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Prático, didático e inteligente… 

Ser Chefe torna claro o caminho da gestão empresarial. Analisa 
e exemplifica os conflitos mais comuns dentro de uma empresa e 
dá-nos uma série de conselhos para melhorar os nossos afazeres 
empresariais. Um livro de fácil leitura, que tanto serve para o 
chefe de uma grande empresa como para o gerente de um 
negócio familiar.  
“Neste livro, abordaremos, de maneira condensada, a maioria 
dos aspetos do ‘fator humano’ que um gestor, uma pessoa com 
outras a seu cargo (um chefe), deve conhecer. Também 
explicaremos as leis ocultas que regulam os comportamentos de 
grupo nas organizações (tanto públicas como privadas) e a 
maioria das condutas individuais nocivas numa organização. 
Além disso, ensinaremos as atitudes, os princípios e as 
prioridades na hora de gerir pessoas, bem como padrões (com 
muitos exemplos) para entender o comportamento humano 
numa organização.” 
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 «Um livro muito interessante, de fácil 
leitura, e que deixa marcas.»  
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 OSCAR RODRÍGUEZ é o criador do ‘coaching sistémico breve’ e 
presidente da maior associação internacional de coaching 
sistémico (European Association on Systemic Consultancy – 
Eurasyc).É professor de mestrado em Coaching Sistémico da 
Universidade Autónoma de Barcelona desde 2009. 
ÓSCAR trabalhou com muitas organizações de referência, 
tanto em Espanha como no resto da Europa e na América 
Latina, com grandes multinacionais, escolas de gestão e 
dezanove Agências da Comissão Européia. 
 Desde 2005 tem trabalhado com êxito em mais de 400 casos 
de coaching organizacional, executivo e laboral. 
http://www.orodriguez.es/ 
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 Finalmente! Um livro claro e simples sobre um tema tão complexo. Graças 
aos exemplos realistas, o leitor tem a impressão de se estar a falar dos seus 
problemas. Ajuda-nos a entender não apenas o que acontece, mas também 
o porquê. 
GÁBOR KARACS | Project Officer. OPOCE. Comissão Europeia 
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