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EL PEQUEÑO LIBRO DE LAS GRANDES
TEORÍAS DEL MANAGEMENT
Jim McGrath i Bob Bates
Traducció d’Isabel Murillo
Alienta. Barcelona, 2014. 322 pàgines
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Els 20 principis essencials del
branding que permeten la creació de marques fortes, a càrrec
d’un dels gurus d’aquest camp,
David Aaker. Un guru que recorda que les marques tenen fortalesa, són poderoses. Que constitueixen el nucli de les relacions amb
el client i són una força amb impacte financer. Els principis que
reuneix en aquest llibre pretenen
facilitar una total comprensió de
la marca i de com cal gestionarla. Per començar, diu, és necessari reconèixer que les marques
són actius que dirigeixen l’estratègia i que cada marca necessita
tenir una visió, una descripció articulada de la seva imatge aspiracional. Les amenaces a la marca,
les seves possibles extensions i el
paper del digital en construir-la
són altres punts clau del llibre.

Les 89 grans teories del management i com cal aplicar-les és la
proposta d’aquest llibre que s’ha
editat amb el format d’una agenda
Moleskine. El llibre comença amb
les teories que s’han desenvolupat al llarg del temps per gestionar persones: des dels principis
del management de Fayol, al management científic de Taylor o els
punts de vista de Drucker sobre
l’objectiu de les empreses. I passa
al llarg dels deu capítols per teories sobre com cal liderar persones,
com cal motivar, com cal construir i gestionar equips, com cal analitzar la cultura corporativa, com
cal gestionar el canvi –el cicle de
canvi de Kübler-Ross o la teoria
del costat fosc d’Egan– i la qualitat o com cal exercir l’autoritat, incloses les idees de Maquiavel i el
test del psicòpata de Ronson.

