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Comunicação Organizacional no Serviço
Público Jan 27 2022 A área de comunicação,
por sua natureza multidisciplinar, está
invariavelmente sintonizada com a dinâmica da
sociedade e aos acontecimentos que ocorrem
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no contexto social, político, econômico,
cultural, ecológico e tecnológico, sendo fruto de
uma sociedade que desenvolve e quebra
barreiras de comunicação continuamente, essas
mudanças trouxeram e trazem um impacto
crescente na dimensão da sua importância.
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Nesse cenário, a comunicação organizacional
se tornou elemento vital em empresas
complexas, onde há grande
departamentalização, abundância de processos,
colaboradores em variados níveis hierárquicos
e em diferentes localizações geográficas.
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Somado a isso, as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) que revelam o potencial
estratégico da Comunicação Organizacional,
também empoderam os colaboradores,
ampliando suas vozes e definindo seus papéis
de coparticipação, tornando-os agentes ativos
na construção e circulação da comunicação.
Colhendo a percepção dos colaboradores da
organização, buscando os diferentes pontos de
vista, mapeando os facilitadores e barreiras da
comunicação, além de todo referencial teórico
utilizado, buscamos identificar os pontos
críticos e validar a premissa de que ocorrem
barreiras de variados tipos no processo
comunicacional interno, destacando-se as
burocráticas, pessoais, semânticas e o excesso
de canais de informações e que a comunicação
informal atua como uma barreira ao uso efetivo
dos veículos formais.
Handbook of Research on Management
Techniques and Sustainability Strategies
for Handling Disruptive Situations in
Corporate Settings Sep 22 2021 Faced with
chaotic environments, it is not possible to make
totally efficient forecasts, especially when it is
necessary to analyze events with multiple
variables and micro, small, and medium
enterprises (MSMEs) constantly face events
that escape the laws of the market. The
handling that has been given to the crisis
caused by the coronavirus has been trial and
error, and the economic, social, and
environmental results remain to be seen. The
markets and the world are chaotic. With the
comportamiento-organizacional-robbins-judge

markets in chaos due to the COVID-19
pandemic, it is important to look at the methods
used in these environments to promote
business success. The Handbook of Research
on Management Techniques and Sustainability
Strategies for Handling Disruptive Situations in
Corporate Settings elaborates on the skills,
techniques, and tools that are more useful for
these environments and identifies what makes
companies that work well in organizational
chaos and in chaotic economic environments
perform better than companies that are well
organized. Covering topics such as strategic
management, multidimensional chaos
approach, and the global unstable market, this
book is essential for managers, executives,
academicians, policymakers, entrepreneurs,
researchers, undergraduate and graduate
business students, and any person interested in
state-of-the-art business issues.
Introducción al comportamiento organizativo
Aug 02 2022
Gestão de pessoas e comportamento
organizacional Jun 27 2019 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. Gestão de pessoas e comportamento
organizacional traz como tema o profissional do
século XXI, que precisa estar preparado para
atuar com pessoas. O estudo de teorias e
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melhores práticas de gestão de pessoas é
fundamental para a atuação no mercado
globalizado e competitivo, tanto para quem
almeja ocupar cargos de liderança quanto para
quem pretende se tornar um profissional
competente em sua área. Sabedoria para lidar
com o fator humano, motivação, liderança,
talentos e relações interpessoais são alguns dos
assuntos que o leitor encontrará nesta obra.
Os paradigmas da administração: princípios e
contextos Aug 29 2019 A sistematização do
pensamento administrativo tem uma evolução
marcada pela recíproca influência da abstração
de modelos e teorias no campo das ideias junto
a avanços empíricos nas habilidades e
tecnologias no campo das materialidades
findando potencializar novos produtos, serviços
e processos de gestão nas diferentes
organizações. Partindo deste cenário, o objetivo
do presente livro, “Os Paradigmas da
Administração: Princípios e Contextos”, é
fomentar uma análise sobre o campo de
Administração por meio de um roteiro
fundamentado em uma perspectiva teóricometodológico eclética que valoriza a discussão
sobre diferentes temáticas e a apreensão
empírica dos fenômenos e fatos no estudo das
organizações e de sua gestão. Destarte, a
complexidade existente no mundo material e do
mundo das ideias é captada neste livro a partir
de um conjunto de capítulos que compartilha a
preocupação de apresentar os respectivos
debates e análises temáticas dentro de um
explícito rigor científico, sem perder a
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contextualização de um implícito ecletismo
teórico-metodológico presente na obra como
um todo A natureza exploratória, descritiva e
explicativa quanto aos fins e a abordagem
quali-quantitativa caracterizam o perfilamento
metodológico desta obra, sendo o método
teórico-dedutivo o fundamento para a
utilização, tanto, de revisões bibliográficas e
estudos de caso como procedimentos de
levantamento de dados, quanto, de
hermenêutica administrativa na análise de
dados. Estruturada em vinte capítulos, esta
obra apresenta uma visão panorâmica sobre
relevantes discussões no campo da
Administração, abordando as clássicas
vertentes público e privada por meio de
instigantes estudos de caso nos quais é possível
se apreender uma série de teorias, modelos e
princípios que fundamentam os
contemporâneos estudos administrativos. As
discussões presentes neste livro somente foram
possíveis em função da presença de um esforço
coletivo de pesquisa no campo epistemológico
da Administração e em áreas afins,
demonstrando a relevância da colaboração
científica por meio de uma funcional rede
internacional de pesquisadores com origem em
diferentes instituições públicas e privadas de
ensino e pesquisa do Brasil, Moçambique e
México. A indicação desta obra é recomendada
para um extenso número de leitores, uma vez
que foi escrito por meio de uma linguagem
fluída e de uma abordagem didática que
valoriza o poder de comunicação e da
comportamiento-organizacional-robbins-judge

transmissão de informações e conhecimentos,
tanto para um público leigo não afeito a
tecnicismos, quanto para um público
especializado de acadêmicos interessados pelos
estudos administrativos.
Estrutura e processos organizacionais Mar 17
2021 Este livro tem como objetivo capacitar os
leitores a conhecer, refletir e utilizar em suas
práticas profissionais os aspectos fundamentais
das estruturas e dos processos organizacionais.
Nesse sentido, os autores identificam os
conceitos teóricos fundamentais das estruturas
e dos processos organizacionais e suas
conexões com as demais áreas da organização
para proporcionar o alcance eficaz de objetivos.
Além disso, apontam ainda as ferramentas
disponíveis para a realização dos mapeamentos
e da identificação dos processos
organizacionais. Dessa forma, será possível
compreender o conceito de mudança
organizacional e refletir acerca das conexões e
implicações entre a gestão por processos e a
mudança na estrutura organizacional.
Organizational Behavior Feb 02 2020 Taken
from: Organizational Behavior, Seventeenth
Edition by Stephen P. Robbins and Timothy A.
Judge.
Sustainable Management for Managers and
Engineers Jul 29 2019 In a competitive and
complex world, where requirements from
different fields are ever-growing, organizations
need to be responsible for their actions in their
respective markets. However, this
responsibility must not be deemed one-time3/11

only but instead should be seen as a continuous
process, under which organizations ought to
effectively use the different resources to allow
them to meet the present and future
requirements of their stakeholders. Having a
significant influence on their collaborators
performance, the role developed by managers
and engineers is highly relevant to the
sustainability of an organizations success.
Conscious of this reality, this book contributes
to the exchange of experiences and
perspectives on the state of research related to
sustainable management. Particular focus is
given to the role that needs to be developed by
managers and engineers, as well as to the
future direction of this field of research.
Gestão de pessoas e comportamento
organizacional em instituições de saúde
Nov 12 2020 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. Este livro apresenta e discute a
dinâmica dos comportamentos, das interações e
das interrelações entre os atores, na
perspectiva psicossocial das organizações de
saúde. Entre os temas abordados estão o
contexto do trabalho em saúde, a gestão de
pessoas e o comportamento organizacional;
poder, política e cultura e o trabalhador no
contexto das organizações de saúde; liderança,
Downloaded from prudentialthailandeye.com on December 6,
2022 by guest

comunicação e trabalho em equipe; e gestão do
conhecimento e da aprendizagem
organizacional. Aborda ainda a prática na
mediação de conflitos/mudanças e o
desenvolvimento de competências. O objetivo é
proporcionar ao leitor uma visão geral sobre os
aspectos essenciais desse tema.
Optimum Decision Making in Asset
Management Mar 05 2020 Asset management
is becoming increasingly important to an
organization’s strategy, given its effects on
cost, production, and quality. No matter the
sector, important decisions are made based on
techniques and theories that are thought to
optimize results; asset management models and
techniques could help maximize effectiveness
while reducing risk. Optimum Decision Making
in Asset Management posits that effective
decision making can be augmented by asset
management based on mathematical
techniques and models. Resolving the problems
associated with minimizing uncertainty, this
publication outlines a myriad of methodologies,
procedures, case studies, and management
tools that can help any organization achieve
world-class maintenance. This book is ideal for
managers, manufacturing engineers,
programmers, academics, and advanced
management students.
COVID-19, Technology and Marketing Jul 01
2022 This book addresses how Covid-19 has
damaged businesses and how businesses can
adapt to the new normal. In doing so, the book
contributes to theories associated with the
comportamiento-organizacional-robbins-judge

marketing management, by assessing
opportunities and challenges associated with
the implementation of technology and
marketing management during and post
Covid-19. Although there is increasing research
in consumer or business management
acceptance of new technologies and digital
marketing, the impact of these on marketing
management during the Covid-19 are not
adequately investigated, leading to overstated
hypothetical predictions of its future potential.
Chapters in the book therefore focus on new
economic models such as sharing economy and
business structures such as omnichannel,
where advancements have enabled firms to
build a one-on-one relationship with customers
by collecting, storing, aggregating and
analysing customer information across various
touchpoints. Contributions in the book also
focus on new technologies such as blockchain,
automation solution, information technology
management, and customer relationship
management (CRM) in highlighting connections
between these new technologies and marketing
management. The book will be useful for
anyone aiming to gain a better understanding
of the current and future technologies that may
play a role or have a robust impact on
marketing management during Covid-19.
16th International Conference on Information
Technology-New Generations (ITNG 2019) Apr
17 2021 This 16th International Conference on
Information Technology - New Generations
(ITNG), continues an annual event focusing on
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state of the art technologies pertaining to
digital information and communications. The
applications of advanced information
technology to such domains as astronomy,
biology, education, geosciences, security and
health care are among topics of relevance to
ITNG. Visionary ideas, theoretical and
experimental results, as well as prototypes,
designs, and tools that help the information
readily flow to the user are of special interest.
Machine Learning, Robotics, High Performance
Computing, and Innovative Methods of
Computing are examples of related topics. The
conference features keynote speakers, the best
student award, poster award, service award, a
technical open panel, and workshops/exhibits
from industry, government and academia.
Inovação e Comprometimento May 19 2021
Nesta mistura entre tecnologia, busca de
produtividade e medida de desempenho, os
processos de organização do trabalho ganham
nova dimensão. Decisões sobre novas
reestruturações nas organizações podem pedir
por parâmetros “sócio métricos”, algo
absolutamente distinto dos padrões de decisão
hoje praticados. Como esta realidade já é fato
nas maiores empresas, com atuação globalizada
(o artigo da Economist as listou), é impossível
não perceber que será questão e tempo para
que novos procedimentos de gestão ganhem
espaço em empresas de menor porte que
obedecem às mesmas regras de competição das
grandes organizações. Sem esquecer,
obviamente, as mudanças impostas pela
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impactante realidade da globalização nas
organizações. Inovação e comprometimento
ganharam a irrecusável companhia das
expectativas internacionais. O indivíduo e a
empresa agem e reagem, hoje, no contexto
brasileiro, obrigatoriamente a partir dessas
expectativas. As organizações convivem, em
todos os sentidos, com as pressões do mercado
externo, seja pela presença do produto
importado – que impõe a absorção de
sucessivas ondas tecnológicas para manter
competitividade “doméstica”, como pela
constante necessidade do produto e serviço
brasileiro disputar mercado externo. Esta
realidade, a da presença do contexto
internacional, é determinante, também, na
sucessiva reestruturação do trabalho no País.
Mas, como entender, assimilar e conviver com
eficiência com todas estas rápidas alterações?
Como gerenciar pessoas no meio de tantas
novas exigências? A proposta é exatamente a
de ajudar, organização e indivíduo, a inovar, a
comprometer e a administrar estas diferentes
novas demandas. É uma tarefa e tanto. Aliás, a
função da universidade é esta mesmo: ajudar a
entender e a equacionar, inclusive com a teoria,
os novos problemas e as novas tendências, o
que implica pensar “administração” de um
outro modo... Neste livro os autores
apresentam uma proposta para operacionalizar
esta ajuda.
Psicología organizacional y del trabajo Oct 12
2020 En el presente texto el lector encontrará
una revisión sucinta de temas de la psicología
comportamiento-organizacional-robbins-judge

organizacional y del trabajo. Entre los temas
abordados se encuentran una breve historia de
los elementos que han ayudado a formar a la
psicología organizacional, esquemas de talento
humano, motivación, trabajo en equipo,
culturas y aprendizajes organizacional, salud y
seguridad en el trabajo, entre otros. La
intención de los autores de este texto es
aportar en una pequeña manera a exponer y
clarificar algunos de estos temas para el
público interesado.
Teoria e prática em Administração Sep 10 2020
Em administração e gestão, a teoria e a prática
se complementam em uma relação de
retroalimentação. As teorias em administração
contribuem para a prática organizacional,
sobretudo em duas situações principais: (i)
quando são capazes de descrever fenômenos da
administração que ocorrem no dia a dia das
organizações para facilitar a compreensão de
pesquisadores e gestores; bem como (ii) quando
prescrevem, de forma adequada, medidas a
serem praticadas por gestores quando se
deparam com situações específicas nas
organizações. Por outro lado, as práticas
organizacionais contribuem para as teorias em
administração quando evidenciam a
necessidade de aprimoramento da teoria, bem
como quando influenciam no desenvolvimento
de novas teorias descritivas e prescritivas. Em
meio a esse cenário, é adequado tanto aos
pesquisadores, professores e estudantes,
quanto aos profissionais da administração,
obterem melhor compreensão dos fenômenos
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organizacionais a partir de estudos teóricos e
práticos. A partir disso, bem como a partir da
inter-relação entre a teoria e a prática em
administração, este livro contribui com estudos
teóricos e empíricos acerca de fenômenos
organizacionais no âmbito da gestão pública e
da gestão empresarial.
Leadership, Management, and Adoption
Techniques for Digital Service Innovation
Sep 30 2019 There are many advantages to
incorporating digital services in business,
including improved data management, higher
transparency, personalized customer service,
and cost reduction. Innovation is a key driver to
how digital services are formed, developed,
delivered, and used by consumers, employees,
and employers. The largest differentiator comes
from having a digitally empowered workforce.
Companies increasingly need digital workers to
establish greater digital skills to bear on every
activity. Business leaders especially need to
steer digital priorities, drive innovation, and
develop digital platforms. Leadership,
Management, and Adoption Techniques for
Digital Service Innovation is an essential
reference source that discusses the adoption of
digital services in multiple industries and
presents digital technologies to address and
further advance innovation to drive successful
solutions. Featuring research on topics such as
cloud computing, digital business, and value
creation, this book is ideally designed for
managers, leaders, executives, directors, IT
consultants, academicians, researchers,
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industry professionals, students, and
practitioners.
Administração: Organização, direção e controle
da atividade organizacional 3 Jul 21 2021 A
Administração trata-se de um pragmático
campo de estudos que tem passado por uma
constante evolução dinâmica ao longo dos
tempos, em especial nos últimos dois séculos,
ao conciliar a faceta real da arte da prática,
estratégica e operacional, com a faceta ideal do
estado da arte em termos de modelos e marcos
teórico-conceituais, propiciando assim um
relevante terreno para refletir e
instrumentalizar o desenvolvimento
organizacional. Assim como a história do
pensamento administrativo se fundamenta na
projeção de distintos modelos e discursos
organizacionais reflexivos aos desafios e
oportunidades de cada tempo, o presente livro
se apresenta para discutir a realidade
brasileira, portuguesa e peruana com base em
um conjunto de estudos que valorizam os
debates sobre comando e controle nas
organizações públicas e privadas. Este livro,
“Administração: Organização, Direção e
Controle da Atividade Organizacional 3”, tem o
objetivo de discutir as organizações públicas e
privadas em um contexto de complexidades,
especificidades e trajetórias sócio-históricas
próprias, por meio de um conjunto de capítulos
que refletem de modo combinado alguns
desafios e oportunidades da temporalidade
atual. A natureza exploratória, descritiva e
explicativa dos capítulos do presente livro
comportamiento-organizacional-robbins-judge

combina distintas abordagens qualiquantitativas, paradigmas teóricos e recortes
metodológicos de levantamento e análise de
dados primários e secundários, os quais
proporcionam uma imersão aprofundada em
uma agenda eclética de estudos administrativos
com base na realidade de organizações públicas
e privadas. Fruto de um trabalho coletivo,
desenvolvido por um conjunto de pesquisadoras
e pesquisadores ibero-americanos, este livro faz
uma imersiva análise administrativa nos
debates organizacionais sobre modelos e
ferramentas de controle e comando com base
na triangulação metodológica de revisões
bibliográficas e estudos de caso. O foco
combinado sobre temas de comando e controle
na Administração Pública e Privada possibilitou
a construção de uma agenda plural de estudos
fundamentada por discussões estratégicas de
natureza humanística, permitindo assim a
valorização de debates nos eixos de gestão de
pessoas e qualidade de vida, os quais suscitam
uma sincrônica voz do binômio AgentePrincipal. Recomendada para um conjunto
diversificado de leitores, esta obra apresenta a
realidade prática da administração em
organizações públicas e privadas por meio de
capítulos redigidos por meio de uma didática e
fluída linguagem que valoriza a troca de
experiências e o rigor teórico-conceitual e dos
modelos, tanto para um público leigo não afeito
a tecnicismos, quanto para um público
especializado de acadêmicos.
Investigación organizacional Dec 14 2020 Una
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característica distintiva de la época que nos ha
tocado vivir es el cambio constante, que ha
generado un entorno incierto y altamente
volátil; en este medio inestable se tienen que
desarrollar las organizaciones en las que vive y
trabaja el ser humano. Él las imagina, genera y
vivifica, y ellas permiten a una comunidad
cumplir con principios de la naturaleza social,
como interrelacionarse con otros semejantes, y
con ello, en la complementariedad, facilitar su
realización. He ahí la importancia de las
organizaciones para la vida en comunidad.
Organizational Behavior Jun 07 2020
An‡lise de Fatores Subjetivos nas
Organiza�›es Colet‰nea de Escritos
Cient’ficos Oct 24 2021
Organizational Behavior, Student Value Edition
Oct 31 2019
Recursos humanos: transformando pela gestão
Jun 19 2021 Administração de pessoal.
Recursos humanos. Desenvolvimento
organizacional. Cultura organizacional.
Arbache, Ana Paula Bastos. Costa, Denize
Athayde Dutra da. Fundação Getulio Vargas.
Micropolítica en las instituciones educativas
Aug 22 2021 La micropolítica escolar ofrece un
nuevo enfoque válido para la interpretación de
las organizaciones escolares; permite
comprender de qué manera la actividad
política, las relaciones de poder y los conflictos
propician cambios en los establecimientos
educativos. La política permea las actuaciones
de las personas en el ámbito escolar, está en
todas partes y situaciones, así se quiera ocultar
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su incidencia en todo quehacer pedagógico
institucional. Se presenta esta obra como
contribución a la necesidad apremiante de
comprender las turbulentas prácticas políticas
y de confrontación por el poder en las
organizaciones educativas, que se suceden por
debajo de la mesa; factor clave en las dinámicas
de gestión escolar que incide en sus niveles de
calidad; aspectos que tradicionalmente han sido
evadidos y subvalorados, que se dejan al vaivén
de los sucesos diarios, pero que en la
cotidianidad están interpelando, de manera
contundente, el clima social escolar.
Gestão organizacional Dec 02 2019 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. Gestão organizacional trata da relação
entre a gestão de pessoas e a gestão
organizacional e de temas como: estratégia,
modelos de gestão, políticas e práticas, cultura
e mudança organizacional, liderança,
aprendizagem e desenvolvimento de
competências. Também apresenta assuntos de
interesse individual, como carreira e valores, e
discute os principais desafios e tendências em
gestão de pessoas. O objetivo deste livro é
proporcionar uma visão geral sobre os aspectos
essenciais do papel de gestor,
independentemente de sua área de atuação.
Perilaku Organisasi Feb 13 2021 Buku ini
comportamiento-organizacional-robbins-judge

disusun untuk mengetahui, memahami,
menambah wawasan, dan memperluas ilmu
tentang Perilaku Organisasi yang disajikan
berdasarkan dari berbagai sumber, literatur
dan kondisi di lapangan. Buku ini sangat
berguna untuk menambah pengetahuan bagi
mahasiswa, dosen, manajer, pemimpin dalam
bidang usaha, pendidikan, pengawasan, dan
pemerhati dalam bidang manajemen, psikologi,
sosiologi dan antropologi. Struktur penyajian
Buku ini terbangun atas 12 bab: Bab 1
Pengantar Perilaku Organisasi Bab 2 Perilaku
Individu dan Nilai-Nilai Bab 3 Keberagaman
dalam Organisasi Bab 4 Sikap, Perilaku, dan
Kepuasan dalam Bekerja Bab 5 Motivasi Kerja
Bab 6 Tim dalam Organisasi Bab 7 Komunikasi
dalam Organisasi Bab 8 Pengambilan
Keputusan Bab 9 Konflik dan Negosiasi Bab 10
Kekuasaan dan Politik di dalam Organisasi Bab
11Struktur Organisasi dan Budaya Organisasi
Bab 12 Perubahan Organisasi
Organizational Behavior Sep 03 2022 For
undergraduate and graduate courses in
Organizational Behavior. Help Students Better
Understand Their Behavioral and Interpersonal
Skills Long considered the standard for all
organizational behavior textbooks,
Organizational Behavior provides the research
you want, in the language you can understand.
This text continues its tradition of making
current, relevant research come alive for
readers. The Seventeenth Edition has been
thoroughly updated to reflect the most recent
research and business events within the field of
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organizational behavior worldwide, while
maintaining its hallmark features-clear writing
style, cutting-edge content, and intuitive
pedagogy. There's a reason why Robbins's
textbooks have educated millions of individuals
and have been translated into twenty
languages-and it's because of a commitment
that provides the kind of engaging, cuttingedge material that helps readers understand
and connect with organizational behavior. Also
Available with MyManagementLabTM
MyManagementLab is an online homework,
tutorial, and assessment program designed to
work with this text to engage students and
improve results. Within its structured
environment, students practice what they learn,
test their understanding, and pursue a
personalized study plan that helps them better
absorb course material and understand difficult
concepts. NOTE: You are purchasing a
standalone product; MyManagementLab does
not come packaged with this content. If you
would like to purchase both the physical text
and MyManagementLab search for:
0134437861/ 9780134437866 Organizational
Behavior Plus MyManagementLab with Pearson
eText -- Access Card Package Package consists
of: 013410398X / 9780134103983
Organizational Behavior 0134182189 /
9780134182186 MyManagementLab with
Pearson eText--Access Card--for Organizational
Behavior
Governo Digital Nov 24 2021 Este livro tem
como objetivo introduzir o leitor ao governo
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digital e suas aplicações em processos
institucionais, um campo de conhecimento
notadamente novo, se comparado com outras
áreas da gestão ou administração pública. No
decorrer do século passado os governos
organizaram suas atividades com base no
modelo de comando e controle da era
industrial. No entanto, esse modelo tornou-se
burocrático, lento e pouco eficaz, provocando o
Estado e suas instituições a buscar um governo
mais ágil e tornar seus serviços mais efetivos e
transparente. Nesse contexto, o Estado é
provocado a realizar uma reforma em paralelo
com o redesenho de processos internos
alicerçados pelos sistemas de informação e
comunicação. Essa transformação associada a
um conjunto de políticas foi denominada de
governo eletrônico.
Handbook of Research on Business Models in
Modern Competitive Scenarios Jul 09 2020
Business models are regarded as a main
emerging topic in the management area for
opportune science-driven practical conceptions
and applications. They represent how
organizations are proposed and planned, as
well as how they establish a market and social
relations, manage strategic resources, and
make decisions. However, companies must
produce new solutions for strategic
sustainability, performance measurement, and
overall managerial conditions for these
business models to be implemented effectively.
The Handbook of Research on Business Models
in Modern Competitive Scenarios depicts how
comportamiento-organizacional-robbins-judge

business models contribute to strategic
competition in this new era of technological and
social changes as well as how they are
conceptualized, studied, designed,
implemented, and in the end, how they can be
improved. Featuring research on topics such as
creating shared value, global scenarios, and
organizational intelligence, this book provides
pivotal information for scientific researchers,
business decision makers, strategic planners,
consultants, managers, and academicians.
Comportamiento organizacional Nov 05
2022
Governança corporativa Apr 05 2020
Governança Corporativa: Estudos e Prática é
uma coletânea de artigos desenvolvidos por exalunos, professores e colaboradores externos
de um programa de Mestrado Profissional de
Administração em Governança Corporativa.
Para a Capes, o mestrado profissional “enfatiza
estudos e técnicas diretamente voltadas ao
desempenho de um alto nível de qualificação
profissional”. Assim, os autores da coletânea
aqui apresentada participaram de um programa
stricto sensu que visava estimular a reflexão
teórica e alargar o conhecimento do uso prático
da governança corporativa, tema que, indo
além do interesse acadêmico, está vinculado ao
aprimoramento da cultura organizacional, a
facilitação da atração de investimentos, ao
desenvolvimento de relacionamento justo e
compromissado com stakeholders. Certamente,
os autores dessa obra, durante o mestrado,
contribuindo para a suas carreiras e formação
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de profissionais de alta performance, tiveram a
experiência enriquecedora e valiosa de debater,
discutir, questionar e de desenvolver um
raciocínio autônomo sobre a Governança
Corporativa em todas as suas dimensões e,
principalmente, sobre suas aplicações. Não sem
motivo, a proposta de Governança Corporativa:
Estudos e Prática é apresentar a visão dos
membros desse grupo sobre a temática, bem
como os argumentos que sustentam tal visão,
buscando uma contribuição efetiva que
possibilite ampliar a eficácia da gestão
estratégica de organizações de todos os tipos e
portes e a consolidação de um ambiente de
negócios íntegro em nosso país.
Psicologia e comportamento organizacional Aug
10 2020 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. Psicologia e
comportamento organizacional apresenta
brevemente as principais escolas da psicologia
para aprofundar-se na Psicologia e no
Comportamento Organizacionais, detalhando as
diferenças entre esse comportamento e o
comportamento individual, a importância da
percepção no ambiente de trabalho e variáveis
que influenciam o comportamento
organizacional, tais como as atitudes das
pessoas, a satisfação no trabalho e os
diferentes tipos de comprometimento. A
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resiliência e a inteligência emocional são
abordadas como essenciais para promover uma
gestão eficaz de mudanças; já os assédios moral
e sexual, como exemplos de situações a serem
combatidas para manter a saúde psíquica dos
trabalhadores. O objetivo é permitir aos
trabalhadores e aos gestores compreender
melhor o comportamento dentro da
organização e como influenciá-lo positivamente
por meio da gestão das variáveis envolvidas.
Governo Digital Dec 26 2021 Discutir sobre
aspectos da gestão do ensino superior a partir
de uma abordagem interdisciplinar, utilizandose das proposições da política de Governo
Digital, é mais uma expressão do caráter inovador, ético, democrático, sustentável e inclusivo
com que os trabalhos têm sido desenvolvidos no
PPGPI. Ao avançar na leitura desse livro, você
será convocado a pensar de que modo as
tecnologias de informação e comunicação
(TIC’s), bem como a abertura dos dados por
elas gerados podem auxiliar instituições de
ensino superior no que se refere a diversas
dimensões de gestão e governança, como por
exemplo: processos relativos ao ingresso de
estudantes ao ensino superior; identificação de
comportamentos que levem à evasão destes
estudantes; impactos que a revolução digital
tem causado nos servidores podendo, inclusive,
interferir no clima organizacional; adoção das
TIC’s proporcionando ambientes de ensinoaprendizagem mais eficientes, participativos,
acessíveis e transparente.
Organizational Behavior Oct 04 2022 This bestcomportamiento-organizacional-robbins-judge

selling book takes a traditional approach to
Organizational Behavior beginning with The
Individual, The Group and then moving into The
Organization. It covers the cutting-edge topics
such as learning and motivation, emotions,
trust and group-dynamics.
Secretariado executivo Jan 15 2021 Este livro
registra pesquisas desenvolvidas no curso de
bacharelado em Secretariado Executivo da
Universidade Federal de Sergipe, relativas à
temática Secretariado Executivo, envolvendo os
eixos: formação, atuação e empreendedorismo.
Inclui trabalhos de conclusão de curso,
desenvolvidos entre 2013 e 2020. Temas e
objetos de estudo apresentados são frutos da
parceria entre as organizadoras, na qualidade
de professoras orientadoras e alunos autores. A
publicação de tais textos visa contribuir para o
desenvolvimento e consolidação do campo
secretarial, no estímulo à preparação de novos
pesquisadores e docentes nesta área e
correlatas e, também, ser útil aos profissionais
de secretariado atuantes ao estabelecer
conexões entre pesquisas universitárias e
mercado de trabalho.
Comportamento Organizacional Apr 29 2022
Segundo o autor, gerir uma empresa é mais do
que possuir conhecimentos técnicos e teóricos,
ele defende que para desempenhar uma gestão
eficaz, é necessário saber lidar com o ser
humano. Este livro conta com casos e exemplos
que ilustram a realidade organizacional
brasileira, apresentando não apenas situações
que exigiram dos gestores atitudes decisivas,
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mas também o impacto dessas decisões sobre a
organização.
Desenvolvimento de Liderança nas
Organizações - Um Estudo de Caso Feb 25
2022 Em matéria de capa da revista HSM
Management, foi feito amplo estudo sobre
educação executiva no Brasil e no mundo.
Parece haver certa inquietude dos gestores de
RH e de diversos especialistas acadêmicos
quanto à eficácia dos recursos hoje disponíveis
para o desenvolvimento de liderança. Além
disso, observa-se ainda no mercado de trabalho,
mesmo após tantos estudos e teorias, o amplo
despreparo de muitos profissionais no exercício
de cargos de liderança. Você que é dono de
empresa, líder em uma organização pública ou
privada, ou trabalha com desenvolvimento e
gestão de pessoas, terá a oportunidade ímpar
de ter acesso, numa linguagem fluida e num
único lugar, às principais teorias para o seu
desenvolvimento acerca dos temas Liderança,
Gestão de Pessoas, Desenvolvimento,
Treinamento e Universidade Corporativa. Por
meio de um rico estudo de caso conduzido
numa grande multinacional farmacêutica, você
conhecerá as principais ferramentas de
desenvolvimento de liderança e os gatilhos à
luz da teoria que aumentam o engajamento dos
líderes em programas de treinamento e
desenvolvimento.
Handbook of Research on Increasing the
Competitiveness of SMEs Mar 29 2022
Countries have been competing against each
other in order to attract financial investment
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and human capital for decades. However,
emerging economies have a long way to go
before they achieve the same levels of
competitiveness as a developed economy. Lack
of firm institutions, inadequate infrastructure,
and a lack of trust in the legal system are
urgent and unavoidable factors that emerging
economies must address. The Handbook of
Research on Increasing the Competitiveness of
SMEs provides innovative insights on
integrating, adapting, and building models and
strategies compatible with the development of
competitiveness in small and medium
enterprises in emerging countries. The content
within this publication examines quality
management, organizational leadership, and
digital security. It is designed for policymakers,
entrepreneurs, managers, executives, business
professionals, academicians, researchers, and
students.
Gestão, trabalho e desenvolvimento
organizacional May 31 2022 O presente livro,
“Gestão, Trabalho e Desenvolvimento
Organizacional” tem o objetivo de discutir o
estado da arte no campo dos estudos
administrativos, por meio da apresentação de
uma coletânea diversificada de estudos teóricos
e empíricos, os quais refletem uma riqueza de
temáticas estratégicas, bem como a realidade
organizacional e do trabalho no Brasil e no
mundo. Estruturado em 19 capítulos, esta obra
apresenta relevantes debates relacionados ao
tripé analítico sobre gestão, trabalho e
desenvolvimento organizacional, por meio da
comportamiento-organizacional-robbins-judge

apresentação destes três eixos centrais de
discussão, os quais se articulam entre si por
meio de uma incremental lógica dedutiva que
parte da abstração teórica no campo
epistemológico da Administração até chegar à
empiria de um conjunto de estudos de caso. No
primeiro eixo temático, o pensamento
administrativo e a realidade estratégica da
gestão são apresentados tomando como
referência a combinação de uma abordagem
teórica com uma diversidade de estudos de
caso que lidam com a gestão pública e privada,
bem como os paradigmas tradicionais e
inovativos da Administração. No segundo eixo
temático, o mundo do trabalho é analisado à luz
das oportunidades e desafios, a partir de uma
escala elástica que parte da ótica
microeconômica dos indivíduos em suas
especificidades sociais, passando pelo ambiente
organizacional da gestão de pessoas, até se
chegar à ótica macroeconômica do mercado de
trabalho em um contexto de globalização. No
terceiro eixo temático, o desenvolvimento
organizacional é apresentado através da análise
empírica e contextualizada do uso de
ferramentas de gestão, as quais são aplicadas
estrategicamente em realidades
organizacionais específicas, tendo como pano
de fundo ações de planejamento, gestão da
informação e do conhecimento, gestão
financeira e gestão da qualidade. A proposta
implícita nesta obra tem no paradigma eclético
o fundamento para a valorização da pluralidade
teórica e metodológica, sendo este livro
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construído por meio de um trabalho coletivo de
pesquisadoras e pesquisadores oriundos de
diferentes estados brasileiros, o que repercutiu
em uma rica oportunidade para o
compartilhamento de experiências no campo
epistemológico da Administração.
Caracterizada por uma natureza exploratória,
descritiva e explicativa quanto aos fins e uma
abordagem quali-quantitativa, esta obra foi
estruturada pela conjugação de uma lógica
convergente no uso do método dedutivo a fim
de possibilitar divergentes abordagens teóricoconceituais para abordar a realidade empírica
dos estudos de caso, assim resultando em uma
pluralidade de debates. Com base nos
resultados obtidos nesta obra, uma rica lista de
debates teórico-conceituais, bem como de
ferramentas e modelos de gestão são
apresentados ao grande público, leigo ou
especializado, corroborando assim para a
difusão de uma didática abordagem sobre
temas estratégicos, não apenas relacionados ao
atual estado da arte nos estudos
administrativos, mas também adaptados à
realidade brasileira.
RH Essencial - 2ª Edição 2020 May 07 2020 RH
essencial: gestão estratégica de pessoas
apresenta a importância da gestão de pessoas
para os resultados empresariais e o alcance de
uma vantagem competitiva sustentável em um
mundo de mudanças cada vez mais
avassaladoras.Esta segunda edição foi revista e
atualizada, trazendo assuntos indispensáveis ao
RH da atualidade, como Inteligência Artificial
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aplicada ao RH, utilização da Tecnologia da
Informação, novas mídias e redes sociais, entre
outros.Cada capítulo inicia com uma
contextualização do tema, apresentando a
realidade em que está inserido, traz estudos de
caso ou artigos que exemplificam o assunto
abordado e questões para o leitor praticar sua
compreensão. Estabelece, assim, uma relação
entre o que está sendo ensinado e a realidade
prática, auxiliando os leitores na aplicação da
teoria à realidade empresarial.Além disso, é o
primeiro livro didático do Brasil a apresentar
¿Comentários de consultoria¿, que, por meio da
indicação de alternativas e/ou vantagens na
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escolha de determinado processo, facilitar e
fornecer apoio às decisões referentes à gestão
de pessoas tomadas por líderes, dirigentes e
gestores.Como diz o próprio título, esta é uma
obra essencial para estudantes e profissionais
que buscam ampliar seus conhecimentos
teóricos e práticos sobre o RH contemporâneo.
Environmental Sustainability and
Development in Organizations Jan 03 2020
This book aims to analyze contexts and
perspectives in the relationships between
environmental sustainability, human
development and organizations. The book
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combines different scientific approaches for
enhancing our understanding of environmental
sustainability, development economics and
evaluate what the actual conditions in emerging
economies are and how developing new process
could improve the well-being of developing
countries. Employing a collaborative and
interdisciplinary approach, the authors work to
determine the main related factors and
outcomes of the relationship between
challenges and new strategies in the
environmental sustainability, ultimately seeking
to guide public policies to enhance the welfare
of the population of an emerging economy.
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