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Baixar livros gratuitos Não tenha medo de ser chefe
(PDF|ePub|Mobi|Mp3|Txt) Bruce Tulgan amor, Não tenha
medo de ser chefe aponta o maior problema das empresas
hoje em dia - uma epidemia de subgerenciamento que afeta
toda a escala de comando - e oferece um caminho para que os
gerentes reassumam seu papel e se tornem os líderes fortes
de que suas equipes precisam.
Nesse livro, você vai aprender a ver a função de chefia com
outros olhos. Não como um fardo ou uma obrigação
desgastante, e sim como uma oportunidade valiosa de ser útil,
contribuir para aumentar a produtividade de sua equipe e
ajudar seus subordinados a conseguir aquilo que querem e
fazem por merecer.
Com uma sólida experiência em consultoria, Bruce Tulgan
afirma que os chefes devem explicitar suas expectativas, dizer
a cada pessoa exatamente o que fazer e como fazer,
acompanhar e avaliar constantemente o desempenho de sua
equipe, corrigir as falhas com rapidez e recompensar os sucessos ainda mais rapidamente.
Tulgan identifica as principais dificuldades enfrentadas pelos gerentes, relata casos reais e
apresenta soluções simples e eficazes para lidar com os problemas do dia a dia. Com uma
abordagem prática e positiva, ele destrói, um a um, os mitos que rondam o gerenciamento:
- O mito de que delegar poder é deixar as pessoas se virarem sozinhas e permitir que gerenciem a si
mesmas.
- O mito de que ser justo é tratar todo mundo da mesma maneira.
- O mito de que o único jeito de ser firme é agir como um cretino e que ser um cara legal é deixar
cada um fazer o que quiser.
- O mito de que evitar conversas difíceis é a melhor forma de não gerar confrontos com os
funcionários.
- O mito de que é preciso ser um líder nato para gerenciar.
- O mito de que não há tempo suficiente para gerenciar pessoas.
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Baixar livros gratuitos Não tenha medo de ser chefe (PDF|ePub|Mobi|Mp3|Txt) Bruce
Tulgan 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 não tenha medo de ser chefe are considered unsuitable to get flippedthrough ten times
for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your não tenha medo de ser 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
não tenha medo de ser 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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