Para ganhar a guerra
As 25 melhores táticas de todos os tempos
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Livros sobre batalhas e guerras nem sempre são apenas compilações
de feitos militares – muitos são exemplos de liderança e genialidade estratégica, com lições para situações críticas da vida pessoal ou
proﬁssional. Para ganhar a guerra segue essa tradição. Com narrativa
ágil e conhecimento de causa, os autores analisam em cada capítulo
uma tática de guerra que entrou para a história, apresentando uma
inovadora visão comparativa dessas manobras ao longo dos séculos.
Alguns exemplos:
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• Atrair o inimigo para seu próprio território deu a vitória ao sultão
Saladino em 1187, em Hattin, e aos russos em 1812, quando venceram
Napoleão;
• Com uma audaciosa manobra de ﬂanqueamento, o general Robert
E. Lee venceu em Chancellorsville, na Guerra Civil americana; a mesma
estratégia já havia levado o rei da França à vitória 600 anos antes, em
Bouvines;
• Tomando a iniciativa, e usando táticas de Blitzkrieg, o general soviético Jukov rompeu as linhas nazistas em 1939, na Segunda Guerra, para
começar a resistência a Hitler na frente oriental; a iniciativa também foi
decisiva para os exércitos aliados, que conseguiram tomá-la e mantêla na frente ocidental com os desembarques na Normandia, em 1944.
Assim, o livro atravessa conﬂitos que vão de Alexandre o Grande à
Guerra do Vietnã e aos ataques terroristas palestinos. E mostra que,
mesmo com todos os avanços tecnológicos, certas táticas sobreviveram ao tempo.
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