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TE M P O S
DE
DESCONSTRUÇÃO:
EVOLUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO NAS EMPRESAS – UM ESTUDO
DATELEMIG/TELEMAR
MINAS. De Suzana Braga
Rodrigues, Alexandre de
Pádua Carrieri e Talita Ribeiro da Luz (Orgs.). Belo Horizonte: UFMG/
FACE/CEPEAD, 2003. 200 p. ISBN: 8590307417.
Obra baseada em pesquisas do Grupo de Estudos Avançados em Gestão Internacional do
CEPEAD/CAD/UFMG. Ela revela transformações na Telemig, antiga estatal brasileira do setor de telecomunicações, até a privatização,
problematizando momentos nacionais históricos e diferenças culturais na organização. O livro oferece contribuições para os estudos
organizacionais sobre governança, identidade,
competências, aprendizagem e mudanças, com
destaque para a proposta de investigar a dimensão simbólico-cultural da organização pela Análise do Discurso (Nota por Alfredo Rodrigues
Leite da Silva - NETES/PPGADM/UFES).

OBJETIVO COMPETÊNCIA: POR UMA
NOVA ABORDAGEM.
De Philippe Zarifian. São
Paulo: Atlas, 2001. 197 p.
ISBN 8522428808.
O livro trata de Competências, um tema em debate na
academia e de interesse
para os gestores. O autor, pela sua formação e
experiência, o aborda com rigor na conceituação.
Nele o conceito de Competências está baseado
em três noções: evento, o que ocorre de forma
imprevista nos sistemas produtivos; comunicação, a necessidade das pessoas partilharem objetivos e normas organizacionais; e serviço, produzir um serviço para um destinatário (Nota
por Mônica de Fátima Bianco - UFES).
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A G A I N S T
MANAGEMENT. De
Martin Parker. Cambridge:
Polity Press, 2002. 250p.
ISBN: 0745629261.
O livro de Martin Parker,
professor de teoria
organizacional da Keele
University, UK, é extremamente provocativo. Partindo de análises críticas de perspectivas como ética nos negócios, estudos críticos em administração e protestos anti-corporativos, discute que a
administração é uma ideologia que serve para
justificar crueldades e desigualdades. Texto de
leitura fácil e agradável, é indicado para estudantes e professores de graduação e pós-graduação
que pretendem aguçar uma visão crítica sobre a
realidade corporativa (Nota por Rafael
Alcadipani, FGV-EAESP, ESPM-SP).

CERCAS E JANELAS:
NA LINHA DE FRENTE
DO DEBATE SOBRE
GLOBALIZAÇÃO. De
Naomi Klein. Rio de Janeiro. Editora Record, 2003.
335 p. ISBN: 8501065307.
O segundo livro da jornalista e ativista canadense
Naomi Klein dá continuidade ao debate sobre os fenômenos
sócioeconômicos e os interesses em jogo por
trás da globalização, iniciados na sua obra anterior 'Sem Logo'. Temas variados são discutidos
neste livro no formato de pequenos artigos, que
vão desde a ALCA, passando pelo NAFTA,
patentes de remédios e produção musical na
Internet, chegando nas experiências comunitárias em vários países e no ativismo antiglobalização
(Nota por Armindo dos Santos de Sousa
Teodósio - PUCMinas).

237

