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crescer quantitativamente. Mas, o maior desafio está na melhora da qualidade dos serviços prestados, em vendas,
retenção, marketing, gestão, atendimento etc. Este livro tem exatamente esse objetivo. Precisamos estar atentos para
escolher as melhores diretrizes para evoluir em nossos serviços e manter nossos clientes cada vez mais ativos.
Vozes 1988
Histórias de gente de rádio Dáurea Gramático 2002
Novas ideias em administração 4 Paulo Roberto De Mendonça Motta 2019-06-04 Quarto título da série Novas ideias em
administração, este livro dá prosseguimento à divulgação de estudos produzidos no âmbito da Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV Ebape). Os capítulos abordam a dinâmica
institucional na educação superior peruana; a interação entre sistemas de informação e usuários no setor bancário
brasileiro; o marketing de serviços e a apropriação de ambientes físicos por tribos urbanas; o aprendizado gerencial em
multinacionais; as representações do trabalho em regime de confinamento na indústria petrolífera; e o conceito de
autodeterminação local com base na experiência de um município mineiro. Os achados, inéditos, informam que o saber
administrativo avança além das fronteiras e concepções tradicionais.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAIS DAVID KROENKE 2017-10-06 O estudo dos sistemas de informação não se resume apenas à
utilização de sites ou programas de computador. Abordar ampla e profundamente este tema hoje signifi ca entender a sua
fundamental importância para o mundo dos negócios e para qualquer profi ssional que trabalhe com gestão. Dessa forma,
David M. Kroenke, grande especialista em tecnologia e computação, apresenta um estudo objetivo e ao mesmo tempo
profundo da intrínseca relação entre os sistemas de informação e a gestão de empresas. Assim, por meio de estudos de
casos que trazem exemplos atuais e envolventes, o autor nos mostra que mudanças tecnológicas são um fato hoje em dia e
não podem ser desconsideradas pelas empresas que buscam prosperar e obter vantagens competitivas. Porém, para
acompanhar novas tendências como o e-commerce e a grande infl uência das redes sociais e fazer que a presença dessas
novas tecnologias tragam benefícios para a empresa, é preciso conhecer os Sistemas de Informação ? SI, bem como sua
aplicabilidade e funcionalidade. Quando bem utilizados, os SI podem reduzir custos dentro de uma empresa, aumentar o
acesso à informação ao mesmo tempo em que conseguem proteger dados confidenciais. Por isso, mesmo que você não seja um
especialista em SI, você deve conhecer este livro para ser um consumidor efi caz e bem-sucedido dessas novas
tecnologias. Você também poderá compreender as responsabilidades e as atividades dos profi ssionais de SI, trabalhando
de forma produtiva com eles.
Bibliografia crítica da capoeira Raimundo Cesar Alves de Almeida 1993
Administração de varejo para pequenas e médias empresas Antonio Carlos Giuliani 2014-08-03 Administração de Varejo para
Pequenas e Médias Empresas oferece uma preciosa contribuição para varejistas de pequenos,médios portes e diversos
ramos. Esta obra cobre uma gama completa de temas do varejo, trazendo um variado leque de exemplos práticos analisados
à luz de sólidos e atualizados conceitos. Com linguagem acessível e direta, este livro tem a vantagem de propor
soluções imediatas para os negócios, especialmente para os profissionais de mercado que necessitam de resultados
imediatos. APLICAÇÃO: Recomendado a profissionais, gestores do varejo, que de forma responsável, buscam conquistar o
seu cliente e mantê-lo fiel ao seu negócio.
Diversity, equity and inclusion in sport and leisure Katherine Dashper 2016-01-08 Despite the mythology of sport
bringing people together and encouraging everyone to work collectively to success, modern sport remains a site of
exclusionary practices that operate on a number of levels. Although sports participation is, in some cases at least,
becoming more open and meritocratic, at the management level it remains very homogenous; dominated by western, white,
middle-aged, able-bodied men. This has implications both for how sport develops and how it is experienced by different
participant groups, across all levels. Critical studies of sport have revealed that, rather than being a passive
mechanism and merely reflecting inequality, sport, via social agents’ interactions with sporting spaces, is actively
involved in producing, reproducing, sustaining and indeed, resisting, various manifestations of inequality. The
experiences of marginalised groups can act as a resource for explaining contemporary political struggles over what
sport means, how it should be played (and by whom), and its place within wider society. Central to this collection is
the argument that the dynamics of cultural identities are contextually contingent; influenced heavily by time and place
and the extent to which they are embedded in the culture of their geographic location. They also come to function
differently within certain sites and institutions; be it in one’s everyday routine or leisure pursuits, such as sport.
Among the themes and issues explored by the contributors to this volume are: social inclusion and exclusion in relation
to class, ‘race’ and ethnicity, gender and sexuality; social identities and authenticity; social policy, deviance and
fandom. This book was published as a special issue of Sport in Society.
Liderança e gestão Fabio Saba 2021-11-25 O que incentiva um time que está sendo derrotado a ganhar de virada? O que
motiva as tropas a lutarem contra exércitos muito maiores e mais bem-equipados? O que faz empresas se recuperarem,
tornarem-se mais produtivas e alcançarem os resultados mais desejados? Uma excelente liderança é capaz de fazer sua
equipe realizar tarefas que outros classificariam como impossíveis. A liderança é capaz de mudar o comportamento de uma
pessoa, de um time. Uma liderança competente é capaz de mudar a direção de uma grande empresa. É capaz de determinar o
sucesso de um importante empreendimento, de um governo. Uma liderança comprometida com nobres tarefas é capaz de mudar
o mundo. O maior indicador da saúde da gestão de uma empresa está na liderança ou na ausência dela. Gerir é o que
fazemos. Liderar não é posição hierárquica. Liderar é o que somos!.
Gestão do esporte Roger Luiz Brinkmann 2021-09-13 Essa é uma coletânea com o registro dos ensaios escritos pelo autor
no período de abril de 2020 e fevereiro de 2021 e publicados no canal 'Gestão em Jogo'. Cada capítulo da obra (formada
por 19) trata de maneira específica o tema central que é a gestão do esporte no Brasil e seus desafios. Além da questão
da gestão e administração no esporte, temas mais delicados como racismo no esporte, política e esporte e
responsabilidade social das organizações esportivas, também são abordados ao longo da obra. Trata-se um livro para os
estudiosos e amantes de esporte.
Oficina de livros: Novidades catalogadas na fonte 1989
Administração e marketing nas academias de ginástica José Maurício Capinussú 1989
Estratégias de comunicação em marketing Vera Waissman 2015-09-02 A comunicação pode e deve cumprir um papel além de
simplesmente informar um leitor a respeito de tal marca ou de suas respectivas propriedades. Deve também estar a
serviço da construção da marca de uma empresa, independentemente de seu porte ou tipo. Afinal, é isso que poderá ajudála a se manter em evidência ou mesmo assegurar sua existência além do curto prazo. A diversidade de ferramentas de
comunicação, o enorme leque de opções tecnológicas, a efervescência de novos meios, as mudanças de hábitos e
comportamentos dos consumidores, são alguns dos temas abordados nesse livro.
Comunicação e transgressão no esporte José Maurício Capinussú 1997
GESTÃO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO MITSURU HIGUCHI YANAZE 2017-10-06 Nem conjunto de teorias, nem ferramenta para
atender às demandas do mercado. A importância do marketing hoje vai muito além. Gestão de marketing e comunicação avanços e aplicações apresenta aos leitores uma nova visão, mostrando que o marketing envolve não somente o mercado
externo, mas todos os níveis hierárquicos de uma empresa. A obra apresenta os principais conceitos e modelos de
marketing e comunicação, orientando sua aplicação prática de uma forma dedicada à busca constante do conhecimento e do
equilíbrio de dois potenciais: o potencial operacional e de oferta da empresa e o potencial de demanda e de capacidade
aquisitiva dos segmentos de mercado almejados. Por meio de atividades propostas, os leitores poderão simular a prática
do marketing em situações reais e incorporar efetivamente os paradigmas. Professores e profissionais de comunicação
também encontram no livro uma excelente fonte das principais teorias sobre o assunto. Além de todas essas
características, a segunda edição da obra que é referência no mercado foi totalmente atualizada e ampliada, trazendo as
seguintes novidades: - indicações de requisitos de leitura e ligações entre os capítulos; - propostas de questões e
exercícios no final dos capítulos; - renovação total dos casos, minicasos e exemplos; - explicação mais detalhada e com
exemplos dos principais modelos de análise e avaliação; - inserção de capítulo dedicado à Comunicação Digital; apresentação detalhada dos itens que fazem parte de um planejamento estratégico de marketing.
Oficina de livros 1989
Meu Próprio Negócio Especial 49 On Line Editora 2017-12-27 Esta edição Especial da Meu Próprio Negócio reúne matérias
publicadas ao longo do ano de 2015 tratam de mercados especialmente promissores. Entre as alternativas apresentadas
estão negócios com foco no público da terceira idade. Outra área abordada, com presença garantida quando o tema é setor
em alta, é a de beleza, que conta com reportagem sobre como empreender e ter sucesso no ramo. Também confira a opção de
investir no público infantil, que não perde seu lugar no consumo familiar, e as experiências de quem tem negócio no
setor de tecnologia, nicho em expansão, no qual a criatividade faz muita diferença. Veja estas e mais outras
alternativas de negócio.
Pequenas empresas, grandes negócios 1997
circo do marketing, O EDSON ZEPPELINI

Moderna Organizacao Da Educacao Fisica E Desportos
Leia 1989
Obrigado pelo Marketing Vitor Peçanha 2017-09-18 O marketing de conteúdo está se tornando essencial em todas as
empresas, e os profissionais que o dominam são cada vez mais valorizados no mercado. Obrigado pelo marketing é leitura
obrigatória a para quem quer se tornar um deles. Escrito por Vitor Peçanha, referência brasileira no assunto, o livro
agrega os conhecimentos técnicos e práticos que ele adquiriu ao longo de sua jornada à frente da maior empresa do país
nesse mercado, a Rock Content. Usando uma linguagem de fácil compreensão, ele mostra todas as etapas para criar e
executar uma estratégia de sucesso em marketing de conteúdo, além de explicar como usar da melhor maneira canais como
blogs, redes sociais e email, sempre focando em resultados. Uma obra fundamental para o marketing dos novos tempos.
Novo Normal Mario Persona, Mariliza Bonesso 2020-10-02 Se você está em busca de um novo começo no Novo Normal, vem com
a gente! O livro Novo Normal vem para desnudar o tão temido início do plano B, ou o que muitos costumam chamar de “nova
chance” na carreira e na vida. Abordando o marketing aplicado, histórias e exemplos de quem viveu o tempo da virada, os
autores buscam demonstrar e guiar o profissional no percurso desafiador que é colocar os seus projetos em prática mesmo
antes de deixar o atual emprego e estilo de vida.
Alma de Mulher
Loyalty Rules! Frederick F. Reichheld 2001 Reichheld draws upon case studies of a variety of businesses including
Harley-Davidson, Dell Computer, and Enterprise Rent-A-Car to show how employee and customer loyalty promote financial
success. His approach to developing loyalty is based upon six principles of leadership including never profiting at the
expense of partners, rewarding the right results, and honest communication. Reichheld is a Bain Fellow and author of
The Loyalty Effect. c. Book News Inc.
Revista de administração de empresas 2001
Consultoria empresarial Maurício Sita 2020-06-08 Métodos e cases campeões de consultoria a lidar melhor com o ambiente
organizacional como identificar e solucionar com sucesso pontos a melhorar das empresas Dicas para prever fatos e
tendências por meio da analise de cenários e oportunidades diferentes tipos de planejamento que alavancam negócios,
novas formas de questão que tem mudado o mercado os fatores capazes de alterar um modelo de administração.
Administration of Physical Education and Sport Programs Larry Horine 2013-05-31 This invaluable text presents the
theory and practice of the administration of physical education and sport programs in an easy-to-read, easy-to-use
format. With a strong background in history, Administration of Physical Education and Sport Programs, 5/E, addresses
current topics and trends in management and administration while investigating the future of athletic administration.
Special emphasis is placed on diversity, ethics, standards, conflict resolution, and transparency needs in all
organizations. Each chapter begins with a case study and includes engaging end-of-chapter exercises. Critical thinking
scenarios reinforce key terms and concepts. From the basics of management and administration to more topic-specific
chapters discussing public relations, communications, law, and financial planning and budget restrictions, the text
covers everything students need for administration courses.
Ginástica de academia Andréa Vidal 2018-08-01 Atualmente existe uma carência de profissionais de Educação Física
efetivamente habilitados para atuar na área da ginástica coletiva em academias de todo o País, bem como de referências
bibliográficas que abordem esse tema de modo consistente, aliando bem a teoria com a prática. O livro Ginástica de
academia: aprendendo a ensinar busca contribuir para o preenchimento de ambas as lacunas. Para tanto, descreve as
diferentes modalidades coletivas de ginástica, destacando os objetivos, os benefícios, os movimentos básicos
característicos, a aplicabilidade, a estruturação e o modo de conduzir pedagogicamente cada uma delas. A sólida
formação acadêmica das autoras e a sua ampla experiência prática possibilitam que esta obra sirva como base para
estudantes e profissionais de Educação Física e professores acadêmicos que desejam atuar com excelência no segmento da
ginástica coletiva.
Bibliografia brasileira 1995
Meu Próprio Negócio 136 On Line Editora 2018-01-08 Não é mágica e não pode ser considerado uma exceção começar um
empreendimento com baixo capital e, ainda assim, crescer e colher bons resultados. Ao menos é o que atesta esta edição
da Meu Próprio Negócio. Ela está repleta de boas histórias de empreendedores que começaram com pouco (até R$ 280,00) e
montaram um negócio promissor. A matéria de capa trata exatamente disso. A repórter Michele Stella teve a meta, e a
cumpriu, de reunir experiências de empresários que, com menos de R$ 20 mil, abriram suas empresas e hoje faturam
milhões. Veja estas oportunidades e muito mais!
Karatê Esporte Geraldo Gilberto de Paula 1996
Liderança - as regras do jogo BUSINESSWEEK Liderança Power Plays é um guia que descreve como os grandes executivos
mundiais conseguiram alcançar seus objetivos e chegar no topo. Trata-se de um apanhado de estudos de caso retirados de
reportagens da revista BusinessWeek sobre grandes profissionais do mercado, isto é, os principais executivos,
estrategistas e consultores de marketing do mundo. O livro trata, fundamentalmente sobre a liderança corporativa e o
que é preciso para construir uma empresa sólida e duradoura. Por meio das lições desses grandes líderes, esta coletânea
de casos contém dicas de ações e motivações a serem seguidas por aqueles que desejam construir uma carreira de sucesso.
O enfoque está no desenvolvimento profissional, e, sobretudo, em como administrar uma empresa, enfrentando múltiplas
barreiras, derrotando todos os obstáculos e ultrapassando todas as dificuldades, de modo a vencer a escalada ao topo e
atingir o sucesso profissional absoluto.
Administração Desportiva Moderna J. M. Capinussú 2002
O pontapé inicial Waldenyr Caldas 1990
Atletas olímpicos brasileiros Katia Rubio 2015-11-05 "O mito é o nada que é tudo." - Fernando Pessoa A Professora. Dra.
Katia Rubio premia a comunidade acadêmica do Esporte com um novo livro de proporções "olímpicas". Atletas olímpicos
brasileiros mostra uma continuidade e uma evolução da produção da autora, que desde 1999 vem se dedicando ao estudo dos
atletas olímpicos brasileiros. A dificuldade das pesquisas, a busca incessante das informações corretas e o rigor
científico caracterizam esta obra. Na primeira parte do livro Atletas olímpicos brasileiros, você terá a oportunidade
de entender o desenrolar dos Jogos Olímpicos da Era Moderna inspirados no ideal de Pierre de Coubertin e os principais
fatos históricos do século xx que acompanharam o renascimento dos Jogos Olímpicos e a transformação dessa competição no
maior evento sociocultural do planeta. Os desafios para a participação, os destaques do Brasil, os atletas e suas
medalhas são outros aspectos que compõem de maneira muito agradável este trecho da obra. Na segunda parte, o livro traz
como protagonista a figura do atleta e o estudo da história de vida e trajetória dos atletas olímpicos brasileiros. São
reportadas 1.796 histórias (apresentadas na forma de verbetes biográficos), fruto de incontáveis horas de coleta de
informações e entrevistas com os próprios atletas e, por vezes, com seus familiares e amigos.
Marketing 1992
Voando de Parapente
Jovens em redes sociotécnicas Nilda Jacks 2021-10-15 Este livro rende graças a uma situação muito especial:
supervisionar cinco estágios pós-doutorais, quatro dos quais simultaneamente e realizados como desdobramentos da
pesquisa integrada Jovem e Práticas Midiáticas em Tempo de Convergência: o ‘Brasil Profundo’. Brincávamos que era uma
turma regular de “pós-doc”, só faltando a lista de frequência! A referida pesquisa foi realizada no âmbito do
PROCAD/CAPES Edital 071/2013, cujo convite para concorrer ao edital partiu da profª Maria Ataide Malcher, com a
proposta de dar continuidade à pesquisa Jovem Brasileiro e Consumo Midiático em Tempos de Convergência (JACKS, 2013),
desenvolvida pela Rede Brasil Conectado por mim coordenada e da qual ela havia participado como responsável pela equipe
da UFPA.
estética do marketing, A – Exame Bernd H. Schmitt 2000 Parte I: A estética como ferramenta estratégica; Parte II:
Gerenciamento de identidade pela estética; Parte III: Como determinar e proteger a estética; Parte IV: Gerenciamento
abrangente de identidade.
Vendas e retenção Fabio Saba 2021-11-25 Para que uma academia cresça, prospere e se mantenha viva, é necessário
aumentar a base de alunos. Na arena competitiva da indústria do bem-estar, grandes desafios se apresentam aos gestores
de academias de todo o mundo: criar estratégias para vender e reter mais e promover a aderência dos clientes com uma
proposta de relacionamento em longo prazo. Vendas e Retenção: 83 lições para Academias e Clubes Esportivos é uma obra
indispensável para proprietários, gestores, gerentes, coordenadores e profissionais que atuam em academias e clubes
esportivos. O mercado de academias continua a crescer, aumentando os segmentos e a variedade dos modelos de negócios.
Atualmente, nosso país conta com mais de 28 mil academias registradas no Conselho Federal de Educação Física (CONFEF).
Isso pode representar uma grande quantidade, quando entendemos a velocidade com que o número de academias cresceu nos
últimos cinco anos. Porém, também pode ser entendido como uma pequena parcela de academias, quando pensamos que o
público-alvo no Brasil são mais de 190 milhões de pessoas, independentemente da distinção socioeconômica. Temos muito a
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