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Corporate cultures, global mindsets, and employee
priorities are changing, which means management and
human resources departments must also evolve. To
ensure teams are well crafted, motivated, and
successful, managers and HR professionals must step
outside their comfort zone and adapt to younger, newer
ways of thinking-they must become Agile. In Agile
People, management consultant Pia-Maria Thoren
outlines how managers, human resources professionals,
company decision-makers, and employees can adopt the
flexible, fluid, customer-focused mindset of modern tech
companies to inspire their workers and strengthen their
organizations. This essential handbook explains both the
theories and practical applications behind the Agile
framework, showing how companies can do the
following: -Create a structure and culture for an
organization to meet future challenges -Give
management and HR the changed mindset and the tools
to facilitate employee drive and performance -Empower
employees to become motivated stakeholders -Adopt
hiring practices that value attitude, behavior, and
competence -Create a passionate, loyal, and
accomplished workforce No matter the size of a
company, it can benefit from an Agile mindset and
launch into a future filled with successful leadership and
motivated employees.
Is your company all bizz -- filled with professional
managers, accountants, and financial planners who
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produce "smooth operations" but offer no customer
savvy or soul? Or is it all buzz -- filled with talk, hype,
and the brainstorming of half-cooked ideas that often
lead nowhere? To capture the best of these dichotomous
worlds, creativity expert Bernd H. Schmitt and
accomplished business writer Laura Brown introduce a
groundbreaking model of a creative organization they
call "The Garage." This powerful new framework
demonstrates how any executive can manage the
creative tension between the analytic, rational side of
business and its dynamic, innovative side. After laying
out the broad mission, or "blueprint," for constructing The
Garage, Schmitt and Brown present The Toolbox -specific instruments for infusing creativity into all aspects
of a business -- and show how to use The Blueprint and
The Toolbox as essential strategy, recruiting, resource,
and communications devices. At the center of this
immensely readable book are the "Mastercrafts of The
Garage" -- technology, branding, and customerexperience management -- the organizational forces that
guarantee creative efforts are coordinated and well
implemented to provide competitive advantage. To
illustrate particular aspects of creativity, Schmitt and
Brown open each chapter with a story or "business
parable," each written in a different genre -- horror,
detective, love story, or fairy tale -- accompanied by
evocative photographs. They also draw on scores of
cutting-edge examples of creative, innovative ventures
such as American Express's Blue, W Hotels, Eli Lilly's
"Answers That Matter," SAP, and NTT DoCoMo's imode. Build Your Own Garage is timely and instructive
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reading for any manager charged with the mandate to
bring to market quickly the most useful and innovative
products and services. The book's Web site is
www.BuildTheGarage.com
Respected analyst Matthew Kiernan offers his Eleven
Commandments of 21st Century Management, a
collection of visionary strategies that executives can use
to foster the mix of constant creativity and lightning-swift
implementation that will enable their companies to
prosper. Business leaders will find guidelines for creating
new sources of profit, discovering hidden assets,
empowering employees, "globalizing" corporate
perspectives, and much more. They'll also find over 70
inspiring success stories that show the Commandments
at work in the real world - from the innovations of cutting
edge ad agency Chiat/Day to the industry reforms of the
Ho Chi Minh City People's Committee to the Rolling
Stones' immensely profitable Steel Wheels Tour - as well
as guidelines for increasing your company's decisionmaking speed and strategic implementation; methods for
breaking down the internal barriers that separate people,
department and disciplines ... and strangle innovation;
techniques for developing forward-looking measurement
tools that reveal the true dynamics of your company's
performance and point the way to success; and practical
advice on turning your organization's continuing
education into a truly sustainable competitive advantage.
Forward-looking executives searching for compelling
alternatives to past and present management
approaches will find this insightful book to be a clarion
call to arms and a blueprint for success.
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Nesta obra, o autor parte do princípio de que é
necessário saber utilizar os talentos rumo aos objetivos
pretendidos e defende que somente é possível alcançar
níveis elevados de performance quando o trabalho das
pessoas é modelado no sentido de proporcionar
produtividade e qualidade de um lado e auto-realização
pessoal de outro.
Offers advice on how to lead an organization into
change, including establishing a sense of urgency,
developing a vision and strategy, and generating shortterm wins.
O presente livro busca apresentar dicas sobre
Planejamento, Recrutamento e Seleção Pessoal. O
autor defende que atrair e agregar talentos significa não
somente pensar nas atividades presentes e operações
da empresa, mas principalmente no seu futuro e destino.
As pessoas que estão ingressando hoje na empresa
poderão ser, mais adiante, os futuros dirigentes.
Cometer a miopia de tratar cada candidato apenas para
um único cargo ou posição imediata é um erro.
With an introduction on using the principles of The
Servant in your life and career, this book redefines what
it means to be a leader. In this absorbing tale, you watch
the timeless principles of servant leadership unfold
through the story of John Daily, a businessman whose
outwardly successful life is spiraling out of control. He is
failing miserably in each of his leadership roles as boss,
husband, father, and coach. To get his life back on track,
he reluctantly attends a weeklong leadership retreat at a
remote Benedictine monastery. To John's surprise, the
monk leading the seminar is a former business executive
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and Wall Street legend. Taking John under his wing, the
monk guides him to a realization that is simple yet
profound: The true foundation of leadership is not power,
but authority, which is built upon relationships, love,
service, and sacrifice. Along with John, you will learn that
the principles in this book are neither new nor complex.
They don't demand special talents; they are simply
based on strengthening the bonds of respect,
responsibility, and caring with the people around you.
The Servant's message can be applied by anyone,
anywhere—at home or at work. If you are tired of books
that lecture instead of teach; if you are searching for
ways to improve your leadership skills; if you want to
understand the timeless virtues that lead to lasting and
meaningful success, then this book is one you cannot
afford to miss.
A new edition based on the timeless business
classic—updated to help today’s readers succeed more
quickly in a rapidly changing world. For decades, The
One Minute Manager® has helped millions achieve more
successful professional and personal lives. While the
principles it lays out are timeless, our world has changed
drastically since the book’s publication. The exponential
rise of technology, global flattening of markets, instant
communication, and pressures on corporate workforces
to do more with less—including resources, funding, and
staff—have all revolutionized the world in which we live
and work. Now, Ken Blanchard and Spencer Johnson
have written The New One Minute Manager to introduce
the book’s powerful, important lessons to a new
generation. In their concise, easy-to-read story, they
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teach readers three very practical secrets about leading
others—and explain why these techniques continue to
work so well. As compelling today as the original was
thirty years ago, this classic parable of a young man
looking for an effective manager is more relevant and
useful than ever.
The International Bestseller That Tells How Semler Tore
Up The Rule Books - And Defied Inflation Running At Up
To 900% Per Year!- Workers Make Decisions Previously
Made By Their Bosses- Managerial Staff Set Their Own
Salaries And Bonuses - Everyone Has Access To The
Company Books- No Formality - A Minimum Of
Meetings, Memos And Approvals- Internal Walls Torn
Down - Shopfloor Workers Set Their Own Productivity
Targets And SchedulesResult - Semco Is One Of Latin
America'S Fastest-Growing Companies, Acknowledged
To Be The Best In Brazil To Work For, And With A
Waiting List Of Thousands Of Applicants Waiting To Join
It. Learn Ricardo'S Secrets And Let Some Of The Semco
Magic Rub Off On You And Your Company.
“I do believe my life has no limits, and I want you to feel
the same way about your life, no matter what your
challenges may be.” --Nick Vujicic You Can’t Control
What Happens to You… But You Can Control How You
Will Respond! As a teenager Nick Vujicic wondered how
he ever could have a "normal life." Born without arms
and legs, Nick questioned how he would finish school,
find a job, enjoy relationships, and not be a burden to
others. He even contemplated suicide before realizing
that his challenges did not need to limit his life. In Your
Life Without Limits, Nick tells why circumstances should
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not rule your life and how hope changes everything for
the better. Look for Nick Vujicic’s inspiring, full-length
books Life Without Limits and Unstoppable.
Este livro apresenta de forma clara e objetiva
Ferramentas e Técnicas de aplicabilidade comprovada
para o apoio e a melhoria do Gerenciamento. Este
trabalho procurou possibilitar uma visão geral e mostrar
os passos básicos de algumas dessas metodologias,
tentando facilitar o entendimento das técnicas
desenvolvidas, evidenciando a sua funcionalidade e
estimulando a sua aplicação prática. São ferramentas
como Análise SWOT, Benchmarking, Brainstorming,
Modelo 5W2H, Balanced Scorecard, Matriz GUT, Janela
de Johari, Modelo Myers-Briggs, Programa 5S, Análise
de Valor Agregado e diversas outras ferramentas e
técnicas que ao longo do tempo tornaram-se de uso
universal, servindo ao apoio da gestão de diversas áreas
de conhecimento da administração, a saber: Estratégia
Negociação Gerenciamento de Tempo Gerenciamento
de Custos Gerenciamento de Qualidade Gerenciamento
de Escopo Gerenciamento de Recursos Humanos
Gerenciamento de Aquisições Gerenciamento de
Comunicação Gerenciamento de Riscos Gerenciamento
de Integração Gerenciamento das Partes Interessadas
Saber como se comportar em uma negociação é um
recurso fundamental para qualquer profissional. As
habilidades e técnicas básicas são essenciais para
resolver conflitos, conduzir conversas difíceis e
administrar bons acordos. As técnicas de negociação
partem de uma diversidade de perspectivas e
parâmetros, dos mais simples aos mais complexos. Isso
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tudo explica por que nesta quinta edição houve foco na
inclusão de duas técnicas que possibilitem auxiliar os
profissionais na obtenção de melhores resultados em
suas negociações:MAPUANA (Melhor Alternativa para
Um Acordo Não Aceitável) e ZOPA (Zona de Possível
Acordo). Também foi feita uma revisão com inclusão de
novas informações na ferramenta Modelo Myers-Briggs,
que apresenta um modelo de classificação de
comportamentos humanos. Essas inclusões
complementam a nova edição, enriquecendo e
contribuindo para o melhor aproveitamento do que o
autor pretende passar aos seus alunos, leitores e
profissionais da área de gerenciamento. "Este livro nos
ajuda a trazer para a área pública alguns conceitos de
gestão que são tão importantes e necessários a
qualquer organização pública ou privada." Martha Rocha
Chefe de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
Tested principles for transforming an idea into a fully
operational company Startup Weekend—the organization
behind 54-hour events where developers, designers,
marketers, and startup enthusiasts come together to
share ideas, form teams, build products, and create
startups—has spawned both a global initiative in
entrepreneurship as well as numerous successful
startups. Startup Weekend, the book, contains best
practices, lessons learned, and empowering examples
derived from the organization's experiences for
individuals and small organizations to follow as they
launch businesses. Each of the key beliefs outlined has
been tested by Startup Weekend and has yielded
powerful results. The principles described in each
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chapter will give any business idea a greater chance for
success. Chapter topics include trust and empowerment,
flexible organizational structures, the power of
experiential education, action-based networking, and
much more Describes consequences for startup
development as entrepreneurs and founders begin doing
much more, even faster Profiles successful Startup
Weekend companies, including two powerful examples:
Memolane, an application that captures a user's online
life in one timeline making it easy for users to travel back
in time and relive memories; and Foodspotting, a mobile
and desktop app that allows users to find and share the
foods they love Apply these simple actionable principles
to launch your own startup revolution.
Os novos desafios da gestão de pessoas; Agregando
pessoas; Aplicando pessoas; Recompensando pessoas;
Desenvolvendo pessoas; Mantendo pessoas;
Monitorando pessoas; O futuro da gestão de pessoas.
Em plena era da Informação, em que o capital intelectual
é a maior riqueza da humanidade, a formação e a
constante atualização do administrador requerem,
necessariamente, uma capacitação conceitual e crítica,
que o torna um importante componente estratégico – e
não simplesmente tático ou meramente operacional –
capaz de conduzir sua organização para a
competitividade e o sucesso e, sobretudo, mantê-la
sempre na liderança em seu setor de negócios. Em uma
era de mudanças, de transformações e desafios, de
incertezas e imprevisibilidade, de globalização dos
negócios e de incessante desenvolvimento tecnológico,
o administrador moderno precisa construir habilidades
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conceituais e uma postura crítica e criativa, a fim de
proporcionar novos rumos e caminhos para sua
organização. A teoria administrativa é o que
proporcionará os conceitos e as opções necessárias
para isso. Introdução à Teoria Geral da Administração ?
edição compacta é leitura obrigatória para estudantes de
Administração e indispensável para empresários,
dirigentes, executivos, consultores, gestores e
especialmente profissionais que têm o destino e o futuro
de organizações em mãos. Editora Manole
To lead is not to be “the boss,” the “head honcho,” or “the
brass.” To lead is to serve. Although serving may imply
weakness to some, conjuring up a picture of the CEO waiting
on the workforce hand and foot, servant leadership is actually
a robust, revolutionary idea that can have significant impact
on an organization’s performance. Jim Hunter champions
this hard/soft approach to leadership, which turns bosses and
managers into coaches and mentors. By “hard,” Hunter
means that servant leaders can be hard-nosed, even
autocratic, when it comes to the basics of running the
business: determining the mission (where the company is
headed) and values (what the rules are that govern the
journey) and setting standards and accountability. Servant
leaders don’t commission a poll or take a vote when it comes
to these critical fundamentals. After all, that’s what a
leader’s job is, and people look to the leader to set the
course and establish standards. But once that direction is
provided, servant leaders turn the organizational structure
upside down. They focus on giving employees everything
they need to win, be it resources, time, guidance, or
inspiration. Servant leaders know that providing for people
and engaging hearts and minds foster a workforce that
understands the benefits of striving for the greater good. The
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emphasis is on building authority, not power; on exerting
influence, not intimidation. While many believe that servant
leadership is a wonderful, inspiring idea, what’s been missing
is the how-to, the specifics of implementation. Jim Hunter
shows how to do the right thing for the people you lead. A
servant leader or a self-serving leader: Which one are you?
With Jim Hunter’s guidance, everyone has the potential to
develop into a leader with character who leads with authority.
O livro propõe uma reflexão sobre assuntos como carreira,
plano de carreira, networking, imagem pessoal e ajustes
possíveis, de modo a potencializar uma imagem gerenciada
com segurança, sabedoria e equilíbrio, e projetada com foco
e coerência. Para isso, traz o mapeamento de competências,
o modelo de plano de carreira, bem como dicas de como ter
um networking eficiente e trabalhar o autoconhecimento e a
autoestima, que constituem a espinha dorsal de uma imagem
pautada na segurança interior e na escolha bem-feita de
itens de vestuário.
O investimento que traz mais rápido e profícuo retorno em
qualquer negócioé a aquele que é feito em pessoas - seja em
capacitação, treinamento, orientação, liderança, coaching,
apoio e suporte. Somente assim, as pessoas podem ser
inseridas como valores humanos dotados de conhecimento e
conveniências, aptos a se adaptarem a um contexto
complexo e mutável e aliar qualidade, produtividade e
competitividade para agregar valor ao negócio.
Learn from Today’s Most Successful Workforce Analytics
Leaders Transforming the immense potential of workforce
analytics into reality isn’t easy. Pioneering practitioners have
learned crucial lessons that can help you succeed. The
Power of People shares their journeys—and their
indispensable insights. Drawing on incisive case studies and
vignettes, three experts help you bring purpose and clarity to
any workforce analytics project, with robust research design
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and analysis to get reliable insights. They reveal where to
start, where to find stakeholder support, and how to earn
“quick wins” to build upon. You’ll learn how to sustain
success through best-practice data management, technology
usage, partnering, and skill building. Finally, you’ll discover
how to earn even more value by establishing an analytical
mindset throughout HR, and building two key skills:
storytelling and visualization. The Power of People will be
invaluable to HR executives establishing or leading analytics
functions; HR professionals planning analytics projects; and
any business executive who wants more value from HR.
O concurso do TRE Rio de Janeiro 2017 deve contar com
oportunidades para Técnico e Analista Judiciário, com
exigência de nível médio e superior, respectivamente. O
técnico tem ganhos de R$6.376,41, enquanto o analista
recebe R$10.461,90. O técnico judiciário tem missão de
executar atividades de nível médio relacionadas com as
funções de administração de recursos humanos, materiais e
patrimoniais, orçamentários e financeiros, controle interno,
bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte
técnico e administrativo às unidades organizacionais, e,
ainda, execução de tarefas de apoio à atividade judiciária. Já
o analista judiciário – área administrativa deve executar
atividades de nível superior relacionadas com as funções de
administração de recursos humanos, administração de
recursos materiais e patrimoniais, orçamentários e
financeiros, de controle interno, bem como as de
desenvolvimento organizacional e de suporte técnico e
administrativo às unidades organizacionais. O último
concurso realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral
(Concurso TRE/RJ) aconteceu em 2012. Na época, foram
oferecidas 19 vagas efetivas, com oportunidades para
técnico judiciário (nível médio) e analista judiciário (nível
superior), com 10 e 09 vagas para cada um,
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respectivamente. Houve também, formação de cadastro
reserva para contratação conforme necessidades. Apesar de
oferecer 19 vagas, foram chamados 168 técnicos judiciários
(sendo 159 só da área administrativa) e 98 analistas
judiciários (3º grau), o que demonstra que o órgão sempre
convoca além das vagas oferecidas no edital. Se você
candidato, é do Rio de Janeiro ou de qualquer estado do
Brasil, esta apostila é para você que vai prestar este
concurso que deve sair ao longo do segundo semestre deste
ano de 2017, conforme anunciou o presidente da comissão
do concurso para técnicos e analistas do órgão. Então, com
um novo certame iminente, organizei esta apostila de Noções
de Administração Pública abrangendo todo o conteúdo
programático do último concurso com a finalidade de
preparar os futuros técnicos judiciários do TRE-RJ. Fique
ligado e não perca a chance de iniciar seus estudos para um
dos concursos mais esperados dos últimos tempos. Investir
em conhecimentos sempre rende os melhores juros.
Durante anos, a Administração foi considerada uma atividade
paralela e apenas complementar ao comando das
organizações, em geral, e das empresas, em particular.
Surgida no início do século passado como uma ciência
focada na busca da eficiência do trabalhador de chão de
fábrica, provocou uma verdadeira revolução no mundo
organizacional. Envolveu a organização como uma
totalidade, em um amplo processo administrativo de planejar,
organizar, dirigir e controlar, posteriormente abrangendo
também as pessoas e os grupos sociais como atores e
protagonistas do processo. Tudo dentro de uma abordagem
prescritiva e normativa de como se deve fazer. Com o passar
do tempo, absorveu o estruturalismo da sociologia
organizacional e o behaviorismo da psicologia
organizacional, incorporando também os conceitos básicos
da teoria de sistemas e abrindo seus horizontes para o
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ambiente e o mundo globalizado – palco dos desafios atuais
em termos de complexidade, mudanças e transformações
rápidas, e da incerteza e imprevisibilidade delas resultantes.
Ainda captou conceitos da relatividade da física quântica e
assumiu o caráter da conectibilidade e da contingencialidade,
tendo predominância cada vez maior dos aspectos
intangíveis sobre os tangíveis e da tecnologia da informação.
Hoje, a administração é a melhor maneira de tornar as
organizações mais integradas, flexíveis, inovadoras,
competitivas e sustentáveis, e de as conduzir em direção ao
seu futuro. Foi por todas essas razões que Introdução à
Teoria Geral da Administração foi escrita. Nesta nona edição,
foram incluídos conceitos amplamente discutidos, como
competitividade e competências essenciais, criação de valor,
responsabilidade social, sustentabilidade, inovação, ética e
governança corporativa, dentre outros, que fazem parte da
agenda do administrador moderno. É leitura obrigatória para
estudantes de Administração e indispensável para
empresários, dirigentes, executivos, consultores, gestores e
especialmente profissionais que têm o destino e o futuro de
organizações nas mãos. Editora Manole
Sumário - Apresentação; Uma história de amor e esperança;
A voz das grandes causas; Realidades de mercado em
Portugal; Grupos de reflexão; Teatro com vida; Um programa
de criatividade aplicada; Medicina preventiva; Os novos
padrões em administração; Escrevendo e cantando;
Universidade Fernando Pessoa; Integração empresa-escola;
Refletindo sobre educação; Dinamismo no ensino da língua
portuguesa; Terapia ortomolecular; Instituto Gênesis; A
nutricionista; O fenômeno terceira idade; Poesia em debate;
Grupos e equipes; Teatro chega à empresa; Uma editora na
PUC-RJ; Psicologia e meio ambiente; Pesquisas e métodos;
Promovendo música brasileira na Alemanha; Rio Cidadão;
Pesquisa e marketing; Ortomolecular em pauta; A literatura
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no universo feminino; Educação desde cedo; Momento dos
livros; Girassol; Criatividade e qualidade; O administrador de
hoje; Visão jovem do jornalismo; O cravista.
Research indicates that emotional intelligence (EI) accounts
for an astonishing 70-80 percent of management success.
Technical expertise just isn't enough anymore: project
managers need strong interpersonal skills and the ability to
recognize emotional cues in order to lead their teams to
success. Emotional Intelligence for Project Managers
introduces readers to all facets of EI and shows how
emotions can be leveraged to meet project goals. They'll
learn how to: * Set the tone and direction for the project *
Communicate effectively * Motivate, inspire, and engage their
team * Encourage flexibility and collaboration * Deal
productively with stress, criticism, and change * Establish the
kind of high morale that attracts top performers * And more
The second edition includes several expanded sections on
self-awareness and self-management, as well as a new
chapter on using EI to lead Agile Teams and a close look at
Servant Leadership. Without the people skills necessary to
lead effectively, even the most care fully orchestrated project
can fall apart. This indispensable guide gives project
managers the tools they need to create winning teams and
get the job done right and on time.
Management Challenges in the 21st Century looks afresh at
the future of management thinking and practice. The content
revolves around two fundamental issues that are occuring
simultaneously: changes in the world economy, and shifts in
the practice of management. These developments, especially
in developed countries are crucial in exploring and
understanding the challenges of the future. This volume
focuses on the key questions for all business: What are the
new realities? What new policies are required of companies
and executives in order to deal with these changes. Facing a
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whole swathe of issues head-on in his usual clear-sighted
style, Drucker offers up a prescient and informed analysis that
will help every executive to build a proactive strategy for the
future.
A universidade deve sua existência à construção do
conhecimento. A divulgação, a discussão e o consequente
aprimoramento deste conhecimento têm espaço reconhecido
e consolidado em eventos como a Feira de Iniciação
Científica (FIC), um dos quatro eventos que compõem o
Programa Inovamundi da Universidade Feevale. A FIC 2016
manteve a quantidade e a diversidade de trabalhos
científicos de anos anteriores e manteve a busca pelo
aprimoramento de todos processos a fim de qualificar
constantemente o evento. Nesse ano, foram submetidos à
avaliação 849 resumos científicos. A análise classificatória
selecionou 828 trabalhos que foram apresentados em forma
de sessões temáticas e no formato de pôsteres virtuais.
Destes, 60 foram inscritos por acadêmicos de 22 diferentes
Instituições de ensino brasileiras. No que tange às áreas do
conhecimento, 283 trabalhos aceitos pertencem às Ciências
da Saúde, 174 às Ciências Exatas e Tecnológicas, 174 às
Ciências Humanas, Letras e Artes e 197 às Ciências Sociais
Aplicadas.
Inclusão do conceito de Competências em todos os capítulos
do livro marcando fortemente a migração a partir do
tradicional conceito de cargos ou funções para o novo
conceito de competências. Aprofundamento dos conceitos de
Talento, de Gestão da Informação versus Gestão do
Conhecimento, de Competência, de Capital Humano e de
Intelectual como os ativos intangíveis da civilização.
A quarta-edição de Empreendedorismo – dando asas ao
espírito empreendedor consiste em um “breviário
informativo”, como define o autor, que avalia e discute todas
as condições favoráveis para o pequeno e médio
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empreendedor abrir o próprio negócio ou alavancá-lo, bem
como impulsionar o crescimento a longo prazo. Chiavenato
parte de uma linguagem simples e pouco técnica,
organizando o livro em 13 pequenos capítulos, com a
finalidade de facilitar a consulta do leitor. O livro oferece um
leque de orientações, como: quais são as decisões iniciais e
básicas para começar um negócio ou alavancar um
empreendimento atual; como planejar o negócio, organizá-lo
e montar estratégias; como obter financiamentos e pessoal;
como assegurar a viabilidade, a competitividade e a
sustentabilidade em um mercado em constante
transformação; como manter a lucratividade a curto prazo e o
crescimento a longo prazo. O autor alia um profundo
conhecimento na área administrativa com uma vasta
experiência empresarial e oferece estratégias fundamentais
para evitar o risco de um negócio malsucedido. Editora
Manole
Esta obra incorpora os mais avançados conceitos da área de
Recursos Humanos, bem como apresenta modelos
decorrentes dos conceitos alinhados à realidade brasileira.
Em substituição aos tradicionais enfoques funcionalistas, o
livro foi estruturado com base
"This is a collection of 24 essays about why how Human
Resource Management professionals can develop people
passion in organization"--

Atualmente, não é mais possível enfrentar a busca
por um novo emprego ou empreendimento com as
mesmas armas de antigamente. Daí o objetivo deste
livro: mostrar como planejar, organizar e dirigir um
esquema integrado de ações que permita alcançar
uma excelente posição no mercado. Para Idalberto
Chiavenato, a estratégia constitui o melhor caminho
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para chegar lá. Editora Manole
Este livro foi cuidadosamente composto e
organizado a várias mãos no sentido de atender a
uma necessidade específica do mercado: oferecer
subsídios a todos aqueles que desejam assimilar
uma base conceitual para poder concorrer a
concursos públicos ou enfrentar processos seletivos
sofisticados que impõem a necessidade de
conhecimentos básicos sobre administração geral,
administração pública ou ambas. Para tanto, é
oferecida ao leitor uma ampla variedade de noções
e conceitos para que ele possa ser bem-sucedido
nesse mister. Além da proposta principal, que é
servir de fonte obrigatória de estudo para provas e
concursos, a obra também é leitura fundamental
para estudantes, professores, executivos, servidores
públicos, consultores de empresas,
empreendedores, investidores ou interessados nos
assuntos de administração pública ou geral. O livro
é composto de nove partes e, ao final de cada parte,
o leitor tem a oportunidade de fixar melhor a matéria
testando seus conhecimentos com uma seleta
organização de questões de concursos públicos e
exames da Ordem. Além disso, esta edição traz um
Simuladão com quase 200 questões de todos os
temas apresentados na obra. Todas as questões
desta edição estão disponíveis em www.manoleeduc
acao.com.br/administracaogeralepublica. Editora
Manole
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A Série Universitária foi desenvolvida pelo Senac
São Paulo com o intuito de preparar profissionais
para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem
diversas áreas, abordando desde conhecimentos
teóricos e práticos adequados às exigências
profissionais até a formação ética e sólida.
Captação, treinamento, desenvolvimento e
valorização de pessoas apresenta os subsistemas
de recursos humanos demonstrando sua
importância e seu alinhamento à estratégia de
gestão por competências, de modo a sustentar a
cultura organizacional e o plano de negócio. Entre
os temas abordados, estão o processo de
movimentação, recrutamento e seleção de pessoas,
a gestão estratégica de treinamento e
desenvolvimento e sua operacionalização. O livro
trata ainda de avaliação de desempenho, do
processo de feedback e da valorização de pessoas,
discutindo o processo de remuneração por
competências e os aspectos legais e motivacionais
que envolvem os benefícios. O objetivo é
proporcionar ao leitor uma visão geral sobre os
pontos essenciais ligados à administração de
recursos humanos nas organizações.
Gestão de qualidade, novos canais de venda,
responsabilidade ambiental e social, são alguns dos
atuais desafios do setor hoteleiro. Esse livro,
direcionado a profissionais e empresários da área,
traz um panorama da hotelaria na cadeia produtiva
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do turismo. Mostra como funciona a estrutura dos
hotéis e apresenta ainda algumas possibilidades
para criar um diferencial no mercado, a partir do
atendimento de excelência, do comprometimento e
da responsabilidade.
Recursos humanoso capital humano nas
organizações
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