Partindo da experiência francesa, num contexto de fim da dominação do
modelo dos Annales e afirmação de concepções que revalorizaram o lugar
das identidades e dos atores sociais, este livro mapeia um itinerário que
se inicia com a Revolução Francesa e segue até a atualidade, resgatando
diferentes momentos e orientações historiográficas. A obra traz um rico elenco
de questões e oferece ao leitor um interessante roteiro para a compreensão
dos principais debates e desafios que se colocam para o lugar do historiador
e a função social da história. Além da sugestiva seleção dos temas propostos,
o leitor poderá encontrar um guia seguro para acompanhar a bibliografia
atualizada das principais obras de debate historiográfico e teórico publicadas
nas últimas décadas.
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O nome de João Capistrano de Abreu tornou-se consensual entre os expoentes
da historiografia verdadeiramente nacional, orientada por uma concepção
moderna de história, no contexto de transformações profundas do final
do século XIX. Tomando por referência algumas de suas principais obras,
como o seu “clássico” Capítulos de história colonial, e, em especial, sua
correspondência, este livro oferece ao leitor uma visão sucinta e panorâmica de
como o historiador cearense concebeu a história e praticou seu ofício.
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Direitas em movimento:
a campanha da mulher pela democracia
e a ditadura no Brasil
Janaina Martins Cordeiro
isbn 9788522507498 . 204 pág in a s . R $ 36, 00

Dicionário da política republicana
do Rio de Janeiro
Alzira Alves de Abreu, Christiane Jalles de Paula
(coords.)
I S BN 9788522513338 . 1 .4 5 2 pá gin as . R$ 191,00

O Dicionário da política republicana do Rio de Janeiro visa colocar ao alcance
da sociedade um painel informativo sobre a história política, econômica e
cultural do estado e da cidade do Rio de Janeiro a partir da Proclamação
da República, em 15 de novembro de 1889, até os dias atuais. Nele se
encontram as biografias de todas as personalidades que se destacaram no
mundo político-administrativo local, como governadores, senadores, deputados
federais e estaduais (todos do Rio de Janeiro e Guanabara), prefeitos do Rio de
Janeiro, Niterói e Campos, arcebispos do Rio de Janeiro, personalidades que
se destacaram no campo cultural e científico. Integram ainda o universo do
Dicionário textos sobre os partidos políticos, movimentos e eventos políticos e
sociais, instituições econômicas e culturais, como os mais importantes museus
e universidades, órgãos da imprensa escrita, emissoras de rádio e televisão, e
outros temas relevantes do período analisado.
O Dicionário permite a compreensão do papel político, econômico e cultural
que o estado do Rio de Janeiro desempenhou na história do país. Possibilita,
também, a extensão do conhecimento sobre a história do estado e incentiva a
renovação e a ampliação dos dados e informações que são aqui apresentados.
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Quem deu o golpe de 1964? Quem apoiou a ditadura no Brasil? Apenas os
militares? É inegável a responsabilidade das Forças Armadas pela ditadura que
assolou o país. Mas os militares estiveram sós? A autora deste livro, Janaina
Martins Cordeiro, não se satisfaz com bodes expiatórios e faz um convite de
maior complexidade: investigar as bases sociais e históricas da ditadura civilmilitar no Brasil, um exercício indispensável para compreender a história que
passou, para que possamos cultivar, no futuro, a hipótese de uma outra história.

Ensino de história e consciência
histórica: implicações didáticas
de uma discussão contemporânea
COLEÇÃO FGV DE BOLSO . SÉRIE HISTÓRIA
Luis Fernando Cerri
isbn 9788522508822 . 140 pág in a s . R $ 22, 00

Qual é o peso do passado nas decisões do presente? Como as formas que
concebemos o futuro pressionam esse presente em direção a mudanças de
rota? Todas as pessoas têm a mesma consciência histórica, ou essa é uma
aquisição cultural restrita a determinados grupos sociais, ligada ao tempo e à
trajetória de cada indivíduo? Deﬁnida sumariamente como tempo signiﬁcado,
a noção de consciência histórica tem se constituído em uma importante
ferramenta para pensar as relações entre o conhecimento cientíﬁco, produzido
pelos acadêmicos, e a vida prática. Nesse sentido, a noção de consciência
histórica nos permite rever questões fundamentais para professores e demais
interessados nos usos sociais do conhecimento histórico. De forma clara e
objetiva, o professor Luis Fernando Cerri discute as principais contribuições que
envolvem o tema, contribuindo para a reﬂexão sobre o papel da história dentro
e fora da escola.
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Escravidão e liberdade nas Américas
Keila Grinberg, Sue Peabody
I S BN 9788522514571 . 1 4 6 pá gin as . R$ 22,00

Ao longo do século XIX, quando os movi¬mentos de independência e
emancipação dos escravos ocorriam em todo o universo atlântico, indivíduos
e grupos recorreram à Justiça para definir e contestar a condição civil de
africanos e crioulos escravizados. Ao mesmo tempo que a Justiça conferiu a
alforria a muitos escravos, também mediou a criação de novas concepções
de liberdade, ao mesmo tempo que criava categorias de raça e codificava o
privilégio de brancos. Neste livro, casos da América espanhola, portuguesa,
francesa e inglesa são anali-sados em detalhe, possibilitando tanto o
entendimento da formação do processo histórico mais amplo quanto a
compreen¬são dos meandros do processo de abolição da escravidão em cada
região.

Escrever vidas, narrar a história:
a biografia como problema historiográfico
no Brasil oitocentista
Maria da Glória de Oliveira
isbn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 9 3 2 4 . 212 pá ginas . R$ 40,00

Estado, território e imaginação espacial:
o caso da Fundação Brasil Central
João Marcelo Ehlert Maia
ISBN 9788522511402 . 224 pá gina s . R $ 60, 00

Em 1943, dezenas de homens partiram de São Paulo para o interior de Goiás
e Mato Grosso com a missão oficial de explorar locais considerados selvagens.
Era o início da Expedição Roncador-Xingu (ERX), empreendimento do Estado
Novo que visava expandir a autoridade federal para regiões tidas como “vazias”,
a exemplo da Amazônia e do Centro-Oeste. Pouco depois, a ERX foi incorporada
pela Fundação Brasil Central (FBC), órgão público que intensificaria o processo
de colonização de áreas a respeito das quais não havia sequer dados
cartográficos e demográficos precisos.
Este livro desbrava o papel da FBC na relação entre o Estado brasileiro
e o espaço da nação — relação marcada por projetos grandiosos de
desenvolvimento, cidades planejadas, disputas de terras e migrações forçadas.
Amparado em vasta documentação, o autor explica como certas ideias sobre o
território nacional moldaram os contornos do Estado brasileiro e, por extensão,
nossa própria identidade como povo.

O livro que Maria da Glória de Oliveira nos oferece é um dos melhores exemplos
das transformações e da vivacidade do campo da história da historiografia no
Brasil. A autora constrói com os textos um conjunto muito estruturado e novo de
problemas que nos ajuda a pensar a experiência moderna no Brasil do século
XIX e além. A tese de doutorado que deu origem a este título recebeu o prêmio
Anpuh-Rio de História de 2010.
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Exército e nação: estudos sobre
a história do Exército brasileiro
Celso Castro
isbn 9788522509836 . 2 4 0 pá gin a s . R$ 43,00

Ganhou, leva! O jogo do bicho
no Rio de Janeiro (1890-1960)
Felipe Magalhães
isbn 9788522509416 . 248 pág in a s . R $ 56, 00

Este livro reúne um conjunto de estudos sobre a história do Exército brasileiro
durante o período republicano. Resultado de pesquisas realizadas ao longo
de duas décadas, numa perspectiva interdisciplinar que combinou história e
antropologia, o livro abrange o período que vai da instauração da República
no Brasil até o tempo presente, ao analisar a visão que o Exército construiu
nas últimas décadas sobre a defesa da Amazônia. Embora tenham sido
escritos com objetivos variados e sejam independentes entre si, todos os
capítulos podem também ser lidos como variações sobre um tema comum: a
preocupação constante, para os militares, de estabelecer ou recriar vínculos
com a nação brasileira — entidade da qual, mais do que guardião, o Exército
também seria formador.

O historiador Felipe Magalhães mostra neste livro o sucesso do jogo do bicho
nos primeiros tempos, o início e o acirramento da repressão, a ligação com
malandros e com grandes empresários cariocas, a oscilação constante entre
escândalo e folclore. Esta leitura leva o leitor à seara da história social deste e
de outros jogos no Rio de Janeiro com zelo, paixão e qualidade invejáveis no
autor, com base em depoimentos, trechos de jornais da época, propagandas,
textos literários e belas ilustrações.

História das Américas:
novas perspectivas
Fernand Braudel: tempo e história

Cecilia Azevedo e Ronald Raminelli (Orgs.)

Marcos Antônio Lopes (Org.)

isbn 9788522508549 . 304 pág in a s . R $ 68, 00

isbn 9798522504229 . 1 8 4 pá gin a s . R$ 40,00

Reunindo textos que examinam diferentes aspectos da obra de Fernand Braudel
(1902-1985), este livro tem a intenção de prestar, à moda acadêmica, uma
homenagem a um dos maiores historiadores do século XX. Esta coletânea
de ensaios forma uma análise abrangente do autor que exerceu impacto
duradouro sobre a historiografia ao redor do mundo. Seus conceitos polêmicos
e extremamente frutíferos continuarão marcando a historiografia do século XXI.
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Os textos deste livro refletem a experiência docente e de pesquisa de
professores de história da América da UFF. Cada capítulo explora debates
historiográficos em torno de temas fundamentais da área, apresentando-se
como uma excelente ferramenta para o ensino na graduação. Os trabalhos
estimulam o espírito crítico, na medida em que explicitam conflitos entre
distintas correntes explicativas, questionam paradigmas e lançam questões
polêmicas. Mostram, enfim, que a história está sempre em movimento.
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História do turismo no Brasil
Celso Castro, Valeria Lima Guimarães, Aline
Montenegro Magalhães (orgs.)

História e historiadores

I S BN 9 7 8 8 5 2 2 5 1 3 0 7 9 . 284 pá ginas . R$ 56,00

ISBN 9788522502056 . 220 pá gina s . R $ 39, 00

O turismo é visto como um dos fenômenos sociais mais importantes do nosso
tempo, acessível a cada vez mais pessoas ávidas por viajar pelas mais diversas
motivações. Neste livro, foram reunidos 15 trabalhos que, sob diferentes
enfoques, buscam contribuir para o fortalecimento do subcampo da história
do turismo em nosso país, tendo como prerrogativa a investigação crítica e
analítica baseada em fontes documentais. O resultado é a produção de uma
nova visão sobre a história do turismo nacional.

História e documentário

Angela Maria De Castro Gomes

Baseando-se no suplemento literário Autores e Livros do jornal A Manhã e nos
artigos da revista Cultura Política, Angela de Castro Gomes revisita a era Vargas,
analisando-a sob o prisma da produção do conhecimento historiográfico. Com
clareza e precisão, a autora mostra ao leitor que tipo de história se pretendia
construir para o Brasil no período analisado e enfatiza que, apesar do regime
autoritário, o Estado Novo não impediu a emergência de uma historiografia
vigorosa e fecunda, que soube superar preconceitos e omissões. Trata-se de
uma obra estimulante e indispensável para as reflexões sobre a historiografia e
a memória nacionais.

Eduardo Morettin, Marcos Napolitano
e Monica Almeida Kornis
isbn 9788522509508 . 3 2 4 pá gin as . R$ 65,00

História & teoria: historicismo,
modernidade, temporalidade e verdade
José Carlos Reis
isbn 9788522504245 . 248 pá gina s . R $ 46, 00

O presente livro pretende investigar as relações entre documentário e história.
Dois aspectos podem ser levantados em relação a seu propósito. O primeiro
deles diz respeito à consolidação da pesquisa histórica que privilegia
como fonte o cinema, apreendido em sua especificidade, e, pari passu, à
incorporação dos problemas trazidos pela recente historiografia por quem se
dedica à análise estética. O segundo aspecto se relaciona ao papel decisivo
que o documentário vem desempenhando nos debates culturais do país desde
o chamado cinema da retomada. Ao analisar documentários produzidos desde
o início do século XX até os dias atuais, este livro questiona a implicação entre
testemunho e realidade em obras cinematográficas. Os autores examinam a
relação dessa produção cultural com os diferentes contextos sociopolíticos,
considerando os filmes instrumentos valiosos para repensar passado e
presente.
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Ensaios sobre alguns temas centrais da teoria da história. Indicado para
estudantes, professores e estudiosos do assunto.
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Intelectuais e modernidades
Daniel Aarão Reis e Denis Rolland (orgs.)
isbn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8 0 0 6 . 348 pá gin a s . R$ 76,00

Lições de história: da história cientifica
à crítica da razão metódica no limiar
do século XX
Jurandir Malerba (org.)
ISBN 9788522513796 . 540 pág in a s . R $ 54, 00

A relação dos intelectuais com o conceito de modernidade é e sempre foi
complexa. As modernidades, sempre flexionadas no plural, não podem
mais ser compreendidas como um cânone, oriundo de um suposto centro,
que faz avançar os povos e as sociedades do mundo. As modernidades, ao
contrário, são processos históricos singulares, que combinados com tradições
específicas, resultam em situações e contextos únicos, no tempo e no espaço.
Essa coletânea traz diferentes abordagens e visões sobre o tema, rompendo
com as polarizações tradicionais que tanto dano causaram, e ainda causam, à
compreensão da história.

Com a mesma proposta exitosa do primeiro volume – franquear ao público
brasileiro obras-primas da teoria da história em traduções comentadas,
precedidas de estudo introdutório – e conforme lá antecipado, partimos para
a realização deste segundo volume, Da história científica à crítica da razão
metódica no limiar do século XX, que tem como foco o balizamento das principais
discussões que marcam a chamada (nem por todos assim entendida) “crise do
historicismo”, algo entre o último quarto do século XIX e o primeiro do XX.

Linguagens e fronteiras do poder
Liberdades negras nas paragens do Sul:
alforria e inserção social de libertos
em Porto Alegre

José Murilo de Carvalho, Miriam Halpern Pereira,
Gladys Sabina Ribeiro e Maria João Vaz (orgs.)
isbn 9788522509485 . 392 pág in a s . R $ 67, 00

Gabriel Aladrén
isbn 8522507481 . 2 0 4 pá gin a s . R$ 36,00

Pesquisa inovadora sobre os padrões de alforria e inserção social dos libertos
no Sul do Brasil das primeiras décadas de 1800, especialmente por abordar
as alforrias a partir dos significados da memória da escravidão nas trajetórias
individuais de ex-escravos e seus descendentes. O livro enfrenta com brilho o
desafio de pensar os significados dessas liberdades negras em um contexto
de emergência do Estado nacional brasileiro, constitucional, monárquico e
escravista.
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A história comparada impõe-se à escrita da história para a inteligibilidade do
passado. Os países inseridos em espaço imperial e pós-imperial oferecem
um domínio analítico específico, pela particularidade oriunda de um passado
comum, ainda que em contexto de subordinação das antigas colônias em
relação à metrópole. No caso de Portugal e Brasil, esse passado teve uma
peculiar evolução, pois na fase final do Império luso-brasileiro o centro foi
transferido de Lisboa para o Rio de Janeiro. Este livro explora a natureza dessa
evolução peculiar no que tem de comum e de distinto.
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Lu Petersen:
militância, favela e urbanismo
Americo Oscar Guichard Freire, Bianca FreireMedeiros e Mariana Cavalcanti

119

Memória, escrita da história e cultura
política no mundo luso-brasileiro
Fernando Catroga, Francisca L. Nogueira de Azevedo
e Jacqueline Hermann (orgs.)
isbn 9788522509478 . 392 pá gina s . R $ 63, 00

isbn 9788522507474 . 1 3 2 pá gin as . R$ 35,00

A série Protagonistas Urbanos nasceu das gravações dos depoimentos coletados
pelo projeto Memória do Urbanismo Carioca, do Cpdoc/FGV. Diante da riqueza
destes testemunhos, tornou-se indispensável divulgar a experiência pessoal
de tantas gerações de profissionais comprometidos com a transformação da
paisagem urbana da cidade do Rio de Janeiro. Sempre com muito humor e
generosidade, ao compartilharem suas vidas e trajetórias, possibilitaram que
conhecêssemos melhor as malhas da história urbana de nossa cidade.
Lu Petersen, que abre esta série, foi entrevistada em setembro de 2006. Foram
seis longos depoimentos, editados, e que agora disponibilizamos neste livro. A
arquiteta e urbanista Maria Lúcia Petersen, mais conhecida como Lu Petersen, é
uma brasileira como poucas. Desde os tempos da Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Brasil esteve comprometida com as políticas públicas voltadas
para a construção de uma cidade menos segregada e mais justa.

Este livro reúne ensaios de professores brasileiros e portugueses que analisam,
com diferentes enfoques, a profunda crise de paradigmas que atravessou o
século XVIII e buscou variadas formas de acomodação ao longo dos séculos XIX
e XX. Além do intercâmbio e da colaboração entre pesquisadores brasileiros
e portugueses, o diálogo historiográfico então estimulado permitiu um raro
exercício de balanço e análise crítica a partir do recorte temático deste
projeto, cujos resultados seguem impressos nos 12 textos que compõem
esta coletânea, que estão divididos entre a “Escrita da história” e as “Culturas
políticas”. O contexto das invasões napoleônicas e da vinda da família real
portuguesa para o Brasil é o pano de fundo de um amplo leque de temas e
tensões que atravessaram a Europa e a América desde fins do século XVIII e
que são abordados neste livro.

Memórias e narrativas autobiográficas
Angela Maria de Castro Gomes

Manual de história oral

isbn 9788522507054 . 280 pá gina s . R $ 43, 00

Verena Alberti
isbn 9788522504733 . 2 3 6 pá gin as . R$ 56,00

Esta obra fornece orientação sobre todas as etapas de um programa de história
oral: preparação, realização, tratamento e difusão.

FGV_catalago_2014.indb 119

Os artigos reunidos neste livro analisam, com mais ou menos proximidade,
questões como reflexões sobre o ofício do historiador tensionado pela memória e
pela escrita da história, pelas correspondências entre conhecidos, entre amigos
e suas partidas, por experiências subjetivas; estudos de diferentes formas
de pensar em si mesmo não somente como prática egocêntrica, mas como
conduta de vida, como construção de si; finalmente, de projetos biográficos e
autobiografias. Este livro, enfim, é sobre história, portanto sobre mortos, mas,
curiosa inversão, como na obra de Michelet, é também um apelo à vida.
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Metamorfoses indígenas: identidade e
cultura nas aldeias coloniais do Rio de
Janeiro
Maria Regina Celestino De Almeida
I S BN 9788522511440 . 3 4 8 pá gin a s . R$ 53,00

Novas memórias do urbanismo carioca
Américo Freire e Lúcia Lippi Oliveira (Orgs.)
isbn 9788522506507 . 312 pág in a s . R $ 63, 00

Metamorfoses indígenas traz perspectivas inovadoras e informações por vezes
surpreendentes, as quais desafiam o leitor a repensar o lugar dos índios na
história colonial do Rio de Janeiro e, de modo mais geral, na história do país. Ao
juntar fragmentos dispersos porém sugestivos, frutos de uma extensa investida
em arquivos e bibliotecas do Brasil e da Europa, Maria Regina Celestino de
Almeida teve a paciência e o mérito de escrever uma história possível e
plausível da experiência de populações no mais das vezes esquecidas pelos
historiadores. (John Monteiro)

Este livro explora a gênese e os desdobramentos do conhecimento urbanístico
no Rio de Janeiro. Recupera como seus principais atores pensaram e agiram
sobre a cidade; reconta como, em suas tentativas de transformar a vida da
cidade, se defrontaram com querelas intragovernamentais. Nesse processo,
seleciona trechos da memória dos depoentes, e reexamina a história ao longo
da vida urbana da cidade da década de 1930 até o momento atual.

Mulheres, mães e médicos:
discurso maternalista no Brasil
Maria Martha de Luna Freire

O desafio historiográfico

isbn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 7 3 8 4 . 264 pá gin a s . R$ 43,00

coleção fgv de bolso . série história
José Carlos Reis
isbn 9788522508273 . 160 pág in a s . R $ 22, 00

O discurso maternalista produzido no Brasil da década de 1920 é o tema deste
livro, que analisa a imprensa voltada para o público feminino como um dos
pilares da difusão do ideário e da técnica da maternidade científica.
Prêmio Anpuh-Rio 2008 de História.
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Este livro faz uma reflexão sobre o que é o trabalho do historiador. A partir de
diferentes autores, José Carlos Reis propõe uma discussão fácil e densa sobre
o “desafio historiográfico”. Escrito para todo os que desejam compreender os
desafios da pesquisa histórica, o autor busca tornar clara a especificidade do
conhecimento histórico.
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O Espírito Santo na Era Vargas
(1930-1937): elites políticas
e reformismo autoritário

Os índios na história do Brasil

Fernando Achiamé

isbn 9788522508280 . 168 pá gina s . R $ 22, 00

121

coleção fgv de bolso . série história
Mari a Reg in a Celestin o d e A l m e i da

isbn 9788522507733 . 3 6 8 pá gin as . R$ 43,00

Este livro reconstitui os acontecimentos e os personagens da política capixaba
entre a Revolução de 1930 e o Estado Novo, detendo-se particularmente nos
desdobramentos da política reformista autoritária engendrada pelo governo
Vargas no estado do Espírito Santo. A ausência de publicações sobre esta
temática já habilitaria por si só a publicação deste trabalho, mas não qualifica
a obra: ao desvendar as engrenagens que moviam a elite capixaba nos anos
1930, Fernando Achiamé oferece ao leitor um livro de história extremamente
interessante e elucidativo.

O golpe de 1964: momentos decisivos

Os trabalhadores e a cidade:
a formação do proletariado de Juiz de
Fora e suas lutas por direitos (1877-1920)

Carlos Fico

Luís Eduardo de Oliveira

I S BN 9788522514748 . 1 4 8 pá gin as . r$ 22,00

isbn 9788522508075 . 484 pá gina s . R $ 55, 00

O golpe de 1964 é o evento-chave da his¬tória do tempo presente do
Brasil. Por que setores significativos da sociedade brasi¬leira aprovaram a
deposição do presidente João Goulart? Além disso, como o golpe de Estado
se transformou em uma ditadura militar que duraria 21 anos? Este livro
bus¬ca respostas para essas e outras perguntas: quais foram os episódios
decisivos que o antecederam? Houve apoio do governo dos Estados Unidos
da América? Qual foi o pa¬pel das lideranças civis e militares? Baseado em
amplas evidências empíricas, O golpe de 1964: momentos decisivos apresenta
sínte¬se atualizada das mais recentes e confiáveis descobertas historiográficas.
No marco dos 50 anos de 1964, este livro convida à refle¬xão: as instituições
democráticas de nosso país são sólidas? A sociedade brasileira, hoje em dia,
não mais aceita soluções au¬toritárias para seus problemas?
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Durante muito tempo, a história dos índios foi vista como sinônimo de
exploração. Submetidos e incorporados aos novos Impérios (português e
brasileiro), eram analisados sob a ótica da perda de suas culturas, identidades
e, assim, deixavam de ser índios e desapareciam da história. Este livro traz as
últimas pesquisas sobre a importância fundamental dos povos indígenas para a
história do Brasil.

Entre os séculos XIX e XX, a cidade de Juiz de Fora era o principal centro
mercantil e industrial de Minas Gerais, atraindo cotidianamente um número
expressivo de trabalhadores, incluindo muitos ex-escravos e imigrantes
europeus. A partir de um conjunto consistente e variado de fontes, Luís Eduardo
de Oliveira analisa a formação e a expansão desse efervescente mercado de
mão de obra, atentando para os sentidos políticos e as repercussões na opinião
pública dos movimentos deflagrados pelo proletariado local e suas associações
classistas em prol de melhores condições de trabalho.
Ganhador do Prêmio Pronex/UFF Culturas Políticas 2009.
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Os vultos da nação: fábrica de heróis
e formação dos brasileiros
Armelle Enders
I S BN 9788522514076 . 3 9 2 pá gin a s . R$ 52,00

Para ler os clássicos do pensamento
político: um guia historiográfico
Marcos Antônio Lopes
isbn 9788522503869 . 104 pág in a s . R $ 31, 00

O tema principal deste trabalho é a fabricação, por várias ins¬tituições, dos
heróis e dos grandes homens, no Brasil imperial e republicano. Quais são as
personalidades do passado cujos exemplos edificantes podem ser seguidos
pelos brasileiros? Por meio da questão dos “vultos da nação”, o livro aborda a
escrita da história no Brasil, as representações do passado, seja na ficção, nas
belas-artes, ou no teatro, e procura exami¬nar as relações entre encarnação do
poder e sistemas políticos.

Este texto de Marcos Antônio Lopes constitui uma ótima leitura para quem
deseja conhecer algumas correntes que influenciaram o desenvolvimento da
história do pensamento político ao longo do século XX. De clássicos como
Maquiavel e Voltaire a contemporâneos como Michel Foucault e Roland Barthes,
esse guia historiográfico é um exercício de reflexão sobre a possibilidade de se
conhecer o passado através de textos.

Ouvir contar: textos em história oral
Verena Alberti
isbn 9788522504776 . 1 9 6 pá gin a s . R$ 36,00

Por uma história política
René Rémond (Org.)
isbn 9798522504458 . 472 pág in a s . R $ 46, 00

A história oral tem o mérito de permitir que fenômenos subjetivos se tornem
inteligíveis. Como mostra a autora, antes de tudo é preciso saber “ouvir contar”.
A visão de historiadores que participam do movimento de renovação da história
política, segundo Rémond, uma das mais altas expressões da identidade
coletiva.
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Teoria & história: tempo histórico, história
do pensamento histórico ocidental
e pensamento brasileiro
José Carlos Reis
isbn 9788522509430 . 2 7 2 pá gin as . R$ 56,00

Trotski diante do socialismo real:
perspectivas para o século XXI
Carlos Eduardo Rebello de Mendonça
isbn 9788522508211 . 200 pá gina s . R $ 49, 00

O que caracteriza a história como conhecimento específico e quais os seus
maiores desafios na atualidade? O passado da disciplina pode ajudar os
historiadores a compreender melhor seus questionamentos atuais? Neste
livro, José Carlos Reis retoma algumas perguntas que especialistas ligados
às ciências humanas vêm tentando responder há tempos para traçar um rico
painel dos debates travados em torno dos desafios e das especificidades de
elaboração do conhecimento histórico. Dono de uma vasta produção sobre
teoria e metodologia da história, o autor analisa temas caros aos pensadores do
século XIX ao XXI para apresentá-los com erudição em textos escritos de forma
clara e acessível.

Neste ensaio sobre a obra escrita de Trotski, Carlos Eduardo Rebello de
Mendonça, em vez de adotar o usual enfoque biográfico, analisa o controverso
líder político na qualidade de teórico, considerando-o o mais moderno dos
clássicos marxistas. Trotski foi único em sua capacidade de dialogar com o
mundo pós-clássico – o nosso mundo. Retornar a Trotski é avançar em direção
ao que seus contemporâneos não conseguiram perceber e que somente nós,
beneficiados pelo passar do tempo, podemos apreciar na sua inteireza.

Tradições e modernidades
Daniel Aarão Reis, Hebe Maria Mattos, João Pacheco
de Oliveira, Luís Edmundo de Souza Moraes
e Marcelo Ridenti
isbn 9788522508013 . 3 2 0 pá gin as . R$ 65,00

Tradição e modernidade são duas palavras que geraram muitos debates e
reflexões nos últimos anos. Neste livro, são categorias dinâmicas, flexionadas
no plural e em constante diálogo. A cultura surge como força política, abrindo o
leque de possibilidades para a compreensão dos processos de modernização.
Mais do que discussões conceituais, os textos aqui apresentados enfatizam as
escolhas e as ações dos agentes sociais. A multidisciplinaridade também dá o
tom: os intercâmbios da história com a antropologia, a sociologia e a ciência
política revelam as diferentes facetas do encontro da modernidade com o
legado originário das tradições.
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Usos e abusos da história oral
Marieta de Moraes Ferreira e Janaina P. Amado
Baptista de Figueiredo (Orgs.)
isbn 8522502005 . 304 página s . R $ 52, 00

Este livro fornece dados para uma ampla reflexão teórica e metodológica sobre
aspectos polêmicos da história oral, lugar de contato e intercâmbio entre a
história e as demais ciências sociais e do comportamento, cuja peculiaridade
reside na proximidade entre o historiador e os acontecimentos que analisa. As
questões abordadas envolvem a definição e o status de história oral, seus usos
e suas possibilidades metodológicas.
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Comunicação integrada de marketing
Publicações FGV Management . Série Marketing
Marie Haim, Patricia Riccelli Galante de Sá, Ricardo
de Castro e Vera Waissman
isbn 9788522508433 . 172 pág ina s . R $ 29, 00

Administração de marketing
no mundo contemporâneo
Publicações FGV Management . Série Marketing
Roberto Pessoa Madruga, Ben Thion Chi, Marcos da
Costa Simões e Ricardo Franco Teixeira
i s bn 9788522508747 . 1 4 8 pá gi na s . R$ 29,00

Falar em comunicação integrada de marketing (CIM) é um desafio nos dias de
hoje. Integrar “como”, e “o quê”, exatamente? Em que proporção e intensidade?
Mais do que uma receita de bolo, os autores desta obra procuram revelar
horizontes possíveis e instigar a curiosidade e o raciocínio estratégico. Ao
final da leitura, o leitor estará convencido da importância e dos benefícios do
exercício da comunicação integrada de marketing.

Este livro familiariza o leitor com modernos conceitos e práticas do marketing,
através de abordagem multidisciplinar e visão estratégica.

E-commerce
Publicações FGV Management . Série Marketing

Comportamento do consumidor
Publicações FGV Management . Série Marketing
Guilherme Caldas de Castro, Helder Haddad
Carneiro da Silva, José Mauro Gonçalves Nunes
e Roberto Meireles Pinheiro

Luciane Catalani, Andre Kischinevsky,
Eduardo Ramos e Heitor Simão
isbn 9788522508662 . 184 pág ina s . R $ 29, 00

i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 9 1 9 5 . 144 pá gi na s . R$ 29,00

Este livro representa um compromisso de longo prazo dos autores com uma
abordagem do estudo do comportamento do consumidor, alicerce fundamental
para o desenvolvimento do marketing como filosofia de negócios e processo
de gestão. A intenção da presente obra é conciliar a discussão dos aspectos
conceituais com uma abordagem pragmática dos temas abordados, a fim de
permitir uma leitura que favoreça o aprendizado de estudantes e profissionais.

Uma visão sistêmica sobre a utilização da internet nos negócios, tanto no
e-commerce quanto no uso da nova mídia a ser explorada pelas ações de
marketing.

Estratégias de comunicação
em marketing
Publicações FGV Management . Série CADEMP
Carlos Campana Filho, Nayra Assad Pinto
e Vera Waissman
isbn 9788522509164 . 164 pág ina s . R $ 29, 00

O objetivo deste livro é iniciar o leitor nos conceitos e estratégias relativos
à comunicação em marketing.
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Formação e administração de preços
Publicações FGV Management . Série Marketing
Jorge M. T. Carneiro, Cláudio Sunao Saito, Hélio
Moreira de Azevedo e Luiz Celso S. de Carvalho
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8 6 7 9 . 172 pá gin as . R$ 29,00

Gestão de marketing
Publicações FGV Management . Série Gestão Empresarial

Este livro mostra as variáveis a serem consideradas para que as decisões sobre
preço contribuam efetivamente para a rentabilidade da empresa.

Fundamentos de marketing
Publicações FGV Management . Série Gestão Empresarial

Miguel Lima, Arão Sapiro, João Baptista Vilhena
e Maurício Gangana
isbn 9788522504091 . 164 pá gina s . R $ 29, 00

Este livro fornece ao leitor insumos para a elaboração de um plano de
marketing e mostra as ferramentas para sua implementação e controle.

Darci Basta, Fernando Marchesini, José Antônio
de Oliveira e Luiz Carlos Seixas de Sá
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 4 0 7 7 . 148 pá gin as . R$ 29,00

Gestão de serviços e marketing interno
Publicações FGV Management . Série Marketing

Este livro apresenta as definições do marketing e sua evolução ao longo do
tempo. Evidencia a visão globalizada dos negócios e a gestão de parceria.

Gestão de logística, distribuição
e trade marketing

Eduardo Santiago Spiller, Daniel Plá, João Ferreira
da Luz e Patricia Riccelli G. de Sá
isbn 9788522508730 . 164 pá gina s . R $ 29, 00

Da Série Marketing, Gestão de serviços e marketing interno apresenta
conceitos, princípios e indica meios para sua prática.

Publicações FGV Management . Série Marketing
Fernando Saba Arbache, Almir Garnier Santos,
Christophe Montenegro e Wladimir Ferreira Salles
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8 7 0 9 . 180 pá gin as . R$ 29,00

Este livro apresenta alguns dos principais conceitos, ferramentas e exemplos de
empresas líderes na área de logística, distribuição e trade marketing.
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Marketing
Publicações FGV Management . Série gestão empresarial 2
José Antonio Ferreira De Oliveira, Darci Basta,
Miguel Lima e João Baptista Vilhena

Gestão e desenvolvimento
de produtos e marcas

ISBN 9788522511457 . 168 pág ina s . R $ 29, 00

Publicações FGV Management . Série Marketing
Hélio Arthur Irigaray, Alexandre Vianna, José
Eduardo Nasser e Luiz Paulo Moreira Lima
i s bn 9788522508716 . 1 4 8 pá gi na s . R$ 29,00

Este livro, como elemento da Série Marketing, tem por objetivo apresentar os
conceitos fundamentais para o sucesso no gerenciamento de produtos.

Gestão e planejamento de marketing
Publicações FGV Management . SÉRIE gestão estratégica
e econômica de negócios
Miguel Ferreira Lima, Ricardo Franco Teixeira, Luis
Henrique Moreira Gullaci e Fernando Roberto Santini
ISBN 9788522512386 . 1 8 0 pá gi na s . R$ 29,00

O objetivo deste livro é ajudar você, leitor, a compreender as atividades de
marketing na organização, seja ela privada, pública ou não governamental,
por meio do plano integrado de marketing. Partimos do pressuposto que
só se consegue atingir o sucesso empresarial entendendo e atendendo ao
consumidor, suas necessidades e desejos. Este livro compõe as Publicações FGV
Management, programa de educação continuada da Fundação Getulio Vargas
(FGV).

FGV_catalago_2014.indb 128

Clientes cada vez mais exigentes. Uma profusão de marcas e produtos
concorrentes disputando o mesmo espaço nas gôndolas e uma posição
na mente do consumidor. A fidelidade a marcas tem sido substituída por
preferência, levando o consumidor a decidir, no ponto de venda e no momento
da compra, a marca e o produto que irá comprar, levando em conta o preço e
um pacote de atributos e serviços acoplados ao produto. Mudanças radicais
e cada vez mais rápidas nos ambientes tecnológico, econômico, político,
sociocultural e demográfico fazem com que a empresa tenha que se antecipar
a essas mudanças, inclusive adaptando seu conceito de negócio, capturando
oportunidades antes da concorrência e neutralizando ameaças antes que
elas ocorram. Esse novo ambiente dos negócios demanda um novo perfil de
empresa e, principalmente, uma abordagem diferenciada dos profissionais de
marketing. Face a essas novas demandas, os autores deste livro buscaram
estruturá-lo de forma a facilitar o entendimento dos conceitos básicos de
marketing, mas procurando evidenciar as novas tendências na sua gestão.
Este livro compõe as Publicações FGV Management, programa de educação
continuada da Fundação Getulio Vargas (FGV).
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Marketing social e ético nas cooperativas
Coleção FGV Negócios
Helnon de Oliveira Crúzio
isbn 978852250427X . 332 pá gina s . R $ 55, 00

Marketing de varejo
Publicações FGV Management . Série Marketing
Eliane de Castro Bernardino, Mauro Pacanowski,
Nicolau Khoury e Ulysses Reis
i s bn 9788522509201 . 1 6 8 pá gin as . R$ 29,00

Este livro apresenta e discute os conceitos fundamentais do marketing de
varejo, em especial o varejo que opera em loja. Trata, entre outros temas,
de conceitos básicos e dos elementos que compõem o varejo, o panorama
atual e as principais tendências do setor; os mais importantes formatos
de varejo e os atributos utilizados para a sua classificação; trata, ainda, da
estratégia de varejo, destacando oportunidades e vantagens competitivas num
empreendimento varejista.

Marketing em organizações de saúde
Publicações FGV Management . Série gestão em saúde
Ricardo Franco Teixeira, Antônio Carlos
Kronemberger, Antonio Mauro S. Chagas Bicalho
e Wagner C. Padua Filho
i s bn 9788522508105 . 1 4 0 pá gin as . R$ 29,00

Este livro mostra, em linguagem simples, como aplicar as modernas técnicas
de marketing nos negócios dentro e fora das cooperativas.

Pesquisa de mercado
Publicações FGV Management . Série Marketing
Guilherme Caldas de Castro, Helder Haddad
Carneiro da Silva, José Mauro Gonçalves Nunes
e Roberto Meireles Pinheiro
isbn 9788522509539 . 156 pá gina s . R $ 29, 00

Este livro representa um compromisso de longo prazo de seus autores com
uma abordagem gerencial e atualizada sobre o uso da pesquisa de mercado
na tomada de decisões de marketing. O objetivo é integrar a discussão dos
aspectos teóricos e conceituais da pesquisa de mercado com uma abordagem
mais pragmática dos temas abordados, permitindo uma leitura favorável ao
aprendizado de estudantes e de profissionais.

Planejamento estratégico de marketing
Este livro trata das especificidades do marketing aplicado ao negócio da saúde:
o sistema de informação de marketing, com os subsistemas de inteligência de
marketing e inteligência de pesquisa; comportamento do consumidor, processo
de decisão de compra, segmentação de mercado, posicionamento, criação
de valor em saúde e marketing de relacionamento; composto de marketing,
desenvolvimento de estratégias e plano de marketing.

Publicações FGV Management . Série Marketing
Helton Haddad Silva, Evandro Cesar Tenca, Paulo
Henrique Schenini e Sandra Fernandes
isbn 9788522508693 . 144 pá gina s . R $ 29, 00

Este livro apresenta a teoria e a prática do planejamento estratégico de
marketing, com uma abordagem aplicável na administração de negócios.
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Introdução à matemática financeira
Clovis de Faro e Gerson Lachtermacher
ISBN 9788522511488 . 4 0 8 pá gi na s . R$ 91,00

Este livro examina conceitos fundamentais da matemática financeira: juros
(simples e compostos), regimes de capitalização, diversos tipos de taxas
(proporcionais, equivalentes, efetivas, nominais, reais, aparentes, over),
operações de desconto, equivalência financeira, anuidades (constantes de
variáveis), amortização de débitos, correção monetária (indexação) e avaliação e
seleção de projetos.
Nos numerosos exercícios, muitos dos quais solucionados passo a passo,
adota-se o uso da calculadora financeira HP 12C e do Excel, aproximando o
conteúdo à realidade do mercado.
Fruto da organização conjunta de Clovis de Faro e Gerson Lachtermacher,
autores com vasta experiência no assunto, trata-se de obra essencial para
estudantes e profissionais das áreas de administração, engenharia de
produção, informática, economia e contabilidade.
Esta obra possui material de apoio disponível em nosso site.

Manual de aplicação de matemática
financeira: temas básicos, questões-chave, formulários e glossários
José Antônio Rodrigues e Gilmar de Melo Mendes
isbn 9788522505913 . 252 pág ina s . R $ 36, 00

Os principais temas estruturais da matemática financeira são apresentados
neste manual de resolução dos casos práticos da economia bancária e do
mercado financeiro e de capitais.

Matemática 1
coleção fgv universitária
Eduardo Wagner
isbn 9788522508556 . 340 pág ina s . R $ 79, 00

“Chute um valor qualquer para x.” Com a saudável informalidade de um
professor experiente, Eduardo Wagner compôs este Matemática 1 como em
diálogo com um leitor jamais negligenciado em meio a fórmulas e equações.
A objetividade e a clareza são o maior mérito do livro. Cada um dos 11 capítulos
inicia-se com determinado problema, cuja solução advém das ferramentas
conceituais fornecidas ao longo do texto. A edição é acompanhada de um CD,
que compila quase mil exercícios, cobrindo todo o conteúdo da obra.
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Matemática aplicada à gestão
de negócios
Coleção FGV Negócios
Carlos Alberto Di Agustini e Nei Schilling
Zelmanovits

Matemática financeira

i s bn 8522504989 . 2 7 2 pá gi na s . R$ 35,00

coleção práticas de gestão
rodrigo josé guerra leona
isbn 9788522509799 . 128 pá gina s . R $ 37, 00

Esta obra transcende a análise matemática, concentrando-se na aplicação dos
conceitos à gestão dos negócios, com base na interpretação jurídica.

Matemática financeira
Publicações FGV Management . Série Gestão Empresarial
Luís Geraldo Mendonça, George Joseph Boggiss,
Luiz Alfredo R. Gaspar e Marcos Heringer
i s bn 9788522509898 . 1 5 6 pá gin as . R$ 29,00

Este livro traz atualizações sobre o papel da matemática financeira no processo
de maximização de resultados e mostra sua extrema importância para a
tomada de decisões.

Este livro faz parte da Coleção Práticas de Gestão, coletânea das disciplinas
que compõem os cursos superiores de tecnologia da Fundação Getulio Vargas,
oferecidos pelo FGV Online.
Seu objetivo fundamental é apresentar e exemplificar as principais e
mais importantes operações financeiras, com seus métodos, conceitos e
classificações.

Matemática financeira aplicada
Publicações FGV Management . Série Cademp
Luiz Celso Silva de Carvalho, Bruno de Sousa Elia
e Carlos Alberto Decotelli
isbn 9788522507139 . 160 pá gina s . R $ 29, 00

Este livro mostra de forma prática, a partir de exemplos resolvidos, como
realizar os cálculos financeiros mais comuns.
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Conservação da biodiversidade
em áreas protegidas
Nurit Bensusan
i s bn 8522505497 . 1 7 6 pá gi na s . R$ 28,00

Indicadores de sustentabilidade:
uma análise comparativa
Hans Michael van Bellen

O estabelecimento de áreas protegidas é uma estratégia importante para conter
a ocupação desenfreada da terra e o uso predatório dos recursos naturais,
mas sua implementação tem enfrentado inúmeros desafios. De forma didática
e abrangente, Nurit Bensusan trata da questão das áreas protegidas pela ótica
dos desafios atuais e futuros - humanos, culturais, econômicos e sociais -,
mostrando que a participação da sociedade é fundamental para superá-los.

Economia ambiental
Ronaldo Seroa da Motta
i s bn 8522505446 . 2 2 8 pá gi na s . R$ 35,00

isbn 8522505063 . 256 pág in as . R $ 32, 00

Este livro faz uma análise comparativa de três ferramentas que se propõem a
medir a sustentabilidade do desenvolvimento: o ecological footprint method,
o dashboard of sustainability e o barometer of sustainability, escolhidas por
especialistas da área como as mais promissoras. Ao traçar um quadro sobre o
estado-da-arte da mensuração do desenvolvimento, Hans Michael van Bellen
busca melhorar o conhecimento sobre os indicadores de sustentabilidade, para
que os tomadores de decisão e a sociedade civil utilizem essas ferramentas de
forma consciente.

Que recursos ambientais devemos proteger? Que instrumentos devemos usar
para atingir os objetivos desejados? Como definir as prioridades em relação ao
que queremos conservar?
Este livro propõe a utilização complementar de um critério econômico,
reforçando a dimensão humana da gestão ambiental.
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O futuro da Terra
H. Moysés Nussenzveig
i s bn 9788522509362 . 3 1 2 pá gin as . R$ 86,00

Hoje sabemos que o aquecimento global é, em grande parte, resultado da
atividade humana. Mas é possível atenuar este processo se começarmos
a reduzir a emissão de gases de efeito estufa o quanto antes. Quais são as
origens do aquecimento global e seus efeitos sobre o clima? Que impactos as
mudanças climáticas têm na produção de alimentos e de energia? Quais as
repercussões no Brasil? Essas e outras questões cruciais são abordadas neste
livro, que discute também as medidas a serem adotadas para tentar mitigar
esses efeitos.
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A Índia na ordem global
COLEÇÃO FGV DE BOLSO. SÉRIE ENTENDA O MUNDO
Oliver Stuenkel (Coord.)
I S BN 9788522514625 . 1 0 4 PÁ GI NA S . R$ 22,00

A ascensão da Índia constitui uma das histórias mais fascinantes e mais
importantes das últimas duas décadas. Junto com o caso da China, simboliza a
mudança fundamental de poder em direção à Ásia. Embora muitos reconheçam
a recém-descoberta importância da Índia, o país permanece um dos atores
mais incompreendidos da comunidade internacional. Atualmente, não existe
desafio global, sejam as mudanças climáticas, seja a proliferação nuclear ou
a redução da pobreza, que possa ser enfrentado com êxito sem a contribuição
e o engajamento ativos da Índia. A necessidade de se entender a perspectiva
indiana nunca foi maior. Neste volume, cinco dos principais pensadores da
Índia — Nehru, Mohan, Das, Varshney e Menon — discutem a ascensão
indiana e suas implicações para o futuro da política global. O volume analisa as
estratégias da diplomacia indiana, seus principais desafios domésticos, assim
como seu relacionamento com instituições e normas internacionais. Trata-se
de uma leitura obrigatória para todos aqueles interessados em entender a
complexa transição de poder que o mundo vive nos dias de hoje.

Brasil-Estados Unidos:
desencontros e afinidades
Coleção fgv de bolso . série entenda o mundo
Monica Hirst
isbn 8522507317 . 244 páginas . R $ 22, 00

Este livro apresenta os principais temas das relações entre o Brasil e os Estados
Unidos do século XX aos dias de hoje. O leitor acompanhará as principais fases
do vínculo entre as duas nações, numa trajetória que inclui momentos
de aliança, alinhamento, autonomia, ajustamento e afirmação.

Campanha permanente:
o Brasil e a reforma do Conselho
de Segurança da ONU
Coleção fgv de bolso . série entenda o mundo

Azeredo da Silveira: um depoimento

João Augusto Costa Vargas

Matias Spektor (Org.)

isbn 9788522508532 . 132 páginas . R $ 22, 00

isbn 9788522508341 . 4 0 0 páginas . R$ 71,00

Antônio Francisco Azeredo da Silveira, ministro das Relações Exteriores entre
1974 e 1979, durante o governo do general Ernesto Geisel, operou uma das
transformações mais profundas no comportamento internacional do Brasil, com
uma política externa ambiciosa e ousada. Este depoimento inédito, gravado
entre 1979 e 1982, ilustra a força, a vivacidade e as contradições
do pensamento de um homem obcecado por política internacional.
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Este livro sustenta que as origens do pleito brasileiro são mais profundas e
mais antigas. Postula que a campanha brasileira por um assento permanente
no Conselho de Segurança das Nações Unidas não é uma busca obstinada de
prestígio, podendo ser melhor compreendida como uma tentativa de lograr um
papel institucional mais forte e formal no gerenciamento da ordem internacional.
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Geopolítica da África
Coleção fgv de bolso . série entenda o mundo
Philippe Hugon
isbn 9788522507818 . 167 páginas . R $ 22, 00

Ditaduras contemporâneas
Coleção fgv de bolso . série entenda o mundo
Maurício Santoro
I S BN 9788522509652 . 1 4 0 páginas . R$ 22,00

Entre 1989 e 1991 a História acabou, ou assim nos foi dito, e o mundo
convergiria na direção da democracia. Mas 20 anos após a queda do Muro de
Berlim e em meio ao turbilhão da Primavera Árabe, as ditaduras continuam a ser
parte importante da vida política global. Por que os regimes autoritários persistem,
mesmo diante de forças liberalizantes como as novas tecnologias de informação,
mais interdependência econômica internacional e populações melhor educadas,
com expectativas amplas?
Este livro examina ditaduras na Ásia, África e América Latina e temas como o
papel do nacionalismo e do fundamentalismo religioso na sustentação ideológica
de regimes autoritários. Discute o desempenho econômico muito diverso de vários
tipos de ditaduras — do crescimento acelerado da China ao colapso da Coreia do
Norte e do Zimbábue, e se a riqueza do petróleo é uma maldição que impede o
desenvolvimento da democracia.
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Qual o lugar da África nas relações internacionais? De que forma este
continente imenso se relaciona com o resto do mundo? A África continua à
margem do sistema internacional ou é uma região emergente em vias de
transformação? Este livro introduz o leitor às riquezas e complexidades do
mundo africano. Para isso oferece uma narrativa que vai da história pré-colonial
aos dias de hoje, enfatizando a multiplicidade de espaços, povos e costumes
africanos. Também discute formas de colonialismo antigas e modernas e põe
em perspectiva a função da comunidade internacional na vida da África.

O instituto Rio Branco e a diplomacia
brasileira: um estudo de carreira
e socialização
Cristina Patriota de Moura
isbn 8522506132 . 136 páginas . R $ 23, 00

Este livro revela o que acontece com aqueles que ingressam na carreira
diplomática, em seus primeiros momentos na instituição que detém o
monopólio legítimo de definição da profissão no Brasil.
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Obama e as Américas
Coleção de Bolso . Série Entenda o mundo
Abraham Lowenthal, Laurence Whitehead
e Theodore Piccone (orgs.)
isbn 9788522509386 . 212 páginas . R $ 22, 00

O que a China quer?
COLEÇÃO FGV DE BOLSO . SÉRIE ENTENDA O MUNDO
Dani Nedal e Matias Spektor (Orgs.)
isbn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8 2 9 7 . 136 páginas . R$ 22,00

Em linguagem clara e acessível, o livro oferece interpretações sofisticadas
sobre o impacto da China nas relações internacionais do século XXI. Alguns
dos maiores especialistas no tema debatem as fontes do poder chinês, suas
estratégias na Ásia, seu engajamento com normas internacionais e o papel da
China na construção da ordem global. Trata-se de uma leitura obrigatória para
todos aqueles interessados em entender a complexa transição de poder que o
mundo vive nos dias de hoje.

Logo depois de sua posse, em janeiro de 2009, Barak Obama prometeu
uma “nova era de parceria” entre Estados Unidos e as Américas. Qual é
o estado das relações entre Washington e o Continente? Quais foram os
sucessos e fracassos? É possível construir um modelo de gestão regional
que seja produtivo para todos? Este livro reúne artigos de alguns dos maiores
especialistas contemporâneos sobre o tema e oferece um novo olhar sobre as
relações entre América Latina e seu vizinho ao Norte. Trata-se de um estudo
profundo das estratégias de política externa dos principais atores regionais, que
oferece a primeira explicação sistemática para seus altos e baixos ao longo dos
últimos quatro anos.

Os Brics e a ordem global
Coleção fgv de bolso . série entenda o mundo
Andrew Hurrell, Maria Regina Soares de Lima,
Monica Hirst, Neil MacFarlene, Amrita Narlikar e
Rosemary Foot
isbn 9788522507184 . 168 páginas . R $ 22, 00

Até que ponto Brasil, Rússia, Índia e China podem funcionar como novos pilares da
ordem global? Este livro examina as estratégias de política externa dos chamados
Brics, dando atenção especial às suas relações com os Estados Unidos.
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Política externa e poder militar no Brasil:
universos paralelos
Coleção fgv de bolso . série entenda o mundo
João Paulo Soares Alsina Júnior
isbn 9788522507528 . 1 6 0 páginas . R$ 22,00

O Brasil precisa de uma política de defesa? Para que fins? Qual deve ser a
relação entre defesa e política externa e quais as dificuldades de articulação
entre estas? Neste livro, o autor busca oferecer respostas para estas e outras
perguntas, vistas como centrais ao debate político e acadêmico sobre um tema
tão relevante, porém pouco explorado.

Teoria e políticas de integração
na União Europeia e no Mercosul
Manuel Carlos Lopes Porto e Renato Galvão Flôres Jr.
isbn 8522505179 . 4 2 0 páginas . R$ 40,00

Na Europa e no Cone Sul o tema integração tem gerado grandes polêmicas.
Esta obra é de grande interesse para leitores nas áreas de direito, economia,
relações internacionais, ciência política e história.
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Ação social das empresas privadas:
como avaliar resultados?
A metodologia EP2ASE
Maria Cecília Prates Rodrigues
i s bn 8522505152 . 1 9 2 pá gi na s . R$ 30,00

Gestão de ONGs:
principais funções gerenciais
Coleção FGV Prática
Fernando Guilherme Tenório (Org.)
isbn 9788522506996 . 128 pág ina s . R $ 33, 00

De nada adianta às empresas desenvolver ações sociais sem que seus
resultados sejam avaliados. Este livro apresenta uma inovadora metodologia
de avaliação das iniciativas sociais das empresas, mostrando sua aplicação a
um caso concreto e discutindo o estágio atual das ações sociais empresarias.
Uma leitura imprescindível, não só para os executivos responsáveis pelo
desenvolvimento de programas de responsabilidade social, mas para todos os
que desejam um Brasil mais justo.

Este livro tem como preocupação central conscientizar os membros das ONGs
sobre a necessidade de dominar novos instrumentos de gestão.

Gestão social: metodologia, casos
e práticas
Gestão ambiental empresarial

Coleção FGV Prática

PUBLICAÇÕES FGV ONLINE

Fernando Guilherme Tenório (Coord.)

Ricardo Luiz Peixoto de Barros

isbn 9788522506231 . 135 pág ina s . R $ 30, 00

ISBN 9788522513413 . 2 0 8 pá gi na s . R$ 39,00

A partir do final da década de 1980, a conflitante relação entre as atividades
produtivas e as questões ambientais modificou-se substancialmente. O
antagonismo entre crescimento econômico e proteção ambiental - traduzido
em uma visão meramente desenvolvimentista de curto prazo - transformouse em um novo relacionamento, marcado pela parceria entre os interesses
econômicos e os interesses ambientais, em busca do desenvolvimento
sustentável. Nesse contexto, em Gestão ambiental empresarial, além dos
problemas ambientais oriundos das ações das empresas, discutiremos a
importância dos sistemas de gestão ambiental como ferramentas estratégicas
para a criação do desenvolvimento sustentável. Sendo assim, o objetivo
deste livro é analisar a relação entre as atividades produtivas e as questões
ambientais, identificando, nos atuais sistemas de gestão ambiental, a
articulação entre os interesses econômicos e ambientais, direcionada para o
desenvolvimento sustentável.
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Este livro tem o objetivo de propiciar ao público textos simples e didáticos de
áreas diversas das ciências sociais. A obra é um importante instrumental para
os gerentes sociais e profissionais interessados em se capacitar para atender à
demanda de seus “clientes”, sempre empregando instrumentos efetivos para a
prática da gestão social.
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Responsabilidade social empresarial:
teoria e prática
Coleção FGV Prática
Fernando Guilherme Tenório (Org.)
isbn 8522504857 . 260 página s . R $ 32, 00

Introdução à avaliação de programas
sociais
Coleção FGV Prática
Ignacio Cano
i s bn 8 5 2 2 5 0 3 7 9 6 . 120 pá gi na s . R$ 31,00

Existe uma grande distância entre a importância dos programas sociais e a
avaliação efetiva que a sociedade faz dos resultados obtidos. As avaliações
mais importantes são aquelas que buscam saber se os resultados esperados
são realmente conseguidos, isto é, se as pessoas se educam mais, se a saúde
melhora, se a violência diminui e se os gastos não foram excessivos.
Este livro apresenta metodologias para avaliação que combinam a firmeza
no uso de conceitos lógicos com a sensibilidade para as questões sociais
e filosóficas que cercam o tema. E mostra como avaliar os resultados dos
programas sociais especialmente na área educativa.

Responsabilidade social e ética
em organizações de saúde
Publicações FGV Management . Série Gestão em saúde
Tania Regina da Silva Furtado, Gilberto Alves dos
Santos, Paulette Albéris Alves de Melo e Ricamar
Peres de Brito Fernandes Maia
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8 6 2 4 . 148 pá gin as . R$ 29,00

As sociedades contemporâneas já estão reconhecendo a
responsabilidade social como valor permanente. E a responsabilidade
social empresarial tornou-se um fator de avaliação e preferência para
investidores e consumidores.
Este livro oferece uma visão crítica do tema, esclarecendo conceitos e
analisando sua aplicação em quatro estudos de caso.

Responsabilidade socioambiental
PUBLICAÇÕES FGV ONLINE
Haroldo Mattos de Lemos
ISBN 9788522513161 . 228 pá gina s . R $ 42, 00

Este livro analisa os grandes desafios para a obtenção do
desenvolvimento sustentável. Para isso, os principais problemas
ambientais foram mapeados, enfocando os acordos multilaterais que
tentam minimizar seu impacto.
A obra trata da responsabilidade socioambiental das empresas,
considerando as expectativas das diferentes partes interessadas em sua
administração estratégica e analisando os indicadores que dão suporte
aos processos de gestão empresarial.

O objetivo deste livro é contribuir para a ampliação do campo de percepção e
de consciência crítica dos gestores de saúde, dos líderes empresariais e dos
estudiosos sobre o papel da responsabilidade social e ética nas organizações
do setor.
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A banalização da injustiça social
Christophe Dejours
i s bn 8 5 2 2 5 0 2 6 6 8 . 160 pá gi na s . R$ 40,00

A dialética da pós-modernidade:
a sociedade em transformação
Euripedes Falcão Vieira e Marcelo Milano
Falcão Vieira

Vivemos uma guerra ‘econômica’ na qual estão em jogo a sobrevivência das
nações e a garantia da liberdade. É em nome dessa justa causa que se utilizam,
no mundo do trabalho, métodos cruéis contra os cidadãos, a fim de excluir
os que não estão aptos para o combate. Nessa guerra o fundamental não é
o equipamento militar ou o manejo das armas, mas o desenvolvimento da
competitividade. Este livro tem como questão central as ‘motivações subjetivas
da dominação’: por que uns consentem em padecer sofrimento, enquanto
outros consentem em infligir tal sofrimento.

isbn 8522504903 . 192 pág in as . R $ 32, 00

A pós-modernidade não trouxe as benesses esperadas para nossa época.
As inovações e mudanças estão longe de produzir cenários de progresso, de
convivência pacífica e de justiça social para a maioria da população. O mundo
está em conflito político, econômico e social.
Este livro analisa o complexo fenômeno da pós-modernidade, abrindo caminho
a novos debates sobre a transformação da sociedade e do homem.

A construção da sociedade do trabalho
no Brasil
Adalberto Moreira Cardoso
i s bn 9788522508174 . 4 6 4 pá gi na s . R$ 60,00

A invenção da favela:
do mito de origem à favela.com
Licia do Prado Valladares
isbn 8522505330 . 204 pág in as . R $ 28, 00

O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e há muitas décadas,
para não dizer séculos. As idas e vindas de nosso desenvolvimento
econômico explicam parte desse fenômeno, mas não tudo. A persistência
das desigualdades no tempo exige um olhar multidisciplinar. Em diálogo com
a historiografia e lançando mão de pesquisas originais, Adalberto Cardoso busca
respostas menos diretas, ou menos triviais, ao problema das desigualdades na
sociedade brasileira. O resultado é uma investigação sobre a persistência secular
das desigualdades, uma análise abrangente e inovadora, que certamente abrirá
novas perspectivas ao estudo de um tema que permanece na ordem do dia das
políticas públicas no Brasil.
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Este livro propõe uma “sociologia da sociologia” da favela carioca, cobrindo
desde seu mito de origem até o momento presente de espaço-problema
e favela virtual. Licia do Prado Valladares analisa as múltiplas imagens e
representações que a favela suscita há um século, transformadas em “dogmas”
pelas ciências sociais. Uma contribuição à história das favelas e das ciências
sociais no Brasil.
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América Latina no século XXI: em direção
a uma nova matriz sociopolítica
Cultura é patrimônio: um guia

Manuel Antonio Garretón, Marcelo Cavarozzi,
Peter S. Cleaves, Gary Gereffi e Jonathan Hartlyn

Lúcia Lippi Oliveira

i s bn 8522506027 . 1 5 6 pá gi na s . R$ 30,00

isbn 8522506582 . 192 pág ina s . R $ 38, 00

Resultado da colaboração multidisciplinar e multinacional de cinco especialistas
na área, esta é uma das obras mais completas sobre as transformações da
sociedade latino-americana.

Conversando com...
Celso Corrêa Pinto De Castro, Cpdoc, Lucia Maria
Lippi Oliveira e Marieta De Moraes Ferreira
ISBN 8522504334 . 2 2 0 pá gi na s . R$ 42,00

“Ao redigir um guia sobre cultura e patrimônio estou apresentando o caminho
que já percorri, sinalizando os marcos que considero relevantes, apontando as
trilhas mais conhecidas, mencionando os trajetos que ainda merecem novas
explorações. Apresento, assim, minha leitura dessa história da cultura e do
patrimônio no Brasil. Faço isso porque acredito na importância de divulgar
conhecimentos e interpretações. Eles podem nos ajudar a pensar o Brasil.”
Lúcia Lippi Oliveira

Diásporas e deslocamentos
Este livro reúne entrevistas com alguns dos mais importantes historiadores
e cientistas sociais das últimas décadas. Nelas são explorados momentos
de suas histórias de vida; como fizeram suas escolhas profissionais; as
motivações que os levaram a tal escolha; os personagens que os influenciaram
intelectualmente; as avaliações sobre normas e valores seguidas em seus
ofícios.

Paulo César Silva De Oliveira, Shirley De Souza
Gomes Carreira (orgs.)
ISBN 9788522514991 . 220 pá gina s . R $ 29, 00

Aos temas da diáspora e do deslocamento esta coletânea vem se somar, pois
é resultado de um esforço conjunto de pesquisadores heterogêneos, porém
irmanados pelo desejo de questionar a condição dos sujeitos do e no mundo
contemporâneo. O leitor desta obra será o melhor propagador das ideias em
debate, pois é a esse destinatário desconhecido que os textos aqui reunidos
se destinam, com seu caráter ambíguo, paradoxal, fruto de sua intrínseca
destinação: ser ponte e travessia.
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Ensaios de sociologia do mercado de
trabalho brasileiro
Adalberto Moreira Cardoso
ISBN 9788522512966 . 2 6 4 pá gi na s . R$ 39,00

Futebol por todo o mundo:
diálogos com o cinema
Victor Andrade de Melo e Marcos Alvito (Orgs.)
isbn 852250556X . 148 pág in as . R $ 28, 00

Este livro tem pretensões teóricas ambiciosas. Os cinco capítulos testam
hipóteses controversas e inovadoras de dimensões centrais do funcionamento
do mercado de trabalho no Brasil. Concebido no momento de ápice da euforia
internacional (e também doméstica) sobre o “Brasil emergente”, o texto exercita
certo ceticismo metodológico que, com o desenrolar da crise iniciada em 2008,
ora instalada no coração da próspera Europa, revelou-se oportuno e, mesmo,
adequado.

Este livro explora as relações entre esporte e sociedade através do futebol, em
um diálogo prazeroso com o cinema. São sete filmes - documentários e de
ficção, grandes sucessos de Hollywood e obras alternativas -, que oferecem
ao leitor uma excelente oportunidade de perceber melhor os sentidos e
significados desse fascinante esporte.

Entre a lei e a ordem
Arthur Trindade Maranhão Costa
i s bn 8522504849 . 2 2 0 pá gi na s . R$ 36,00

História urbana: memória, cultura
e sociedade
Gisele Sanglard, Carlos Eduardo Moreira De Araújo,
Jose Jorge Siqueira (orgs.)
ISBN 9788522513314 . 368 pág ina s . R $ 52, 00

A violência policial é um problema grave e complexo, demandando
mecanismos de controle efetivos da atividade dos agentes da lei. Este livro
analisa as polícias do Rio de Janeiro e de Nova York, seu relacionamento com
a sociedade e os respectivos processos de reforma. E mostra como diferentes
combinações entre a sociedade civil, a sociedade política e as polícias podem
favorecer ou dificultar a adoção desses mecanismos.
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Palco de conflitos de classe, festividades, trocas culturais, manifestações e
lembranças, a cidade aqui discutida é o espaço de disputas e do cotidiano das
sociedades. Este livro propõe uma leitura da cidade — e de sua história — a
partir da análise múltipla da história social da cultura.
Cultura urbana e política, religiosidade, relações de poder, história social do
trabalho e identidade são alguns dos temas explorados por pesquisadores
de diversas instituições de ensino e pesquisa do país, que têm em comum o
compromisso com uma história plural.
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Homicídios no Brasil
Marcus Vinicius Gonçalves da Cruz e Eduardo
Cerqueira Batitucci (Orgs.)
i s bn 8 5 2 2 5 0 6 2 2 1 . 252 pá gi na s . R$ 40,00

Interpretando a modernidade:
imaginário e instituições
José Maurício Domingues
isbn 8522503931 . 340 pág ina s . R $ 55, 00

Por que são tão comuns as mortes violentas entre os jovens? Quais os padrões
de homicídios em estados como os do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas
Gerais e nas diversas regiões do Brasil? Quem são as vítimas? Quais os grupos
de risco? Usar as Forças Armadas na segurança pública seria uma solução?
Alguns dos principais pesquisadores nacionais e estrangeiros estão reunidos
nestes livros para discutir faces do homicídio, trazendo dados e visões
importantes para entendermos este fenômeno que vem preocupando cada vez
mais a sociedade brasileira.

Igualdade e meritocracia: a ética do
desempenho nas sociedades modernas
Lívia Barbosa

O autor, neste livro, discute as noções de liberdade, igualdade, solidariedade
e responsabilidade, articuladas com seus contrapontos de dominação,
desigualdade, descaso e temeridade, entre outros, buscando contribuir para o
debate dos rumos da modernidade - globalmente e, em especial, entre nós.

Liberdade, um problema do nosso
tempo: os sentidos de liberdade para
os jovens no contemporâneo
Amana Mattos
ISBN 9788522512836 . 272 pá gina s . R $ 40, 00

i s bn 8522502943 . 2 1 6 pá gi na s . R$ 38,00

O Brasil é um país meritrocrático? Que valor atribuímos ao desempenho
individual? Por que a avaliação de desempenho é tema tão traumático entre
nós? Por que percebemos um mecanismo social negativo na competição?
É na discussão desses temas que reside a importância deste trabalho original
de Lívia Barbosa.
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A palavra liberdade evoca ideias de felicidade, de direitos. Mas ela provoca,
acima de tudo, conflitos. Esses embates podem ficar restritos às relações
íntimas ou ocorrer entre pessoas desconhecidas. E podem ser atravessados
por relações de opressão, em que certas posições são tidas como ilegítimas
ou incapazes para o exercício da liberdade. Em todas essas situações, a
tensão, e não a harmonia; o dissenso, e não o consenso; o incômodo, e não a
conformidade marcam a experiência de liberdade.
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Mercados de trabalho e oportunidades
Nadya Araujo Guimarães, Adalberto Cardoso, Peter
Elias e Kate Purcell

Não matarás: desenvolvimento,
desigualdade e homicídio

i s bn 8522506930 . 4 0 0 pá gi na s . R$ 59,00

Gláucio Ary Dillon Soares
isbn 8522506663 . 200 pág in as . R $ 43, 00

Especialistas do Brasil e da Grã-Bretanha trazem uma visão inovadora sobre
o modo pelo qual as sociedades britânica e brasileira experimentaram a
mesma conjuntura econômica internacional e, a partir dela, desenvolveram
diferentes padrões de reestruturação de suas empresas, de gestão das
relações de trabalho, de distribuição de oportunidades ocupacionais e das
chances de mobilidade entre seus cidadãos.

Mudança provocada: passado e futuro
no pensamento sociológico brasileiro

Gláucio Ary Dillon Soares analisa o homicídio numa perspectiva histórica e
comparada: no Brasil e no mundo, através dos tempos. Utilizando diferentes
pontos de vista teóricos e metodológicos, ele correlaciona essas mortes
violentas com variáveis econômicas, culturais, demográficas e sociais:
desenvolvimento econômico e social, urbanização, metropolização, favelas,
migrações, densidade demográfica, idade, raça, gênero, estrutura da família,
religião e religiosidade. A contribuição das políticas públicas, as teorias
mais comuns e as questões metodológicas, inclusive a qualidade dos dados
disponíveis, também passam pelo crivo analítico do autor.

Glaucia Villas Bôas
i s bn 8522505616 . 1 8 0 pá gi na s . R$ 32,00

O Bolsa Família e a social-democracia
COLEÇÃO FGV DE BOLSO – SÉRIE SOCIEDADE & CULTURA
Débora Thomé
ISBN 9788522513789 . 160 pág ina s . R $ 22, 00

A complexidade da vida social impõe ambivalências e ambigüidades - desejase a mudança em algumas esferas da vida e anseia-se pela permanência em
outras. As visões do passado e as imagens do futuro são formas de controle
político e social da vida das coletividades e da ordem social. Os ensaios
contidos neste livro pautam-se pela tensão entre as visões do passado e as
imagens do futuro, visões que ocuparam e ocupam a intelectualidade brasileira.
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Passados dez anos da criação do Bolsa Família, Débora Thomé apresenta nesta
obra as origens das políticas social-democratas no Brasil e no mundo.
Este livro resgata o fundamental papel da política, trazendo para o debate diversos
autores da literatura sobre a social-democracia e analisando como a política, por
meio de diferentes preferências, transfigura-se na política pública.
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O Brasil em evidência:
a utopia do desenvolvimento
Paulo Emilio Matos Martins e Oswaldo Munteal
(ORGS.)
ISBN 9788522509829 . 4 8 8 pá gin as . R$ 65,00

Este livro é resultado de um extenso e fecundo trabalho de discussão das ideias
de expressivos nomes do pensamento social brasileiro das décadas de 1940
a 1970. Em 37 textos de autores de várias instituições acadêmicas das cinco
regiões do país e de diferentes visões, a obra traz depoimentos sobre a vida e a
obra de 15 expressivos pensadores do Brasil do período denominado
desenvolvimentista, apresentados ao simpósio “O Brasil em evidência: a utopia
do desenvolvimento”, organizado por Paulo Emílio Matos Martins e Oswaldo
Munteal, no âmbito do Programa de Estudos de Administração Brasileira
(ABRAS) na Ebape/FGV, em 2008, em celebração ao centenário de nascimento
de Josué de Castro. Com o mesmo título do evento que o inspira, este livro
foca as obras de Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Guerreiro
Ramos, Milton Santos, Nelson Werneck Sodré, Octavio Ianni, do homenageado
Josué de Castro, de Paulo Freire e de Ruy Mauro Marini e Theotônio dos Santos
— formuladores da Teoria da Dependência.

O sociólogo e as políticas públicas:
ensaios em homenagem a Simon
Schwartzman
Felipe F. Schwartzman, Isabel F. Schwartzman, Luisa
F. Schwartzman e Michel L. Schwartzman (Orgs.)
isbn 8522507368 . 264 pág i na s . R $ 43, 00

Em homenagem aos 70 anos de Simon Schwartzman e inspirado nas ideias
e debates provocados pelo grande sociólogo, este livro reúne textos sobre os
métodos e objetos das ciências sociais, além de interessantes avaliações das
políticas públicas no Brasil.

O valor das intenções:
dádiva, emoção e identidade
O que é o Ministério Público?

Maria Claudia Coelho

COLEÇÃO FGV DE BOLSO . SÉRIE SOCIEDADE & CULTURA

isbn 8522505594 . 108 pág i na s . R $ 23, 00

Alzira Alves de Abreu
i s bn 9788522508303 . 1 2 4 pá gin as . R$ 22,00

Como você escolhe um presente? Este livro traz para debate a dádiva como
estratégia de construção de identidades e de expressões de emoções.
Qual é a importância do Ministério Público na nossa sociedade? Por que a
instituição adquiriu tanto sucesso, tornando-se, a partir da Constituição de
1988, um instrumento fundamental para a defesa do regime democrático?
Neste livro, a autora apresenta as origens e funções do Ministério Público da
Grécia antiga aos dias de hoje.
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Pensando com a sociologia
Coleção fgv de bolso . série sociedade e cultura

Políticas culturais no Brasil:
dos anos 1930 ao século XXI

João Marcelo Ehlert Maia e Luiz Fernando
Almeida Pereira

Coleção fgv de bolso . série sociedade e cultura

i s bn 9788522507405 . 1 3 2 pá gi na s . R$ 22,00

isbn 9788522507535 . 144 pág ina s . R $ 22, 00

Este livro oferece uma discussão contemporânea sobre o saber sociológico,
apresentando conceitos, temas e autores centrais. O leitor encontrará uma
introdução aos modos de pensar que caracterizam a imaginação da disciplina e
as diversas dimensões da pesquisa sociológica.

Lia Calabre

Embora a relação entre o Estado e a cultura seja muito antiga, é nova a ideia de
que a cultura é uma área que deva ser tratada sob a ótica das políticas estatais.
Este livro recupera a trajetória das ações públicas relativas à cultura no Brasil
dos anos 1930, período em que o país passou por uma série de transformações
(políticas, econômicas, urbanas e administrativas), ao século XXI, quando a
institucionalização da cultura nos níveis estadual e municipal foi ampliada.

Pobreza no Brasil: afinal de que se trata?
Sonia Rocha
i s bn 8522504237 . 2 4 4 pá gi na s . R$ 36,00

Segurança e cidadania:
memórias do Pronasci
Ângela Britto e Marieta de Moraes Ferreira (Orgs.)
isbn 9788522508471 . 516 pág ina s . R $ 68, 00

O leitor encontrará aqui um conjunto de informações que permitem
compreender melhor questões como a distribuição de renda, o funcionamento
do mercado de trabalho e concepção de políticas sociais.
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Apesar das transformações positivas por que tem passado nos últimos
anos, o Brasil ainda enfrenta desafios. E um dos mais complexos é o
problema da segurança pública. Este livro aborda a questão através do
resgate das memórias do Programa Nacional de Segurança com Cidadania
(Pronasci), iniciativa do Ministério da Justiça que busca articular políticas
de desenvolvimento social no combate à violência. Por meio de entrevistas,
o programa é observado pelo prisma tanto daqueles que o formularam e
implantaram quanto dos que são por ele beneficiados.
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Um nordeste em São Paulo: trabalhadores
migrantes em São Miguel Paulista
Paulo Fontes

Sociologia e educação física

isbn 8522506833 . 348 página s . R $ 57, 00

Mauricio Murad
i s bn 9788522507276 . 2 0 4 pá gin as . R$ 46,00

Este livro apresenta um painel vivo das lutas e desafios no cotidiano desses
trabalhadores, em casa, no trabalho, na rua e no lazer.
“Com um estilo claro, Murad faz um apanhado completo das principais obras
que se preocuparam em revelar os meandros que ligam cultura e atividade
esportiva.” Roberto DaMatta

Um século de favela
Marcos Alvito e Alba Zaluar (Orgs.)
isbn 8522502536 . 372 página s . R $ 52, 00

Três famílias: identidades e trajetórias
Luiz Fernando Dias Duarte e Edlaine
de Campos Gomes
i s bn 8522506981 . 3 1 6 pá gi na s . r$ 48,00

Um mergulho etnográfico e histórico em três redes familiares, revelando a
dinâmica entre gerações ao longo do século XX. A luta pela sobrevivência, a
identificação e solidariedade dentro da família, a preservação da casa familiar
de referência, a competição entre grupos de descendentes, a mobilidade
social de seus membros, os efeitos econômicos, políticos e religiosos sobre o
desenvolvimento das unidades domésticas: estas são algumas das dimensões
analisadas por Paulo Pontes nesta publicação.
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Caminhar por um século de favela é uma viagem pelo Rio. Conduzidos por Alba
Zaluar e Marcos Alvito, onze intelectuais lançam olhares diferenciados sobre as
favelas do Rio e suas representações, reconstituindo o movimento que vai da
exclusão do mapa oficial da cidade à apresentação da favela em folhetos de
propaganda turística.
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Destinos do turismo: percursos
para a sustentabilidade
Coleção fgv de bolso . série turismo
Helena Araújo Costa
ISBN 9788522512782 . 1 6 8 pá gi na s . R$ 22,00

Destinos turísticos são os lugares onde os viajantes querem chegar, mas
quais são, afinal, os destinos desses lugares? Quais problemáticas cercam a
condução dos destinos turísticos por um percurso mais sustentável?
Neste livro, Helena Araújo Costa analisa a interface entre turismo e
sustentabilidade, procurando mapear os principais desafios envolvidos nessa
complexa relação. Longe de ser estática, a ideia de sustentabilidade pode ser
entendida como um padrão de desenvolvimento que combina ao menos três
dimensões fundamentais: a econômica, a social e a ambiental. Assim, ela não
é um evento ou um atributo, mas um processo em permanente construção,
incompleto e sujeito a aperfeiçoamentos.

Gringo na laje: produção, circulação
e consumo da favela turística
Coleção fgv de bolso . série turismo
Bianca Freire-Medeiros
isbn 9788522507412 . 164 pág in a s . R $ 22, 00

Este livro trata de um fenômeno recente: a valorização da favela como mercado
turístico. Bianca Freire-Medeiros busca compreender os novos arranjos sociais
que permitem emoldurar, anunciar, vender e consumir a pobreza, atribuindo-lhe
um valor monetário.
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Observatório de Inovação do Turismo
Luiz Gustavo Medeiros Barbosa (Org.)
i s bn 9 7 8 8 5 2 2 5 0 7 2 2 1 . 424 pá gi nas . R$ 65,00

O turismo brasileiro, em toda sua diversidade, é o objeto deste livro, que traz a
contribuição dos profissionais reunidos em torno do Observatório de Inovação
do Turismo, da Fundação Getulio Vargas.
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Administração
A estratégia Romanov e os meninos-falcão:
encadeamento de elos de gestão
Luiz Fernando Da Silva Pinto

Cenários prospectivos: como construir um futuro melhor
Raul Jose Dos Santos Grumbach, Elaine Coutinho Marcial
ISBN 9788522509232 . R$ 33.00

Sinopse na página 10

I S B N 9 7 8 8 5 2 2 5 1 3 2 5 3 . R$ 2 2 .0 0

A reforma esquecida: orçamento, gestão pública
e desenvolvimento

Cidadania e desenvolvimento local: critérios de análise Vol.1
Fern and o Guilh erm e Tenori o
ISBN 9788522512492 . R$ 41.00		

Armando Santos Moreira Da Cunha, Fernando Rezende
I S B N 9 7 8 8 5 2 2 5 1 3 7 6 5 . R$ 42.00

Sinopse na página 8

Sinopse na página 10

Clima organizacional na administração pública

Mari a Ar lete Duarte De Ar a újo, Jomári a Mata Lima All ou fa , Dja l m a
		
Freir e Borges, An tôni o Sérgio Ar a újo Fern and es, Ande rs on L u i z
Aspectos comportamentais da gestão de pessoas
Rez end e Mól, Din ah Dos Santos Tinôc o
Neisa Maria Martins Da Cunha, Maria Elizabeth Pupe Johann, Ivanildo Izaias De
ISBN 9788522511228 . R$ 25.00
Macedo, Itamar Moreira, Denize Ferreira Rodrigues, Sylvia Constant Vergara
IS B N 9 7 8 8 5 2 2 5 1 2 0 1 0 . R$ 21.00

Sinopse na página 9

Sinopse na página 10

Como organizar e administrar uma cooperativa

		
Helnon De Oliv eir a Cr úz io
Atração e seleção de pessoas
Wa l nic e Ma ri a D a C osta D e Almeida, Reinaldo Faiss al, M árc ia Da Costa
F u rta d o D e Me ndo n ç a, Itamar M o reira, Antô nio Eug ênio Valverd e
M ari a ni Pa sso s , S y lvi a Co nstant Verg ara

ISBN 9788522509997 . R$ 23.00

Sinopse na página 10

I S B N 9 7 8 8 5 2 2 5 1 1 8 1 5 . R$ 21.00

Sinopse na página 9

Capacitação e desenvolvimento de pessoas
M ar a C e s á ri o P e r e ira Beck ert, Itamar M o reira, Luzia S antos Pac h ec o,
Anna C h e r u bina S c o fano , S ylvi a Co nstant Verg ara
9 7 8 8 5 2 2 5 1 1 8 2 2 . R $ 21.00

Sinopse na página 9

Cargos, carreiras e remuneração
Iêda Maria Vecchioni Carvalho, Itamar Moreira, Maria Zélia De Almeida Souza,
Sylvia Constant Vergara, Denise Lustri, Jorge L. Cunha Da Rocha
IS B N 9788522511839	R$ 21.00

Consultoria em gestão de pessoas
Iêda Mari a V ec c h ioni Carvalh o, Luiz A ugusto Mattana Da C os ta L e i t e ,
Itamar Moreir a, João Luiz Carvalh o Roc h a De Oliv eir a , R i ca rdo H e nry
Dias Roh m, Sylvi a Cons tant V ergara
ISBN 9788522511846 . R$ 21.00

Sinopse na página 11

Criação de novos negócios: gestão de micro e pequenas
empresas
Mari lia De Sant’ann a Fari a, Elio Takesh y Tac h iz awa
ISBN 9788522510115 . R$ 30.00

Sinopse na página 11

Sinopse na página 9
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Desenvolvimento de equipes

Estratégia de empresas

L u i z C a r l o s B e c ker Junio r, M aria Eug ênia Belczak Costa, Itamar
Mo r e ir a , An a Maria Vieg as Reis, Helena Co rrea To net, Sylvi a Cons tant
Vergara

Jami l Moysés Filh o, David Menez es Lobato, Itama r Mor e ir a , Mu ri l o
Ramos Alamb ert Rodrigues, Mari a Candida Sotel ino T orr e s , Sy lvi a
Cons tant V ergara

I S B N 9788522511853 . R$ 21.00

ISBN 9788522508990 . R$ 21.00

Sinopse na página 12

Sinopse na página 14

Dimensões funcionais da gestão de pessoas

Fábrica de software

Ma ri a T e r e s a C o rreia Co utinho , Silvi o Luiz Jo hann, I tamar Moreir a,
C l a u dio D e S o u z a Pereira, S andr a Reg ina D a Ro cha Pin to, Sylvi a
C o nsta n t V e r g a ra

Fern and o Guilh erm e Tenori o, Rogeri o Valle

I S B N 9788522512034 . R$ 21.00

Sinopse na página 12

El gerente ecualizador: estrategias de gestión en el sector
público
B i a n o r S c e l z a C avalcanti
I S B N 9788522512805 . R$ 29.00

Elites empresariais paulistas: depoimentos à FGV
FGV
I S B N 9788522511105 . R$ 40.00

Sinopse na página 12

ISBN 9788522512591 . R$ 28.00

Sinopse na página 14

Fundamentos de administração pública brasileira
Marc elo Douglas De Figueir edo Torr es
ISBN 9788522514465 . R$ 57.00

Sinopse na página 14

Fundamentos de exportação e importação no Brasil
Itamar Moreir a, Sylvi a Cons tant V ergara, Sh ir le y Y u ri ca K a n a m ori
Atsumi , Franç a. Ronaldo De, Gabriel Segalis
ISBN 9788522512188 . R$ 21.00

Sinopse na página 15

Empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios
Ta l e s Andr e a ssi , Itamar M o reira, Cristó vão P ereira De Souz a, Sylvi a
C o nsta n t V e r g a ra, Alivinio Almeida, Anto nio Andr é Neto
I S B N 9788522512898 . R$ 21.00

Sinopse na página 13

Estado e gestão pública: visões do Brasil contemporâneo
Eba p e - md - p e g s - da- Pa ulo M o tta, Pa ulo Emilio M ato s Martins, Oc tavi o
P e nna P i e r a n t i
I S B N 9788522510238 . R$ 26.00

Sinopse na página 13

Estado, democracia e administração pública no Brasil
Ma r c e l o D o u g l as D e Fig ueiredo To rres
I S B N 9788522510146 . R$ 28.00

Fundamentos do gerenciamento de projetos
José Fin oc c h io Juni or, Itamar Moreir a, Linc oln De Sou za F irmin o Da
Silva, Carlos Alberto Pereir a Soares, André Bitt e n cou rt Do Va l l e ,
Sylvi a Cons tant V ergara
ISBN 9788522508976 . R$ 21.00

Sinopse na página 15

Gerenciamento da comunicação em projetos
Margareth Fabíola Dos Santos Carn eir o, Luc io Edi C hav e s , I ta m a r
Moreir a, Gers on Pec h , Fern and o Henrique Da Silv e ir a Ne t o, Sy lvi a
Cons tant V ergara
ISBN 9788522511723 . R$ 21.00

Sinopse na página 15

Sinopse na página 13
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Gerenciamento de aquisições em projetos

Gerenciamento do tempo em projetos

L u c i o J o s é D ini z , J o sé Genaro Linhares Júnio r, Itamar M oreir a, Sylvi a
C o nsta n t V e r g a r a , D eana Weik ersheimer

André Baptis ta Barc a ui, Danubi o Bec ker Borb a, Itama r Mor e ir a ,
Rodrigo Barb osa Neves, Ivaldo Monteir o Da Silva, Sy lvi a C onsta n t
V ergara

I S B N 9788522513628 . R$ 21.00

ISBN 9788522511785 . R$ 21.00

Sinopse na página 15

Gerenciamento de custos em projetos
Fa r h a d Abd o l l a h ya n, M aria Christina Barbo sa D a Co sta, Itamar
M o r e ir a , S y lvia C o nstant Verg ara, Carlo s A ug usto D o rnellas Do
Na s c im e n t o , R o n a l d o M iranda P o ntes
IS B N 9788522511747 . R$ 21.00

Sinopse na página 17

Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às
estratégias de negócios
V ic tor Cla udi o Paradela, Ferr eir a, An toni o Alfredo De Me l l o F ort u n a ,
Elio Takesh y Tac h iz awa
ISBN 9788522510191 . R$ 36.00

Sinopse na página 16

Gerenciamento de pessoas em projetos
An a C l á u dia Trin t e n aro Ba umo tte, D o ris P ereira D ’alinc ourt Fons ec a,
I ta m a r Mo r e ir a , Pa u lo Pavarini Raj , La uro Henri q ue D e Carvalh o M. Da
S i lva , S y lvia C o nsta nt Verg ara
IS B N 9788522513703 . R$ 21.00

Sinopse na página 16

Sinopse na página 17

Gestão da cadeia de suprimentos
Br uno De Sousa Elia, Itamar Moreir a, Almir Garnier Sa n t os , Sy lvi a
Cons tant V ergara, Eduard o Magalh ães, Geraldo Pin t o
ISBN 9788522512928 . R$ 21.00

Sinopse na página 17

Gerenciamento de projetos

Gestão da qualidade

M ar c An t o nio Fa bra , Jo ao Ricardo Barro ca M endes, Itamar Moreir a,
Andr é B i t t e n c o u rt D o Valle, S ylvi a Co nstant Verg ara

Sérgio Roberto Leusin Am orim, Aglib erto Alves Ci erc o, I sna rd
Mars h all Juni or, Itamar Moreir a, Edmars on Bac elar Mota , A l e x a ndr e
Varand a Roc h a, Sylvi a Cons tant V ergara

I S B N 9788522508938 . R$ 21.00

ISBN 9788522512096 . R$ 21.00

Sinopse na página 16

Gerenciamento de riscos em projetos
I ta m a r Mo r e ir a , R o que Rabechini Junio r, Carlo s Alberto Corr êa Salles
J u nio r , A l o nso Ma z ini S o ler, Jo sé Ang elo Santo s D o Valle, Sylvi a
C o nsta n t V e r g a r a
IS BN 9788522511761 . R$ 21.00

Sinopse na página 16

Gerenciamento do escopo em projetos
L u í s C é s a r D e Mo u r a M enezes, Itamar M o reira, M ário Luis Sampaio
P e r e ir a , Ma u r o Afo nso S o tille, S ylvi a Co nstant Verg ara, Luiz Fern and o
D a S i lva X avie r
IS BN 9788522511778 . R$ 21.00

Sinopse na página 16

Sinopse na página 17

Gestão da qualidade e processos
Itamar Moreir a, Edmars on Bac elar Mota, Alexandre Va r a nd a R ocha ,
Sylvi a Cons tant V ergara, Isn ard Mars h all Juni or, Od a ir Me s qu i ta
Quin tella
ISBN 9788522512089 . R$ 21.00

Sinopse na página 18

Gestão de desempenho
Rodolfo Carlos Souz a Alves, Irene Badaró Mattos, I ta m a r Mor e ir a ,
Regin a Lúc ia Lemos Leite Sardinh a, V era Luc ia De Souza , Sy lvi a
Cons tant V ergara
ISBN 9788522511860 . R$ 21.00

Sinopse na página 18
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Gestão de desempenho: julgamento ou diálogo

Gestão de pessoas em saúde

V e r a L u c i a D e S o uza

An a Ligia Nunes Fin amor, Itamar Moreir a, V era Lu ci a De Sou za , Sy lvi a
Cons tant V ergara, Carm elita Seno Card eir a Alve s , Sol a n ge O l iv e ir a
Souto

I S B N 9788522510382 . R$ 19.00

Sinopse na página 19

Gestão de estoques
F e l ipe A c c i o ly, Antô nio D e Pádua Salmero n Ayres, Itamar Moreir a,
C e z a r S u c u pir a , S ylvi a Co nstant Verg ara
I S B N 9788522512201 . R$ 21.00

Sinopse na página 19

Gestão de instituições de ensino
R u i O tavio B e rn ardes D e Andr ade, Elio Takeshy Tachiz awa

ISBN 9788522511631 . R$ 21.00

Sinopse na página 20

Gestão de projetos
Aglib erto Alves Ci erc o, Joao Ric ard o Barr oc a M e nd e s , I ta m a r
Moreir a, Sylvi a Cons tant V ergara, André Soares Mon at, F e rna nd o Pa e s
Nasc im ento
ISBN 9788522512546 . R$ 21.00

Sinopse na página 20

I S B N 9788522509126 . R$ 22.00

Sinopse na página 19

Gestão de negócios sustentáveis
I ta m a r Mo r e ir a , S ylvi a Co nstant Verg ara, R ubens M az z ali, Eduard o
R o s a P e dr e ir a , Annibal S chleder
I S B N 9788522512874 . R$ 21.00

Sinopse na página 19

Gestão de negócios turísticos
Andr é C o e l h o
I S B N 9788522514342 . R$ 20.00

Sinopse na página 19

Gestao de operações de cambio
A l e xsa ndr a O l iv eira Berto lla, Gustavo Paiva Iamin,
Ma r c e l o F e rre ira Lima, S hirley Yurica Kanamo ri Atsumi
I S B N 9788522513093

Sinopse na página 20

Gestão de pessoas
Ma ri a E l i z a b e t h P upe Jo hann, Ivanildo Izaias D e M acedo, Itamar
Mo r e ir a , S y lvia Co nstant Verg ara, M aria Cris tina C. Cunh a
I S B N 9788522512454 . R$ 21.00

Sinopse na página 20

Gestão de redes: a estratégia de regionalização da política
de saúde
Assis Luiz Mafort Ouvern ey, Soni a Mari a Fleury T e ix e ir a
ISBN 9788522511037 . R$ 26.00

Gestão de riscos e prevenção de perdas: um novo
paradigma para a segurança nas organizações
José Luís Card oso Zami th
ISBN 9788522509256 . R$ 17.00

Gestão de vendas
José Luiz Meinberg, Itamar Moreir a, Luiz Carlos Da n ta s Pe ix ot o, E l s on
Ad alberto Teix eir a, Clá udi o José Tomanini, Sylvi a C onsta n t Ve r ga r a
ISBN 9788522511563 . .R$ 21.00

Sinopse na página 21

Gestão dos serviços em saúde
Itamar Moreir a, José Ferr eir a Dos Santos, An a M a ri a Se nn a , Edu a rdo
Santiago Spi ller, Sylvi a Cons tant V ergara, Josi e r Ma r qu e s Vi l a r
ISBN 9788522509140 . R$ 21.00

Sinopse na página 21

Gestão e liderança
Márc ia Da Costa Furtado De Mend onç a, Itamar Mor e ir a , Da m á ris Vi e ir a
Novo, Sylvi a Cons tant V ergara, Rosangela De Ca rva l ho
ISBN 9788522512218 . R$ 21.00

Sinopse na página 21
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Gestão estratégica
D avid Me n e z e s L o b at o , Itamar M o reira, M urilo Ramo s Alamb ert
R o drig u e s , Ma ri a C andid a S o telino To rres, Sylvi a Co nstant V ergara,
J ami l Mo y s é s F i l h o
I S B N 9788522512447 . R$ 21.00

Sinopse na página 22

Gestão estratégica da tecnologia da informação
I ta m a r Mo r e ir a , Ed uardo A ug usto D e Andr ade Ramo s, S y lvi a Cons tant
Ve r g a r a , L u i z An t o nio Jo ia, Cid Carvalho M iranda Junio r, André
An t u n e s N o g u e ir a D a Silva
IS B N 9788522512119 . R$ 21.00

Sinopse na página 22

Gestão estratégica de empresas
I ta m a r Mo r e ir a , S y lvi a Co nstant Verg ara, S alo mão Fridman, Pa ulo
M at t o s D e L e m o s , Fátima Reg ina D e To ledo Pinto
I S B N 9788522512560 . R$ 21.00

Sinopse na página 22

Gestão estratégica de pessoas
C a r l o s P inh e ir o D o s S anto s Basto s N eto , Itamar M o reira, Gerc in a
A lv e s D e O l ive ir a , Aristeu Co elho D a Silveira, Gilnei M o urão Teix eir a,
S y lvia C o nsta n t V e r g ara
I S B N 9788522511877 . R$ 21.00

Sinopse na página 22

Gestão estratégica de vendas
J o s é L u i z Me inbe r g , Itamar M o reira, S ylvi a Co nstant Vergara, Alfredo
B r av o , C l a u dio G o l dberg , Francis M artins
I S B N 9788522512553 . R$ 21.00

Sinopse na página 23

Gestão por competências e gestão do conhecimento
H u g o P e n a B r a ndã o , P edro Pa ulo Carbo ne, Jo ão Batista Diniz Leite,
I ta m a r Mo r e ir a , S y lvi a Co nstant Verg ara, Ro sa M aria D e Pa ula V ilh ena
9788522511884 . R$ 21.00

Sinopse na página 23

Gestão pública: democracia e eficiência - uma visão prática
e política
Ric ard o De Oliv eir a
ISBN 9788522511396 . R$ 27.00

Sinopse na página 24

Gestão social e gestão estratégica: experiências em
desenvolvimento territorial Vol.2
ISBN 9788522514533 . R$ 49.00

Sinopse na página 24

Liderança de equipes
Mary Suely Souz a Barr adas, Edna De Assunç ão Melo C he rni cha r o,
Itamar Moreir a, Damáris V ieir a Novo, Sylvi a Cons tant Ve r ga r a
ISBN 9788522512225 . R$ 21.00

Sinopse na página 25

Liderança e gestão de pessoas em ambientes competitivos
Franc is c o Rage Bittenc ourt, Mari a Eugêni a Belc z ak C os ta , I ta m a r
Moreir a, Helena Corr ea Tonet, Sylvi a Cons tant V erga r a , Vivi a n e
Nard uc c i Ferr az
ISBN 9788522512539 . R$ 21.00

Sinopse na página 25

Liderança e motivação
Marc elo Pomerani ec Carpilovs ky, V era Luc ia Dos San t os C ava l ca n t i ,
Regin a Ar c z yns ka Lago, Myri an Layr Monteir o Pereir a L u nd , I ta m a r
Moreir a, Sylvi a Cons tant V ergara
ISBN 9788522511891 . R$ 21.00

Sinopse na página 25

Logística em organizações de saúde
An tôni o De Pádua Salmeron Ayres, Br uno De Sousa El i a , I ta m a r
Moreir a, Sylvi a Cons tant V ergara, Geraldo Luiz De A l m e ida Pint o,
Rena ud Barb osa Da Silva
ISBN 9788522511655 . R$ 21.00

Sinopse na página 25

Manual de gestão hospitalar
Hain o Burm ester
ISBN 9788522514458 . R$ 42.00

Sinopse na página 26
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Modelos de gestão

Orçamento empresarial

An t o nio S e m e r a ro Rito Cardo so , Carlo s Jo sé Co rrêa, V ic tor Cla udi o
Pa r a d e l a , F e rre ira, Célio Francisco França, Itamar Moreir a, Sylvi a
C o nsta n t V e r g a ra

José Ma uro Bac ellar De Almeid a, Wash in gton Lui z F e rr e ir a , I ta m a r
Moreir a, Sylvi a Cons tant V ergara, Pedr o Leão Bisp o, I va n Pri col i C a lv o

I S B N 9788522509133 . R$ 21.00

Sinopse na página 26

ISBN 9788522512577 . R$ 21.00

Sinopse na página 29

Organizações inovadoras: estudos e casos brasileiros

Negociação

Jose Carlos Barbieri , Fgv-eaesp

I ta m a r Mo r e ir a , S o nia Lo pes D a Silva, Ing rid S to eck ic h t, Sylvi a
C o nsta n t V e r g a ra

ISBN 9788522509225 . R$ 25.00

I S B N 9788522512256 . R$ 21.00

Sinopse na página 27

Negociação e administração de conflitos
Gersem Martins De Andrade, Antônio André Neto, João Vieira De Araújo,
Eugenio Rodrigues Do Carvalhal, Itamar Moreira, Sylvia Constant Vergara
I S B N 9788522511792 . R$ 21.00

Sinopse na página 27

Outsourcing de TI: impactos, dilemas, discussões e casos
reais
Alberto Luiz Albertin , Fgv-eaesp, Otávi o Prósp er o Sa n che z
ISBN 9788522510801 . R$ 36.00

Sinopse na página 29

Pedro O Grande, czar da Rússia: o caçador do tempo
Luiz Fern and o Da Silva Pin to
ISBN 9788522513239 . R$ 22.00

Novas ideias em administração 3

Pesquisa para o planejamento: métodos & técnicas

Pa u l o R o b e rt o D e M endo nça M o tta, Ro berto D a Co sta Pim enta, Elain e
Ma ri a Tava r e s R o dri g ues

Manoel José De Mir and a Neto

I S B N 9788522510917 . R$ 35.00

Sinopse na página 28

O gerente equalizador: estratégias de gestão no setor
público
B i a n o r S c e l z a C avalcanti
I S B N 9788522509034 . R$ 29.00

Sinopse na página 28

O trigo, a água e o sangue: as raízes estratégicas do
ocidente

ISBN 9788522510405 . R$ 16.00

Sinopse na página 30

Planejamento e gestão estratégica
Itamar Moreir a, Sylvi a Cons tant V ergara, Pa ulo R ob e rt o B a l dn e r ,
Felip e Dec ourt, Hami lton Da Roc h a Neves
ISBN 9788522512263 . R$ 21.00

Sinopse na página 31

Planejamento e gestão estratégica em
organizações de saúde

L u i z F e rn a ndo D a Silva Pinto

Luiz Carlos Bec ker Juni or, Itamar Moreir a, Mari a C a ndida Sot e l ino
Torr es, Sylvi a Cons tant V ergara, Helio Nah men K e s t e l m a n , J a mi l
Moysés Filh o

I S B N 9788522510450 . R$ 64.00

ISBN 9788522511679 . R$ 21.00

Sinopse na página 29
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Plano de negócios
I ta m a r Mo r e ir a , H e lt o n Haddad Carneiro D a Silva, Sylvi a Cons tant
Ve r g a r a , J o s é Arn a ldo D eutscher, Guilherme Basto s, M arc o An toni o
Cunha
I S B N 9788522512522 . R$ 21.00

Sinopse na página 31

Reforma do Estado e contexto brasileiro:
crítica do paradigma gerencialista
Frederi c o Lustosa Da Costa
ISBN 9788522510740 . R$ 38.00

Responsabilização na reforma do sistema de sáude:
Catalunha e Brasil

Plano de negócios: um guia prático

Mari a Ar lete Duarte De Ar a újo

J o s é Arn a l d o D e u t s c her

ISBN 9788522510719 . R$ 38.00

I S B N 9788522509089 . R$ 26.00

Sinopse na página 32

Sinopse na página 33

Sagres: a revolução estratégica

Por uma nova gestão pública

Luiz Fern and o Da Silva Pin to

An a Pa u l a Pa e s D e Pa ula

ISBN 9788522513222 . R$ 30.00

I S B N 9788522510559 . R$ 25.00

Sagres: A strategic revolution

Sinopse na página 32

Projetos culturais: técnicas de modelagem
H e rma n o R o b e rt o T h iry- cherq ues
I S B N 9788522510542 . R$ 33.00

Sinopse na página 32

Qualidade e acreditação em saúde
I ta m a r Mo r e ir a , Ma rcus Vinicius Ro dri g ues, Sylvi a Co nstant V ergara,
L e o n a rd o J u s t in C a râp, Leo nardo D e Oliv eira El- warrack,
T h e l m a B at ta g l i a R e zende
I S B N 9788522511686 . R$ 21.00

Sinopse na página 32

Recrutamento e seleção por competências
I ê d a Ma ri a V e c c h i o ni Carvalho , Itamar M o reira, Antô nio Eugêni o
Va lv e rd e Ma ri a ni Pa sso s, Suzana Barro s Co rrêa Saraiva , Sylvi a
C o nsta n t V e r g a r a
I S B N 9788522512270 . R$ 21.00

Sinopse na página 33

Reforma do Estado e administração publica gerencial
L u i z C a r l o s B r e sse r Go nçalves Pereira, P eter Kevin Spink

Luiz Fern and o Da Silva Pin to
ISBN 9788522510511 . R$ 43.00

Sistemas de informações gerenciais em organizações
de saúde
Itamar Moreir a, André Bittenc ourt Do Valle, Sylvi a C onsta n t Ve r ga r a ,
Alexandre Furtado Do Am aral, Eduard o Pereir a Marqu e s ,
André Soares Monat
ISBN 9788522511709 . R$ 21.00

Sinopse na página 34

Técnicas de compras
Clélio Feres Monte Alto, Pa ulo Caetano Alves, Itama r Mor e ir a ,
An toni o Mend es Pin h eir o, Sylvi a Cons tant V ergara
ISBN 9788522512287 . R$ 21.00

Sinopse na página 34

Técnicas de vendas
Carlos Alberto Martins, Itamar Moreir a, Pedr o Henriqu e A lv e s
Do Couto Rib eir o, Arnaldo Sc h vartz er, Sylvi a Cons ta n t Ve r ga r a
ISBN 9788522512294 . R$ 21.00

Sinopse na página 34

I S B N 9788522510535 . R$ 35.00

Sinopse na página 33
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Teoria geral da administração

Antropologia

Ma r c e l o Mi l a n o Falcão Vieira, Leo nardo Vasco ncelos Cavalier
D a rbi l ly, G l a u c o D a Co sta Kno pp, Hyg ino Lima Ro lim, Janain a Mac h ado
S im õ e s

A experiência da fama

I S B N 9788522512669 . R$ 37.00

ISBN 9788522511334 . R$ 18.00

Sinopse na página 35

The “equalizer” manager - Structure and Action
in the Public Sector
B i a n o r S c e l z a C avalcanti
I S B N 9788522514298 . R$ 29.00

Vida psíquica e organização
Ma ri a Es t e r D e Freitas, Fernando Cla udio P restes Motta, Mari a C.
Cin t r a D o P r a d o Preste M o tta
I S B N 9788522512850 . R$ 23.00

171

Mari a Cla udi a Pereir a Coelh o

Antropologia das emoções
Mari a Cla udi a Pereir a Coelh o, Cla udi a Barc ellos R e ze nd e
ISBN 9788522509959 . R$ 15.00

Sinopse na página 38

Antropologia do consumo: casos brasileiros
Carm en Pir es Migueles
ISBN 9788522510085 . R$ 24.00

Cultura, consumo e identidade
Livia Barb osa, Colin Campbell
ISBN 9788522510108 . R$ 24.00

Sinopse na página 39

Família e envelhecimento
Clari c e Eh lers Peix oto
ISBN 9788522509553 . R$ 22.00

Família e individualização
Clari c e Eh lers Peix oto
ISBN 9788522511044 . R$ 13.00

Famílias em imagens
Clari c e Eh lers Peix oto, Bárb ara Copque, Gleic e M at t os L u z
ISBN 9788522513772 . R$ 27.00

Sinopse na página 39

Nobres e anjos: um estudo de tóxicos e hierarquia
Gilberto Cardoso Alves Velho
ISBN 9788522513277 . R$ 25.00

Sinopse na página 39
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Quilombos: identidade étnica e territorialidade
E li a n e C a n ta rin o O ’ D wyer
I S B N 9 7 8 8 5 2 2 5 1 0 7 5 7 . R$ 28.00

Arquivologia
A informação na internet: arquivos públicos brasileiros
Anna Carla Almeida Mariz

Religiões e homossexualidades
M ari a D a s D o r e s C a mpo s M achado , Fernanda D elvalhas Pic c olo
I S B N 9 7 8 8 5 2 2 5 1 0 7 3 3 . R$ 4 3 .0 0

Sinopse na página 40

ISBN 9788522514519 . R$ 28.00

Sinopse na página 44

Arquivologia e ciência da informação
Maria Odila Kahl Fonseca
ISBN 9788522510078 . R$ 16.00

Sinopse na página 44

Arquivos modernos: princípios e técnicas
Theodore Roosevelt Schellenberg
ISBN 9788522510061 . R$ 31.00

Sinopse na página 44

Arquivos permanentes: tratamento documental
Heloísa Liberalli Bellotto
ISBN 9788522510054 . R$ 31.00

Sinopse na página 44

Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos
Rosely Curi Rondinelli
ISBN 9788522509102 . R$ 26.00

Sinopse na página 45

O documento arquivístico ante a realidade digital:
uma revisão conceitual necessária
Rosely Curi Rondinelli
ISBN 9788522513802 . R$ 32.00

Sinopse na página 45

O legado dos congressos brasileiros de arquivologia
(1972-2000): uma contribuição para o estudo do cenário
arquivístico brasileiro
Mari z a Bottin o
ISBN 9788522513123 . R$ 28.00

Sinopse na página 45
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biografia

Ciência política

João Goulart - entre a memória e a história

A invenção do trabalhismo

Cpd o c , Ma ri e ta D e M o raes Ferreira

An gela Mari a De Castro Gomes

I SBN 9788522509027 . R$ 25.00

ISBN 9788522509065 . R$ 25.00

Sinopse na página 48

O mui desassossegado Senhor General: a vida
de José Inácio de Abreu e Lima
S e r g i o B r u ni

Sinopse na página 52

A utopia fragmentada: as novas esquerdas no Brasil
e no mundo na década de 1970
Mari a Pa ula Nasc im ento Ar a ujo
ISBN 9788522511297 . R$ 13.00

I SBN 9788522510863 . R$ 28.00

Sinopse na página 49

As ciências sociais e os espaços da política no Brasil
Igor Gastal Grill, Ernesto Seid l
ISBN 9788522514502 . R$ 40.00

Sinopse na página 52

Burocracia e política no Brasil: desafios para o Estado
democrático no século XXI
Fern and o Luiz Abr uc io, Mari a Rita Loureir o, Regina Si lvi a Pa che co
ISBN 9788522511259 . R$ 52.00

Sinopse na página 53

Caminhos cruzados: história e memória dos exílios latinoamericanos no século XX
Samanth a V iz Quadr at
ISBN 9788522511242 . R$ 43.00

Sinopse na página 53

Como o eleitor escolhe seu prefeito: campanha e voto nas
eleições municipais
An toni o Lavareda, Helc im ara Telles	
ISBN 9788522509492 . R$ 52.00

Sinopse na página 54

Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna
Princ eton University Press , Robert D. Putnam
ISBN 9788522510122 . R$ 37.00

Ditadura e democracia na América latina: balanço histórico e
perspectivas
Mari a Pa ula Nasc im ento Ar a ujo, Mari eta De Mora e s F e rr e ir a
ISBN 9788522511419 . R$ 33.00
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Estado e cidadania: Reflexões sobre as políticas públicas
no Brasil contemporâneo

Comunicação

Andr e a Mo r a e s A lv e s, Silvina V. Galizia, Alej andr a Pastorini

Comunicação em prosa moderna

I S B N 9788522511075 . R$ 35.00

Clá udi a Am orwim Garc ia, Eduard o Am orim Garc ia

Sinopse na página 55

Executivo e legislativo na nova ordem constitucional
Ar g e l ina C h e ib u b F i g ueiredo , Fernando D e M ag alhaes Papaterr a Limongi
I S B N 9788522511051 . R$ 13.00

Militares, democracia e desenvolvimento: Brasil e América
do Sul
M ari a C e l ina D a r a u jo
I S B N 9788522510931 . R$ 48.00

Sinopse na página 56

Política externa brasileira: as práticas da política e a política
das práticas

ISB N 9788522508914 . R$ 44.00

Sinopse na página 60

Comunicação empresarial
Mary Murash im a, Elis abeth Silveir a
ISBN 9788522509980 . R$ 53.00

Sinopse na página 60

Repórteres e reportagens no jornalismo brasileiro
Candic e V id al E Souz a
ISB N 9788522510726 . R$ 38.00

Sinopse na página 61

L e t i c i a P inh e ir o , C a rlo s M ilani
I S B N 9788522510573 . R$ 40.00

Sinopse na página 57

Segurança pública no Brasil: desafios e perspectivas
L u í s F l ávio S a p o ri
I S B N 9788522509058 . R$ 23.00

Sinopse na página 57

Sistemas eleitorais
J air o N i c o l a u
I S B N 9788522509867 . R$ 25.00

Sinopse na página 57

Transição em fragmentos: desafios da democracia no final
do século XX
Cpdo c
I S B N 9788522510641 . R$ 13.00
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Contabilidade e finanças
A Bolsa no bolso: fundamentos para investimentos em
ações
I l d a Ma ri a D e Pa iva Almeida S pritzer, M o ises Spritze r
I S BN 9788522513925 . R$ 15.00

Sinopse na página 64

Auditoria das demonstrações contábeis
J o s é C a r l o s O l iveira D e Carvalho , Anto nio M ig uel Fern and es, Itamar
Mo r e ir a , J o s e H ernandez Perez Junio r, Anto nio Ranh a, Sylvi a Cons tant
Vergara
I S BN 9788522511921 . R$ 21.00

Sinopse na página 64

Contabilidade financeira
Z u ing l i o J o s é B arro so Brag a, Atimo D e S o uza Co utinh o, Pa ulo Henrique
L o p e s D a F o nse c a, Clá udio D e Carvalho M atto s, Itamar Moreir a, Sylvi a
C o nsta n t V e r g a ra
I S B N 9 7 8 8 5 2 2 5 0 8877 . R$ 2 1 .0 0

Sinopse na página 64

Contabilidade para executivos
Andr é L u is F e rn andes Limeira, Itamar M o reira, Carlos Alberto Dos
S a n t o s S i lva , R a imundo N o nato So uza
RT1

Sinopse na página 64

Contabilização de ativos financeiros em participações
societárias
R i c a rd o L o p e s C ardo so , Itamar M o reira, Waldir Jo rge Ladeir a Dos
S a n t o s , S y lvia C o nstant Verg ara, Carlo s Vieira, Pa ulo Sérgio Mac h ado
I S BN 9788522511952 . R$ 21.00

Sinopse na página 65

Finanças corporativas
J o s é C a r l o s F r anco D e Abreu Filho , M arcus Vinicius Quin tella Cury,
D a nil o Ame ri o G onçalves, Itamar M o reira, Cristó vão Pereir a De Souz a,
S y lvia C o nsta n t Verg ara

Gestão contábil financeira
André Luis Fern and es Limeir a, Itamar Moreir a, Ca r l os A l b e rt o Dos
Santos Silva, Raim und o Nonato Souz a Silva
ISBN 9788522512584 . R$ 21.00

Sinopse na página 65

Gestão de custos
Fabi ano Sim oes Coelh o, Alfredo A ugusto Gonç alv e s Pint o, Andr é L u is
Fern and es Limeir a, Itamar Moreir a, Carlos Albert o Dos Sa n t os Si lva ,
Sylvi a Cons tant V ergara
ISBN 9788522511969 . R$ 21.00

Sinopse na página 65

Gestão de custos em saúde
Betovem Coura, Mauro Barros Dantas, Itamar Moreira, Alfredo Augusto
Gonçalves Pinto, Fernando Faria Salgado, Sylvia Constant Vergara
ISBN 9788522511624 . R$ 21.00

Sinopse na página 66

Gestao de finanças internacionais
Alex Sandro Monteir o De Moraes, Ivand o Silva De Fa ri a , R i ca rdo
Bord ea ux Rego, Carlos Alberto Dec otelli
ISBN 9788522513598

Sinopse na página 66

Gestão de operações de câmbio
Itamar Moreira, Sylvia Constant Vergara, Shirley Yurica Kanamori Atsumi,
Alexsandra Oliveira Bertolla, Gustavo Paiva Iamin, Marcelo Ferreira Lima
ISBN 9788522513093 . R$ 21.00

Sinopse na página 66

Gestão e planejamento de tributos
Flavi a De Almeid a V iv eir os De Castro, Itamar Mor e ir a , Arn a l d o Ma r qu e s
De Oliv eir a Neto, Rodolfo De Castro Sousa Filh o, Art u r Ant onio L e i t e
De Souz a Juni or, Sylvi a Cons tant V ergara
ISBN 9788522511976 . R$ 21.00

Sinopse na página 66

I S BN 9788522512065 . R$ 21.00

Sinopse na página 65
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Mercado de capitais

direito

L u i z C e l s o S i lva D e Carvalho , M yrian Layr M o nteiro P ere ir a Lund ,
I ta m a r Mo r e ir a , Cristó vão Pereira D e So uza, S ylvi a Co nstant V ergara

A obrigação como processo

I S B N 9788522512249 . R$ 21.00

Clóvis V. Do Couto E Silva

Sinopse na página 67

Os 12 mandamentos da gestão de custos
G e o r g e S . G u e rra L e o ne, Ro dri g o Jo sé Guerra Leo ne
I S B N 9788522513505 . R$ 30.00

Sinopse na página 67

Viabilidade econômico-financeira de projetos
I ta m a r Mo r e ir a , G o ret Pereira Pa ulo , Ricardo Bo rdea ux Rego, Sylvi a
H e l e n a C o nsta n t V e rg ara, Luis P érez Zo tes, Ilda M aria De Paiva
A l m e ida S pri t z e r
I S B N 9788522513611 . R$ 21.00

Sinopse na página 67

ISBN 9788522509249 . R$ 23.00

Sinopse na página 70

Acesso à justiça: uma análise dos Juizados
Especiais Cíveis no Brasil
Leslie Sh érida Ferr az
ISBN 9788522511280 . R$ 35.00

Sinopse na página 71

Administração pública gerencial
Joa quim Falc ão, Sérgio Guerr a, Rafael Almeid a
ISBN 9788522513529 . R$ 21.00

Sinopse na página 71

Aspectos jurídicos em saúde
Itamar Moreir a, Nayra Assad Pin to, Sylvi a Cons tant Ve r ga r a , Ma r cos
Cesar De Souz a Lima, Alin e Carac iki Mor uc c i Mac h ad o, E l i za b e t h
Teix eir a Martins
9788522511617 . R$ 21.00

Sinopse na página 71

Como decidem as cortes?: para uma crítica do direito
(brasileiro)
José Rodrigo Rodriguez
ISBN 9788522514182 . R$ 30.00

Sinopse na página 72

Como implementar a gestão em unidades judiciárias
Ma uri ti Maranh ao, Mari a Elis a Mac ieir a
ISBN 9788522511211 . R$ 25.00

Sinopse na página 72
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Direito administrativo contratual volume 1
J o a q u im Fa l c ã o , Sérg io Guerra, Rafael Almeida, Ro dri go V iann a

Integração normativa: o direito em um contexto
multicultural e multilíngue

I S BN 9788522512133 . R$ 21.00

Evandro Menez es De Carvalh o, Rosalind Gr eens t e in
ISBN 9788522513901 . R$ 38.00

Sinopse na página 72

Direito administrativo contratual volume 2

Sinopse na página 75

J o a q u im Fa l c ã o , Sérg io Guerra, Rafael Almeida, Ro dri go V iann a

Invasões urbanas: conflitos de direito de propriedade

I S BN 9788522512140 . R$ 21.00

Joa quim Falc ão

Sinopse na página 72

Direito e economia em dois mundos: doutrina jurídica e
pesquisa empírica

ISBN 9788522513215 . R$ 36.00

Sinopse na página 75

Pat ri c i a R e g ina Pinheiro Sampaio , Antô nio Jo sé M . P orto

Justiça, profissionalismo e política: o STF e o controle da
constitucionalidade das leis no Brasil

I S BN 9788522513895 . R$ 35.00

Fabi ana Luc i De Oliv eir a

Sinopse na página 73

Direitos autorais

ISBN 9788522510986 . R$ 43.00

Sinopse na página 76

S é r g i o B r a n c o , Pedro Paranag uá

Manual de Ongs: guia prático de orientação jurídica

I S BN 9788522509003 . R$ 19.00

Mari a Naz are Lins Barb osa, Carolin a Oliv eir a Sim a s Ma ga l ha e s

Sinopse na página 74

Direitos Humanos, Poder Judiciário e Sociedade

ISBN 9788522510276 . R$ 23.00

Sinopse na página 76

J o s é R i c a rd o C u nha

Meios alternativos de solução de conflitos

I S BN 9788522511136 . R$ 49.00

Dani ela Monteir o Gabb ay, Diego Falec k, Fern and a Ta rt u ce

Sinopse na página 74

Fundamentos de direito constitucional vol. 1
J o a q u im Fa l c ã o , Sérg io Guerra, Rafael Almeida
I S BN 9788522513536 . R$ 21.00

ISBN 9788522514632 . R$ 15.00

Sinopse na página 77

Mora e utilidade: os standards da utilidade no modelo
jurídico da mora do devedor
Cássio Cavalli

Sinopse na página 74

Fundamentos de direito constitucional vol. 2
J o a q u im Fa l c ã o , Sérg io Guerra, Rafael Almeida
I S BN 9788522513543 . R$ 21.00

ISBN 9788522510924 . R$ 19.00

Sinopse na página 77

Novas parcerias entre os setores público e privado vol.1
Joa quim Falc ão, Sérgio Guerr a, Rafael Almeid a, R odri go Vi a nn a

Sinopse na página 74

ISBN 9788522512157 . R$ 21.00

Sinopse na página 77
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Novas parcerias entre os setores público e privado vol.2
J o a q u im Fa l c ã o , S é rg io Guerra, Rafael Almeida, Ro dri g o V iann a

Três dimensões do cinema: economia, direitos
autorais e tecnologia

I S B N 9788522512164 . R$ 21.00

Ronaldo Lemos, Marília Mac iel, Carlos Affons o Pere ir a De Sou za
ISBN 9788522510634 . R$ 26.00

Sinopse na página 78
Sinopse na página 82

Ordem constitucional econômica
J o a q u im Fa l c ã o , S é rg io Guerra, Rafael Almeida
I S B N 9788522513550 . R$ 21.00

Sinopse na página 79

Os burocratas das organizações financeiras internacionais:
um estudo comparado entre o Banco Mundial e o FMI
F e l i c i a n o D e S á G u imarães
I S B N 9788522510832 . R$ 38.00

Sinopse na página 79

Poder Judiciário: novos olhares sobre gestão e jurisdição
J o s é R i c a rd o C u n h a
I S B N 9788522510788 . R$ 43.00

Sinopse na página 79

Regulação no Brasil: uma visão multidisciplinar
S é r g i o G u e rra
I S B N 9788522513888 . R$ 42.00

Sinopse na página 80

Transformações do Estado e do direito: novos rumos
para o poder judiciário - Vol. 1
S é r g i o G u e rra
I S B N 9788522508969 . R$ 28.00

Sinopse na página 81

Transformações do Estado e do direito: novos rumos
para o poder judiciário Vol. 2
S é r g i o G u e rra
I S B N 9788522510658 . R$ 35.00

Sinopse na página 82
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ECONOMIA
A agenda de competitividade do Brasil

Crise Global e o Brasil
Luiz Carlos Bresser-pereira
ISBN 9788522511198 . R$ 51.00

Regis Bonelli
I S BN 9788522511341 . R$ 56.00

Sinopse na página 86

A mundialização
Jean-pierre Paulet
I S BN 9788522509942 . R$ 15.00

Sinopse na página 86

A reinvenção do livre-comércio
Roberto Mangabeira Unger
I S BN 9788522511310 . R$ 43.00

Sinopse na página 86

Análise econômico-financeira de empresas

Sinopse na página 89

Democracia, mercado e estado: o B de Brics
Maria Rita Loureiro, Lourdes Sola
ISBN 9788522511150 . R$ 40.00

Sinopse na página 89

Depois da crise: a China no centro do mundo?
Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira
ISBN 9788522514472 . R$ 55.00

Sinopse na página 89

Disciplina fiscal e qualidade do gasto público: fundamentos
da reforma orçamentária
Ebape-pef-pro-proj Analise Orç Publico, Fernando Antonio Rezende Da Silva
ISBN 9788522510184 . R$ 30.00

Ueliton Tarcisio de Carvalho, Luiz Guilherme Tinoco Aboim Costa, Hiram De
Melo Gonçalves, Andréia Fátima Fernandes Limeira, Itamar Moreira, Sylvia
Constant Vergara

Doença holandesa e indústria

I S B N 9788522511914 . R$ 21.00

Luiz Carlos Bresser-pereira

Sinopse na página 87

Armadilha da renda média: visões do Brasil e da China Vol.1
Lia Valls Pereira, Fernando Veloso, Zheng Bingwen
I SBN 9788522514212 . R$ 42.00

ISBN 9788522511129 . R$ 51.00

Economia aplicada
Antonio Carlos Pôrto Gonçalves, Robson Ribeiro Gonçalves, Ruy Afonso
De Santacruz Lima, Virene Roxo Matesco, Itamar Moreira, Sylvia Constant
Vergara
ISBN 9788522512041 . R$ 21.00

Sinopse na página 87

Armadilha da renda média: visões do Brasil e da China Vol.2
Lia Valls Pereira, Fernando Veloso, Zheng Bingwen
I S BN 9788522514281 . R$ 42.00

Sinopse na página 88

Cenários econômicos e tendências

Sinopse na página 90

Economia aplicada: empresas e negócios
Virene Roxo Matesco, Itamar Moreira, Sylvia Constant Vergara, Ubiratan
Jorge Iorio, Mario Rubens De Mello Neto, Marcello Cunha Santos
ISBN 9788522511990 . R$ 21.00

Sinopse na página 90

Robson Ribeiro Gonçalves, Itamar Moreira, Murilo Ramos Alambert Rodrigues,
Sylvia Constant Vergara, Alexandre Pavan Torres, Nora Raquel Zygielszyper
I S BN 9788522512003 . R$ 21.00
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Economia empresarial

Orçamento e controle

Antonio Carlos Pôrto Gonçalves, Robson Ribeiro Gonçalves, Virene Roxo
Matesco, Itamar Moreira, Sylvia Constant Vergara, Nora Raquel Zygielszyper

José Mauro Bacellar De Almeida, Luis Limeira Dinoá, Washington Luiz Ferreira,
Itamar Moreira, Jose Carlos Sardinha, Sylvia Constant Vergara

I S B N 9788522512614 . R$ 21.00

ISBN 9788522511983 . R$ 21.00

Sinopse na página 91

Economia internacional
Robson Ribeiro Gonçalves, Mario Rubens De Mello Neto, Nora Raquel
Zygielszyper, Virene Roxo Matesco
9788522513574 . R$ 21.00

Sinopse na página 91

Ensaios IBRE de economia brasileira - 1
Armando Castelar Pinheiro, Regis Bonelli
I S B N 9788522514540 . R$ 37.00

Sinopse na página 92

Governo e crise: escolhas públicas no Brasil e no mundo,
2007-2011
Jorge Vianna Monteiro
I S B N 9788522511020 . R$ 43.00

Sinopse na página 93

Indústria e desenvolvimento regional no Rio de Janeiro
Robson Dias Da Silva
I S B N 9788522511006 . R$ 43.00

Sinopse na página 93

Sinopse na página 95

Perspectivas macroeconômicas: para entender a economia
hoje
Paulo Gala
ISBN 9788522510412 . R$ 15.00

Sinopse na página 96

Política monetária: ideias, experiências e evolução
José Júlio Senna
ISBN 9788522508952 . R$ 61.00

Sinopse na página 96

Reforma fiscal e equidade social
Fernando Rezende
ISBN 9788522512423 . R$ 26.00

Sinopse na página 96

Rio de Janeiro: um estado em transição
Armando Castelar Pinheiro, Fernando Veloso
ISBN 9788522512829 . R$ 60.00

Sinopse na página 97

O federalismo brasileiro em seu labirinto: crise e
necessidade de reformas
Fernando Rezende
I S B N 9788522514199 . R$ 32.00

Sinopse na página 95

O que esperar do Brasil?
Luiz Carlos Bresser-pereira
I S B N 9788522513819 . R$ 57.00

Sinopse na página 95
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Educação e psicologia

Filosofia

Como elaborar projetos de pesquisa: linguagem e método

Ética para executivos

Roberto Saraiva Kahlmeyer-mertens, Claudia Toffano Benevento Marques,
Fábio Do Nascimento Siqueira Da Silva, Mário Fumanga Dos Santos De Souza

Hermano Roberto Thiry-cherques

9788522510016 . R$ 21.00

Sinopse na página 100

9788522510221 . R$ 33.00

Sinopse na página 104

Como fazer monografia na prática

Indústria cultural: uma introdução

Gildasio Alvares Mendes Filho, Elio Takeshy Tachizawa

Rodrigo Duarte

9788522508907 . R$ 23.00

9788522510320 . R$ 15.00

Sinopse na página 100

Violão azul: modernismo e música popular
Santuza Cambraia Naves
9788522510849 . R$ 13.00

181

Sinopse na página 104

Pequena introdução à filosofia
Françoise Raffin
9788522510429 . R$ 15.00

Sinopse na página 105

Ser feliz hoje: reflexões sobre o imperativo da felicidade
João Freire Filho
9788522510696 . R$ 35.00

Sinopse na página 105
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história
A América portuguesa e os sistemas atlânticos na Época
Moderna

A piedade dos outros: o abandono de recém-nascidos
em uma vila colonial, século XVIII
Renato Franco
9788522513192 . R$27.00

João Fragoso, Roberto Guedes, Thiago Krause
9788522514403 . R$ 15.00

Sinopse na página 108

A construção da Nação Canarinho: Uma história institucional
da seleção brasileira de futebol, 1914-1970
Carlos Eduardo Barbosa Sarmento
9788522514410 . R$ 15.00

Sinopse na página 108

A era das conquistas: América espanhola, séculos XVI e XVII
Ronald Raminelli
9788522514427 . R$ 15.00

Sinopse na página 109

A formação do balé brasileiro
Roberto Wagner Pereira
9788522513383 . R$ 27.00

A história da China Popular no século XX
Shu Sheng

Sinopse na página 110

A política dos palcos: teatro no primeiro governo
Vargas (1930-1945)
Angélica Ricci Camargo
9788522513864 . R$ 15.00

Sinopse na página 110

A República consentida
Maria Tereza Chaves De Mello
9788522511303 . R$ 31.00

Aprendendo história: reflexão e ensino
Marieta De Moraes Ferreira, Renato Franco
9788522513130 . R$ 28.00

Sinopse na página 111

Aprender com a história? O passado e o futuro de uma
questão
Valdei Lopes De Araujo, Helena Miranda Mollo, Fernando Nicolazzi
9788522511273 . R$ 32.00

9788522512713 . R$ 15.00

Sinopse na página 109

A História na América Latina: ensaio de crítica historiográfica
Jurandir Malerba

Sinopse na página 111

As Identidades do Brasil 1: de Varnhagem a FHC
José Carlos Reis
9788522509096 . R$ 31.00

9788522512775 . R$ 15.00

Sinopse na página 109

A Marinha Brasileira na era dos encouraçados, 1885-1910:
tecnologia, Forças Armadas e política

Sinopse na página 111

As Identidades do Brasil 2: de Calmon a Bomfim
José Carlos Reis
9788522510047 . R$ 27.00

João Roberto Martins Filho
9788522511327 . R$ 41.00

Sinopse na página 112

Sinopse na página 110
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As mílicias d’El Rey: tropas militares e poder no Ceará
setecentista

Escravidão e liberdade nas Américas

José Eudes Gomes

9788522514564 . R$ 15.00

Keila Grinberg, Sue Peabody

9788522511266 . R$ 46.00

Sinopse na página 115
Sinopse na página 112

As Misericórdias portuguesas: séculos XVI a XVIII

Escrever vidas, narrar a história: A biografia
como problema historiográfico no Brasil oitocentista

Isabel Dos Guimarães Sá

Maria Da Glória De Oliveira

9788522514434 . R$ 15.00

9788522511099 . R$ 28.00

Sinopse na página 112

Sinopse na página 115

Capanema: o ministro e seu ministério

Escrita de si, escrita da história

Angela Maria De Castro Gomes

Angela Maria De Castro Gomes

9788522511235 . R$ 13.00

9788522511082 . R$ 38.00

Construindo a memória do futuro: uma análise da fundação
do museu de arte moderna do Rio de Janeiro

Estado, território e imaginação espacial: o caso
da Fundação Brasil Central

Sabrina Marques Parracho Sant’anna

João Marcelo Ehlert Maia

9788522509607 . R$ 33.00

9788522512652 . R$ 43.00

Sinopse na página 113

Crítica, método e escrita da história em João Capistrano de
Abreu

Sinopse na página 115

Estudos de historiografia brasileira

Maria Da Glória De Oliveira

Rebeca Gontijo, Marcia De Almeida Gonçalves, Lucia Maria Paschoal
Guimarães, Lucia Maria Bastos Pereira Das Neves

9788522514489 . R$ 21.00

9788522511068 . R$ 48.00

Sinopse na página 113

Exercícios de micro-história
Carla Maria Carvalho De Almeida, Mônica Ribeiro De Oliveira

Cultura política, memória e historiografia
Cecilia Azevedo, Maria Fernanda Bicalho, Samantha Viz Quadrat, Paulo Knauss,
Denise Rollemberg
9788522511174 . R$ 51.00

Dossiê Geisel
Cpdoc, Celso Corrêa Pinto De Castro, Maria Celina Daraujo
9788522511112 . R$ 32.00

9788522508983 . R$ 30.00

Exército e nação: estudos sobre a história do Exército
brasileiro
Celso Castro
9788522512508 . R$ 31.00

Sinopse na página 116

Ensino de história e consciência histórica: implicações
didáticas de uma discussão contemporânea

Ganhou, leva! O jogo do bicho no Rio de Janeiro (1890-1960)

Luis Fernando Cerri

9788522510214 . R$ 40.00

9788522510160 . R$ 15.00

Felipe Magalhães

Sinopse na página 116

Sinopse na página 114
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História do turismo no Brasil

Memória e identidade nacional

Celso Castro, Valeria Lima Guimarães, Aline Montenegro Magalhães

Marieta De Moraes Ferreira

9788522513086 . R$ 40.00

9788522510955 . R$ 43.00

Sinopse na página 116

Memória, escrita da história e cultura política no mundo
luso-brasileiro

História das Américas: novas perspectivas

Francisca L. Nogueira De Azevedo, Jacqueline Hermann, Fernando Catroga

Cecilia Azevedo, Ronald Raminelli

9788522510948 . R$ 43.00

9788522511013 . R$ 48.00

Sinopse na página 116

História & teoria: historicismo, modernidade, temporalidade
e verdade
José Carlos Reis
9788522509119 . R$ 32.00

Sinopse na página 119

Nova história militar brasileira
Celso Castro, Vitor Izecksohn, Hendrik Kraay
9788522513345 . R$ 32.00

O desafio historiográfico
José Carlos Reis

Sinopse na página 117

História e documentário
Monica Almeida Kornis, Marcos Napolitano, Eduardo Morettin
9788522511372 . R$ 46.00

Sinopse na página 117

História e historiadores
Angela Maria De Castro Gomes
9788522513376 . R$ 28.00

Sinopse na página 117

Intelectuais e modernidades

9788522510498 . R$ 15.00

Sinopse na página 120

O Espírito Santo na Era Vargas (1930-1937):
Elites políticas e reformismo autoritário
Fernando Achiamé
9788522510887 . R$ 31.00

Sinopse na página 121

O Rio corre para o Maracanã
Gisella De Araujo Moura
9788522510856 . R$ 13.00

Daniel Aarao Reis, Denis Rolland

O golpe de 1964: momentos decisivos

9788522510993 . R$ 53.00

Carlos Fico
9788522514847 . R$15,00

Sinopse na página 118

Linguagens e fronteiras do poder
Gladys Sabina Ribeiro, José Murilo De Carvalho, Miriam Halpern Pereira,
Maria João Vaz
9788522510306 . R$ 47.00

Os índios na história do Brasil
Maria Regina Celestino De Almeida
9788522508945 . R$ 15.00

Sinopse na página 121

Sinopse na página 118
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Os trabalhadores e a cidade: a formação do proletariado
de Juiz de Fora e suas lutas por direitos (1877-1920)

Trotski diante do socialismo real: perspectivas
para o século XXI

Luís Eduardo De Oliveira

Carlos Eduardo Rebello De Mendonça

9788522510818 . R$ 39.00

9788522510627 . R$ 35.00

Sinopse na página 121

Os vultos da nação: fábrica de heróis e formação dos
brasileiros
Armelle Enders
9788522514083 . R$ 37.00

Sinopse na página 122

Sinopse na página 123

Usos e abusos da história oral
Marieta De Moraes Ferreira, Janaina P. Amado Baptista De Figueiredo
9788522509072 . R$ 38.00

Sinopse na página 123

Ouvir contar: textos em história oral
Verena Alberti
9788522510436 . R$ 26.00

Sinopse na página 122

Para ler os clássicos do pensamento político: um guia
historiográfico
Marcos Antônio Lopes
9788522510795 . R$ 23.00

Sinopse na página 122

Tempo presente & usos do passado
Helena Miranda Mollo, Sergio Da Mata, Mateus Henrique De Faria Pereira,
Flávia Varella
9788522512690 . R$ 36.00

Teoria & História: tempo histórico, história do pensamento
histórico ocidental e pensamento brasileiro
José Carlos Reis
9788522512706 . R$ 40.00

Sinopse na página 123

Tradições e modernidades
Hebe Maria Mattos, Daniel Aarao Reis, Marcelo Ridenti, Luís Edmundo De Souza
Moraes, João Pacheco De Oliveira
9788522510665 . R$ 46.00

Sinopse na página 123
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marketing

Fundamentos de marketing

Administração de marketing no mundo contemporâneo

Fernando Roberto De Andrade Marchesini, Itamar Moreira, José Antonio
Ferreira De Oliveira, Luis Carlos Seixas De Sá, Darci Basta Dos Santos Silva,
Sylvia Constant Vergara

Ben Thion Chi, Roberto Madruga, Itamar Moreira, Ricardo Franco Teixeira,
Sylvia Constant Vergara
9788522511495 . R$ 21.00

Sinopse na página 126

Comportamento do consumidor
Guilherme Caldas De Castro, Itamar Moreira, José Mauro Gonçalves Nunes,
Roberto Meireles Pinheiro, Helder Haddad Carneiro Da Silva, Sylvia Constant
Vergara
9788522511501 . R$ 21.00

Sinopse na página 126

Comunicação integrada de marketing
Itamar Moreira, Patricia Riccelli Galante De Sá, Sylvia Constant Vergara,
Ricardo De Castro, Marie Haim, Vera Waissman
9788522508891 . R$ 21.00

Sinopse na página 126

E-commerce
Andre Kischinevsky, Itamar Moreira, Eduardo Augusto De Andrade Ramos,
André Bittencourt Do Valle, Sylvia Constant Vergara, André Antunes
9788522511525 . R$ 21.00

Sinopse na página 126

Estratégias de comunicação em marketing
Carlos Campana Filho, Itamar Moreira, Nayra Assad Pinto, Sylvia Constant
Vergara, Vera Waissman
9788522512171 . R$ 21.00

Sinopse na página 126

Formação e administração de preços
Helio Moreira De Azevedo, Jorge Manoel Teixeira Carneiro, Luiz Celso Silva De
Carvalho, Itamar Moreira, Claudio Sunao Saito, Sylvia Constant Vergara
9788522511532 . R$ 21.00

9788522512072 . R$ 21.00

Sinopse na página 127

Gestão de logística, distribuição e trade marketing
Fernando Saba Arbache, Christophe, Montenegro Moreira, Itamar Moreira,
Wladimir Ferreira Salles, Almir Garnier Santos, Sylvia Constant Vergara
9788522511549 . R$ 21.00

Sinopse na página 127

Gestão de marketing
Maurício Gonçalves Gangana, Miguel Ferreira Lima, Itamar Moreira, Arão
Sapiro, João Baptista De Paula Vilhena Soares, Sylvia Constant Vergara
9788522512102 . R$ 21.00

Sinopse na página 127

Gestão de serviços e marketing interno
João Ferreira Da Luz, Itamar Moreira, Daniel Reigosa Homedes Plá, Patricia
Riccelli Galante De Sá, Eduardo Santiago Spiller, Sylvia Constant Vergara
9788522511556 . R$ 21.00

Sinopse na página 127

Gestão e desenvolvimento de produtos e marcas
Hélio Arthur Reis Irigaray, Luiz Paulo Moreira Lima, Itamar Moreira, José
Eduardo Nasser, Sylvia Constant Vergara, Alexandre Vianna
9788522511570 . R$ 21.00

Sinopse na página 128

Gestão e planejamento de marketing
Miguel Ferreira Lima, Itamar Moreira, Ricardo Franco Teixeira, Sylvia
Constant Vergara, Luis Henrique Moreira Gullaci, Fernando Roberto Santini
9788522512348 . R$ 21.00

Sinopse na página 128

Sinopse na página 127
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Marketing

Matemática

Itamar Moreira, José Antonio Ferreira De Oliveira, Sylvia Constant Vergara,
Darci Basta, Miguel Lima, João Baptista Vilhena

Matemática 1

9788522512621 . R$ 21.00

Eduardo Wagner
9788522510269

Sinopse na página 128

Marketing de varejo
Eliane De Castro Bernardino, Nicolau Elias Khoury, Itamar Moreira, Mauro
Pacanowski, Ulysses Alves Dos Reis, Sylvia Constant Vergara
9788522511587 . R$ 21.00

Sinopse na página 129

Sinopse na página 132

Matemática financeira
George Joseph Boggiss, Luiz Alfredo Rodrigues Gaspar, Marcos Guilherme
Heringer, Luis Geraldo Mendonça, Itamar Moreira, Sylvia Constant Vergara
9788522512126

Sinopse na página 133

Marketing em organizações de saúde

Matemática financeira aplicada

Itamar Moreira, Ricardo Franco Teixeira, Sylvia Constant Vergara, Antonio
Mauro S. Chagas Bicalho, Antônio Carlos Kronemberger, Wagner C. Padua
Filho

Luiz Celso Silva De Carvalho, Carlos Alberto Decotelli, Bruno De Sousa Elia,
Itamar Moreira, Sylvia Constant Vergara
9788522512232

9788522511662 . R$ 21.00

Sinopse na página 129

Sinopse na página 133

Pesquisa de mercado
Guilherme Caldas De Castro, Itamar Moreira, José Mauro Gonçalves Nunes,
Roberto Meireles Pinheiro, Helder Haddad Carneiro Da Silva, Sylvia Constant
Vergara
9788522511594 . R$ 21.00

Sinopse na página 129

Planejamento estratégico de marketing
Sandra Hoelz Fernandes, Itamar Moreira, Paulo Henrique Schenini, Helton
Haddad Carneiro Da Silva, Evandro César Tenca, Sylvia Constant Vergara
9788522511600 . R$ 21.00

Sinopse na página 129

FGV_catalago_2014.indb 187

7/18/14 4:35 PM

188 catálogo 2014

Meio ambiente

relações internacionais

Conservação da biodiversidade em áreas protegidas

Azeredo da Silveira: um depoimento

Nurit Rachel Bensusan, Ebape-cids-fundação Ford, Ebape-md-pegs-dir.
Autorais

Matias Spektor
9788522510030 . R$ 50.00

9788522509263

Sinopse na página 136

Economia ambiental
Ebape-cids-fundação Ford, Ebape-md-pegs-dir.Autorais, Ronaldo Seroa Da
Motta
9788522510177

Sinopse na página 136

Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa
Hans Michael Van Bellen
9788522510337

Sinopse na página 136

Sinopse na página 140

Brasil-Estados Unidos: desencontros e afinidades
Monica Hirst
9788522512720 . R$ 15.00

Sinopse na página 140

Campanha permanente: o Brasil e a reforma
do Conselho de Segurança da Onu
João Augusto Costa Vargas
9788522510023 . R$ 15.00

Sinopse na página 140

O futuro da Terra

Ditaduras contemporâneas

H. Moysés Nussenzveig

Maurício Santoro

9788522510870

9788522514441 . R$ 15.00

Sinopse na página 137

Sinopse na página 141

Geopolítica da África
Philippe Hugon
9788522510207 . R$ 15.00

Sinopse na página 141

O Instituto Rio Branco e a diplomacia brasileira
Cristina Patriota De Moura
9788522509010 . R$ 16.00

Sinopse na página 141

O que a China quer?
Matias Spektor, Dani Nedal
9788522508921 . R$ 15.00

Sinopse na página 142
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Obama e as Américas
Abraham Lowenthal, Theodore Piccone, Laurence Whitehead
9788522510443 . R$ 15.00

responsabilidade social
Gestão de ONGs: principais funções gerenciais
Ebape, Fern and o Guilh erm e Tenori o

Sinopse na página 142

Os Brics e a ordem global

ISBN 9788522510375 . R$ 28.00

Sinopse na página 146

Rosemary Foot, Monica Hirst, Andrew Hurrell, Maria Regina Soares De Lima,
Neil Macfarlane, Amrita Narlikar, Matias Spektor

Gestão social: metodologia, casos e práticas

9788522509546 . R$ 15.00

Ebape, Fernando Guilherme Tenorio
9788522510368 . R$ 22.00

Sinopse na página 142

Política externa e poder militar no Brasil: universos paralelos

Sinopse na página 146

João Paulo Soares Alsina Júnior	

Introdução a avaliação de programas sociais

9788522512737 . R$ 15.00

Jose Ignacio Cano Gestoso
9788522510313 . R$ 23.00

Sinopse na página 143

Sinopse na página 147

Responsabilidade social e ética em organizações de saúde
Itamar Moreira, Sylvia Constant Vergara, Tania Regina Da Silva Furtado,
Ricamar Peres De Brito Fernandes Maia, Paulette Albéris Alves De Melo,
Gilberto Alves Dos Santos
9788522511693 . R$ 21.00

Sinopse na página 147

Responsabilidade social empresarial: teoria e prática
Ebape, Fernando Guilherme Tenorio
9788522510528 . R$ 23.00

Sinopse na página 147
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sociologia
A construção da sociedade do trabalho no Brasil

O que é o Ministério Público?
Alzira Alves De Abreu
9788522510467 . R$ 15.00

Adalberto Moreira Cardoso
9788522508884 . R$ 42.00

Sinopse na página 150

Cultura é patrimônio
Lucia Maria Lippi Oliveira

Sinopse na página 155

Os significados da amizade: duas visões
de pessoa e sociedade
Claudia Barcellos Rezende
9788522510825 . R$ 13.00

9788522508860 . R$ 26.00

Sinopse na página 151

Diasporas e deslocamentos
Paulo César Silva De Oliveira, Shirley De Souza Gomes Carreira

Pensando com a sociologia
João Marcelo Ehlert Maia, Luiz Fernando Almeida Pereira
9788522512751 . R$ 15.00

Sinopse na página 156

9788522515004 . R$ 21,00

Ensaios de sociologia do mercado de trabalho brasileiro
Adalberto Moreira Cardoso
9788522512973 . R$ 28.00

Políticas culturais no Brasil: dos anos 1930 ao século XXI
Lia Calabre
9788522512768 . R$ 15.00

Sinopse na página 156

Sinopse na página 152

História urbana: memória, cultura e sociedade
Gisele Sanglard, Jose Jorge Siqueira, Carlos Eduardo Moreira De Araújo
9788522513321 . R$ 37.00

Segurança e cidadania: memórias do Pronasci
Marieta De Moraes Ferreira, Ângela Britto
9788522510702 . R$ 48.00

Sinopse na página 156

Sinopse na página 152

Liberdade, um problema do nosso tempo: os sentidos
de liberdade para os jovens no contemporâneo

Sindicatos, trabalhadores e a coqueluche neoliberal
Adalberto Moreira Cardoso
9788522510689 . R$ 13.00

Amana Mattos
9788522512843 . R$ 28.00

Sinopse na página 153

O Bolsa Família e a social-democracia

Um século de favela
Marcos Alvito Pereira De Souza, Alba Maria Zaluar
9788522510504 . R$ 38.00

Sinopse na página 157

Débora Thomé
9788522514397 . R$ 15.00

Sinopse na página 154
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191

turismo
Destinos do turismo: percursos para a sustentabilidade
Helena Araújo Costa
I SBN 9788522513499 . R$ 15.00

Sinopse na página 160

Gringo na laje: produção, circulação e consumo
da favela turística
Bianca Freire-medeiros
I SBN 9788522512744 . R$ 15.00

Sinopse na página 160

* Confira a seção de ebooks gratuitos
em fgv.br/editora
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Publicações FGV Management
Os livros das Publicações FGV Management visam atender à demanda por
profissionais cada vez mais preparados para responder aos desafios
do mercado. Pela base conceitual que os sustenta, esses livros oferecem
a estudantes, gestores e técnicos — a todos, enfim, que têm internalizado
o conceito de educação continuada, tão relevante nesta era do conhecimento
— ferramentas indispensáveis ao seu crescimento profissional.

A Série Gestão empresarial, das Publicações FGV Management, oferece
ferramentas indispensáveis à atualização e ao crescimento profissional.
São diversos livros voltados para a área de administração de negócios e
estão associados ao programa de educação continuada da FGV, em títulos
relacionados às disciplinas ministradas em sala de aula.
Série Gestão Empresarial 1
Aspectos comportamentais da gestão de pessoas
Contabilidade para executivos
Dimensões funcionais
Economia aplicada
Estratégia de empresas
Finanças corporativas
Fundamentos de marketing
Gestão da qualidade
Gestão de marketing
Matemática financeira
Negociação e administração de conflitos (GPROJ)

Série Gestão Empresarial 2
Economia empresarial
Gestão de pessoas
Gestão de projetos
Gestão estratégica
Gestão da qualidade e processos
Gestão estratégica da Tecnologia da Informação
Gestão contábil e financeira
Marketing
Finanças corporativas (MGM1)
Matemática financeira (MGM1)
Negociação e administração de c onflitos (GPROJ)
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Os 10 títulos que compõem a Série Gestão de Pessoas, das Publicações FGV
Management, visam auxiliar gestores nas tarefas de selecionar, capacitar,
reconhecer, remunerar e promover seus colaboradores, entre outras ações
fundamentais para o bom desempenho de uma empresa. Essas obras estão
associadas ao programa de educação continuada da FGV e correspondem às
disciplinas ministradas em sala de aula.

A Série Marketing, das Publicações FGV Management, é composta por 12
títulos que abordam as principais práticas mercadológicas envolvidas na
concepção e preservação de produtos e serviços dentro de um mercado cada
vez mais competitivo e diverso. Indicados para todos os profissionais que atuam
na área, esses livros estão associadas ao programa de educação continuada da
FGV e correspondem às disciplinas ministradas em sala de aula.

Atração e seleção de pessoas

Administração de marketing no mundo contemporânea

Capacitação de desenvolvimento de pessoas

Comportamento do consumidor

Cargos, carreiras e remuneração

Comunicação integrada de marketing

Consultoria em gestão de pessoas

E-commerce

Desenvolvimento de equipes

Formação de administração de preços

Gestão de desempenho

Gestão de logística, distribuição e trade marketing

Gestão estratégica de pessoas

Gestão de serviços e marketing interno

Gestão por competência e gestão do conhecimento

Gestão de vendas

Liderança e motivação

Gestão e desenvolvimento de produtos e marcas

Modelos de gestão

Marketing de varejo
Pesquisa de mercado
Planejamento estratégico de marketing
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Inserida nas Publicações FGV Management, a Série Gerenciamento de Projetos
apresenta aos estudantes e profissionais da área todas as etapas necessárias
para idealização e desenvolvimento de projetos, de forma a torna-los viáveis
econômica e estruturalmente em sua apresentação e em sua execução.
Seus livros estão associadas ao programa de educação continuada da FGV e
correspondem às disciplinas ministradas em sala de aula.

A Série Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, relacionada ao curso de
mesmo nome e que faz parte das Publicações FGV Management, contempla
um conjunto de sete livros próprios e três títulos da Série Gestão Empresarial,
perfazendo um total de 10 obras que expõem o conteúdo de cada uma das
disciplinas do núcleo comum desse curso.

Análise econômico-financeira de empresas
Fundamentos do gerenciamento de projetos
Gerenciamento da comunicação em projetos
Gerenciamento de aquisições em projetos
Gerenciamento de custos em projetos
Gerenciamento de pessoas em projetos
Gerenciamento de riscos em projetos
Gerenciamento do escopo em projetos
Gerenciamento do tempo em projetos
Negociação e administração de conflitos
Viabilidade econômico-financeira de projetos

Auditoria das demonstrações contábeis
Contabilidade financeira
contabilização de ativos financeiros em participações societárias
Gestão de custos
Gestão e planejamento de tributos
Orçamento e controle
Economia aplicada (GESTÃO EMPRESARIAL)
Finanças corporativas (GESTÃO EMPRESARIAL)
Matemática financeira (GESTÃO EMPRESARIAL)

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE EM PROJETOS (prelo)
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A Série Direito Empresarial é um importante instrumento para difusão das
modernas teses e questões abordadas em sala de aula nos cursos de MBA
e de pós-graduação em direito empresarial desenvolvidos pela Escola FGV
Direito Rio. Dessa forma, espera-se oferecer a estudantes e advogados atuantes
na área empresarial um material de estudo realmente útil em seu cotidiano
profissional.

A Série CADEMP, que faz parte das Publicações FGV Management, é composta
por 13 títulos que abordam os mais diversos temas fundamentais na
administração de empresas e que são utilizados nos cursos de curta duração
desenvolvidos pela FGV. Assim como o curso, os livros apresentados são
voltados para a prática e, em pouco tempo, completam e preparam mais ainda
o profissional para os desafios atuais.

Direito econômico regulatório VOL. 1

Estratégias de comunicação em marketing

Direito econômico regulatório VOL. 2

Fundamentos de exportação e importação no Brasil

Fundamentos do direito tributário VOL. 1

Gerenciamento de projetos

Fundamentos do direito tributário VOL. 2

Gestão de estoques

Sociedades empresárias VOL. 1

Gestão e liderança

Sociedades empresárias VOL. 2

Liderança de equipes

Teoria geral da responsabilidade civil

Matemática financeira aplicada
Mercado de capitais
Negociação
Planejamento e gestão estratégica
Recrutamento e seleção por competências
Técnicas de compras
Técnicas de vendas
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A área de saúde tem características bem particulares. Apesar do avanço
tecnológico ter impactado muito positivamente a qualidade dos serviços,
as decisões gerenciais tornaram-se ainda mais complexas. A Série Gestão
em Saúde, uma Publicação FGV Management, visa contribuir para o
desenvolvimento do setor que ainda precisa vencer as desigualdades regionais,
prestar atendimento igualitário para todas as faixas de renda e idade da
população, ao mesmo tempo que lida com os desafios típicos de países já
desenvolvidos.

É um instrumento para a difusão do pensamento e do tratamento dado às
modernas teses e questões discutidas nas salas de aula dos cursos de MBA
e de pós-graduação desenvolvidos pela FGV Direito Rio, focados no direito
público, sintetizando e permitindo maior divulgação para o público dos materiais
usados em cada classe. Por sua clareza, as sínteses são materiais que vão
além dos cursos de pós-graduação. Servem muito bem para a graduação —
sobretudo para a que tende a se especializar e se aprofundar em determinados
campos das profissões jurídicas.

Aspectos jurídicos em saúde

Administração pública gerencial,

Gestão de custos em saúde

Direito administrativo contratual VOL. 1

Gestão de pessoas em saúde

Direito administrativo contratual VOL. 2

Gestão dos serviços em saúde

Fundamentos do direito constitucional – Vol. 1

Logística em organizações de saúde

Fundamentos do direito constitucional – Vol. 2

Marketing em organizações de saúde

Novas parcerias entre os setores público e privado VOL. 1

Planejamento e gestão estratégica em organizações de saúde

Novas parcerias entre os setores público e privado VOL. 2

Qualidade e acreditação em saúde

Ordem constitucional econômica

Responsabilidade social e ética em organizações de saúde
Sistemas de informações gerenciais em organizações de saúde
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SÉR

A Série Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, que faz parte das
Publicações FGV Management, é composta por um conjunto de 11 livros que
expõem o conteúdo de cada uma das disciplinas do núcleo comum do curso
de mesmo nome. Empreendedorismo, orçamento, tendências, sustentabilidade
e planejamento são alguns dos temas abordados nessas obras, indicadas para
estudantes e profissionais de diversas áreas.

A Série Comércio Exterior e Negócios Internacionais, das Publicações FGV
Management, apresenta títulos direcionados a estudantes, profissionais
e governo que abordam os principais temas relacionados às práticas do
intercâmbio comercial e econômico entre as nações, através de questões
relacionadas à gestão, economia, negociação, regulação, tributação e marketing
dessas operações.
Em breve mais títulos serão incluídos nessa série.

Cenários econômicos e tendências
Economia aplicada
Empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios
Gestão da cadeia de suprimentos
Gestão de negócios sustentáveis
Gestão e planejamento de marketing
Gestão estratégica de empresas
Gestão estratégica de vendas

Economia internacional
Estratégia de empresas
Gestão de contratos internacionais (prelo)
Gestão de finanças internacionais
Gestão de logística internacional (prelo)
Gestão de operações de cambio
Negociação internacional

Plano de negócios
Liderança de gestão de pessoas
Orçamento empresarial
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Coleção FGV de Bolso
FGV de Bolso é uma coleção voltada para a produção de obras de síntese sobre os mais
diversos temas das ciências humanas e sociais. Destina-se a estudantes, professores e
profissionais interessados em conhecer de maneira rápida e eficaz, por meio de textos
claros e acessíveis, os assuntos tratados em cada volume. Escrita por especialistas da
área, a coleção FGV de Bolso reúne clareza e competência num pequeno livro.

Brasil-Estados Unidos: desencontros e afinidades
Os Brics e a ordem global
Política externa e poder militar no Brasil: universos paralelos
Geopolítica da África
O que a China quer?
Campanha permanente: o Brasil e a reforma do Conselho de Segurança da Onu
Obama e as Américas

A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica

Ditaduras contemporâneas

O desafio historiográfico
Os índios na história do Brasil
Ensino de história e consciência histórica: implicações didáticas de uma discussão
contemporânea
A história da China Popular no século XX
A construção da Nação Canarinho: Uma história institucional da seleção
brasileira de futebol, 1914-1970

Indústria cultural: uma introdução
Pequena introdução à filosofia

A era das conquistas: América espanhola, séculos XVI e XVII
As Misericórdias portuguesas: séculos XVI a XVIII
A política dos palcos: teatro no primeiro governo Vargas (1930-1945),
A América portuguesa e os sistemas atlânticos na Época Moderna,

A mundialização
Perspectivas macroeconômicas: para entender a economia hoje
A Bolsa no bolso: fundamentos para investimentos em ações

Destinos do turismo: percursos para a sustentabilidade
Gringo na laje: produção, circulação e consumo da favela turística
Pensando com a sociologia
Políticas culturais no Brasil: dos anos 1930 ao século XXI
Antropologia das emoções

A)
O que é Creative Commons?
Meios alternativos de solução de conflitos
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Coleção FGV Negócios

Coleção práticas de gestão

Esta coleção abrange as grandes áreas do conhecimento aplicado à gestão
empresarial moderna — estratégias empresariais, marketing, gestão com pessoas,
gestão de finanças corporativas, tecnologias da informação, gestão de negócios e
afins. Divulga e oferece à comunidade acadêmica e empresarial trabalhos inéditos
produzidos por profissionais com larga experiência e sólida formação acadêmica.

Conjunto de livros cujo conteúdo compõe as disciplinas dos cursos superiores de
tecnologia da Fundação Getulio Vargas, oferecidos a distância pelo FGV Online, as
quais, em sua maioria, foram elaboradas por professores da Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas (Ebape).

administração geral
Cenários prospectivos: como construir um futuro melhor
Criação de novos negócios: gestão de micro e pequenas empresas
Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios
Governança corporativa financeira nas cooperativas de crédito
Manual de gestão hospitalar
Marketing social e ético nas cooperativas
Matemática aplicada à gestão de negócios
Novo controlador? Práticas adotadas na gestão de pessoas

estado, governo e administração pública
Estatística empresarial
Gestão de canais de distribuição
Gestão de negócios turísticos
gestão de pessoas
Gestão de projetos
Matemática financeira
Modelagem de organizações públicas

Três estratégias para turbinar a inteligência organizacional
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Coleção FGV prática

Coleção os que fazem a história

Mais um lançamento da Editora FGV, a Coleção FGV Prática, dedicada unicamente
às questões práticas do dia a dia, tem o objetivo de proporcionar ao público leitor
brasileiro textos de administração, economia, história e outras áreas das ciências
sociais, em linguagem simples, agradavel e didática.

Estudantes, professores, pesquisadores, todos os que querem compreender o
Brasil de hoje através de relatos vivos de quem construiu o seu passado, têm nesta
coleção uma excelente fonte de informações e horas de boa leitura. A coleção
resgata o passado histórico do Brasil, apresentando personagens que deixaram um
precioso legado cultural e um exemplo de cidadania em busca de um futuro melhor.
Abre espaço para o trabalho de historiadores, antropólogos, sociólogos e cientistas
sociais, mostrando os meandros da formação política e cultural do nosso país.

Como elaborar projetos de pesquisa: linguagem e metódo
Como fazer monografia na prática
Como organizar e administrar uma cooperativa
Gestão comunitária: uma abordagem prática
Gestão de instituições de ensino
Gestão de ONGs: principais funções gerenciais
Gestão estratégica para instituições de ensino superior privadas

Anchieta: dívida de papel
Antônio Vieira: infalível naufrágio
Ezequiel Corrêa dos Santos: um jacobino na Corte Imperial
Henrique Morize e o ideal de ciência pura na República Velha

Gestão social: metodologia e casos
Introdução à auditoria operacional
Introdução à avaliação de programas sociais
Manual de ONGs: guia prático de orientação jurídica
Pesquisa para o planejamento: métodos e técnicas
Plano de negócios: um guia prático

SÉRIE FGV JURÍDICA

Responsabilidade social empresarial: teoria e prática

Série desenvolvida pela FGV Direito Rio com o objetivo de democratizar o acesso aos
mais importantes temas do direito contemporâneo, conciliando abordagem teórica
profunda, linguagem atual e questões práticas relevantes.
Direito do comércio internacional
Direitos autorais
Mora e utilidade: os standards da utilidade no modelo jurídico
da mora do devedor
Patentes e criações industriais
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Coleção violência, cultura e poder

Publicações FGV Online

Coordenada pela talentosa Alba Zaluar, a Série Violência, Cultura e Poder faz
uma conexão do crescimento da violência entre os jovens com as profundas
transformações nas formas de criminalidade, e apresenta: uma política social que
afasta os jovens do tráfico; uma pesquisa sobre as relações entre os usuários e a
organização do tráfico em Copacabana; e um envolvimento afetivo com o Rio, o
futebol, a torcida e o universo simbólico masculino.

O FGV Online desenvolveu as Publicações FGV Online, que visam oferecer suporte
aos estudantes que ingressam nos cursos a distância da instituição e oferecer
subsídios para que o leitor possa-se atualizar e aperfeiçoar, por meio de mídia
impressa, em diferentes temas das áreas de conhecimento disponíveis nas
coleções. Ainda que o estudante, aqui, não tenha acesso a todos os recursos
próprios da metodologia utilizada e já explicitada para construção de cursos na
web - acesso a atividades diversas; jogos didáticos; vídeos e desenhos animados,
além de biblioteca virtual com textos complementares de vários tipos, biografias das
pessoas citadas nos textos, links para sites, entre outros materiais -, encontrará, nos
volumes das Publicações, todo o conteúdo a partir do qual os cursos do FGV Online
são desenvolvidos, adaptado à mídia impressa.

a vila olímpica da verde e rosa
De olhos bem abertos: rede de tráfico em Copacabana
Torcer, lutar, ao inimigo massacrar: Raça Rubro-Negra!
Violência e estilos de masculinidade

Competências gerenciais
Gestão ambiental empresarial
Gestão da tecnologia da informação
Gestão estratégica de recursos humanos

COLEÇÃO FGV UNIVERSITÁRIA

Responsabilidade socioambiental
Negociação

Reúne livros voltados para cursos de graduação em administração de empresas
e economia. Desenvolvidos por professores da FGV, seus títulos oferecem base
teórica atualizada para as disciplinas ligadas tanto às ciências exatas quanto às
ciências humanas, com clareza e objetividade.
Comunicação empresarial
Matemática 1
Teoria geral da administração
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Administração

Biografia

Administração financeira de curto prazo

Fora de ordem: viagens de Rubem César

(Coleção Práticas de gestão)

Dulce Pandolfi e Lucia Lippi Oliveira (Orgs.)

Rodrigo Mariath Zeidan

Comunicação integrada de marketing
(Coleção Práticas de gestão)

Ciência política

João Felipe Rammelt Sauerbrom

Análise política e jornalismo de dados: ensaios
a partir do Basômetro

Dinâmica comportamental do setor público

Humberto Dantas, Marco Antonio Carvalho e José Roberto de Toledo (orgs.)

(Coleção Práticas de gestão)
Gustavo Andrey de A. L. Fernandes

Introdução ao pensamento político de Maquiavel
Lauro Escorel

Formação e gestão de preços

Coedição Ouro sobre Azul

(Coleção Práticas de gestão)
Gilberto Porto

Gerenciamento da qualidade em projetos
(Publicações FGV Management . Série Gerenciamento de projetos)
Alexandre Varanda Rocha, Frederico Steiner Costa, José Francisco Nogueira,
Tania Regina Belmiro

Gestão financeira do setor público
(Coleção Práticas de gestão)
Istvan Karoly

Contabilidade e finanças
Excel na prática
Fernando de Souza Meirelles, Jaci Corrêa Leite

Direito
Direito das organizações internacionais: casos e problemas
FGV Direito Rio

Planejamento e orçamento público

Paula Wojcikiewicz e Rafael Zelesco Barretto (orgs.)

(Coleção Práticas de gestão)
Francisco Humberto Vignoli e Francisco Rózsa Funcia

VBA para administradores e economistas
Samy Dana, Henrique Vasconcellos
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História
A proteção jurídica dos animais
FGV de Bolso . série história
Renato Venâncio e Samylla Mol

Lugares complexos, poéticas da complexidade:
entre arquitetura, arte e paisagem
Fabiola do Valle Zonno

Memória, História e historiografia
FGV de Bolso . série história
Fernando Catroga

Relações internacionais
Gestão de contratos internacionais
Publicações Management . Série Comércio exterior e negócios internacionais
Carlos Cesar Borromeu de Andrade, Attila de Souza Leão Andrade Jr., Sergio
Barreira Belerique e Thais Castelli

Gestão de logística internacional
Publicações Management . Série Comércio exterior e negócios internacionais
Paulo Roberto Ambrósio Rodrigues, Isabel Bernardo Dias de Figueiredo, Julio
Eduardo da Silva Menezes e Nelson Ludovico

Sociologia
Ateliê do pensamento social: ideias em perspectiva global
João Marcelo Ehlert Maia, Claudio Costa Pinheiro, Bernardo Buarque de
Hollanda e Helena Bomeny (organizadores)
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12 mandamentos da gestão de custos, Os | 67

Arquivos permanentes: tratamento documental | 44

1968: a paixão de uma utopia | 108

Arquivos pessoais: reflexões multidisciplinares e experiências de pesquisa | 45
Aspectos comportamentais da gestão de pessoas | 9

A

Aspectos jurídicos em saúde | 71
Atração e seleção de pessoas | 9

Ação social das empresas privadas: como avaliar resultados? | 146

Auditoria das demonstrações contábeis | 64

Acesso à justiça: uma análise dos Juizados Especiais Cíveis no Brasil | 71

Autoritarismo e cultura política | 112

Administração de marketing no mundo contemporâneo | 126

Azeredo da Silveira: um depoimento | 140

Administração geral | 8
Administração pública gerencial | 71
Agências, contratos e Oscips | 9

B

Agenda de competitividade do Brasil, A | 66

Banalização da injustiça social, A | 150

Ajustes fiscais: experiências recentes de países selecionados | 86

Bolsa Família e a social-democracia, O | 154

América Latina no século XXI: em direção a uma nova matriz sociopolítica | 151

Bolsa no bolso: fundamentos para investimentos em ações, A| 64

América portuguesa e os sistemas atlânticos na Época Moderna, A | 108

Brasil em evidência: a utopia do desenvolvimento, O | 155

Análise econômico-financeira de empresas | 87

Brasil-Estados Unidos: desencontros e afinidades | 140

Análise política & jornalismo de dados: ensaios a partir do Basômetro | 53

Brics e a ordem global, Os | 142

Anchieta: dívida de papel | 48

Burocracia e política no Brasil: desafios para o Estado
democrático no século XXI | 53

Antônio Vieira: infalível naufrágio | 48
Antropologia das emoções | 38
Antropologia dos militares: reflexões sobre pesquisas de campo | 38

Burocratas das organizações financeiras internacionais:
um estudo comparado entre o Banco Mundial e o FMI, Os | 79

Ao sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho escravo | 111
Aprendendo história: reflexão e ensino | 111
Aprender com a história? O passado e o futuro de uma questão | 111

C

Armadilha da renda média: visões do Brasil e da China Vol.1 | 87

Caminhos cruzados: história e memória dos exílios
latino-americanos no século XX | 53

Armadilha da renda média: visões do Brasil e da China Vol.2 | 88

Caminhos da cidadania | 53

Arquivo: teoria e prática | 44
Arquivologia e ciência da informação | 44

Campanha permanente: o Brasil e a reforma do Conselho
de Segurança da Onu | 140

Arquivos modernos: princípios e técnicas | 44

Capacitação e desenvolvimento de pessoas | 9
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Cargos, carreiras e remuneração | 9
Casal grávido, O | 40
Cenários econômicos e tendências | 88
Cenários futuros para a educação, Os | 100
Cenários prospectivos: como construir um futuro melhor | 10
Cidadania e desenvolvimento local: critérios de análise Vol.1 | 10
Ciências sociais e os espaços da política no Brasil, As | 52
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Livraria Vozes
Rua Major Facundo, 730 — Fortaleza
CEP 60025-100
Tel.: (85) 3231-9321 / Fax: (85) 3221-4238

Goiás
Livraria Vozes
Rua Três, 291 — Goiânia
CEP 74023-010
Tel.: (62) 3225-3077 / Fax: (62) 3225-3994

Maranhão
Distrito Federal

Livraria Athenas

Livraria Cultura Ltda.

Rua São João, 473 — São Luís
CEP 65010-600
Tel.: (98) 3222-9682 / Fax: (98) 3232-5625

Shopping Casa Park — SGVC Sul, Lote 22, Lj. 4 — Zona Industrial —
Guará — Brasília
CEP 71125-100
Tel.: (61) 3410-4033
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Minas Gerais

Mato grosso

Asteca Distribuidora de Livros Ltda.

Comercial Janina Ltda.

Rua Costa Monteiro, 50/54, Ljs. 2 e 3 — Sagrada Família — Belo Horizonte

Av. Tenente Coronel Duarte, 504-B — Centro — Cuiabá
CEP 78015 810
Tel.: (65) 3624-1488

CEP 31030-480
Tel.: (31) 3423-7979 / Fax: (31) 3424-7667

Biblos Livros e Jornais e Revistas Ltda.
Rua Santa Rita, 545 — Centro — Juiz de Fora
CEP 36010-071
Tel.: (32) 2115-7714

Editora Vozes Ltda. (Juiz de Fora)
Rua Espirito Santo, 963 — Centro — Juiz de Fora
CEP 36010-041
Tel.: (32) 3214 8061

Fundação Arthur Bernardes
Campus Universitário, s/n, Edifício Francisco S. José — Viçosa
CEP 36570-000

Paraíba
Prefácio Livros
Shopping Tambiá — Rua Dep. Odon Bezerra, 184, Ljs. 57-59 — João Pessoa
CEP 58013-020
Tel./Fax: (83) 3214-4121
Shopping Empresarial Senhor do Bonfim — Praça João Pessoa, 63,
Sl. 104 — Centro — João Pessoa
CEP 58013-140
Tel./Fax: (83) 3241-3698

Tel.: (31) 3899-2143

Leitura BH Shopping Megastore

Paraná

Rodovia BR 356, 3049, Lj. OP51 — Belvedere — Belo Horizonte

Aramis Chain — Livraria do Chain

CEP 30320-900

Rua Gen. Carneiro, 441 — Centro — Curitiba
CEP 80060-150
Tel.: (41) 3264-3484 / Fax: (41) 3263-1693

Tel./Fax: (31) 3286-6617

Leitura Juiz de Fora
Av. Barão do Rio Branco, 2161 — Centro — Juiz de Fora
CEP 36010-010
Tels./Fax: (32) 3211-7022 / 3313-1000

Livrarias Curitiba
Av. Mal. Floriano Peixoto, 1742 — Rebouças — Curitiba
CEP 80230-110
Tel./ Fax: (41) 3333-5047

Rua Tupis, 114
CEP 30190-060

Pernambuco

Tel.: (31) 3273-2538 / Fax: (31) 3222-4482

Berenstein Livraria
Rua da Imperatriz, 17 — Boa Vista — Recife
CEP 50090-000
Tel./Fax: (81) 3301-7803
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Livraria Cultura — Paço Alfândega

Rio de Janeiro

Rua Madre de Deus, s/n — Recife
CEP 50030-110
Tel./Fax: (81) 2102-4033

Editora FGV

Livraria Vozes
Rua do Príncipe, 482 — Boa Vista
CEP 50050-410
Tel.: (81) 3423-4100 / Fax: (81) 3423-7575

Potylivros Distribuidora Ltda.
Av. Conde da Boa Vista, 1413 — Boa Vista — Recife
CEP 50060-003
Tel./Fax: (81) 3423-1100

Rua Jornalista Orlando Dantas, 37 — Botafogo — Rio de Janeiro
CEP 22231-010
Tel.: (21) 2559-4427 / Fax: (21) 2559-4430
editora@fgv.br / www.fgv.br/editora

Abrasco Livraria
Rua Leopoldo Bulhões, 1480, Sl. 129, Prédio Ensp/Fiocruz —
Manguinhos — Rio de Janeiro
CEP 21041-210
Tels.: (21) 2590-2073 / 2560-6608

Beco das Letras Comércio de Livros Ltda.
Rio Grande do Norte
Potylivros Distribuidora Ltda.
Rua Felipe Camarão, 609 — Centro — Natal
CEP 59025-200
Tel.: (84) 3203-2626

Rio Grande do Sul
Livraria Cultura
Av. Tulio de Rose, 80, Lj. 302 — Porto Alegre
CEP 91340-110
Tel.: (51) 3028-4033 / Fax: (51) 3021-1777

Livros de Negócios Ltda.
Rua Demétrio Ribeiro, 1170 — Centro — Porto Alegre
CEP 90010-313
Tels.: (51) 3211-1242/1340

PR2 Comércio de Livros Ltda.
Rua do Comércio, 3000, Prédio C, Sl. 01 — Ijuí
CEP 98700-000
Tel.: (55) 3331-2544 / Fax: (55) 3332-0432
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Praça General Tibúrcio, 83, Lj. 14 — Urca — Rio de Janeiro
CEP 22290-270
Tel.: (21) 2543-3798

Blooks Livraria
Praia de Botafogo, 316, Térreo, Ljs. D e E — Botafogo — Rio de Janeiro
CEP 22250-040
Tel.: (21) 2559-8776

Carga Nobre Livros (PUC)
Rua Marquês de São Vicente, 225 — Gávea — Rio de Janeiro
CEP 22451-041
Tel.: (21) 2259-0195

Catavento Distribuidora de Livros
Rua das Marrecas, 39, Sl. 701 — Centro — Rio de Janeiro
CEP 20031-120
Tel.: (21) 2262-8379

Cia. do Livro
Rua Visconde Ipiabas, 58, Lj. A — Centro — Valença
CEP 27600-000
Tels.: (24) 2452-4233 / 2453-4710
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Coletiva Livraria e Editora Ltda.

Livraria Cidade de Duque de Caxias

Av. Ayrton Senna, 3000, Lj. 1009 A — Barra da Tijuca — Rio de Janeiro
CEP 22775-904
Tel.: (21) 2421-9633

Rua Prof. José Souza Herdy, 1216, Box 201 — Bairro 25 de Agosto — Duque
de Caxias
CEP 25071-200
Tel.: (21) 2673-8230 / Fax: (21) 2673-3289

Eduff
Rua Miguel de Frias, 9 — Icaraí — Niterói — RJ
CEP 24220-000
Tels.: (21) 2629-5293/5294

Ensino Moderno

Livraria da Travessa
Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Lj. 205 A — Leblon — Rio de Janeiro
CEP 22430-060
Tel.: (21) 3138-9600

Travessa Alberto Victor, 8, Lj. 5 — Centro — Niterói
CEP 24020-300
Tel.: (21) 2719-8796

Av. Rio Branco, 44 — Centro — Rio de Janeiro
CEP 20090-004
Tel.: (21) 2519-9000

Folha Seca Livraria

Rua Voluntários da Pátria, 97 — Botafogo — Rio de Janeiro
CEP 22270-000
Tel.: (21) 2537-3340

Rua do Ouvidor, 37 — Centro — Rio de Janeiro
CEP 20010-150
Tels.: (21) 2507-7175 / 2224-4159

Iskin & Iskin Ltda.
Praça XV de Novembro, 48 — Centro — Rio de Janeiro
CEP 20010-010
Tel.: (21) 2220-8471

Livraria Argumento
Av. das Américas, 7777, 3o piso — Barra da Tijuca — Rio de Janeiro
CEP 22793-081
Tel./Fax: (21) 2438-7644
Rua Dias Ferreira, 417 — Leblon — Rio de Janeiro
CEP 22431-050
Tels.: (21) 2239-5294 / 2259-9398

Livraria Bolívar
Rua Bolívar, 42, Lj. A — Copacabana — Rio de Janeiro
CEP 22061-020
Tel.: (21) 3208-3600
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Rua 7 de Setembro, 54 — Centro — Rio de Janeiro
CEP 20050-009
Tel.: (21) 3231-8015
Rua Visconde de Pirajá, 572 — Ipanema — Rio de Janeiro
CEP 22410-002
Tel.: (21) 3205-9002
Barrashopping — Av. das Américas, 4666, Lj. 220 — Barra da Tijuca —
Rio de Janeiro
CEP 22640-102
Tel.: (21) 3205-9002

Livraria Eldorado
Rua Conde de Bonfim, 422, Lj. K — Tijuca — Rio de Janeiro
CEP 20520-054
Tel.: (21) 2569-4747
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Livraria Gutemberg

Technical Books Livraria Ltda.

Rua Cel. Moreira César, 211, Ljs. 101 e 102 — Icaraí — Niterói
CEP 24230-052
Tel.: (21) 2714-1727

Rua Gonçalves Dias, 89 — Centro — Rio de Janeiro
CEP 20050-030
Tel.: (21) 2224-9177

Livraria Interciência

Quartet Editora & Comunicação Ltda.

Av. Presidente Vargas, 435 — 18o andar — Centro — Rio de Janeiro
CEP 20077-900
Tels.: (21) 2221-0993/6850

Rua São Francisco Xavier, 524 — Maracanã — Rio de Janeiro
CEP 20550-900
Tel.: (21) 7898-3281

Livraria Leonardo Da Vinci
Edifício Marquês do Herval — Av. Rio Branco, 185, Ljs. 2, 3 e 9 — Centro —
Rio de Janeiro
CEP 20045-900
Tel.: (21) 2533-2237

Livraria Nobel
Shopping Downtown — Av. das Américas, 500, Bl. 21, Lj. 138 —
Barra da Tijuca — Rio de Janeiro
CEP 22640-100
Tel.: (21) 2493-6301

Livraria RT
Rua da Assembleia, 83 — Centro — Rio de Janeiro
CEP 20011-001
Tel.: (21) 2533-7037

Livraria Solario
Rua Sete de Setembro, 169 — Centro — Rio de Janeiro
CEP 20050-002
Tels.: (21) 2262-9347 / 2507-4670

Livraria Universo PSI (UFRJ)
Av. Pasteur, 250, Fds. — Praia Vermelha — Rio de Janeiro
CEP 22290-140
Tel.: (21) 2541-8791 / Fax: (21) 2275-6283

Livraria Vozes
Rua Sete de Setembro, 132, Lj. A — Centro — Rio de Janeiro
CEP 20050-002
Tel.: (21) 2215-0110 / Fax: (21) 2508-7644

FGV_catalago_2014.indb 230

Santa Catarina
ADM Distribuidora
Rua Jerônimo Coelho, 383/904 — Centro — Florianópolis
CEP 88010-030
Tel.: (48) 3224-4281

Livraria EDUFSC — Ufsc
Campus Universitário — Trindade — Florianópolis
CEP 88010-970
Tel.: (48) 3224-4281

Livraria Livros & Livros Ltda.
Rua Jerônimo Coelho, 215 — Centro — Florianópolis
CEP 88010-030
Tel.: (48) 3222-1244

São Paulo — capital
Acaiaca Distribuidora de Livros Ltda.
Av. José Maria de Faria, 470 — Lapa de Baixo — São Paulo
CEP 05038-190
Tel.: (11) 2102-9800 / Fax: (11) 2102-9801

Catavento Distribuidora de Livros Ltda.
Rua Conselheiro Ramalho, 928 — Bela Vista — São Paulo
CEP 01325-000
Tel.: (11) 3289-0811 / Fax: (11) 3251-3756
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Disal

São Paulo — interior

Rua Marquês de São Vicente, 182 — Barra Funda — São Paulo
CEP 01139-000
Tels.: (11) 3226-3100/3111 / Fax: (11) 3226-3100

Araçatuba

Empório Vértice — Editora e Distribuidora de Livros
Rua Vitor Angelo Fortunato, 439 — Jardim Alvorada — Jandira
CEP 66128-000
Tel.: (11) 3392-1920

Livraria Cultura
Av. Paulista, 2073 — Consolação — São Paulo
CEP 01311-940
Tel.: (11) 3170-4033
Av. Chedid Jafet, 131, 2o and. — Vila Olímpia — São Paulo
CEP 04551-065
Tel.: (11) 3170-4058 / Fax: (11) 3170-4068
Bourbon Shopping São Paulo — Rua Turiassu, 2100 — Perdizes — São Paulo
CEP 05005-900
Tel.: (11) 3868-5100 / Fax: (11) 3868-5122
Shopping Market Place — Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 — Vila Cordeiro —
São Paulo
CEP 04583-903
Tel.: (11) 3474-4033 / Fax: (11) 3474-4099
Shopping Villa Lobos — Av. das Nações Unidas, 4777 — Alto de Pinheiros —
São Paulo
CEP 05477-000
Tel.: (11) 3024-3599

Ramalivros Distribuidora Ltda.
Rua Major Diogo, 657 — Bela Vista — São Paulo
CEP 13240-001
Tel.: (11) 3117-4333

Claudilivros Comércio de Livros
Rua Jardim Sumaré, 596 — Vila Mendonça
CEP 16015-270
Tel.: (18) 3623-1460

Livraria Nobel
Av. Cussy de Almeida, 1071 — Centro
CEP 16010-400
Tel.: (18) 3624-2255

Araraquara
Livraria Machado de Assis
Av. Brasil, 655 — Jardim Nova América
CEP 14801-290
Tels.: (16) 3332-2464/4734

Livraria Nobel
Shopping Lupo — Rua Gonçalves Dias, 543, Lj. 14 — Centro
CEP 14801-290
Tel.: (16) 3333-2700

Atibaia
Livraria Nobel (Unimep)
Av. Prof. Lucas Nogueira Garcez, 1339 — Vila Thaís
CEP 12940-002
Tel.: (11) 4402-2295

Barueri
Livraria Alpha
Shopping Tamboré — Av. Piracema, 669, Lj. 87 — Tamboré
CEP 06460-000
Tel.: (11) 4195-3391
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Livraria Nobel

Piracicaba

Alphaville Unip — Av. Yojiro Takaoka, 350
CEP 06454-005
Tel.: (11) 4152-4028

Livraria Nobel (Unimep)

Superpedidos Comercial S.A.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 2253, Galpão 5 — Jardim Alvorada
CEP 06422-122
Tel.: (11) 3237-8000 / Fax: (11) 3272-1891

Campinas

Rod. do Açúcar, Km 156, 7000, Sl. 17
CEP 13400-910
Tel.: (19) 3454-4090

Livraria Nobel
Shopping Piracicaba — Av. Limeira, 722, Lj. H — Areião
CEP 13414-018
Tel.: (19) 3423-2033

Livraria Cultura
Shopping Center Iguatemi — Av. Iguatemi, 777, Ljs. 04 e 05 —
Piso 1 — Vila Brandina
CEP 13092-902
Tel.: (19) 3751-4033 / Fax: (19) 3751-4030

Presidente Prudente
Livraria Acadêmica

Catanduva

Rua Alvino Gomes Teixeira, s/n
CEP 19030-430
Tel.: (18) 3901-4012 / Fax: (18) 3901-4019

Livraria Santa Rita

Livraria Nobel

Rua Recife, 576 — Centro
CEP 15800-240
Tel.: (17) 3523-2254

Guarulhos
Livraria Guarulivros
Rua Felício Marcondes, 151 — Centro
CEP 07010-030
Tel.: (11) 6408-4654
Rod. Pres. Dutra, Km 397
CEP 07034-911
Tel.: (11) 6425-0566
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Prudente Shopping — Av. Manoel Goulart, 2400, Ljs. 121/122
CEP 19060-000
Tel.: (18) 3221-4040

Ribeirão Preto
Livraria Nobel
Shopping Santa Úrsula — Rua São José, 933, Lj. 30, Térreo, Setor Central
CEP 14010-160
Tel.: (16) 3904-9499

Para Ler
Ribeirão Shopping — Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540, Ljs.182/183,
Subsetor Sul 5
CEP 14026-020
Tel.: (16) 2101-7900
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São José do Rio Preto

Livrarias

Planalto Distribuidora e Livraria
Rua Bernardino de Campos, 3180, Lj. 5 — Centro
CEP 15015-902
Tel.: (17) 3232-4533

Sergipe
Paulo Escariz Ltda.
Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215
Shopping Jardins lojas 81/83 — Jardins — Aracaju
CEP 49026-010
Tel.: (79) 4009-5757

Rio de Janeiro
Livraria FGV
Praia de Botafogo, 190 — Botafogo — Rio de Janeiro
CEP 22250-900
Tels.: (21) 3799-5535/5536 / Tel./Fax: (21) 3799-5537
livraria@fgv.br / www.fgv.br/livraria-rio

São Paulo
Livraria Prefeito Faria Lima
Av. Nove de Julho, 2029 — Bela Vista — São Paulo
CEP 01313-001
Tels.: (11) 3799-7875/7790 / Fax: (11) 3799-7882

Nossos livros também são encontrados nas redes:
Americanas.com
Apple (iBooks Store)
FNAC
Kobo
Livraria Cultura
Livrarias Nobel
Livrarias Saraiva
Livrarias Vozes
Submarino
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