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Baixar livros gratuitos Como se tornar um ótimo chefe
(PDF|ePub|Mobi|Mp3|Txt) Jill Geisler amor, Se não
existem chefes perfeitos, o que realmente distingue um ótimo
chefe? Ele tem algo que ofusca suas deficiências: a confiança
das pessoas que escolhem segui-lo.
Baseando-se em pesquisas e exemplos da vida real, Jill Geisler
apresenta os maiores desafios enfrentados pelos chefes e
explica a maneira certa de agir. Ela afirma que os gerentes
decepcionam as pessoas diariamente, mas diz que eles não
devem cair na armadilha de tentar agradar a todos. O ideal é
deixar claro quais são os valores que pautam suas decisões.
Segundo Jill, o chefe também força as pessoas a sair da zona
de conforto, exigindo que aprendam habilidades novas e
superem seus limites. A autora aconselha a não intimidar nem
ameaçar os funcionários, pois o tratamento de choque
raramente traz bons resultados. O correto é entender como
cada um reage à pressão e aumentá-la ou reduzi-la de acordo
com a situação.
Com uma longa experiência liderando equipes bem-sucedidas, Jill oferece dicas valiosas para o chefe
aprimorar cada elemento de sua gestão, entre eles a colaboração, a comunicação, a resolução de
conflitos, a motivação, o feedback e o coaching. Entre outras coisas, ela ensina a:
• Liderar com inteligência emocional
• Identificar o que os funcionários nunca esquecem e nunca perdoam
• Não tratar todos os funcionários da mesma maneira
• Fornecer feedback negativo sempre que necessário
• Parar de consertar erros e começar a orientar
Não importa se você é novo na posição de chefia, um gerente experiente, um aspirante a uma
promoção ou simplesmente um funcionário que busca melhores condições no emprego, este livro
prova que aprendizado, liderança e o dia a dia no trabalho podem – e devem – ser divertidos.
"Esse livro é um presente para um jovem gerente diante de um novo desafio, para um alto
executivo que quer inspirar sua equipe e para quem está empenhado em se tornar um líder
melhor." – Robert King, vice-presidente da ESPN
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"Quer ser um ótimo chefe? Então leia esse livro e dê um de presente para o seu chefe.
Vocês dois ficarão mais felizes!" – Charlene Li, autora de Liderança aberta
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Baixar livros gratuitos Como se tornar um ótimo chefe (PDF|ePub|Mobi|Mp3|Txt) Jill
Geisler amor, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because como se tornar um ótimo chefe are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your como se tornar um ótimo chefe so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
como se tornar um ótimo chefe are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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