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O DESAFIO DA 

APOSENTA-
DORIA: o Exemplo 

dos Executivos do 
Brasil e da Nova 

Zelândia 
 
 
 
 
 

 
 
De Lúcia França. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. 
167 p. ISBN 978-85-325-2268-9 
 
O envelhecimento mundial, em especial a 
aposentadoria, é o assunto abordado nesta 
obra, que apresenta os resultados de uma 
pesquisa transcultural realizada por Lúcia 
França com altos executivos de organizações 
do Brasil e da Nova Zelândia, com relação ao 
planejamento e ao início do seu processo de 
aposentadoria. Ao longo da obra, a autora, 
além de relatar experiências vividas por ela no 
que tange ao assunto abordado, também aponta 
fatores determinantes para o planejamento de 
uma aposentadoria bem-sucedida, com 
qualidade. Trata-se, assim, de uma referência 
conceitual e analítica para aposentados, 
executivos, trabalhadores que atuam na área e 
pessoas que desejam se aprofundar no tema em 
questão. 
 
(Nota por Érika Mayumi Kato – UFPR). 

 
SIMBOLISMO 

ORGANIZACIO-
NAL NO BRASIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Alexandre de Pádua Carrieri e Luiz Alex 
Silva Saraiva (Orgs.). São Paulo: Editora 
Atlas. 310 p. ISBN 9788522448654 
 
Este livro apresenta 12 artigos que propõem 
uma outra abordagem dos estudos 
organizacionais, indo muito além das 
perspectivas funcionalistas. Para romper com 
tal paradigma, os pesquisadores que aqui têm 
seus trabalhos publicados, analisam os espaços 
organizacionais tendo como objeto as próprias 
interações humanas dentro desse ambiente. 
Com essa visão humanizadora e centrada no 
indivíduo, é possível trazer à tona a pluralidade 
de questões que são inerentes a qualquer 
empreendimento humano, tais como gênero, 
poder e violência. Invariavelmente essas 
questões são desconsideradas nos estudos que 
primam por uma visão ontológica das 
organizações, por vezes, nublando a 
complexidade e o caráter multifacetado das 
mesmas. Indicado para professores, 
graduandos, mestrandos e doutorandos em 
Administração. 
 
(Nota por Fabrício Alves Farias - 
FAFICH/UFMG ) . 

 


