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Notas Bibliográficas

SOCIOLOGIA DO
TRABALHO. De José
Ricardo Ramalho e Marco
Aurélio Santana. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2004. 63 p. ISBN: 85-
7110-784-x.
Frente à globalização,
turbulência e transfor-
mações dos tempos atuais,
os autores investigam as

mudanças no mundo do trabalho, a reestruturação
da atividade produtiva e os impactos sociais
decorrentes desses fatos. Integrante da coleção
ciências sociais passo-a-passo, essa obra, a partir
de um texto sintético e abrangente, aborda os
marcos teóricos sobre os aspectos das relações
de trabalho, tratando, inclusive, do contexto
brasileiro e da evolução do sindicalismo dentro
dessa conjuntura (Nota por Glauciene Silva
Martins – PET/FACE/UFMG).

GERÊNCIA EM AÇÃO:
Singularidades e
Dilemas do Trabalho
Gerencial. De Eduardo
Davel e Marlene Catarina
de Oliveira Lopes Melo.
Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2005. 340 p. ISBN:
8522505241.
A obra destina-se a
abordar a multiplicidade

do trabalho exercido pelo corpo gerencial nos
dias atuais, bem como a repercussão da atividade
gerencial na vida privada dos mesmos. Aspectos
culturais e simbológicos são tratados com o
intuído de entender-se os processos gerenciais
brasileiros. O livro discute o que seria “identidade”
gerencial na contemporaneidade, abordando
questões sobre trabalho e vida familiar, pós-
modernidade e sua influência na gestão de
empresas (Nota por Eloisio Moulin de Souza -
PPGADM/UFES).

PESQUISA EM
CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS: Métodos
e Técnicas. De Astor
Antônio Diehl e Denise
Carvalho Tatim. São
Paulo: Prentice Hall,
2004. 168 p. ISBN:
858791894X.
O livro traça um
panorama histórico, das

origens à modernidade, nas ciências sociais. Os
autores apresentam, de forma sucinta e
direcionada, as principais questões sobre
metodologia e técnicas de coleta e análise de
dados. A obra constitui assim, um recurso útil
para estudantes de graduação na elaboração do
projeto de pesquisa e do texto monográfico, tendo
ainda nas últimas páginas, orientações sobre
citações e referências bibliográficas (Nota por
Ari de Souza Soares – CEPEAD/UFMG).

TECNOLOGIA E
I N O V A Ç Ã O :
Experiências de Gestão
na Micro e Pequena
Empresa. De Roberto
Sbragia e Eva Stal. São
Paulo: PGT/USP, 2002.
293p. ISBN: ausente
Separados em três grandes
áreas: “o papel das
pequenas empresas nos

sistemas locais de inovação”, “empreendedorismo
e novos negócios de base técnica” e “inovação e
competitividade nas pequenas empresas”, esta
compilação de trabalhos desenvolvidos através
de “reflexões própria, dados de campo e
informações secundárias”, apresentados no XXI
Simpósio de Gestão de Inovação Tecnológica,
discute a importância das micros e pequenas
empresas no desenvolvimento de tecnologia e
inovação, enfatizando a necessidade de
considerá-las quando este tema é tratado (Nota
por Álvaro Augusto Dossa - CEPPAD/UFPR).


