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LITERATURA EM GERAL LITERATURA TÉCNICA, BÁSICA E COMPLEMENTAR 

1º LUGAR 1º LUGAR 
NÃO NASCEMOS PRONTOS: PROVOCAÇÕES FILOSÓFICAS - Mario 

Sérgio Cortella - Edição do Autor 
 
DESCRIÇÃO: O livro de autoria do filósofo Mário Sérgio Cortella, discute os 
aspectos filosóficos e questionamentos sobre a nossa existência, descrevendo 

situações e reflexões sobre o nosso cotidiano. 
 

INTRODUÇÃO A TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - Idalberto Chiavenato - 

Ed. Elsevier 
 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado O livro é aplicado à área de Gestão Empresarial e áreas 
afins. Os conteúdos abordados são: e áreas afins. Os conteúdos abordados são: A 

administração e suas perspectivas; antecedentes históricos da administração; administração 
científica; teoria clássica da administração; teoria das relações humanas; teoria neoclássica 

da administração; decorrências da teoria neoclássica: tipos de organização e 
departamentalização; administração por objetivos; modelo burocrático de organização; 
teoria estruturalista da administração; teoria comportamental da administração; teoria do 
desenvolvimento organizacional (DO); tecnologia e administração; teoria matemática da 
administração; teoria de sistemas; teoria de contingência; para onde vai a TGA. 

2º LUGAR 2º LUGAR 
O MONGE E O EXECUTIVO: UMA HISTÓRIA SOBRE A ESSÊNCIA 

DA LIDERANÇA - James C. Hunter - Ed. Sextante 
 
DESCRIÇÃO: O livro aborda os aspectos psicológicos e princípios da liderança, 
através da história de um empresário que abandonou sua carreira para se 

tornar monge em um mosteiro beneditino.        
 

SISTEMAS, ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS: UMA ABORDAGEM GERENCIAL – 

Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira - Ed. Atlas 

 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Gestão Empresarial e áreas afins. Os conteúdos 

abordados são: Os conteúdos abordados são: Sistemas: Sistemas administrativos, sistema 
de informações gerenciais; organização: estrutura organizacional, departamentalização, 

linha e assessoria, atribuições das unidades organizacionais; delegação, centralização e 
descentralização, amplitude do controle e níveis hierárquicos; Métodos: metodologia de 
levantamento, análise, desenvolvimento e implementação dos métodos administrativos, 
técnicas de representação gráfica, formulários, arranjo físico, Consolidação; mudança 
planejada; profissional de sistemas, organização e métodos. 

3º LUGAR 3º LUGAR 

A CABANA - William P. Yong - Ed. Arqueiro 
 

DESCRIÇÃO: O livro de autoria de William P. Yong, tornou-se um grande 

fenômeno de público, entrando na lista dos livros mais vendidos do The New 
York Times. É uma história de ficção que mistura oração, espiritualidade, 
reflexão, drama, amor e questionamentos sobre a vida e a morte. O 
protagonista Mackenzie Allen Phillips recebe um bilhete misterioso após a 
morte de sua filha e chegando ao local da tragédia, passa por uma experiência 

surpreendente.    
 
 
 
 
 

           

ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS E AS TECNOLOGIAS DE GESTÃO 

ORGANIZACIONAL, VOLUME 2 - Luis César G. de Araújo - Ed. Atlas 
 

DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Gestão Empresarial e áreas afins. Os conteúdos 
abordados são: Os conteúdos abordados são: O gestor organizacional e as demandas da 
empresa contemporânea; quebra de paradigmas e o cotidiano das organizações; Balanced 
Scorecard: da medição do desempenho empresarial à gestão estratégica plena; arquitetura 
organizacional: a empresa do futuro; terceirização (Outsourcing): foco nos produtos e nos 

serviços; gestão pela qualidade total: a excelência conquistada gradualmente; 
Benchmarking: parcerias em busca da excelência empresarial; aprendizagem 
organizacional: educação como instrumento de reflexão e ação coletiva; Empowerment; 
Coaching/Mentoring; Open-Book Management (Gestão com livro aberto): transparência 
total; Gestão e organização horizontal: o (quase) fim da estrutura hierárquica; governança 
corporativa: o governo estratégico das organizações; gestão e organização reversa: uma 

tecnologia ainda em formação. 
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4º LUGAR 4º LUGAR 

A CULPA É DAS ESTRELAS – John Green - Ed. Intrínseca  

 
DESCRIÇÃO: Hazel é uma paciente terminal. Ainda que, por um milagre da 

medicina, seu tumor tenha encolhido bastante - o que lhe dá a promessa de 
viver mais alguns anos, o último capítulo de sua história foi escrito no 
momento do diagnóstico. Mas em todo bom enredo há uma reviravolta. 
Augustus Waters aparece no Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. Juntos, os 
dois vão preencher o pequeno infinito das páginas em branco de suas vidas. 
 

 

GESTÃO DA QUALIDADE - Carlos Henrique Pereira Mello (Cons. Téc.) - Ed. 

Pearson Education do Brasil 
 

DESCRIÇÃO: O livro é aplicado às áreas de Administração, Informática e Tecnologia em 
geral.  Os conteúdos abordados são: Gestão da qualidade - definição e conceitos; qualidade 
por setores; gestão da qualidade total - TQM (total quality management); controle da 
qualidade on-line; controle da qualidade off-line; processos de melhoria contínua; qualidade 
nas organizações; apêndice: família de normas ISO 9000. 
 

5º LUGAR 5º LUGAR 
DESVENDANDO OS SEGREDOS DA LINGUAGEM CORPORAL - Allan 

& Barbara Pease - Ed. Sextante 
 

DESCRIÇÃO: O livro consiste no estudo da linguagem corporal. Dos conteúdos 
abordados: a magia dos sorrisos e risadas; sinais com os braços; sinais de 
avaliação e fraude; sinais dos olhos; os invasores de espaços; como as pernas 

revelam as intenções da mente; os 13 gestos que você mais encontra no dia-a-
dia; espelhando; os sinais secretos do cigarro, dos óculos e da maquiagem; o 

corpo aponta para onde a mente quer ir; rituais de atração e sedução; sinais 
de propriedade, territorialidade e estatura; a disposição das cadeiras; 
entrevistas, jogos de poder e arrumação do escritório. 
 

GESTÃO DE PESSOAS – Sylvia Constant Vergara - Ed. Atlas 
 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Gestão Empresarial e áreas afins. Os conteúdos 

abordados são: Características do mundo contemporâneo; processos motivacionais; 
liderança requerida nesses novos tempos; mentoria; poder nas organizações; trabalho em 
equipe. 
 
 

 
 

 
 

6º LUGAR 6º LUGAR 

QUEM MEXEU NO MEU QUEIJO? - Spencer Johnson - Ed. Record 
 
DESCRIÇÃO: O livro aborda questões motivacionais na vida pessoal e 
profissional, através de uma história de dois ratos e dois pequenos humanos e 
a interação em busca do “queijo” que também representa o sucesso, a 
satisfação profissional e pessoal. 

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DE GESTÃO DE PESSOAS (Série Gestão 

Empresarial – FGV Management) - Ivanildo Izaias de Macêdo; Denize Ferreira 

Rodrigues; Maria Elizabeth Pupe Johann; Neisa Maria Martins da Cunha - Ed. FGV 
 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Administração e áreas afins. Os conteúdos 
abordados são: Mudanças comportamentais; aprendizagem e comportamentos 

organizacionais; ética aplicada às relações de trabalho; comunicação; motivação; liderança 
como essência da gestão; formação e desenvolvimento de equipes. 
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7º LUGAR 7º LUGAR 

A LETRA ESCARLATE (ABRIL COLEÇÕES) - Nathaniel Hawthorne - 

Ed. abril 
 

SINOPSE: O livro é uma obra literária dramática de autoria de Nathaniel 
Hawthorne, publicado no ano de 1850. A letra “A” de cor vermelho-escarlate é 
colocada na roupa sobre o peito da protagonista Hester Prynne. A letra 
simboliza a vergonha, a traição, o pecado e um segredo marcado pela 
intolerância da sociedade puritana americana (EUA) do período colonial, no 
século XVII.               

 

GESTÃO DE PESSOAS - Idalberto Chiavenato - Ed. Campus 
 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Administração e áreas afins. Os conteúdos 
abordados são: Introdução à moderna gestão de pessoas; a gestão de pessoas em um 

ambiente dinâmico e competitivo; planejamento estratégico de gestão de pessoas; 
recrutamento de pessoas; seleção de pessoas; orientação de pessoas; modelagem do 
trabalho; avaliação do desempenho humano; remuneração; programas de incentivos; 
benefícios e serviços; treinamento; desenvolvimento de pessoas e de organizações; 
relações com empregados; higiene, segurança e qualidade de vida; banco de dados e 
sistemas de informações de GP; avaliação da função de gestão de pessoas. 

 

8º LUGAR 8º LUGAR 

OS 7 HÁBITOS DAS PESSOAS ALTAMENTE EFICAZES 

(MINIEDIÇÃO) - Stephen R. Covey - Ed. Best Seller 

 
DESCRIÇÃO: O livro de autoria de Stephen R. Covey é uma miniedição de 
um dos livros mais influentes sobre comportamento, ações bem-sucedidas e 

suas aplicações na vida pessoal e profissional.  

 

GESTÃO DA QUALIDADE: TEORIA E CASOS – Marly Monteiro de Carvalho e 

Édson Pacheco Paladini - Ed. Elsevier 
 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado às áreas de Administração, Gestão da Produção Industrial 
e áreas afins. Os conteúdos abordados são: Histórico da gestão da qualidade; perspectiva 
estratégica da qualidade; Gestão da qualidade: TQM e modelos de excelência; modelo 

Seis Sigma; modelos normalizados de sistemas de gestão; gerenciamentos: das 
diretrizes, por processos e da rotina; controle estatístico de processo e ferramentas da 

qualidade; abordagem econômica da qualidade e qualidade em serviços. 
 

9º LUGAR 9º LUGAR 

THE SECRET: O SEGREDO - Rhonda Byrne; Ed. Ediouro 
 
DESCRIÇÃO: O livro “The Secret: o segredo” aborda os aspectos psicológicos 
relacionados ao sucesso, através de apresentação da sabedoria de teóricos 

contemporâneos. 
 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING - Philip Kotler; Kevin Lane Keller - Ed. 

Pearson Prentice Hall 
 

DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Administração e áreas afins. Os conteúdos 
abordados são: Marketing para o século XXI; desenvolvimento de estratégias e planos de 
marketing; coleta de informações e análise do ambiente de marketing; condução de 
pesquisa de marketing e previsão da demanda; satisfação, valor e fidelidade do cliente; 

análise dos mercados consumidores; análise dos mercados organizacionais; identificação 
de segmentos de mercado e seleção de mercados-alvo; criação de brand equity; a busca 

pelo posicionamento da marca; como lidar com a concorrência; definição da estratégia de 
produto; desenvolvimento e gerenciamento de serviços e de programas de estratégias de 
determinação de preços; projeto de e gerenciamento de canais e redes de valor; 
gerenciamento de varejo, atacado e logística; gerenciamento da comunicação integrada 
de marketing e da comunicação de massa: propaganda, promoção de vendas, eventos e 
relações públicas; gerenciamento das comunicações pessoais: Marketing direto e vendas 

pessoais; apresentação de novas ofertas ao mercado; projeto de oferta ao mercado global 
e organização de marketing holístico. 
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10º LUGAR 10º LUGAR 

GRANDES ENIGMAS DA HUMANIDADE, VOLUME 2 - Isney Savoy 

(Ed.) - Ed. Larousse 
 

DESCRIÇÃO: O livro apresenta curiosidades e mistérios da humanidade. Os 
assuntos abordados são: Fenômenos paranormais; criaturas e animais 
extraordinários; o segredo das línguas, dos povos e das culturas; construções 
misteriosas e civilizações perdidas. 

 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA - Marco Antonio S. Vasconcellos; Manuel 

Enriquez Garcia - Ed. Saraiva 
 

DESCRIÇÃO: O livro é aplicado às áreas de Administração, Economia e áreas afins. Os 
conteúdos abordados são: Introdução à Economia; evolução do pensamento econômico: 
breve retrospecto; Economia e Direito; Introdução à Microeconomia; demanda, oferta e 
equilíbrio de mercado; produção e custos; estruturas de mercado; introdução à 

macroeconomia; contabilidade social; determinação da renda e do produto nacional: o 
mercado de bens e serviços e o lado monetário; inflação; o setor público; crescimento e 

desenvolvimento econômico. 

11º LUGAR 11º LUGAR 

SUPER DICAS PARA FALAR BEM EM CONVERSAS E 

APRESENTAÇÕES - Reinaldo Polito - Ed. Saraiva. 
 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado nos estudos de comunicação oral, oratória e 

para o aperfeiçoamento em conversação em público e apresentações de 
trabalhos em geral.  

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO – Nigel Slack, Stuart Chambers, Christine 

Harland, Alan Harrison e Robert Johnston – Ed. Atlas 

 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado às áreas de Gestão Empresarial, Gestão da Produção 
Industrial e áreas afins. Os conteúdos abordados são: Administração da produção; papel 

estratégico e objetivos da produção; estratégia da produção; projetos: em gestão da 

produção, produtos e serviços e da rede de operações produtivas; arranjo físico e fluxo; 
tecnologia de processo; projeto de organização do trabalho; natureza do planejamento e 
controle; planejamento e controle: de capacidade, de estoque e da rede de suprimentos; 
MRP; planejamento e controle just in time e de projetos; planejamento e controle de 
qualidade; melhoria da produção; prevenção e recuperação de falhas; administração da 
qualidade total. 

12º LUGAR 12º LUGAR 

O CORPO FALA, 68ª edição - Pierre Weil; Roland Tompakow - Ed. 

Vozes.  
 
DESCRIÇÃO: O livro apresenta teorias sobre a comunicação não verbal e a 

expressão corporal. Os conteúdos abordados são: princípios: convite a um 
passeio, os símbolos, perceber em vez de olhar, análise de um sorriso, 
harmonia e desarmonia, comportamento interpessoal, origens antigas dos 
gestos de hoje; quatro princípios básicos, a energia no corpo humano; 
aplicações práticas: vocabulário prático, o amor e sua expressão corporal: as 
mensagens individuais e a troca energética; fronteiras invisíveis; podemos 
dominar a linguagem do nosso corpo?; métodos de modificação 

psicossomáticas do homem; a unidade do ser. 

UML 2: UMA ABORDAGEM PRÁTICA – Gilleanes T. A. Guedes - Ed. Pearson 

Prentice Hall 
 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Informática e áreas afins. Os conteúdos 

abordados são: Introdução à UML; orientação a objetos; diagramas: de casos de uso, de 
classes, de objetos, de pacotes, de sequência, de comunicação, de máquina de estados, 
de atividade, de visão geral de interação, de componentes, de implantação, de estrutura 
composta, de tempo ou de temporização; estudo de caso: sistema de pizzaria online – 
PizzaNet; a UML 2. 
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13º LUGAR 13º LUGAR 

MENSAGEM – Fernando Pessoa - Ed. Martin Claret 
 
DESCRIÇÃO: O livro “Mensagem” é considerado o único livro de poemas em 
português publicado durante a vida de Fernando Pessoa (1888-1935) e inclui 

algumas de suas poesias mais intrigantes. Foi lançado em dezembro de 1934, 
a menos de um ano da sua morte, e seus poemas foram escritos entre julho 
de 1913 e março de 1934. O livro 'Mensagem' é uma homenagem do maior 

poeta português moderno à sua pátria.  
 

SISTEMAS OPERACIONAIS MODERNOS – Andrew S. Tanenbaum – Pearson 

Prentice Hall 

 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Informática e áreas afins. Os conteúdos 
abordados são: Introdução; processos e threads; gerenciamento de memória; sistemas de 
arquivos; entrada/saída; impasses; sistemas operacionais multimídia; sistemas com 
múltiplos processadores; segurança; estudo de caso 1: Linux; estudo de caso 2: Windows 

Vista; estudo de caso 3: sistema operacional Symbian; projeto de sistemas operacionais; 

sugestões de leitura e bibliografia. 

14º LUGAR 14º LUGAR 

ORGULHO: O PODER DA MAIOR FORÇA DE MOTIVAÇÃO DO 

MUNDO - Jon R. Katzenbach - Ed. Campus Elsevier 
 
DESCRIÇÃO: O livro de autoria de Jon R. Katzenbach, aborda a questão do 
orgulho e seus aspectos motivacionais relacionados ao sucesso, o 

desempenho na vida pessoal e profissional.  

ESTRUTURA DE DADOS E ALGORITIMOS EM JAVA – Michael T. Goodrich; 

Roberto Tamassia - Ed. Bookman 
 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Informática e áreas afins. Os conteúdos 
abordados são: Conceitos básicos de programação Java; projeto orientado a objetos; 

arranjos, listas encadeadas e recursção; ferramentas de análise; pilhas e filas; listas e 

iteradores; árvores; fila de prioridade; mapas e dicionários; árvores de pesquisa; 
ordenação, conjuntos e seleção; processamento de texto; grafos; memória; fatos 
matemáticos úteis. 

 

 
 

15º LUGAR 15º LUGAR 

BONS PROFISIONAIS E EXCELENTES PROFISSIONAIS (O 

CÓDIGO DA INTELIGÊNCIA) - Augusto Cury - Ed. Martin Claret 
 

DESCRIÇÃO: De autoria de Augusto Cury, é o quarto volume da série “O 

código da inteligência”. O livro descreve as diferenças em relação à 
inteligência e as maneiras para melhor trabalhar as habilidades intelectuais, 
emocionais e sociais. Os assuntos abordados são: Treinamento do intelecto 
para decifrar o código da inteligência; os códigos da inteligência: o código da 
intuição criativa, o código do eu como gestor da emoção; a diferença entre os 
bons e excelentes profissionais; sonhos para uma sociedade que deixou de 
sonhar. 

MANUAL DE ARTIGOS CIENTÍFICOS – Hortência de Abreu Gonçalves - Ed. 

Avercamp 
 

DESCRIÇÃO: O livro é aplicado no estudo da metodologia de elaboração de artigos 

científicos. Os conteúdos abordados são: Artigo científico; estrutura formal; aspectos 
gráficos e conteúdos; regras gerais de apresentação; revistas especializadas e científicas; 
redigir e divulgar artigos; exercício prático para a oficina de artigo científico. 
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16º LUGAR 16º LUGAR 

A HISTÓRIA DO AUTOMÓVEL: DA INVASÃO ASIÁTICA AOS 

DIAS ATUAIS, VOLUME 5 – José Luiz Vieira - Ed. Alaúde 

 
DESCRIÇÃO: O livro faz parte da coleção “A história do automóvel”, 
publicação pioneira no Brasil sobre a temática automobilística. Os assuntos 

abordados são: A invasão asiática; a primeira crise do petróleo; o Brasil na 
vanguarda do álcool; novo choque do petróleo; crise de combustíveis; 
automóveis na era da informação; mobilidade e globalização; carros no 
terceiro milênio; o futuro automobilístico. Apresenta também algumas 

imagens dos automóveis. 

 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIOS DE MARKETING - Philip Kotler; Gary Armstrong - Ed. Pearson 

Prentice Hall 
 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Gestão Empresarial e áreas afins. Os conteúdos 
abordados são: Marketing Administração: administração de relacionamentos lucrativos 

com o cliente; a empresa e a estratégia de marketing; o ambiente de marketing; 
administração das informações de marketing; mercados e comportamento de compra do 
consumidor; mercados organizacionais e comportamento de compra organizacional; 
estratégia de marketing orientada para o cliente; produtos, serviços e estratégia de 

branding; desenvolvimento de novos produtos e estratégia; determinação do preço dos 
produtos: entendimento e captura de valor para o cliente; estratégias; canais de 
distribuição e gerenciamento da cadeia de suprimentos; varejo e atacado; comunicação 

do valor para o cliente; propaganda e relações públicas; venda pessoal e promoção de 
vendas; marketing direto e on-line; vantagem competitiva; o mercado global; ética do 
marketing e responsabilidade social. 
 
 

17º LUGAR 17º LUGAR 

JESUS, O MAIOR PSICÓLOGO QUE JÁ EXISTIU - Mark W. Baker - 

Ed. Sextante 

 
DESCRIÇÃO: O livro de autoria de Mark W. Baker apresenta lições, aspectos 

psicológicos e ensinamentos contidos na sabedoria de Jesus Cristo direcionado 
as pessoas, independentemente da crença ou filosofia de vida. 

 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL – Ana Cristina Limongi-França – Ed. 

Saraiva 

 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Gestão Empresarial e áreas afins. Os conteúdos 

abordados são: Introdução; a pessoa no trabalho: visão biopsicossocial; expectativas e 
contrato psicológico de trabalho; necessidades; motivação e afeto; grupos e equipes: 
estruturas e processos; teorias de liderança; elementos de liderança; condições sociais, 
econômicas e tecnológicas; ética e filosofia aplicadas à administração. 
 
 

18º LUGAR 18º LUGAR 
A ARTE DA GUERRA- Sun Tzu - Ed. Record 
 
DESCRIÇÃO: De autoria de Sun Tzu, pioneiro da ciência militar da antiga 
China. O livro aborda a questão da estratégia através de experiências de 

guerra. Os ensinamentos do autor são aplicados nas relações interpessoais e 
nas áreas de Educação e Administração. 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS – José Maria da Silva e 

Emerson Sena da Silveira – Ed. Vozes 
 

DESCRIÇÃO: O livro é aplicado no estudo da metodologia científica de trabalhos 
acadêmicos. Os conteúdos abordados são: estrutura do trabalho acadêmico; regras gerais 
e modelos de referências e citações; trabalhos em sala de aula. 
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19º LUGAR 19º LUGAR 

COMO FAZER APRESENTAÇÕES IRRESISTÍVEIS - Alison Lester - 

Ed. Best Bolso 
 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado nos estudos de comunicação e oratória. Os 
conteúdos abordados: Nervosismo; desenvolvimento de conteúdo e estrutura; 

ferramentas para expressão: as palavras, a voz, o rosto e o corpo; elementos 
visuais que ajudam, em vez de atrapalhar; os desafios de uma apresentação 
técnica; arranjo do ambiente da apresentação; resolução de problemas. 
 

LINGUAGEM C - Luís Damas - Ed. Blucher 
 
DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Informática e áreas afins. Os conteúdos 
abordados são: História da Linguagem C; tipos de dados básicos; testes e condições; 
laços; funções e procedimentos; vetores; strings; ponteiros (Pointers); passagem de 
parâmetros; arquivos; estruturas; memória dinâmica; macros e o pré-processador; 

aspectos avançados; solução dos exercícios propostos. 
 
 

 

20º LUGAR 20º LUGAR 

SE HOUVER AMANHÃ / NADA DURA PARA SEMPRE (2 LIVROS 

EM 1) -  Sidney Sheldon - Ed. Best Bolso 
 
DESCRIÇÃO: livro de autoria do escritor e roteirista Sidnei Sheldon conhecido 
também por produzir os seriados “Casal 20” e “Jeannie é um gênio” reúne 2 
títulos em 1 livro. Na trama “Nada dura para sempre”, apresenta personagens 
da área médica, pacientes, mafiosos e mistérios sobre assassinatos. E na obra 
“Se houver amanhã” a personagem Tracy Whitney procura se vingar dos 

homens que foram responsáveis por colocá-la na prisão injustamente, 

tornando-se especialista em aplicar golpes em empresários desonestos. 
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DESCRIÇÃO: O livro é aplicado à área de Eventos e áreas afins. Os conteúdos abordados 
são: Técnicas grupais: definições, normas e procedimentos; impasses para se organizar 
um evento; avaliação consciente da ideia do evento; liderança de eventos; fluxogramas e 
formulários necessários na organização do evento; elaboração de projetos de eventos; 

modelos de planejamento financeiro e formulários de controle de um evento; check-list 
para eventos empresariais; noções de cerimonial e protocolo de eventos; noções de 
etiqueta e comportamento à mesa; como atuar nas profissões de mestre de cerimônias e 
cerimonialista em eventos; segurança em organização de eventos. 

 

 


