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CONHEÇA OS
ÍCONES DO CATÁLOGO

Ao consultar nosso catálogo, você vai 
encontrar novos ícones que indicam 
outros formatos, recursos e 
complementos disponíveis para os livros:

Biblioteca Virtual

Disponível na Biblioteca Virtual 
Universitária.

Sala Virtual

Recursos complementares para 
alunos e/ou professores.

eText

Disponível em formato  
eletrônico.

CD/DVD

Acompanha CD-ROM.

CATÁLOGO
UNIVERSITÁRIO 2016

Prezado(a) professor(a),

Com o crescimento do número de alunos no ensino superior e o surgimento de iniciativas de apli-
cação de novas tecnologias em sala de aula, nos deparamos agora com outro desafio tão grande 
quanto os anteriores: como medir a eficácia da aprendizagem dessas inovações e das respectivas 
metodologias ligadas a elas?

Esse processo de avaliação é fundamental para verificar o quanto estamos próximos do nosso 
principal objetivo – e pelo qual todos trabalham no ensino superior – o desenvolvimento da socie-
dade brasileira por meio da educação.

Para auxiliá-lo nesse desafio, a Pearson envolveu toda a sua equipe global em torno de um progra-
ma chamado No caminho para a Eficácia e estaremos, a partir de agora, dedicados a compreender, 
comprovar e aumentar o valor do que fazemos para apoiar os alunos na realização dos seus 

sonhos. E nossa meta é encontrar a melhor forma de tra-
balhar juntos para lidar com alguns dos obstáculos que im-
peçam a melhoria dos resultados dos alunos.

Acreditamos que inovação continuará sendo um dos fato-
res mais importantes nesse caminho, e por isso ela tam-
bém está presente em nosso portfólio de produtos, 
representada por novidades como as Disciplinas Pearson, 
MyLabs e e-books que você poderá conhecer nas próxi-
mas páginas e que o ajudarão ainda mais nessa jornada em 
busca por melhores resultados de aprendizagem.

Seguimos sempre como coadjuvantes do personagem 
principal, você professor, nessa árdua e, ao mesmo tempo, 
gratificante tarefa de ajudar a tornar nossa sociedade mais 
justa e desenvolvida por meio da educação. 

Obrigado pela parceria e conte sempre conosco!
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BIBLIOTECA VIRTUAL

A Biblioteca Virtual Universitária disponibiliza na íntegra um 
acervo digital multidisciplinar com milhares de títulos em 
mais de 40 áreas do conhecimento.

Com a união e apoio das editoras Pearson, Manole, Contexto, 
Intersaberes, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, Scipione, 
Companhia das Letras, Educs, Rideel, Jaypee Brothers, Lexikon, 
Callis e Aleph, Interciência e Summus, a Biblioteca Virtual 
Universitária vem crescendo continuamente no mercado e, 
em virtude do sucesso e da credibilidade alcançados, hoje 
essa ferramenta de estudo e pesquisa tornou-se indispensá-
vel para mais de um milhão e meio de usuários, de mais de 
250 instituições em todo o Brasil.

ALGUMAS VANTAGENS
AO ADQUIRIR A BIBLIOTECA
VIRTUAL UNIVERSITÁRIA:

Os títulos do 
catálogo com o 
ícone abaixo já 

estão disponíveis 
na Biblioteca Virtual!

PARA A INSTITUIÇÃO
•  Integração com a biblioteca física da instituição: todos os 

livros da Biblioteca Virtual são catalogados com o formato 
MARC 21.

•  Economia: a instituição pode reduzir a compra de livros 
impressos. O MEC reconhece a Biblioteca Virtual como um 
recurso que:

•  Substitui parte do acervo de livros físicos da bi-
bliografia básica e até 100% do acervo da biblio-
grafia complementar.

•  Benefícios exclusivos para compra de livros físicos: 
descontos de até 40% na compra da versão impressa dos 
livros disponíveis no acervo da Biblioteca Virtual.

•  Acessibilidade: integração com softwares para deficientes 
visuais.

PARA O ESTUDANTE
•  Facilidade para estudar: acesso disponível 24 horas na 

Internet, sem limite, para computadores, tablets e 
smartphones (iOS e Android).

•  Personalização do estudo: ferramentas que permitem 
selecionar os livros favoritos e realizar anotações 
eletrônicas.

•  Compartilhamento em redes sociais: possibilidade de 
compartilhar links de páginas de livros e comentários 
pessoais no Facebook, Twitter, LinkedIn e e-mail.

•  Impressão de páginas: além da leitura em tela, o usuário 
poderá imprimir até 50% do livro.

•  Descontos de até 40% na compra da versão impressa dos 
livros Pearson.

•  Praticidade: sistema de busca simples e avançada; seleção 
de livros favoritos.

Para mais informações, acesse: www.bvirtual.com.br ou
envie um e-mail para: contato@bvirtual.com.br
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BUPE-BOOKS

A Pearson, em sua missão de mudar a vida das pessoas por 
meio da educação, está sempre desenvolvendo conteúdo didá-
tico de qualidade. É nessa busca contínua por inovação educa-
cional que lançamos uma plataforma de livros digitais 
universitários, os e-books Pearson, que oferecem diversas fun-
cionalidades que auxiliam o professor e o aluno no processo de 
ensino-aprendizagem.

Como adquirir os e-books da Pearson?

Para compras de títulos avulsos, os e-books podem ser 
adquiridos por meio do site da Pearson:  

loja.pearson.com.br

Para compras institucionais, entre em contato  
pelo e-mail: solutions.br@pearson.com

Composto por milhares de títulos consagrados, o catálogo de ensino superior da Pearson já pode 
ser adquirido em formato eletrônico.

São centenas de títulos nacionais e internacionais disponíveis para acesso pela plataforma 
digital Vital Source, que conta com uma série de recursos de personalização e apoio para os 
usuários:

• Acesso por meio de computadores, tablets e smartphones, on-line e off-line.

• Ferramenta de anotações eletrônicas.

• Índice remissivo.

• Marcadores de texto.

• Ferramentas de busca e pesquisa de termos.

• Seleção e cópia de trechos do livro.

• Livros em formato PDF.

• Transferência de citações conforme normas da ABNT.

• Hiperlinks com seções e figuras do livro.

• Impressão de páginas.

• Compartilhamento de conteúdo por e-mail.

• E muito mais!
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DISCIPLINAS PEARSON

As Disciplinas Pearson são materiais digitais desenvolvidos para atender às dis-
ciplinas de ensino superior nas mais diversas áreas. Apresentam conteúdo per-
sonalizado e compatível aos cursos a distância (100%) e semi presenciais (20% 
a distância). Além de seguirem as especificações do MEC, são soluções para 
credenciamento de cursos.

• Aulas digitais.

• Material para o professor.

• Leituras complementares.

• Treinamento e suporte técnico.

• Material para o aluno.

Apresentação

Objetos de aprendizagem

Propostas de fóruns

Exercícios

Curso Unidade

O que CONTÊM 
as DisCipliNas

10
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DISCIPLINAS PEARSON

Para saber mais, acesse nosso hotsite e solicite também sua senha cortesia:

www.pearson.com.br/disciplinaspearson 

Uma solução completa para você ter mais do que alunos: ter a confiança deles.

laNçaMeNTOs 2016
Novas disciplinas são incluídas no portfólio regularmente

BeNefíCiOs

Instituição 

•  Baixo custo por aluno.

•  Pacote completo.

•  Conteúdo estruturado para cursos 100% a distância e 
semipresenciais.

•  Customização de layout.

•  Material desenvolvido por professores-doutores 
renomados.

•  Suporte técnico.

•  Formação pedagógica.

•  Contratação individual de disciplinas.

•  Direitos autorais inclusos no produto.

Professor 

•  Formação pedagógica.

•  Plano de aula.

•  Manual do professor.

•  Material complementar.

•  12 propostas de discussão para fóruns por disciplina.

•  Estrutura de conteúdo flexível e customizada.

Aluno 

•  Material interativo.

•  Exercícios com feedback automático.

•  Manual de como estudar a distância.

•  Material desenvolvido por professores-doutores 

renomados.

• Gestão da qualidade

• Gestão de marketing

• Gestão de RH

• Gestão financeira

• Gestão logística

• Processos gerenciais

• Administração

• Análise e desenvolvimento de 
sistemas

• Ciências contábeis

• Engenharia civil

• Engenharia de produção

• Letras

• Nutrição

• Pedagogia

SãO 14 CURSOS DE gRADUAçãO, CONTEmPLANDO DISCIPLINAS TRANSVERSAIS COmO ÉTICA, 

FILOSOFIA, SOCIOLOgIA, mETODOLOgIA CIENTí FICA, ENTRE OUTRAS.

ATUALmENTE TEmOS SEIS CURSOS 
DE gRADUAçãO COmPLETOS:

ATÉ 2017 TEmOS PREVISTOS 
OS SEgUINTES CURSOS COmPLETOS:
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mYLABS

Mais de 11 milhões de alunos já tiveram ganhos 

mensuráveis em resultado de aprendizagem com a 

família Mylabs.

soluções para:

• Aumentar a experiência na prática.

• Nivelamento.

• Retenção de aluno.

• Melhoria no aprendizado.

• Avaliação.

• Aprendizagem adaptativa.

Mylabs
APRENDIZADO ÚNICO,
COMO VOCÊ.
saiba como ir além do livro.

Brasil
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mYLABS

Consulte seu representante de 

vendas pearson e inclua este 

mundo de possibilidades em 

sua instituição!

MyMathlab

A matemática ensinada de uma maneira inovadora!

Voltado para a área de matemática, esse sistema de 

aprendizagem adaptativa disponibiliza exercícios, 

tarefas, tutoriais e avaliações. Testado e aprovado 

por alunos do mundo inteiro*, atualmente, está 

disponível no livro-texto Pré-cálculo, de Demana et 

al., e Cálculo, de Weir e Hass (Thomas). MyMathlab 

está remodelando a forma como a matemática é 

ensinada e aprendida nos cursos.

* fonte: http://mymathlab.com/brasil

MyMarketinglab

Ofereça uma poderosa ferramenta para as disciplinas de marketing.

Voltado para a área de marketing, esse sistema disponibiliza 

recursos educacionais digitais de aprofundamento dos 

estudos baseados em casos nacionais. MyMarketinglab está 

disponível para conteúdos referentes à 14a edição do livro 

Administração de Marketing, de Philip Kotler e Kevin L. Keller.

MyHealthLab

Intuitivo e fácil de usar e aprender.

Voltado para a área da saúde, esse sistema está inteiramente 

integrado às obras Fisiologia humana (Cindy Stanfield), 

Anatomia humana (Marieb, Wilhelm e Mallat) e Anatomia e 

fisiologia humana (Martini et al.). O aluno poderá estudar por 

meio de questões de diversos modelos relacionados ao 

capítulo do livro, com preenchimentos de gaps e animações 

em 3D que mostram diversos funcionamentos fisiológicos e 

anatômicos. MyHealthLab também oferece acesso a 

glossário interativo, versão digital do livro (eText), vídeos, 

guia do aluno e planos de aula.

Conheça o Mylab que
se encaixa no seu curso:
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MAURICE D. WEIR E JOEL HASS CÁLCULO

volume 1

GEORGE B. THOMAS
MAURICE D. WEIR E JOEL HASS
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sv.pearson.com.br
O site de apoio do livro oferece, para professores, manual de soluções (em inglês),  

históricas, exercícios de múltipla escolha, capítulo adicional e exercícios avançados.

Este livro também está disponível para compra em formato e-book.  
Para adquiri-lo, acesse nosso site.

Desde a sua primeira publicação, esta obra clássica do Thomas tem alcançado 
pleno sucesso em uma difícil missão: tornar o cálculo uma disciplina fascinante, 
promovendo o raciocínio e a construção do conhecimento, em vez de memorização 
de fórmulas. E esta nova edição continua levando essa tradição a novos patamares.

O estilo direto de apresentação das teorias e a linguagem clara e precisa das 
aplicações sempre fizeram deste livro uma referência entre os professores, estudantes 
e profissionais das áreas de ciências e engenharia. 

Esta edição apresenta seu conteúdo reestruturado, com mais exercícios e figuras, 
a fim de tornar a obra mais didática e facilitar o ensino e a aprendizagem deste 
importante ramo da matemática.

Indicado para cursos de engenharia e demais áreas das ciências exatas, Cálculo, de 
Thomas, Weir e Hass, reúne qualidades que fazem dele um dos livros de cálculo mais 
completos e didáticos já publicados. 
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CÁLCULO volume 2
GEORGE B. THOMAS
MAURICE D. WEIR E JOEL HASS
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sv.pearson.com.br
O site de apoio do livro oferece, para professores, manual de soluções (em inglês),  

históricas, exercícios de múltipla escolha, capítulo adicional e exercícios avançados.

Este livro também está disponível para compra em formato e-book.  
Para adquiri-lo, acesse nosso site.

Desde a sua primeira publicação, esta obra clássica do Thomas tem alcançado 
pleno sucesso em uma difícil missão: tornar o cálculo uma disciplina fascinante, 
promovendo o raciocínio e a construção do conhecimento, em vez de memorização 
de fórmulas. E esta nova edição continua levando essa tradição a novos patamares.

O estilo direto de apresentação das teorias e a linguagem clara e precisa das 
aplicações sempre fizeram deste livro uma referência entre os professores, estudantes 
e profissionais das áreas de ciências e engenharia. 

Esta edição apresenta seu conteúdo reestruturado, com mais exercícios e figuras, 
a fim de tornar a obra mais didática e facilitar o ensino e a aprendizagem deste 
importante ramo da matemática.

Indicado para cursos de engenharia e demais áreas das ciências exatas, Cálculo, de 
Thomas, Weir e Hass, reúne qualidades que fazem dele um dos livros de cálculo mais 
completos e didáticos já publicados. 
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É uma coleção composta por 30 livros que, 
juntos, compõem um curso completo de administração.

Como o objetivo principal da coleção é oferecer 
conteúdo acessível a todos os estudantes, 
as obras são elaboradas com foco na concisão 
e na simplicidade: 

 desenvolvido em parceria com renomados 
professores e autores, o conteúdo da Bibliogra�a 
Universitária Pearson apresenta, de maneira clara, 
os principais aspectos e conceitos relacionados 
aos temas dos livros. Trata-se de uma abordagem direta,
que apresenta os conceitos fundamentais 
das disciplinas amparados por diversos exemplos 
e discussões para re�exão.

 a estrutura dialógica dos textos orienta 
a leitura e facilita a compreensão dos assuntos 
abordados, guiando o aluno em seus estudos. 
Em vez de apenas fazer uma apresentação estática 
dos tópicos, os textos conversam com os alunos, 
convidando-os a relacionar os aspectos teóricos 
de cada assunto à aplicação prática de seu 
próprio cotidiano.

Concisão:

Simplicidade:

Todos os livros da 
coleção possuem a 
seguinte estrutura:

UNIDADE 1

Objetivos de aprendizagem

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Exercícios de fixação

Recapitulando (resumo)

Conclusão/discussão 
sobre os temas da unidade

Descrição de cada tema 
(um parágrafo para cada)

Introdução

UNIDADE 2

UNIDADE 3

UNIDADE 4

É uma coleção composta por mais de 100 títulos que, 
juntos, abordam diversas áreas do conhecimento.
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CONHEÇA MAIS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DOS LIVROS:

Panorama: aprofunda os tópicos abordados 
no capítulo ao mostrar como eles funcionam 

na prática, promovendo re�exões.

Hipertextos: distribuídos por todos os 
capítulos, os hipertextos dividem-se em Saiba mais, 

Exemplo, Fique atento e Link, e permitem ao 
aluno ir além em suas pesquisas, oferecendo-lhe 

diversas possibilidades de aprofundamento.  

A diagramação e a linguagem dialógica do texto 
contribuem para que o estudante 

registre ideias e faça anotações, interagindo 
com o conteúdo.

A Bibliogra�a Universitária Pearson está pronta para atender 
cursos de graduação, tanto presenciais como a distância, 
nas quantidades ideais para a sua instituição. 

Além disso, os livros também podem ter capas
exclusivas e personalizadas!

*Tabela de valores

De 50 a 299 exemplares (por título)

R$ 17,00

De 300 a 1.000 exemplares (por título)

R$ 15,00

Acima de 1.000 exemplares (por título)

A de�nir

Entre em contato 
conosco e seja 
mais um parceiro 
de sucesso!

* Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

R$ 21,00

R$ 19,00
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ADMINISTRAÇÃO 
DA PRODUÇÃO
Organizadora
Eliacy Cavalcanti Lélis

Discute-se a importância de estabelecer a relação entre a 
previsão da demanda e a capacidade produtiva, visando 
de�nir competências que estimulem uma competição 
inteligente, com propostas adequadas ao tipo de produção.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Competitividade e estratégia
Unidade 2 Localização e capacidade da unidade produtiva
Unidade 3 Planejamento de operações
Unidade 4 Desempenho e qualidade 

ADMINISTRAÇÃO 
DE MARKETING
Organizador
Guilherme Shiraishi

Direcionada aos futuros pro�ssionais de marketing, a obra 
considera as mudanças do ambiente de negócios e aborda 
assuntos relevantes e conceitos centrais, além de priorizar 
o entendimento aplicado do marketing.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Administração de marketing
Unidade 2 Comportamento do mercado, concorrência 

e segmentação
Unidade 3 Tomadas das decisões de marketing
Unidade 4 Administração e entrega de programas de marketing

COMUNICAÇÃO 
E LINGUAGEM
Thelma de Carvalho 
Guimarães

Com uma abordagem provavelmente diferente das 
conhecidas, o livro reúne os principais conhecimentos 
legitimados pela academia e apresenta-os de modo 
moderno e atraente, voltado às atividades de leitura e 
escrita do dia a dia.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Noções básicas de comunicação e linguagem
Unidade 2 O que é gramática e o que precisamos saber sobre ela
Unidade 3 Práticas de leitura
Unidade 4 Práticas de redação e comunicação oral

ADMINISTRAÇÃO 
DE RECURSOS HUMANOS
Organizador
Álvaro Pequeno

Organizado em quatro unidades interdependentes, o livro 
conduz o aluno desde os aspectos organizacionais vividos 
na Revolução Industrial até a análise das ferramentas 
contemporâneas de avaliação de pessoas.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Conhecendo e planejando o RH
Unidade 2 Recrutando e selecionando pessoas
Unidade 3 Administração de pessoas, de cargos e salários
Unidade 4 Avaliando RH

ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA
Evandir Megliorini
Marco Aurélio Vallim

O estudante irá aprender que uma boa gestão �nanceira 
deve combinar uma visão de longo prazo – que privilegia a 
rentabilidade do capital investido – com uma visão de curto 
prazo – em que a liquidez é o foco principal.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Introdução à administração �nanceira
Unidade 2 Estrutura e custo de capital
Unidade 3 Decisões de investimento de longo prazo
Unidade 4 Decisões sobre capital de giro (curto prazo)

COMPORTAMENTO
ORGANIZACIONAL
Organizadora
Letícia F. Menegon

Entender as teorias sobre os aspectos humanos é 
essencial para gestores de pessoas. Elas fornecem muitos 
insumos capazes de municiar os pro�ssionais que lidam 
com pessoas e que desejam treiná-las a �m de obter 
vantagem competitiva.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Introdução ao comportamento organizacional
Unidade 2 O indivíduo na organização
Unidade 3 Grupos nas organizações
Unidade 4 O sistema organizacional

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-42-7
248 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-43-4
128 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-49-6
208 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-48-9
136 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-12-0
184 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-47-2
200 páginas
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CUSTOS

Evandir Megliorini

Abordam-se de modo introdutório os custos no ambiente 
interno das organizações, com foco nos temas principais e 
com profundidade que permite ao estudante entender os 
métodos distintos de custeio e suas principais aplicações.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Bases para o conhecimento de custos
Unidade 2 Métodos de custeio
Unidade 3 Custos em empresas comerciais e prestadoras 

de serviços
Unidade 4 Formação do preço de venda

EMPREENDEDORISMO

Antonio Cesar Amaru Maximiano

O conteúdo da obra oferece uma visão panorâmica das 
principais disciplinas envolvidas na criação, operação e 
desenvolvimento de um negócio: estratégia, marketing, 
�nanças, operações e recursos humanos.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Empreendedorismo
Unidade 2 Planejamento e estrutura
Unidade 3 Ferramentas para a administração de uma empresa
Unidade 4 Implantação do negócio

DIREITO EMPRESARIAL

George Niaradi

O livro visa atender a estudantes de graduação, executivos 
e interessados em geral que buscam a compreensão dos 
pilares que sustentam o Direito empresarial no Brasil, 
tornando o cenário claro para a tomada de decisões 
pro�ssionais.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 O Direito Civil e o novo Direito Empresarial
Unidade 2 Direito Tributário aplicado à pessoa jurídica
Unidade 3 Direito Penal Econômico
Unidade 4 Direito Internacional

ECONOMIA

Judas Tadeu Grassi Mendes

A obra foi escrita em uma linguagem dialógica e acessível, 
o que facilita o entendimento da economia de um modo 
geral e contribui para a formação e a capacitação dos 
futuros gestores e executivos do mundo corporativo.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Conceitos básicos de economia
Unidade 2 Microeconomia
Unidade 3 Macroeconomia
Unidade 4 Economia mundial e brasileira

CONTABILIDADE
INTRODUTÓRIA
Aderbal Müller

Com uma linguagem de fácil compreensão, o autor 
apresenta de maneira e�caz os pontos necessários para 
que o aluno possa desenvolver o raciocínio da 
contabilidade e entender seus mecanismos de 
funcionamento.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Conceitos relacionados à contabilidade
Unidade 2 Ativos e Passivos
Unidade 3 Resultados
Unidade 4 Avaliação de contas

ECONOMIA BRASILEIRA

Organizador
Jobson Monteiro de Souza

Utilizando uma linguagem agradável e de fácil 
compreensão, o livro discorre sobre os mais variados 
temas da economia nacional, inclusive aqueles que 
costumam ser evitados pelos alunos por conta da 
complexidade.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Os fundamentos da macroeconomia
Unidade 2 Políticas macroeconômicas
Unidade 3 Formação e industrialização da economia brasileira
Unidade 4 A crise da dívida externa e os planos de 

estabilização da in�ação

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-46-5
128 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-36-6
184 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 9978-85-64574-51-9
160 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-10-6
160 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-45-8
144 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-34-2
184 páginas
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ÉTICA

Organizadora
Maria Thereza Pompa Antunes

Considerando a amplitude e a complexidade do tema, a 
abordagem desta obra consiste na apresentação de 
conceitos básicos e informações práticas, que servirão 
como base para o planejamento e a implementação de 
ações nas organizações.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Introdução à ética
Unidade 2 Ética empresarial
Unidade 3 Dimensões da ética empresarial
Unidade 4 Gestão da ética empresarial 

GESTÃO AMBIENTAL

Organizadora
Denise Curi

A obra traduz para uma linguagem atual os principais 
aspectos teóricos e práticos da gestão ambiental. Por 
meio de textos recentes e estudos de caso, traz para o dia 
a dia do leitor situações vividas efetivamente pelas 
organizações.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Desenvolvimento sustentável
Unidade 2 Sistemas de gestão ambiental
Unidade 3 Sistema de normas ISO 14000
Unidade 4 Outros pontos importantes da gestão ambiental

FILOSOFIA

João Mattar

Neste livro, procuramos apresentar o ato de �losofar não 
como um estudo restrito a doutores ou iniciados, afastado 
do nosso dia a dia, mas como um exercício que possa 
interessar e ser útil ao aluno universitário do século XXI.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Filoso�a geral
Unidade 2 História da �loso�a
Unidade 3 Lógica, teoria do conhecimento, �loso�a da mente 

e da linguagem
Unidade 4 Temas diversos

FUNDAMENTOS
DE ADMINISTRAÇÃO
Filipe Sobral e Alketa Peci

A análise empregada nesta obra busca contribuir para a 
compreensão da administração como um processo 
complexo de funções interdependentes, cada uma 
requerendo competências simultaneamente especí�cas e 
complementares.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Planejamento
Unidade 2 Organização
Unidade 3 Direção
Unidade 4 Controle

ESTATÍSTICA

Organizadora
Fernanda Cesar Bona�ni

Muitos aspectos do dia a dia estão ligados com a 
observação de dados quantitativos e com a aplicação de 
métodos estatísticos. Com isso em mente, criamos o livro 
Estatística, escrito para atender especi�camente o público 
brasileiro.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Estatística descritiva
Unidade 2 Probabilidade e distribuições de probabilidade
Unidade 3 Estatística inferencial
Unidade 4 Mais inferências estatísticas

TEORIAS 
DA ADMINISTRAÇÃO
Filipe Sobral e Alketa Peci

A obra tem como principal objetivo analisar a evolução do 
pensamento em administração, destacando as principais 
escolas e correntes teóricas que o caracterizam, assim 
como suas contribuições para a prática da administração. 

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Introdução às teorias de administração
Unidade 2 Escola clássica de administração
Unidade 3 Escola comportamental
Unidade 4 A escola quantitativa e a escola contingencial 

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-40-3
176 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-33-5
184 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-54-0
136 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-32-8
168 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-37-3
176 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-14-4
168 páginas
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GESTÃO
DE PROJETOS
Organizador
Fábio Câmara Araújo 
de Carvalho

O interesse na quali�cação para a gestão de projetos e na 
aplicação de seus modelos vem aumentando a cada ano. 
Atualmente a competência em gerir projetos de modo 
e�ciente e e�caz é cada vez mais valorizada nos negócios 
e mercados.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Aqui começa o projeto
Unidade 2 Aqui começa o seu projeto
Unidade 3 A prática da gestão de projetos
Unidade 4 Tópicos essenciais para a gestão de projetos

METODOLOGIA
CIENTÍFICA
Organizador
Sidnei A. Mascarenhas

Universitários em geral necessitam entender a metodologia 
cientí�ca. A intenção é despertar no leitor a compreensão 
de conceitos centrais da disciplina e de seus pontos 
relevantes para o desenvolvimento de textos acadêmicos.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 O conhecimento cientí�co
Unidade 2 Metodologia, métodos e técnicas de pesquisa
Unidade 3 A pesquisa cientí�ca
Unidade 4 A estrutura do texto cientí�co

LOGÍSTICA

Organizador
Carlos Márcio Vitorino

O livro tem por objetivo atender à necessidade de 
estudantes e pro�ssionais que estão interessados em 
compreender o funcionamento da cadeia de suprimentos 
ou em implementar melhorias no desempenho das 
empresas.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 A logística como fator de competitividade para as empresas
Unidade 2 Projeto do sistema logístico
Unidade 3 Planejamento e operação do sistema logístico
Unidade 4 Estratégias para maximizar o desempenho 

da cadeia de suprimentos

MATEMÁTICA

Organizadora
Fernanda Cesar Bona�ni

O livro foi pensado para atender o público brasileiro que 
inicia seus estudos em cálculo diferencial e integral. As 
de�nições são abordadas de modo intuitivo e com forte 
relação com o cotidiano, proporcionando uma leitura 
agradável.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Introdução à álgebra
Unidade 2 Equações e inequações
Unidade 3 Funções
Unidade 4 Introdução ao cálculo

GESTÃO 
DA QUALIDADE
Organizadora
Eliacy Cavalcanti Lélis

A obra visa oferecer ao leitor uma visão prática e holística 
da gestão da qualidade. Além disso, ele entenderá o que 
essa gestão pode ter em comum com outras, como a 
ambiental, a da saúde e a da segurança do trabalho.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Qualidade nas organizações
Unidade 2 Ferramentas e métodos da qualidade
Unidade 3 Os programas da qualidade e a con�abilidade 

nas organizações
Unidade 4 Gestão da qualidade

MATEMÁTICA
FINANCEIRA
Organizador
André Wakamatsu

Com os conceitos, técnicas e métodos apresentados nesta 
obra, pretende-se que os leitores aprendam de forma 
gradual e efetiva como realizar cálculos e processos de 
tomada de decisão sobre investimentos e gestão 
�nanceira.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Juros simples
Unidade 2 Juros compostos
Unidade 3 Séries de pagamento
Unidade 4 Avaliação de investimentos

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-13-7
160 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-41-0
136 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-57-1
136 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-50-2
136 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-52-6
168 páginas

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-59-5
136 páginas
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BUP

OSM

Organizadora
Maria Virginia Llatas

Temas como �uxograma, organograma e �uxo de dados – 
que são da mais alta relevância e não podem ser 
desprezados – são colocados sob novo enfoque, dando ao 
aluno mais clareza e entendimento sobre o assunto.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 O que é OSM
Unidade 2 O O de OSM
Unidade 3 O S de OSM
Unidade 4 O M de OSM

SOCIOLOGIA

Reinaldo Dias

O livro aborda a percepção da realidade social, que, uma 
vez entendida, pode aumentar a participação das pessoas, 
formando lideranças que irão contribuir para a construção 
de uma sociedade cada vez mais justa e democrática.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 O estudo da sociedade
Unidade 2 O indivíduo e a sociedade
Unidade 3 Sociedade e estrutura social
Unidade 4 Desigualdade e comportamento social

PESQUISA 
DE MARKETING
Organizador
Guilherme Shiraishi

Este livro foi preparado especialmente para os futuros 
pro�ssionais que utilizarão a pesquisa de marketing. 
De forma dialógica, ele aborda assuntos relevantes 
e conceitos centrais, priorizando o entendimento 
aplicado do assunto.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Introdução e elaboração das fases iniciais 

da pesquisa de marketing
Unidade 2 Experimentos, medição e questionários
Unidade 3 Amostragem, coleta e estratégia de análise de dados
Unidade 4 Análise de dados e preparação do relatório de pesquisa

PLANEJAMENTO E 
GESTÃO ESTRATÉGICA
Organizadora
Águida Garreth Ferraz Rocha

Sem a pretensão de meramente apontar o que deve ser 
feito, a autora transmite seu conhecimento sobre o 
assunto, o que capacitará o leitor a entender, desenvolver 
e implantar estratégias de modo elaborado e colaborativo.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Fundamentação para administração estratégica
Unidade 2 Processo da administração estratégica
Unidade 3 Questões especiais na administração
Unidade 4 Estrutura para análise estratégica

ORÇAMENTO
EMPRESARIAL
Clóvis Padoveze

O orçamento pode ser considerado a primeira necessidade 
gerencial das empresas e o melhor instrumento para pôr 
em prática uma controladoria com enfoque em gestão 
econômica na busca da otimização de seus resultados.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Conceitos, objetivos e organização
Unidade 2 Tipos e técnicas de orçamento e integração
Unidade 3 Plano orçamentário geral
Unidade 4 Consolidação e monitoramento do orçamento

SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO
Organizador
Belmiro N. João

Criar soluções que atendam ao anseio de clientes é 
essencial para obter sucesso. Assim, a obra trata não só 
da tecnologia, mas também da organização e do pessoal 
envolvido na resolução de problemas que abrangem os 
sistemas de informação.

 

SUMÁRIO:
Unidade 1 Sistemas de informação na era digital
Unidade 2 Infraestrutura de tecnologia da informação (TI)
Unidade 3 Sistemas de informação na era digital
Unidade 4 Como gerenciar e desenvolver 

sistemas de informação
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AdministrAção
teoria e prática no contexto 
brasileiro, 2a edição
Filipe Sobral e Alketa Peci

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-085-0
624 páginas

A Pearson traz ao mercado a segunda edição do material desen-
volvido por dois dos mais renomados especialistas no assunto: 
Filipe Sobral, professor doutor da FGV-RJ, e Alketa Peci, profes-
sora doutora da EBAPE/FGV. 

O texto passou por um rigoroso processo de revisão e atuali-
zação, mantendo suas qualidades originais, de acordo com os 
conceitos e práticas de administração mais modernos do âm-
bito empresarial.

A didática pontual e bem estruturada por meio de conceitos 
teóricos aplicados ajuda o leitor a ter uma visão sistêmica e 
integrada das áreas da administração. Agora, além da apre-
sentação de casos reais, cada capítulo conta com diversos 
“minicasos” para ilustrar os pontos relevantes abordados. A 
inclusão dos quadros “Dilema ético” e “Mito ou ciência?” pos-
sibilita aos alunos reflexões mais aprofundadas e um forte 
vínculo entre seu cotidiano e o conteúdo do livro.

Administração: teoria e prática no contexto brasileiro é, sem 
dúvida, essencial para todos aqueles que buscam conheci-
mentos vitais para o sucesso no mundo corporativo.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
estudos de caso.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Fundamentos da administração; Capítulos: 1. As 
organizações e a administração; 2. Visão histórica da administração; 3. 
O ambiente organizacional; 4. A tomada de decisão; Parte II – Funções 
da administração; Capítulos: 5. Planejamento; 6. Organização; 7. Dire-
ção; 8. Controle; Parte III – Áreas funcionais da administração; Capítu-
los: 9. Administração de recursos humanos; 10. Administração 
comercial e de marketing; 11. Administração de operações; 12. Admi-
nistração financeira; Índice.

ISBN 978-85-8143-085-0

sv.pearson.com.br
O site de apoio do livro oferece, para professores, apresentações em PowerPoint; para alunos, 
estudos de caso. 

Este livro está disponível para compra em formato e-book. Para adquiri-lo, acesse nosso site.
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Este livro de sólida fundamentação teórica, já em sua edição anterior, tornou-se leitura obrigatória 

quando o assunto é administração, comprovando a necessidade do equilíbrio entre teoria e prática 

nessa área. Esta segunda edição, mais rica em exemplos, traz também novos estudos de casos, pro-

postas de exercícios e dinâmicas de grupo, além de minicasos que ilustram as teorias apresentadas 

e destacam os principais conceitos estudados ao longo dos capítulos.

Atentos às circunstâncias históricas a que as técnicas administrativas estão sujeitas, os autores apre-

sentam pesquisas aprofundadas e práticas relevantes, contribuindo para a formação de gestores 

preparados e com espírito crítico nas mais diferentes áreas de atuação.

administração
teoria e prática
no contexto brasileiro
FILIPE SOBRAL  |  ALKETA PECI
2a EDIÇÃO
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tEoriAs dA 
AdministrAção,
2a edição
Reinaldo Oliveira da Silva

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-8143-185-7
504 páginas

Mantendo a estrutura e a proposta vitoriosas da obra – já tes-
tadas e aprovadas por docentes de diversas instituições de 
ensino espalhadas pelo país –, esta 2a edição, totalmente re-
vista, possui um diferencial claro: 15 novos estudos de caso que 
ilustram a teoria, transferindo-a para a prática e demonstrando 
sua aplicabilidade. 

Voltado para alunos de administração, economia e ciências 
contábeis, Teorias da administração também pode ser usado 
por estudantes de graduação tecnológica das mais variadas 
áreas da gestão.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
mais de 300 exercícios adicionais autocorrigíveis e 15 estudos de 
caso extras com atividades.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Administração: uma visão geral; Capítulos: 1. A admi-
nistração hoje; 2. As organizações e seu ambiente; 3. A evolução do 
pensamento administrativo; Parte II – Perspectiva clássica da administra-
ção; Capítulos: 4. A Teoria da Administração Científica; 5. A Teoria Admi-
nistrativa; 6. A Teoria da Burocracia; Parte III – Perspectiva humanística 
da administração; Capítulos: 7. As Teorias de Transição; 8. A Escola das 
Relações Humanas; 9. A Escola Comportamentalista; 10. A Teoria Estru-
turalista; Parte IV – Perspectiva quantitativa da administração; Capítulos: 
11. A pesquisa operacional; 12. A administração de operações; 13. Os 
sistemas de informação gerenciais; Parte V – Perspectiva moderna da 
administração; Capítulos: 14. A Teoria de Sistemas; 15. A Teoria das 
Contingências; 16. O desenvolvimento organizacional; 17. A Administra-
ção por Objetivos (APO); Parte VI – Perspectiva contemporânea da admi-
nistração; Capítulos: 18. A qualidade e a excelência organizacional; 19. 
Os projetos e processos organizacionais.

ISBN 978-85-7605-560-0
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www.pearson.com.br/jones
O site de apoio do livro oferece: para professores, manual de soluções (em inglês) e 
apresentações em PowerPoint; para estudantes, exercícios adicionais.
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6a edição

Gareth R. Jones
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Teoria das organizações

Abordando os conceitos e as práticas do estudo das organizações com foco em temas atuais, 
como transformação, criação organizacional e empreendedorismo, este livro contempla a teoria 
por meio de uma discussão que destaca as mudanças organizacionais, bem como a inovação. 

Com uma abordagem diferenciada, Teoria das organizações é caracterizado por vários elementos-
-chave, como:

•  Olhar profundo sobre a cultura organizacional, o qual leva em consideração as origens da 
cultura e sua relação com a eficácia organizacional.

• Relato integrado da relação estratégia–estrutura. 

• Cobertura da estratégia internacional e do planejamento organizacional global.

• Análise de desenvolvimentos em tecnologia da informação.

• Discussão detalhada da teoria de custo de transação.

Por tudo isso, esta obra é ideal não apenas para alunos do curso de administração, mas também 
para estudantes de outros cursos que têm em sua grade a disciplina de teoria das organizações.

CVR_JONE5600_6_CVR.indd   1 04/12/2013   10:27:47

tEoriA dAs 
orgAnizAçõEs,
6a edição
Gareth R. Jones

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-560-0
480 páginas

Escrito por Gareth R. Jones, Teoria das organizações apresenta 
conceitos práticos que transitam por questões estruturais, 
projetos e estratégias, e contempla tanto a teoria quanto as 
mudanças organizacionais. Além disso, trata da transforma-
ção, da criação organizacional e do empreendedorismo – te-
mas importantes para consultores, gestores e para o crescente 
número de profissionais responsáveis pelas transformações 
que ocorrem nas organizações. 

Ideal para estudantes de administração e indicado para pro-
fissionais que desejam conhecer mais sobre a teoria das 
organizações.

Para professores: manual de soluções (em inglês) e apresentações 
em PowerPoint. Para estudantes: exercícios adicionais.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – A organização e seu ambiente; Capítulos: 1. Organi-
zações e eficácia organizacional; 2. Stakeholders, gerentes e ética; 3. 
Organizando em um ambiente de mudança global; Parte II – Desenho 
organizacional; Capítulos: 4. Desafios básicos do desenho organizacio-
nal; 5. Desenho da estrutura organizacional: autoridade e controle; 6. 
Desenhando a estrutura organizacional: especialização e coordenação; 
7. Criando e gerenciando cultura organizacional; 8. Desenho organiza-
cional e estratégia em um ambiente global variável; 9. Desenho, com-
petências e tecnologias organizacionais; Parte III – Mudança 
organizacional; Capítulos: 10. Tipos e formas de mudança organizacio-
nal; 11. Transformações organizacionais: nascimento, crescimento, 
declínio e morte; 12. Tomada de decisão, aprendizagem, gestão do co-
nhecimento e tecnologia da informação; 13. Inovação, empreendedoris-
mo e criatividade; 14. Administração de conflito, poder e política; 
Estudos de caso; Glossário; Índices.

http://www.pearson.com.br/sobral_peci
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Organizações – estruturas e resultados, 8a edição, obra líder no 
mercado há mais de trinta anos, foi escrita com a finalidade de 
trazer à luz as principais mudanças pelas quais as organizações 
estão passando e por que é tão importante estudá-las, além de 
oferecer ao aluno o conteúdo necessário sobre os processos so-
ciais e suas formas estruturadas mais frequentes e significativas.

Nesse livro, o aluno vai encontrar:

  A natureza das organizações, que aborda os impactos das 
organizações, sua natureza e tipos.

  Estrutura organizacional (formas, impactos e explicações).

  Processos organizacionais, que trata do poder e seus im-
pactos, liderança, tomada de decisões, comunicação e 
mudança.

  Ambientes organizacionais.

  Eficácia e teoria organizacional.

Indicado para estudantes das áreas de Administração, Sociolo-
gia e afins, bem como para cursos de MBA, este livro é uma 
excelente ferramenta para aqueles que atuam no fascinante 
mundo das organizações.

9788587918765_Capa_Hall_Dez2012.indd   1 18/12/2012   16:01:09
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Os 60 modelos que todo gestor deve conhecer

No mundo dos negócios, constantemente nos depara-
mos com problemas e, mais que isso, com a necessidade 
de resolvê-los. É nesse contexto de importantes tomadas 
de decisões que Modelos de gestão fornece ao gestor 
— e ao aspirante a gestor — o auxílio de que ele precisa 
para acertar em suas escolhas.

Destrinchando os 60 mais usuais modelos de gestão — 
entre eles a matriz BCG, o benchmarking e o balanced 
scorecard (BSC) — , este livro abrange tanto modelos tra-
dicionais quanto modernos, sendo eles práticos, táticos 
ou operacionais. Cada modelo é apresentado de forma 
direta, com informações sobre quando e como usá-lo, e 
traz uma análise final sobre sua aplicação.

Com linguagem acessível e diagramação moderna, esta 
obra consiste em um guia de rápida consulta, indispensá-
vel a qualquer bom gestor que preze pela praticidade e 
excelência em seu dia a dia.
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modElos dE gEstão
os 60 modelos que todo 
gestor deve conhecer,  
2a edição
Marcel van Assen, Gerben van 
den Berg e Paul Pietersma

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-378-1
240 páginas

Esta 2a edição apresenta os 60 modelos de gestão mais adota-
dos e explica como usá-los de maneira eficiente e eficaz. É um 
guia essencial para profissionais e para alunos de cursos de 
graduação e MBA com foco em gestão.

SUMÁRIO: Parte I – Modelos estratégicos; Capítulos: 1. Análise competiti-
va: o modelo das cinco forças de Porter; 2. Análise PFOA; 3. Cadeia de 
valor; 4. Capacidades distintivas de Kay; 5. Competências essenciais; 6. 
Diálogo estratégico; 7. Disciplinas de valor de Treacy e Wiersema; 8. Estra-
tégia do oceano azul; 9. Gestão baseada em valor; 10. Matriz BCG; 11. 
Matriz de produto/mercado de Ansoff; 12. Modelo de crescimento de 
Greiner; 13. Modelo de gestão estratégica de recursos humanos; 14. Or-
ganização orientada ao mercado; 15. Planejamento de cenários; 16. Plane-
jamento estratégico de capital humano; 17. Road-mapping; 18. 
Terceirização/Realocação de processos de negócios (off-shoring); Parte II – 
Modelos táticos; Capítulos: 19. 4Ps do marketing de Kotler; 20 Análise de 
valor dos custos administrativos; 21. Análise Dupont; 22. Análise MABA; 
23. Beer e Nohria – Teorias E e O; 24. Benchmarking; 25. Centro de com-
pras e suprimentos; 26. Ciclo de inovação; 27. Configurações de Mintz-
berg; 28. Custeio baseado em atividades; 29. Dimensões culturais de 
Hofstede; 30. Henderson e Venkatraman – modelo de alinhamento estra-
tégico; 31. Inventário gerenciado pelo fornecedor; 32. Manufatura respon-
siva; 33. Mentalidade enxuta/just-in-time; 34. Modelo 7S; 35. Modelo de 
compras de Kraljic; 36. Modelo de compras de Monczka; 37. Modelo de 
excelência EFQM; 38. Modelo de remuneração de Milkovich; 39. Oito fases 
da mudança de Kotter; 40. Pirâmide de Curry: gestão do marketing e do 
relacionamento com o cliente; 41. Preço de fábrica (FGP); 42. Quadrantes 
essenciais; 43. Redesenho de processos de negócios; 44. Seis sigma; 
45. Senge – a quinta disciplina; 46. Sete hábitos das pessoas altamente 
eficazes de Covey; 47. Teoria das restrições; 48. Valores concorrentes de 
eficácia organizacional; Parte III – Modelos operacionais; Capítulos: 49. 
Análise de causa e efeito/análise de Pareto; 50. Análise de risco e retorno; 
51. Balanced scorecard (BSC); 52. Ciclo de Deming: planejar–realizar–con-
trolar–agir; 53. Equipe de Belbin; 54. Fluxo de caixa descontado; 55. Kai-
zen/Gemba; 56. Mapeamento da cadeia de valor; 57. Papéis gerenciais 
de Mintzberg; 58. Pentagrama da gestão de marcas; 59. Quadrantes da 
mudança; 60. Seis chapéus do pensamento de De Bono; Apêndice.

orgAnizAçõEs
Estruturas, processos e 
resultados, 8a edição
Richard H. Hall

Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-76-5
336 páginas

Há 30 anos no mercado, Organizações está mais abrangente 
do que nunca. Isso porque, em sua 8a edição, o livro mescla 
os tópicos organizacionais atualmente proclamados com o 
melhor daqueles que foram destaque nas últimas décadas. 
Dividida em cinco partes, a obra discute a natureza das orga-
nizações, bem como as estruturas, os processos, os ambien-
tes e as teorias organizacionais com autoridade e clareza.

SUMÁRIO: Parte I – A natureza das organizações; Capítulos: 1. Os im-
pactos das organizações; 2. Sobre a natureza e os tipos de organiza-
ções; Parte II – Estrutura organizacional; Capítulos: 3. Estrutura 
organizacional: formas e impactos; 4. Estrutura organizacional: explica-
ções; Parte III – Processos organizacionais; Capítulos: 5. Poder e im-
pactos do poder; 6. Liderança; 7. Tomada de decisões; 8. Comunicação; 
9. Mudança; Parte IV – Ambientes organizacionais; Capítulo: 10. Am-
bientes organizacionais e relacionamentos interorganizacionais; Parte 
V – Eficácia organizacional e teoria organizacional; Capítulos: 11. Eficá-
cia organizacional; 12. Teoria organizacional; Referências; Índice ono-
mástico; Índice por assuntos.
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www.pearson.com.br/thompson
O site de apoio oferece: para professores, manual de soluções (em 
inglês) e apresentações em PowerPoint; para estudantes, apêndices e 
exercícios de múltipla escolha.
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Para ser bem-sucedido em cenários competitivos, é necessário saber 
negociar e fechar bons acordos. Atendendo às necessidades do pro-
fissional ou estudante que precisa se envolver em negociação (ou 
seja, quase todos!), O negociador equilibra com objetividade teo-
ria, apoiada por pesquisa científica recente, e prática, fundamen-
tada em casos reais de negociação, à luz de análises econômicas e 
observações sobre o comportamento humano.

Com um foco prático e realista nas habilidades e nos estilos do bom 
negociador, a obra apresenta os fundamentos da área, abordando 
os conceitos e o trabalho necessários para se obter uma negociação 
eficaz, amplia seu foco para as habilidades mais especializadas, como 
a avaliação e o desenvolvimento de um estilo próprio de negocia-
ção, e aponta os caminhos para lidar com situações especiais, como 
negociações que envolvem várias partes, negociações transculturais 
e os diversos dilemas que um negociador pode enfrentar. 

Atual e adaptado à realidade brasileira, o livro traz ainda o impacto 
da tecnologia da informação sobre a negociação e dois estudos de 
caso nacionais que abordam conceitos apresentados. 

Indicada para todos que desejam aperfeiçoar sua capacidade de 
negociação, esta obra é uma ferramenta essencial tanto para estu-
dantes de graduação em administração e economia quanto para 
profissionais já experientes.

9788576051930_Capa_Thompson_nov2012.indd   1 30/11/2012   11:30:40

o nEgociAdor,
3a edição
Leigh L. Thompson

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-193-0
384 páginas

Atendendo às necessidades do profissional ou estudante que 
precisa se envolver em negociação, esta obra equilibra com ob-
jetividade a teoria – apoiada por pesquisa científica recente – 
e a prática – fundamentada em casos reais de negociação – à 
luz de análises econômicas e observações sobre o comporta-
mento humano. Atual e adaptado à realidade brasileira, traz 
ainda o impacto da tecnologia da informação sobre a negocia-
ção e dois estudos de caso nacionais.

Para professores: manual de soluções (em inglês) e apresentações 
em PowerPoint. Para estudantes: apêndices e exercícios de múltipla 
escolha.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Fundamentos da negociação; Capítulos: 1. Negocia-
ção: a mente e o coração; 2. Preparação: o que fazer antes da negocia-
ção; 3. Negociação distributiva: dividindo o montante; 4. A negociação 
‘ganha-ganha’: aumentando o montante; Parte II – Habilidades avança-
das de negociação; Capítulos: 5. Desenvolvendo um estilo de negocia-
ção; 6. Estabelecendo confiança e construindo um relacionamento; 7. 
Poder, persuasão e ética; 8. Criatividade e resolução de problemas em 
negociações; Parte III – Aplicações e cenários especiais; Capítulos: 9. 
Múltiplas partes, coalizões e equipes; 10. Negociação transcultural; 
11. Negociações tácitas e dilemas sociais; 12. Negociação via tecnolo-
gia da informação.
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Administração para empreendedores, do renomado 
professor Amaru, aborda o empreendedorismo  
de modo sério e diferenciado, com foco na elaboração 
de um plano de negócios. E, para tornar a  
aprendizagem mais fácil e didática, ao fim de cada 
capítulo o estudante encontra ferramentas que 
reforçam o objetivo do livro, como “Questões para seu 
plano de negócios”, que o auxilia na preparação do 
lançamento de um negócio por meio de perguntas 
relativas aos temas abordados, e “Estudos de caso”, 
cujo objetivo é desenvolver seu raciocínio analítico na 
formulação de decisões.

Por todas essas características, Administração para 
empreendedores é indicado para estudantes de 
graduação e pós-graduação em administração, bem 
como para alunos de cursos de ciências contábeis, 
gestão de negócios e processos gerenciais, além 
de ser ideal para empreendedores e executivos de 
pequenas e médias empresas.

Administração
para empreendedores

2a edição

www.pearson.com.br/amaru
O site de apoio do livro oferece: para professores, 
apresentações em PowerPoint, plano de curso com 
indicações de metodologia de ensino e comentários 
sobre o uso dos casos; para estudantes, exercícios 
autocorrigíveis.

Capa_9788576058762_Administração_Amaru_3a_prova.indd   1 10/11/2011   09:11:49

ISBN 978-85-7605-205-0

www.pearson.com.br/degen
O site de apoio oferece: para professores, apresentações em PowerPoint e 
proposta de como usar o livro em sala de aula; para estudantes, links úteis.
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“Este momento, em que a crise financeira global revela falhas sérias no sistema capitalista atual, 
é propício para a reintrodução de valores que se perderam na época de crescimento: criar valores 
econômicos reais com uma visão em longo prazo e fornecer às pessoas oportunidades justas para 
participação ativa no mercado. O empreendedorismo bem estruturado, como propõe Ronald J. 
Degen, é a solução!”

Stephan Schmidheiny
Empresário suíço, fundador do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável (WBCSD) e autor de diversos livros que abordam o desenvolvimento sustentável

“O Empreendedor – empreender como opção de carreira é uma obra de referência, instigante, de 
grande valor prático e que, ao mesmo tempo, tem muita relevância para a evolução harmoniosa 
e sustentável da sociedade. (...) Eis aqui, no livro de Ronald J. Degen, uma preciosa fonte que lhes 
servirá de inspiração e guia.”

Julio Moura
Conselheiro da Natura e copresidente de um capítulo do Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável (WBCSD)

“Neste livro, Degen, empreendedor e executivo de renome, mantém as características positivas de 
sua primeira obra, O empreendedor – fundamentos da iniciativa empresarial, clareza e objetivi-
dade do texto e esquemas que facilitam a compreensão e a aplicação do conceito no dia a dia. Ele 
nos brinda com uma obra mais completa; um verdadeiro manual do empreendedor.”

Fernando Serra
Diretor da Unisul Business School

“Uma obra inigualável. Não temos nada parecido em outras obras; oportuna, pela crise com que 
nos deparamos e para a qual precisamos de antídotos para enfrentar; relevante, pelo impacto 
que pode gerar no leitor; próxima da realidade, por estar alicerçada em constructos reais, haja 
vista que o autor escreveu a partir de sua experiência de anos no mercado empreendendo em 
diversas partes do mundo.”

Maurício Fernandes Pereira
Diretor do Centro Sócio-Econômico da Universidade Federal de Santa Catarina e Conselheiro 

Titular do Conselho estadual de Educação do Estado de Santa Catarina
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9788576052050_Degen_16Ago2012.indd   1 16/08/2012   11:46:27

o EmprEEndEdor
Empreender como opção 
de carreira
Ronald Jean Degen

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-205-0
464 páginas

Como sua primeira edição, publicada há 20 anos e que se 
tornou referência nos cursos de empreendedorismo no Brasil, 
esta nova obra de Ronald Degen descreve de maneira didática 
e objetiva a substancial evolução nos fundamentos da iniciati-
va empresarial, cobrindo todos os aspectos que devem ser 
levados em consideração por aqueles que almejam tornar-se 
empreendedores ou que têm interesse em conhecer as ativi-
dades inerentes ao exercício da livre iniciativa. Além disso, é 
leitura indispensável para estudantes de graduação e pós-gra-
duação em administração.

Para professores: apresentações em PowerPoint e proposta de como 
usar o livro em sala de aula. Para estudantes: links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Empreender; Capítulos: 1. Empreendedor; 2. Em-
preender como opção de carreira; 3. Procurar oportunidades de negó-
cio; 4. Escolher seu negócio; Parte II – Planejar seu negócio; Capítulos: 
5. Conceito do negócio e atributos de valor; 6. Reconhecer e adminis-
trar os riscos; 7. Avaliar o potencial do negócio; 8. Dinâmica dos negó-
cios; 9. Escolher a estratégia competitiva; 10. Análise financeira do 
negócio; 11. Plano do negócio; 12. Exemplo de plano de negócios; 13. 
Como iniciar sem dinheiro; 14. Comprar um negócio; Parte III – Desen-
volver seu negócio; Capítulos: 15. Organizar e administrar o negócio; 
16. Saber vender; 17. Crescer o negócio; 18. Vender o negócio; Parte 
IV – Empreendedorismo; Capítulos: 19. Empreendedorismo nas esco-
las técnicas e universidades; 20. Mitos e realidade sobre o empreende-
dorismo; Referências bibliográficas; Sobre o autor; Comentários sobre 
o livro; Índice remissivo.

AdministrAção pArA 
EmprEEndEdorEs,
2a edição
Antonio Cesar Amaru 
Maximiano

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-876-2
256 páginas

Como se sair bem diante dos desafios da criação e da ges-
tão de um novo negócio? Responder a essa pergunta sem 
dar margem a dúvidas é o principal objetivo do prestigiado 
professor Amaru com a 2a edição de Administração para 
empreendedores.

Estruturado com base em casos reais, a maioria dos quais 
brasileiros, este livro apresenta as ferramentas gerenciais 
necessárias para estruturar e lançar uma empresa, conside-
rando o papel fundamental do plano de negócios para o su-
cesso do empreendimento. Ele também detalha com primor 
e clareza as áreas funcionais da administração, deixando 
claro que a gestão exige, antes de tudo, conhecimento. Indi-
cado para alunos de graduação e pós-graduação em adminis-
tração e áreas correlatas, também é bastante útil para 
executivos de pequenas e médias empresas, bem como para 
aqueles que sonham em ter seu próprio negócio.

Para professores: Apresentações em PowerPoint, plano de curso 
com indicações de metodologias de ensino e comentário sobre o 
uso do caso. Para estudantes: exercícios autocorrigíveis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Espírito empreendedor; 2. Escolha do negócio; 
3. O que é preciso saber sobre conjuntura econômica; 4. Planejamento 
e estratégia; 5. Organização da empresa; 6. Marketing; 7. Operações; 
8. Gestão de pessoas; 9. Motivação e liderança; 10. Contabilidade e 
finanças para empreendedores; 11. O essencial da gestão de projetos; 
Apêndice: Plano de negócios; Referências; Índice remissivo. 

osm
Uma visão contemporânea
Academia Pearson

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-577-8
208 páginas

Organização, sistemas e métodos apresenta, de maneira abran-
gente e prática, os conceitos e os objetivos da OSM no Brasil, 
aprofundando-se em pontos-chave do assunto, como sistemas 
de informação gerenciais, departamentalização, fluxogramas, 
formulários e layouts. Além disso, a teoria é reforçada por da-
dos e pesquisas atuais e por uma didática facilitadora, o que 
torna a leitura ainda mais atraente. Ideal para estudantes de 
administração, comércio exterior, turismo e marketing, entre 
outros cursos que abordam o tema, é também um guia para 
profissionais que desejam aumentar seu conhecimento sobre 
o assunto.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
links úteis e principais ferramentas para a gestão da qualidade.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Conhecendo OSM; Capítulo: 1. Visão geral; Parte II – O 
“O” de OSM; Capítulo: 2. Organização; Parte III – O “S” de OSM; Capítulo: 
3. Sistemas; Parte IV – O “M” de OSM; Capítulos: 4. Métodos organizacio-
nais; 5. Fluxogramas; 6. Formulários; 7. Layouts; 8. Distribuição do traba-
lho e organogramas; 9. Manuais organizacionais; Apêndice: gestão da 
qualidade total.
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sistEmAs dE 
informAção 
gErEnciAis,
11a edição
Kenneth Laudon e Jane 
Laudon

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0585-0
504 páginas

Esta 11a edição de Sistemas de informação gerenciais oferece, 
de maneira interativa e estimulante, uma cobertura completa e 
detalhada sobre novas tecnologias e aplicações de sistemas 
de informação, mostrando seus impactos nos modelos de ne-
gócio e nas tomadas de decisão gerenciais.

Esta obra é indicada para alunos de cursos de graduação e 
MBA em administração, sistemas de informação, engenharia da 
computação e engenharia de produção, assim como para profis-
sionais da área, que visam integrar negócios e tecnologia.

Para professores: manual do professor (em inglês), apresentações em 
PowerPoint, galeria de imagens e estudo de caso adicional (em inglês). 
Para estudantes: exercícios adicionais de múltipla escolha, planilhas e 
base de dados para exercícios (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Organizações, gestão e a empresa interligada; Capí-
tulos: 1. Sistemas de informação atuais nos negócios globais; 2. E-bu-
siness global: Como as empresas usam sistemas de informação; 3. 
Sistema de informação, organizações e estratégia; 4. Aspecto ético e 
social nos sistemas de informação; Parte II – Infraestrutura de tecnolo-
gia da informação; Capítulos: 5. Infraestrutura de TI e tecnologias emer-
gentes; 6. Bases da inteligência de negócios: Bancos de dados e 
gerenciamento de informações; 7. Telecomunicações, a Internet e tec-
nologia sem fio; 8. Segurança de sistemas de informação; Parte III – 
Principais aplicações de sistemas para a era digital; Capítulos: 9. 
Atingindo excelência operacional e relacionamento com o cliente: apli-
cações empresariais; 10. E-Commerce: Mercados digitais, bens digi-
tais; 11. Gestão do conhecimento e colaboração; 12. Aperfeiçoando o 
processo decisório; Parte IV – Desenvolvimento e gestão de sistemas; 
Capítulos: 13. Desenvolvimento de sistemas de informação; 14. Ges-
tão de projetos; 15. Gestão de sistemas globais; Referências; Glossá-
rio; Créditos de fotos e capturas de tela; Índice.

EDIÇÃO

ISBN 978-85-7605-812-0

www.pearson.com.br/certo
O site de apoio do livro oferece, para professores, 
apresentações em PowerPoint; para estudantes, exercícios 
autocorrigíveis.
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Administração
   ESTRATÉGICA

p l a n e j a m e n t o  e  i m p l a n t a ç ã o  d e  e s t r a t é g i a sEDIÇÃO

Administração
   ESTRATÉGICA

p l a n e j a m e n t o  e  i m p l a n t a ç ã o  d e  e s t r a t é g i a s

Samuel C. Certo | J. P. Peter 
Reynaldo Cavalheiro Marcondes 

Ana Maria Roux Cesar

Samuel C. Certo | J. P. Peter 
Reynaldo Cavalheiro Marcondes 

Ana Maria Roux Cesar

Em sua terceira edição, Administração estratégica mantém 
a característica que faz da obra um sucesso há quase duas 
décadas: uma primorosa estrutura didática que, ao abordar 
o processo como ele de fato ocorre nas organizações, faci-
lita a compreensão do tema.

Com estudos de caso atualizados, que tratam desde empre-
sas como Banco do Brasil, Magazine Luiza e Kopenhagen até 
a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, a obra evidencia 
os desafios enfrentados pelas empresas em todos os seus 
níveis organizacionais, o que a torna indispensável aos gra-
duandos em administração.
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9788576058120_Certo_3ED_1a_prova.indd   1 12/09/2012   14:42:20

AdministrAção 
EstrAtégicA
planejamento e implantação 
de estratégias, 3a edição
Samuel C. Certo, J. P. Peter, 
Reynaldo Cavalheiro 
Marcondes e Ana Maria  
Roux Cesar

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-812-0
336 páginas

Considerado referência absoluta na área, Administração estra-
tégica mantém em sua 3a edição as características que o con-
sagraram: texto didático que, ao abordar o planejamento e a 
implantação de estratégias em diferentes cenários, permite ao 
estudante entender sua importância em um mundo cada vez 
mais competitivo. E, para reforçar esses pontos positivos, faci-
litando ainda mais o entendimento do tema, esta edição traz 
novos exemplos e estudos de caso que tratam desde empre-
sas nacionalmente conhecidas, como Banco do Brasil, Maga-
zine Luiza e Cacau Show, até a escola de samba Beija-Flor de 
Nilópolis.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
exercícios autocorrigíveis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Uma visão geral da administração estratégica; Capí-
tulo: 1. Introdução à administração estratégica; Parte II – O processo da 
administração estratégica; Capítulos: 2. Análise do ambiente; 3. Estabe-
lecimento das diretrizes organizacionais; 4. Formulação de estratégias; 
5. Implementação de estratégias; 6. Controle estratégico; Parte III – 
Áreas funcionais na administração estratégica; Capítulos: 7. Marketing 
na administração estratégica; 8. Operações na administração estraté-
gica; 9. Finanças na administração estratégica; Parte IV – Questões 
especiais na administração estratégica; Capítulos: 10. Administração 
estratégica e negócios internacionais; 11. Administração estratégica e 
responsabilidade social; Parte V – Uma estrutura para a análise estra-
tégica; Capítulo: 12. Uma abordagem genérica para análise de casos 
em administração estratégica; Índices.

lAnçAmEnto
ISBN 978-85-7605-695-9

www.pearson.com.br/kluyver
O site de apoio oferece apresentações em PowerPoint
 exclusivas para professores.
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Escrito para estudantes de cursos de pós-graduação e MBA que 
aspiram a cargos gerenciais e para executivos que se preparam 
para assumir novos desafios, esta obra é um guia que parte para 
a prática sem perder tempo.

Direta, objetiva e de fácil entendimento, ela aborda os tópicos 
mais importantes relacionados ao assunto e, nesta nova edição, 
traz as recentes discussões sobre o tema, como a estratégia dos 
ecossistemas e a relação existente entre negócios e sociedade. 

Sempre com ênfase no processo de elaboração de estratégias — e 
não na apresentação de planos prontos —, este livro mostra que 
definir um plano estratégico é uma tarefa em que a razão e a criativi-
dade caminham lado a lado.

ESTRATÉGIA
UMA VISÃO EXECUTIVA

ESTRATÉGIA
UMA VISÃO EXECUTIVA

3a EDIÇÃO

Cornelis A. de Kluyver      John A. Pearce II
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EstrAtégiA
Uma visão executiva,  
3a edição
Cornelis A. de Kluyver e John 
A. Pearce II

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-695-9
240 páginas

Estratégia: uma visão executiva é, sem dúvida, um sucesso. 
Isso é facilmente justificável: seus autores, grandes executi-
vos, conseguem oferecer ao leitor um perfeito equilíbrio entre 
teoria e prática. De fato, diferentemente de tudo o que há no 
mercado, esta obra traz, para cada tema abordado, um caso 
que serve de ilustração prática e facilita o entendimento – não 
há teoria sem exemplos nem exemplos sem teoria. Nesta edi-
ção, essa característica é reforçada por um elemento marcan-
te: a linguagem clara e direta, adequada ao leitor dinâmico que 
não tem tempo a perder.

Para professores: apresentações em PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. O que é estratégia?; 2. Estratégia e desempe-
nho; 3. Análise do ambiente estratégico externo; 4. Análise de um se-
tor; 5. Análise da base de recursos estratégicos de uma organização; 
6. Formulação de estratégias de uma unidade de negócios; 7. Estraté-
gias de unidade de negócios: contextos e dimensões especiais; 8. For-
mulação de estratégias globais; 9. Estratégia corporativa: moldando o 
portfólio; 10. Estratégia corporativa: gestão de portfólio; Índice.
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AdministrAção EstrAtégicA E vAntAgEm compEtitivA
conceitos e casos, 5a edição
Jay B. Barney e William S. Hesterly

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-0586-7
480 páginas (est.)
Previsão de lançamento: segundo semestre

Administração estratégica e vantagem competitiva apresenta conceitos que auxiliam os 
alunos a analisar casos e situações reais de negócio de forma simples e direta, sem 
excessos. Essa abordagem dinâmica oferece aos leitores todas as ferramentas neces-
sárias para análises estratégicas.

Esta 5a edição traz novos casos atualizados e é indicada para estudantes dos cursos 
de graduação em administração, marketing e ciências contábeis, assim como para 
alunos de pós-graduação.

lAnçAmEnto

SUMÁRIO: Parte I – As ferramentas da análise estratégica; Capítulos: 1. O que é estratégia e o processo de gestão estratégica?; 2. Avaliando o 
ambiente externo de uma empresa; 3. Avaliando o ambiente interno de uma empresa; Parte II – Estratégias em nível de negócios; Capítulos: 4. Li-
derança nos custos; 5. Produção diferenciada; Parte III – Estratégias corporativas; Capítulos: 6. Integração vertical; 7. Diversificação corporativa; 8. 
Organizando para implementar a diversificação corporativa; 9. Alianças estratégicas; 10. Fusões e aquisições; 11. Estratégias internacionais.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de soluções (em inglês). Para estu-
dantes: exercícios autocorrigíveis.
sv.pearson.com.br

gEstão dE projEtos
Fábio Câmara Araújo  
de Carvalho

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0592-8
352 páginas

Os projetos podem ter prazos curtos ou longos, custos baixos 
ou altos, mas sempre terão um ponto em comum: todos deve-
rão percorrer cinco fases, passando por planejamento, início, 
desenvolvimento, controle e encerramento. Em Gestão de proje-
tos, são abordados os fundamentos necessários para a realiza-
ção dessas fases, oferecendo ao leitor a base necessária para 
planejar, executar e acompanhar um projeto, em concordância 
com o PMI® e o PMBOK®. 

A estrutura do livro é baseada na conceituação teórica aplicada 
à prática, por meio de estudos de caso, problematização de 
questões comuns ao dia a dia da gestão de projetos e exercí-
cios de reflexão e fixação. A obra é voltada para estudantes e 
profissionais de administração, engenharia de produção e de-
mais cursos de gestão.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
exercícios práticos aplicados em MS Project, tutorial para elaboração 
de templates utilizados em gestão de projetos e links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Unidade 1 – Iniciando um projeto; Capítulos: 1. Fundamentos 
para a gestão de projetos; 2. Projetos e operações contínuas; 3. PMI e 
PMBOK; 4. Processos e ciclo de vida do projeto; 5. Pressões, motivos e 
benefícios para a gestão de projetos. Unidade 2 – Aqui começa o seu 
projeto; Capítulos: 6. Integração, escopo e Estrutura Analítica do Projeto 
(EAP); 7. Começando a gestão de uma reforma; 8. Começando a gestão 
de uma festa. Unidade 3 – A prática da gestão de projetos; Capítulos: 9. 
Gerenciamento do tempo; 10. Gerenciamento de pessoas; 11. Geren-
ciamento de recursos, suprimentos e aquisições; 12. Gerenciamento de 
custos. Unidade 4 – O essencial para a gestão de projetos; Capítulos: 
13. Gerenciamento da qualidade e gerenciamento ambiental; 14. Geren-
ciamento da comunicação e gerenciamento das partes interessadas; 
15. Gerenciamento do risco. Unidade 5 – Governança: tópicos especiais 
para a gestão de projetos; Capítulos: 16. Balanced scorecard, indicado-
res e métricas; 17. PMO, o escritório de projetos.
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www.pearson.com.br/newton
O site de apoio do livro oferece, para professores, apresentações em 
PowerPoint.

Richard Newton
Richard Newton
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2a edição

2a edição

2
a edição

O GESTOR DE PROJETOS

O GESTOR DE PROJETOS

O GESTOR DE PROJETOS

A principal característica de O gestor de projetos é também aquela 
que o diferencia de todos os outros livros sobre o assunto: o enfoque 
no indivíduo, que é apresentado como a principal ferramenta para 
a execução do projeto. E é com base nessa premissa que a obra 
ensina como:

  Compreender a importância do projeto e de cada uma de suas 
etapas.

  Comunicar-se com o cliente de modo a realmente entender o que 
ele quer.

  Obter o máximo da equipe de profissionais que vai trabalhar no 
projeto.

  Entregar e até cancelar um projeto de maneira construtiva.

Escrita numa linguagem bastante acessível e repleta de checklists 
que facilitam a implantação dos conceitos apresentados, esta obra 
é ideal para aqueles que estão estudando gestão de projetos, bem 
como para profissionais que desejam se manter sintonizados com o 
que há de mais moderno na área.

CVR_NEWT8113_2_CVR.indd   1 25/07/2013   12:12:15

o gEstor dE projEtos,
2a edição
Richard Newton

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-811-3
320 páginas

A concretização de um projeto e seu grau de sucesso depen-
dem de algo mais complexo e completo do que qualquer ferra-
menta já criada: as pessoas. É com base nessa premissa 
inusitada que O gestor de projetos explora temas como comu-
nicação, escopo de trabalho, estilos de gestão e montagem de 
equipes.

Outra importante característica da obra é o fato de ela não se 
prender a apenas uma metodologia de trabalho. Pelo contrá-
rio: além de apresentar os principais conceitos relacionados 
ao tema, oferecendo uma visão geral do assunto, ela traz uma 
série de métodos a fim de que o leitor escolha o que melhor 
se adapta ao seu estilo de gestão ou à finalidade de seu 
trabalho.

Indicado para cursos de graduação em administração, bem 
como de especialização, MBA e extensão, este livro é abran-
gente e flexível, como um bom gestor de projetos deve ser.

Para professores: apresentações em PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Alguns fundamentos; 2. Ouça e fale; 3. O que 
é realmente o seu projeto?; 4. Algumas características fundamentais; 
5. O início de seu projeto; 6. Estilos pessoais; 7. Gerenciar seu projeto; 
8. A equipe; 9. Os limites do conhecimento; 10. A mecânica da gestão 
de projetos; 11. Saiba quando dizer ‘não’; 12. O contexto amplo; 13. 
Pensamentos finais; Índice.

modErno gErEnciAmEnto dE projEtos,
2a edição
Dalton Valeriano

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0451-8
280 páginas

Esta 2a edição da obra de Dalton Valeriano é estruturada de acordo com as mais re-
centes normas e atualizações de nomenclaturas e melhores práticas do PMI® e do 
PMBOK®, que se baseiam nas estratégias organizacionais, na adoção de princípios e 
práticas de governança em seus processos e no gerenciamento das partes 
interessadas.

Com isso, o livro explora todo o ciclo de vida de um projeto, da análise e definição à 
sua implementação, apoiando a tomada de decisão. Trata-se, portanto, de uma obra 
consistente e eficaz tanto para gestores quanto para graduandos e pós-graduandos em 
administração e engenharia de produção, bem como para tecnólogos em cursos de 
gestão.

lAnçAmEnto

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Conceitos básicos; 2. Evolução histórica: uma síntese; 3. O moderno gerenciamento de projetos; 4. Gerenciamento estraté-
gico; 5. O escritório de projetos; 6. Apresentação das gestões; 7. Gestão da integração; 8. Gestão do escopo; 9. Gestão do tempo; 10. Gestão dos 
recursos; 11. Gestão de custos; 12. Gestão da qualidade; 13. Gestão ambiental; 14. Gestão de pessoas; 15. Gestão das comunicações; 16. Gestão 
dos riscos; 17. Gestão de suprimentos; Conclusão; Índice.

Para professores: apresentações em PowerPoint e galeria de imagens. Para estudantes: 
exercícios.
sv.pearson.com.br
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www.pearson.com.br/bueno
O site de apoio do livro oferece planilhas para os laboratórios presentes no livro.
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G u i l h e r m e  B u e n o  d e  O l i v e i r a

G u i l h e r m e  B u e n o  d e  O l i v e i r a

PMP® •  MCP® •  IT IL®

Este livro apresenta novidades e funcionalidades do 
software MS Project 2010 como ferramenta de gestão 
de projetos a partir da introdução dos principais con-
ceitos da 4a edição do PMBOK® (Project Management 
Body of Knowledge), fornecendo informações impres-
cindíveis para que os leitores aprofundem seus conhe-
cimentos e aprendam a gerenciar projetos do começo 
ao fim.

Prático e didático, ele é ideal para estudantes de adminis-
tração, gestão de projetos e sistemas de informação, 
bem como para profissionais que desejam conhecer as 
particularidades desse importante software de gestão 
de projetos.

CONCEITOS ESSENCIAIS E 
NOVIDADES DO 
MICROSOFT® PROJECT 2010

CONCEITOS DE 
GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS BASEADOS NA 
4a EDIÇÃO DO PMBOK®

AS MELHORES TÉCNICAS 
E USO DE ATALHOS

ATIVIDADES DE 
LABORATÓRIO E CASOS 
PRÁTICOS
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ms projEct 2010 & 
gEstão dE projEtos,
2a edição 
Guilherme Bueno de Oliveira

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-7605-952-3
304 páginas

MS Project 2010 & Gestão de projetos é a 2a edição da obra de 
Guilherme Bueno de Oliveira, gerente de projetos da Microsoft 
Gold Partner WiseTraining e um dos grandes especialistas em 
MS Project e gestão de projetos no Brasil. Ela foi revisada e 
atualizada para analisar o passo a passo da utilização do novo 
software da Microsoft.

Com um texto didático e um projeto gráfico que potencializa 
seu intuito didático, o livro fornece dicas preciosas para maxi-
mizar a produtividade dos leitores na utilização do software. 
Ele conta ainda com uma abordagem única, que relaciona a 
interface do MS Project 2010 com a das versões anteriores 
para atingir todos os usuários do MS Project.

Além disso, um de seus grandes destaques é o fato de o autor 
ter baseado sua abordagem sobre a ferramenta nas práticas e 
nos fundamentos da quarta edição do PMBOK®, o que confere 
ao material um horizonte mais amplo, tornando-o ideal tanto 
para profissionais que já atuam ou precisam começar a traba-
lhar com gestão de projetos quanto para estudantes de áreas 
correlatas ao tema.

Planilhas para os laboratórios presentes no livro.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Visão geral; Capítulos: 1. Conceitos básicos de geren-
ciamento de projetos; 2. Apresentação do Microsoft Project; Parte II – 
Uso do Microsoft Project para criar um projeto; 3. Tarefas; 4. Criando 
recursos; 5. Gerenciando múltiplos projetos; 6. Pool de recursos; 7. 
Redistribuindo recursos humanos e alterando o cronograma; 8. Deter-
minando os custos do projeto; 9. Gerenciamento da qualidade; 10. 
Gerenciamento de riscos e ferramentas do Microsoft Project 2010; 11. 
Salvando a linha de base; 12. Acompanhando a execução do projeto; 
Parte III – Personalizando o arquivo de projeto; 13. Personalizando cam-
pos; Referências; Índice remissivo.

ISBN 978-85-7605-884-7
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Organizador  João G. Monteiro Jr.

Organizador  João G. Monteiro Jr.

Idealizados para o universitário brasileiro, os livros da Academia Pearson se diferenciam 
de tudo o que está disponível no mercado: são claros, sem perder o rigor teórico; são 
atuais, sem deixar de lado os aspectos tradicionais. Essas características são intensifi-
cadas pelos seguintes elementos didáticos:

•		Perguntas	introdutórias: indicam os objetivos do capítulo e direcionam a leitura.

•		Estudos	 de	 caso: apresentam situações reais a partir das quais o estudante 
pode traçar um paralelo entre a teoria e a prática.

•		Saiu	 na	 imprensa: traz uma matéria divulgada na mídia que mostra como o 
conteúdo estudado está presente em nosso cotidiano.

•		Na	 academia: incentiva os alunos a realizarem atividades diversas, a fim de 
aprofundarem seu conhecimento.

Em plena integração com os recursos apontados, Criatividade e inovação aborda as 
principais teorias desenvolvidas em torno da criatividade, sob os pontos de vista psico-
lógico e neurológico, além de tratar da cultura e da gestão da inovação — assuntos que 
ganham cada vez mais importância no cenário corporativo atual.

www.pearson.com.br/academia
O site de apoio do livro oferece: para 
professores, apresentações em PowerPoint; 
para estudantes, links úteis.

Shimmering Substance 
[Substância brilhante],

 Jackson Pollock, 1946; pintura a óleo;
 30 ⅛” x 24 ¼” (76,52 x 61,60 cm).

Criatividade e inovação
Organizador  João G. Monteiro Jr.
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criAtividAdE E 
inovAção
Academia Pearson

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-884-7
152 páginas

O mundo corporativo exige que os profissionais estejam cons-
tantemente inovando, seja em prol de sua carreira ou da em-
presa para a qual trabalham.

Partindo desse princípio, este título ensina como estimular e 
treinar a criatividade, de modo que ela possa ser um fator pre-
sente em todas as decisões empresariais de um indivíduo. De-
monstra também a real importância da inovação para a evolução 
e mesmo para a sobrevivência das organizações, oferecendo 
dicas sobre como gerenciar o processo de inovação de maneira 
que este se torne um importante diferencial competitivo.

Desenvolvida especialmente para estudantes de administra-
ção, esta obra, repleta de estudos de caso, exemplos reais e 
hipertextos, é uma ferramenta bastante útil para os profissio-
nais que querem inovar de maneira criativa.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Criatividade; Capítulos: 1. As quatro dimensões da 
criatividade; 2. Bloqueios e ativadores; Parte II – Inovação; Capítulos: 
3. Tipos de inovação; 4. Cultura de inovação; 5. Gestão da inovação e 
mudanças.

criAtividAdE
Abrindo o lado inovador 
da mente, 8a edição
José Predebon 

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-526-8
272 páginas

Com uma abordagem única e uma linguagem extremamente 
eficiente, esta obra se destaca ao desenvolver o conceito de 
criatividade não como um dom, mas como conhecimento nato 
que deve ser estimulado e desenvolvido por meio de técnicas 
e exercícios. Dessa maneira, ele ajuda o leitor a praticar a 
criatividade e a encontrar nela a oportunidade de inovação, 
crescimento e diferenciação nas mais diversas áreas. 

Escrito por um dos maiores especialistas no assunto – além 
de ser um exímio inovador organizacional, Predebon foi respon-
sável pela introdução da disciplina na ESPM e já recebeu o 
Leão de Cannes como publicitário –, Criatividade é ideal para 
alunos de administração e marketing, bem como para os pro-
fissionais que buscam destaque em sua carreira. 

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Prefácio; Introdução – Instruções para ler este livro; Capítu-
los: 1. Uma parábola sobre a origem da criatividade; 2. Como e por que 
a criatividade é universal; 3. Processo do desenvolvimento da criativida-
de; 4. Caminhos diferentes para a criatividade; 5. Como nasceu a abor-
dagem das aberturas; 6. Abertura da emoção; 7. Abertura dos sentidos; 
8. Abertura da mente; 9. Efeitos estendidos das três aberturas; 10. 
Autoavaliações, autoconhecimento e criatividade; 11. Personalidade 
criativa e comportamento; 12. Os inimigos pessoais da criatividade; 
13. Percepção mental: dom ou habilidade?; 14. Motivação, combustível 
da criatividade; 15. Descobrindo oportunidades; 16. O velho e famoso 
brainstorming; 17. Exercícios de criatividade; 18. Difusão de criativida-
de na empresa; 19. 17 anos de pesquisa em criatividade; 20. A porta 
da prática criativa; Apêndices: A. O cruzamento entre criatividade e Hu-
man Dynamics; B. Avaliação de inovação e criatividade em organiza-
ções; C. Nova óptica sobre a relação entre criatividade, inovação e 
mudança; D. Inovação revista (como abrir o lado inovador da mente, 
com ou sem criatividade); Bibliografia.
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AdministrAção dE prodUção E opErAçõEs,
11a edição 
Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman e Manoj K. Malhotra 

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-0465-5 
672 páginas (est.) 
Previsão de lançamento: primeiro semestre

A 11a edição deste clássico traz conteúdo amplamente atualizado sobre a gestão de 
produção e operações. Com uma nova estrutura, mais didática e objetiva, os alunos 
têm melhor compreensão sobre o sistema de demanda e projeção de recursos, por 
meio de novas vinhetas com situações reais de empresas globais, além de novos 
exemplos e estudos de caso recentes, inclusive brasileiros.

Esta edição oferece foco mais profundo na formação do gestor, apresentando duas 
novas seções: Ponto de decisão e Gestão de riscos. Por tudo isso, é uma obra essen-
cial para estudantes dos cursos de administração, logística, engenharia mecânica, 
engenharia de produção e de graduação tecnológica em gestão.

lAnçAmEnto

SUMÁRIO: Parte I – Criando valor através de administração de operações; Capítulos: 1. Usando operações para competir; Suplemento A – Tomada 
de decisões; Capítulo: 2. Administração de projetos; Parte II – Administrando processos; Capítulos: 3. Estratégia de processos; 4. Análise de 
processos; 5. Qualidade e desempenho; 6. Planejamento de habilidades; Suplemento B – Linhas de espera; Capítulos: 7. Administração das 
restrições; 8. Sistemas de produção enxuta; Parte III – Administração de cadeias de valor; Capítulo: 9. Administração de cadeias de suprimento; 
Suplemento C – Modelos especiais de inventário; Capítulos: 10. Projeto de cadeias de valor; 11. Decisões de localização de cadeias de valor; 
12. Integração de cadeias de valor; 13. Sustentabilidade e logística humanitária de cadeias de valor; 14. Previsão; 15. Planejamento de opera-
ções e programação; 16. Planejamento de recursos; Suplemento D – Programação linear; Apêndice 1 – Distribuição normal; Apêndice 2 – Tabela 
de números randômicos. 

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual do professor (em inglês), manual de 
soluções (em inglês) e banco de exercícios. Para estudantes: exercícios adicionais de múltipla 
escolha.
sv.pearson.com.br

AdministrAção dA 
prodUção E 
opErAçõEs
Larry P. Ritzman e Lee 
Krajewski

Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-38-3
448 páginas

Esta obra ajuda os alunos a se tornarem dirigentes eficazes no 
atual ambiente global competitivo e os faz despertar para o 
dinamismo da administração da produção.

Além disso, conta com um diferencial importante: sua estrutu-
ra pedagógica é composta de exemplos passo a passo e pro-
blemas propostos e resolvidos, o que o torna essencial para 
alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês). Para estudantes: modelo de solução de problemas 
e tutoriais e links para download de programas e de simuladores 
(Extend, MS Project e SmartDraw).
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Competindo com operações; 2. Gerenciamento 
de processos; 3. Administração de processos de projeto; 4. Administra-
ção da tecnologia; 5. Qualidade; 6. Capacidade; 7. Localização e arran-
jo físico; 8. Gerenciamento da cadeia de suprimentos; 9. Previsão; 10. 
Administração de inventários; 11. Planejamento agregado e programa-
ção; 12. Planejamento de recursos; 13. Sistemas de produção enxuta; 
Apêndice: distribuição normal; Índice.
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Logística na cadeia
de suprimentos

uma perspectiva gerencial
David A. Taylor

Taylor

Falhas nas cadeias de suprimentos (ou supply chains) podem ser devastadoras 
para muitas empresas e estão se tornando cada vez mais comuns. Logística na 
cadeia de suprimentos: uma perspectiva gerencial foi escrito para ‘acertar os 
ponteiros’ da cadeia de suprimentos e evitar acidentes de percurso, permitindo 
que novas empresas concorram com líderes fortalecidos no mercado.

Rico em exemplos de empresas conhecidas mundialmente, este livro apresenta os 
temas de maneira didática — dispensando aplicações matemáticas — e permite 
que o estudante faça consultas aleatórias, de acordo com sua necessidade.

Dividido em cinco partes — Desafios, Soluções, Operações, Planejamento 
e Projeto —, Logística na cadeia de suprimentos: uma perspectiva gerencial 
é destinado a estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de 
administração — ou que tenham a disciplina de logística com enfoque gerencial —, 
podendo também ser utilizado por profissionais da área.

www.pearson.com.br/taylor
Soluções dos exercícios propostos e apresentações em PowerPoint 
para professores.
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Um campo que cresce a cada dia, motivado pela onda de conscientização 

ambiental e pelas oportunidades empresariais por ela suscitadas, merece uma 

obra como Logística reversa. Escrita por Paulo Roberto Leite, maior especia-

lista no tema do país, ela traz tudo o que um estudante ou profissional precisa 

saber sobre logística reversa de maneira clara, lançando mão de inúmeros 

exemplos e estudos de caso voltados para nossa realidade. Com novos capí-

tulos e apêndices, além de dados e informações atualizadas, esta segunda 

edição confirma o livro como a principal referência no assunto.

é engenheiro industrial pós-graduado pela Fundação Getulio 

Vargas e mestre pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Com mais de 40 anos de experiência em empresas do setor 

privado, atua como professor e pesquisador, conferencista, 

articulista, consultor editorial e consultor empresarial na área 

da logística reversa. Possui importante acervo de publicações 

de suas pesquisas em congressos e revistas acadêmicas nacio-

nais e internacionais, bem como grande número de publica-

ções em revistas especializadas.

Leite é ainda idealizador do curso de pós-graduação em logís-

tica empresarial da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

além de idealizador e presidente do Conselho de Logística 

Reversa do Brasil (CLRB), que agrega empresas, profissionais, 

acadêmicos e estudantes com o objetivo de divulgar e desen-

volver melhores práticas e negócios em logística reversa.

2a edição

2a edição

2a

edição

9788576053651_Leite_2ED_3a_prova.indd   1 17/08/2012   08:48:11

logísticA rEvErsA
meio ambiente e 
competitividade, 2a edição
Paulo Roberto Leite

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-365-1
256 páginas

Esta 2a edição apresenta os canais de distribuição reversos e 
os processos de logística reversa de pós-consumo e pós-
-venda, discutindo os objetivos econômico, ecológico e legal 
para a implementação e manutenção desses canais. O livro 
mostra os impactos econômicos da movimentação física dos 
produtos, das preocupações ambientais e da responsabilidade 
social, com o consequente aumento da competitividade e da 
sustentabilidade. Livro-texto para disciplinas de logística rever-
sa, é também um guia para a captura de valor no supply chain.

SUMÁRIO: Parte I – Visão geral da logística reversa e dos canais de 
distribuição reversos; Capítulos: 1. Entendendo os canais de distribui-
ção reversos; 2. Logística reversa – um interesse crescente; 3. A logís-
tica reversa e a competitividade empresarial; Parte II – Logística reversa 
dos bens de pós-consumo; Capítulos: 4. O produto logístico de pós-con-
sumo; 5. Tipologia dos canais de distribuição reversos (CDRs) de bens 
de pós-consumo; Parte III – Os objetivos estratégicos ou direcionadores 
da logística reversa de pós-consumo e a organização das cadeias produ-
tivas reversas; Capítulos: 6. Perfil empresarial e fatores de influência na 
implementação da logística reversa de pós-consumo; 7. O objetivo eco-
nômico na logística reversa de pós-consumo; 8. O objetivo ecológico e 
de sustentabilidade ambiental na logística reversa de pós-consumo; 9. 
O objetivo legal na logística reversa de pós-consumo; 10. O impacto do 
fator tecnológico na organização do reverse supply chain de pós-consu-
mo; 11. O impacto do fator logístico na organização do reverse supply 
chain de pós-consumo; Parte IV – Logística reversa dos bens de pós-
-venda; Capítulos: 12. Tipologia dos canais reversos de pós-venda; 13. 
Organização e objetivos estratégicos da logística reversa de pós-venda; 
14. O futuro; Apêndices; Bibliografia; Índice remissivo.

logísticA nA cAdEiA 
dE sUprimEntos
Uma perspectiva gerencial
David A. Taylor

Copyright: 2005
ISBN: 978-85-88639-19-5
368 páginas

Este livro foi escrito para evitar acidentes de percurso no plane-
jamento logístico, permitindo que novas empresas concorram 
com líderes fortalecidos no mercado. Rico em exemplos, apre-
senta os temas de maneira clara e didática e permite que o 
leitor faça consultas aleatórias. É destinado a estudantes de 
graduação e pós-graduação dos cursos de administração ou da-
queles que tenham a disciplina de logística com enfoque geren-
cial, podendo também ser utilizado por profissionais da área.

Para professores: respostas dos exercícios e apresentações em 
PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Desafios; Capítulos: 1. A nova concorrência; 2. As 
regras do jogo; 3. Vencendo como um time; Parte II – Soluções; Capítu-
los: 4. Cadeias de suprimentos como sistemas; 5. Modelando a cadeia 
de suprimentos; 6. Software de cadeia de suprimentos; Parte III – Ope-
rações; Capítulos: 7. Atendendo à demanda; 8. Mantendo o suprimen-
to; 9. Avaliando o desempenho; Parte IV – Planejamento; Capítulos: 10. 
Prevendo a demanda; 11. Programando o suprimento; 12. Melhorando 
o desempenho; Parte V – Projeto; Capítulos: 13. Controlando a deman-
da; 14. Projetando a cadeia; 15. Maximizando o desempenho; Leituras 
sugeridas; Glossário; Índice.

gestão da qualidade

Idealizados para o universitário brasileiro, os livros da Academia Pearson se diferenciam de 
tudo o que está disponível no mercado: são claros, sem perder o rigor teórico; são atuais, 
sem deixar de lado os aspectos tradicionais. Essas características  são  intensificadas  pe-
los  seguintes  elementos  didáticos: 

•  Perguntas introdutórias: indicam os objetivos do capítulo e direcionam a leitura.
•  Estudos de caso: apresentam situações reais a partir das quais o estudante pode traçar 

um paralelo entre a teoria e a prática.
•  Saiu na imprensa: traz uma matéria divulgada na mídia que mostra como o conteúdo 

estudado está presente em nosso cotidiano.
•  Na academia: incentiva os alunos a realizarem atividades diversas, a fim de aprofunda-

rem seu conhecimento.

Neste livro, além de todas as características apontadas, o estudante tem acesso às regu-
lamentações da área e a seus principais conceitos — como gestão da qualidade total, 
controle de qualidade, conceitos de qualidade por setores e processos de melhoria contí-
nua —, contemplando, assim, o lado tanto conceitual quanto prático do tema.

www.pearson.com.br/academia
O site de apoio do livro oferece: 
Para professores, apresentações em 
PowerPoint; para estudantes, links úteis.

gestão da qualidade

Montagem nº 6, Barbara Spanoudis, 1974.  
(acrílica sobre alumínio sobre aglomerado  

de madeira. 56 x 77 x 6,5 cm), MAC-USP, 2010.

gestão da qualidade
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gEstão dA qUAlidAdE
Academia Pearson

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-699-7
192 páginas

A gestão da qualidade é atualmente uma das grandes preocupa-
ções das empresas que buscam aprimorar seus produtos, ser-
viços e processos. E, com o crescimento dessa tendência, 
surge a necessidade de bons profissionais que dominem o 
assunto. Com Gestão da qualidade, a Pearson investe na for-
mação desses profissionais e traz ao mercado um título que 
apresenta ao leitor uma visão geral de todos os processos 
relacionados à área. Bem estruturada e apoiada em importan-
tes elementos didáticos, a obra aborda tópicos como a gestão 
da qualidade total e suas regulamentações, estratégias de 
gestão e melhoria contínua e gestão financeira de processos. 
Planejado para suprir as necessidades dos alunos de gradua-
ção em administração, este livro constitui bibliografia essen-
cial ao estudante que busca, com um único investimento, uma 
obra completa para acompanhar seu curso.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Gestão da qualidade – definição e conceitos; 2. 
Qualidade por setores; 3. Gestão da Qualidade Total – TQM (total quality 
management); 4. Controle da qualidade on-line; 5. Controle da qualida-
de off-line; 6. Processos de melhoria contínua; 7. Qualidade nas organi-
zações; Apêndice: Família de normas ISO 9000.
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gEstão dA cAdEiA dE sUprimEntos, 
6a edição
Sunil Chopra e Peter Meindl 

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-0474-7 
544 páginas 

Completo sobre o tema, totalmente revisto e atualizado, este livro chega a sua 6a 
edição com a apresentação de novos minicasos globais e novos exercícios que desa-
fiam os alunos de forma mais intensa. Com foco no desenvolvimento do gestor, este 
livro explora a importância e os impactos da gestão da cadeia de suprimentos, do 
planejamento à operação, nas organizações e como esta pode gerar vantagens com-
petitivas. Valorizando o aspecto prático, sua Sala Virtual oferece planilhas de dados 
referentes aos minicasos que possibilitam simulações de diferentes cenários. 

Livro fundamental para alunos de graduação em administração, comércio exterior, lo-
gística, gestão comercial, engenharia de produção e também da pós-graduação que 
cursam as disciplinas de logística e cadeia de suprimentos.

lAnçAmEnto

SUMÁRIO: Parte I – Construindo um referencial estratégico para análise das cadeias de suprimentos; Capítulos: 1. Compreendendo a cadeia de 
suprimentos; 2. Desempenho da cadeia de suprimentos: obtendo alinhamento e escopo estratégico; 3. Fatores-chave e métricas da cadeia de su-
primentos; Parte II – Planejando a rede de cadeia de suprimentos; Capítulos: 4. Projetando redes de distribuição e aplicações para e-business; 5. 
Projeto de rede na cadeia de suprimentos; 6. Projetando redes globais de cadeia de suprimentos; Parte III – Planejando suprimento e demanda em 
uma cadeia de suprimentos; Capítulos: 7 – Previsão de demanda em uma cadeia de suprimentos; 8. Planejamento agregado em uma cadeia de 
suprimentos; 9. Planejamento de vendas e operações: planejando oferta e demanda em uma cadeia de suprimentos; 10. Coordenando em uma 
cadeia de suprimentos; Parte IV – Planejando e gerindo estoques em uma cadeia de suprimentos; Capítulos: 11. Gerindo economias de escala em 
uma cadeia de suprimentos: estoque cíclico; 12. Gerindo incerteza em uma cadeia de suprimentos: estoque de segurança; 13. Determinando o nível 
ótimo de disponibilidade do produto; Parte V – Projeto e planejamento de redes de transporte; Capítulo: 14. Transporte em uma cadeia de suprimen-
tos; Parte VI – Gerindo fatores-chave interfuncionais em uma cadeia de suprimentos; Capítulos: 15. Decisões de sourcing em uma cadeia de supri-
mentos; 16. Gestão de preços e receita em uma cadeia de suprimentos; 17. Sustentabilidade e a cadeia de suprimentos; Parte VII – Capítulo on-line: 
A – Tecnologias da informação em uma cadeia de suprimentos.

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual de soluções (em inglês) e banco de 
exercícios (em inglês). Para estudantes: capítulo extra (A), planilhas com exemplos numéricos 
aplicados no livro e planilhas para construção das mesas propostas nos capítulos 7, 8 e 9.
sv.pearson.com.br

living sUpply chAins
Alinhamento dinâmico de 
cadeias de valor
John Gattorna

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-210-4
304 páginas

Nas empresas, as cadeias de valor são movimentadas pela 
energia e pelo conhecimento de empregados e fornecedores, 
e impulsionadas pelos desejos mutantes dos clientes. Living 
supply chains: alinhamento dinâmico de cadeias de valor des-
creve um novo modelo para entender os clientes, fornecendo 
maneiras práticas de alocar recursos para eles ao longo das 
muitas cadeias de valor. Além disso, o livro ajuda a entender 
mais a respeito das expectativas dos clientes e de como eles 
querem comprar os produtos e serviços. Por todas essas ca-
racterísticas, Living supply chains constitui leitura complemen-
tar ideal para as disciplinas de logística e pesquisa operacional 
em cursos de pós-graduação em administração e engenharia, 
além de uma fonte de novas estratégias para o administrador 
e o gestor de marketing e logística.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Cadeias de valor são o negócio; 2. Falando so-
bre consumidores; 3. Implementando estratégias de alinhamento para 
múltiplas cadeias de valor; 4. Liderando da linha de frente; 5. Cadeias 
de valor de reabastecimento contínuo; 6. Cadeias de valor enxutas; 7. 
Cadeias de valor ágeis; 8. Cadeias de valor totalmente flexíveis; 9. 
Novos modelos de negócios para novas cadeias de valor; 10. Proporcio-
nando cadeias de valor vivas. Uma palavra final; Apêndices; Notas; Bi-
bliografias selecionadas; Sobre o autor; Comentários sobre o livro; 
Índice remissivo.
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Efraim Turban 
David King

comércio 
ElEtrônico
Estratégia e gestão
Efraim Turban e David King

Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-09-3
456 páginas

Comércio eletrônico revela a influência dessa atividade na ges-
tão da empresa e os processos necessários para sua imple-
mentação. Além disso, trata de assuntos polêmicos, como 
liberdade de expressão e censura na Internet, dando ensejo a 
preciosas discussões.

É um livro-texto essencial para alunos de administração, 
marketing e sistemas de informação e um guia completo para 
gestores e profissionais de TI.

Para professores: apresentações em PowerPoint, Capítulo 12: “Cons-
truindo as aplicações e a infraestrutura do comércio eletrônico”, 
quatro apêndices (em inglês) e manual do professor (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Introdução ao comércio eletrônico; Capítulos: 1. Vi-
são geral do comércio eletrônico; 2. Mecanismos de mercado no co-
mércio eletrônico; Parte II – Varejo na Internet; Capítulos: 3. Varejo no 
comércio eletrônico: produtos e serviços; 4. Comportamento do consu-
midor, atendimento ao cliente e propaganda; Parte III – Comércio eletrô-
nico empresa-empresa; Capítulos: 5. B2B centrado na empresa e 
comércio colaborativo; 6. Bolsas públicas B2B; Parte IV – Outros mode-
los e aplicações de CE; Capítulos: 7. Intrabusiness, governo eletrônico, 
C2C, e-learning e outros; 8. Comércio móvel; Parte V – Apoio às aplica-
ções de CE; Capítulos: 9. Lei, ética e cibercrime; 10. Pagamentos e 
atendimento de pedidos; Parte VI – Estratégia e implementação; Capí-
tulo: 11. Estratégia de e-commerce, comunidades de Internet e CE glo-
bal; Referências; Índice.

ISBN 978-85-8143-082-9

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-

drerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tem-

por cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod ma-

zim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus 

legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lec-

tores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynami-

cus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam 

littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum for-

mas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, 

qui nunc nobis videntur parum clari, � ant sollemnes in futurum.
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o ExportAdor 
ferramentas para atuar 
com sucesso no mercado 
internacional, 6a edição
Nicola Minervini

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-082-9
360 páginas

O exportador tornou-se ímpar no mercado graças à sua aborda-
gem única que foca as seguintes questões: o que fazer; o que 
não fazer; como fazer. Somado a isso, esta 6a edição foi pro-
fundamente revisada e atualizada com o acréscimo de conteú-
do, de casos e de uma nova seção de exercícios. Além disso, 
a experiência de aprendizagem pode ser expandida pelo mate-
rial complementar disponibilizado na sala virtual.

Para professores: vídeo de apresentação do autor, apresentações 
em PowerPoint e exercícios adicionais para solução em grupo. 
Para estudantes: vídeo de apresentação do autor, exercícios de múltipla 
escolha (cinco por módulo), quadros de checklist, links úteis, recomen-
dações adicionais de leitura e dois estudos de caso.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Módulo 1 – A empresa e a rota para a exportação; Capítulos: 
1. Primeiros passos; 2. O plano de internacionalização; Módulo 2 – A 
gestão da informação; Capítulo: 3. O suporte da informação na interna-
cionalização; Módulo 3 – A comunicação e a promoção da empresa nos 
mercados internacionais; Capítulos: 4. As diferenças culturais; 5. A 
marca; 6. Principais instrumentos; 7. As feiras internacionais; Módulo 4 – 
Gestão do mercado; Capítulos: 8. A seleção do mercado; 9. Formas de 
ingresso nos mercados; 10. A seleção do parceiro de negócios; 11. 
Negociação: preços e contratos; Módulo 5 – Rede de empresas; Capítu-
lo: 12. Consórcios de promoção de exportação: uma alternativa para a 
PME; Módulo 6 – O gerenciamento da exportação na empresa; Capítulo: 
13. O departamento de exportação; Lista de quadros de checklist.

ISBN 978-85-7605-185-5
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www.pearson.com.br/niaradi
O site de apoio oferece: para professores, apresentações em PowerPoint.

Almejar, planejar, calcular, administrar e fazer — esses são os conceitos-chave da ação 
empreendedora. No entanto, não basta conhecê-los e aplicá-los no esforço de tornar o 
negócio uma realidade: é preciso conhecer também as normas jurídicas, que limitam e 
regulam a atividade empresarial. Atendendo a essa necessidade, Direito empresarial para 
administradores apresenta os fundamentos do Direito de maneira acessível, mesclando 
referências à legislação, à jurisprudência e à doutrina com a prática, por meio de uma 
linguagem clara e didática.

Fundamentada nos quatro pilares do Direito Empresarial, esta obra parte da mescla do 
Direito Civil com o Comercial, que resulta no novo Direito Empresarial brasileiro, passa 
pela questão do Direito Tributário brasileiro, que é apresentada a partir da comparação 
entre capacidade e competência, e pelo Direito Penal Econômico, analisando a legislação 
pertinente às situações de ilicitude no plano doméstico e na transnacionalidade, e conclui 
com o Direito Internacional, ramo autônomo que visa padronizar normas ou indicar 
soluções para relações transnacionais e apoiar a inserção de empresas no âmbito global.

Atual, este livro busca capacitar os estudantes levando em conta suas necessidades 
específicas: embora não precisem conhecer o Direito a fundo, necessitam ter uma visão 
geral do assunto. Seu conteúdo é complementado por quatro estudos de caso reais e 
análises de decisões do Poder Judiciário e de Câmaras Arbitrais.

Indicada para estudantes de graduação em administração, ciências contábeis, relações 
internacionais e comércio exterior, esta obra também pode ser usada por alunos de MBA 
e profissionais que desejam conhecer mais sobre os fundamentos do Direito Empresarial.

9788576051855_Niaradi_Abr2013.indd   1 17/04/2013   15:18:00

dirEito EmprEsAriAl 
pArA AdministrAdorEs
George Niaradi

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-185-5
208 páginas

Este livro apresenta os quatro pilares que sustentam o direito 
empresarial no Brasil – Direito civil e comercial, Direito tributá-
rio, Direito penal e Direito internacional – aos estudantes que, 
embora não tenham uma formação específica em Direito, pre-
cisam compreender o complexo universo das leis brasileiras 
para exercerem seu trabalho de maneira eficaz. Além da lin-
guagem acessível, Direito empresarial para administradores 
traz diversos estudos de casos reais e análises de decisões 
do Poder Judiciário e de Câmaras Arbitrais.

Para professores: apresentações em PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Direito civil e comercial: o novo direito empresarial 
brasileiro; Capítulos: 1. A empresa no novo Código Civil brasileiro e na 
Lei das Sociedades Anônimas (Lei das S.A.); 2. Falência e recuperação 
de empresas; 3. O regulamento jurídico das empresas binacionais e 
multinacionais; Estudo de caso; Parte II – Direito Tributário: a capacida-
de das empresas, do empresário e dos acionistas; Capítulos: 4. O Re-
gime Tributário brasileiro; 5. Os riscos do inadimplemento; 6. As 
situações de bitributação; Estudo de caso; Parte III – Direito Penal Eco-
nômico; Capítulos: 7. A dimensão do Direito Penal Econômico; 8. As 
situações de crime econômico; 9. A transnacionalidade dos crimes; 
Estudo de caso; Parte IV – Direito Internacional: a atualização da em-
presa no âmbito global; Capítulos: 10. A capacidade jurídica e proces-
sual da empresa; 11. A formulação de contratos internacionais; 12. As 
regras de comportamento das empresas – Mecanismos de solução de 
controvérsias – Arbitragem comercial internacional; Estudo de caso.

http://www.pearson.com.br/minervini
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ISBN 978-85-7605-576-1

www.pearson.com.br/academia
O site de apoio do livro oferece para professores, apresentações 
em PowerPoint; para estudantes, exercícios de múltipla escolha, 
links úteis e texto complementar.
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administração de
recursos humanos

administração de recursos humanos

Idealizados para o universitário brasileiro, os livros da Academia Pearson se 
diferenciam de tudo o que está disponível no mercado: são claros, sem perder 
o rigor teórico; são atuais, sem deixar de lado os aspectos tradicionais. Essas 
características são intensificadas pelos seguintes elementos didáticos:

•		Perguntas	introdutórias: indicam os objetivos do capítulo e direcionam 
a leitura.

•		Estudos	 de	 caso: apresentam situações reais a partir das quais o 
estudante pode traçar um paralelo entre a teoria e a prática.

•		Saiu	na	imprensa: traz uma matéria divulgada na mídia que mostra 
como o conteúdo estudado está presente em nosso cotidiano.

•		Na	academia: incentiva os alunos a realizarem atividades diversas, a 
fim de aprofundarem seu conhecimento.

Neste livro, o estudante encontra todas essas características e mais: tem 
acesso a todos os aspectos da administração de recursos humanos, passando 
por recrutamento, seleção, treinamento e remuneração. Em poucas palavras, o 
estudante tem em mãos um guia completo da área.

Organizador  Miguel Vizioli

Organizador  Miguel Vizioli

administração de
recursos humanos
Organizador  Miguel Vizioli
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AdministrAção dE 
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Academia Pearson

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-576-1
272 páginas

Gerenciar e coordenar o trabalho de outras pessoas são tare-
fas consideradas por muitos as mais difíceis e espinhosas em 
qualquer organização. Afinal, o gestor tem a responsabilidade 
de conduzir de maneira adequada seu pessoal para extrair o 
que eles têm de melhor, trazendo à empresa uma produtivida-
de excepcional. Este livro trata desses e de outros assuntos 
de uma maneira diferenciada que facilita o aprendizado – ele 
tem início com uma visão geral da área e vai até a avaliação 
de pessoas (e de suas competências), passando por temas 
tradicionais como recrutamento, seleção, treinamento e remu-
neração. Além disso, seu conteúdo é complementado com 
dados atuais, apresentados por meio de textos extraídos de 
jornais e revistas, perguntas para discussão, que ampliam seu 
escopo, e resumo dos principais pontos abordados.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
exercícios de múltipla escolha, textos complementares e links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Conhecendo RH; Capítulo: 1. Visão geral; Parte II – 
Planejando RH; Capítulos: 2. Planejamento de pessoas; 3. Planejamen-
to de cargos; Parte III – Recrutamento e seleção; Capítulos: 4. 
Recrutamento; 5. Seleção; Parte IV – T&D e remuneração; Capítulos: 6. 
Administração de pessoas; 7. Administração de cargos e salários; Par-
te V – Avaliando RH; Capítulos: 8. Avaliação de pessoas; 9. Avaliação 
da gestão de pessoas; Apêndice A: Segurança e saúde no trabalho 
(SST) e qualidade de vida no trabalho (QVT); Apêndice B: Direito e rela-
ções trabalhistas.

ISBN 978-85-8143-090-4

Este livro também está disponível para compra em formato e-book. Para adquiri-lo, 
acesse o nosso site.
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Entre as diversas funções das organizações, a remuneração é um dos pontos 
centrais da gestão de RH, que ganha cada vez mais relevância com o decorrer 
do tempo. Administração de remuneração traz uma abordagem objetiva e estra-
tégica do tema, aliando fundamentos teóricos e aplicação prática. Baseia-se 
em rigorosas pesquisas de campo e análises situacionais, tornando-se, dessa 
forma, um valioso instrumento para a área de administração.

Trata-se de uma obra imprescindível para questões relacionadas à implantação de 
projetos e à assimilação ou atualização dos conceitos gerais sobre remuneração. 
Ao longo dela, serão abordados desde os fundamentos de estatística aplicada 
a salários – um completo modelo de estrutura de remuneração fixa por pontos 
– até as modernas técnicas de remuneração variável, benefícios e avaliação de 
desempenho dos colaboradores. A última parte é dedicada às questões legais 
que permeiam o universo da remuneração, oferecendo uma visão tridimensional 
sobre leis, jurisprudência, acordos e convenções coletivas de trabalho. Exemplos 
e exercícios complementam o conteúdo, facilitando o processo de aprendizagem.

Completo, este livro é sem dúvida uma leitura indispensável para alunos, professores 
e profissionais das áreas de administração, recursos humanos e planejamento.
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www.pearson.com.br/marras
O site de apoio oferece: para professores, apresentações em PowerPoint; para 
estudantes, exercícios de múltipla escolha e links úteis.
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2a edição
Jean Pierre Marras

AdministrAção dE 
rEcUrsos hUmAnos,
3a edição
Gary Dessler

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-090-4
240 páginas

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0027-5
520 páginas

Com uma linguagem prática e bastante pontual, Administração 
de remuneração alia, de maneira exemplar, teoria e prática. Por 
um lado, se baseia em detalhadas pesquisas de campo e aná-
lises situacionais; por outro, abrange desde os fundamentos 
da estatística aplicada a salários até as mais modernas práti-
cas de remuneração variável e avaliação de desempenho. 
Além disso, conta com diversos modelos e exercícios que for-
talecem a aprendizagem e com um material completo que con-
tém a legislação vigente e acordos sindicais.

Por ser a obra mais moderna e atual sobre o tema, elaborada 
por um dos mais célebres autores na área de recursos huma-
nos, Administração de remuneração é o manual ideal para alu-
nos interessados em gestão de pessoas e um recurso valioso 
para profissionais da área.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
exercícios autocorrigíveis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Introdução; Capítulo: 1. O universo da remuneração; 
Parte II – Elementos de estatística aplicada a salários; Capítulo 2: Fun-
damentos de estatística; Parte III – Remuneração tradicional ou fixa; 
Capítulos: 3. Planejamento; 4. Análise de função e descrição de cargo; 
5. Pesquisa de cargos, salários e benefícios; 6. Avaliação de cargos; 7. 
Política de remuneração; 8. Cálculo das estruturas salariais; 9. Custo 
do enquadramento; 10. Implantação e manutenção do PCS; Parte IV – 
Remuneração estratégica; Capítulo: 11. Remuneração estratégica; Parte 
V – Avaliação de desempenho humano; Capítulo: 12. Avaliação de de-
sempenho; Parte VI – Benefícios; Capítulo: 13. Benefícios; Parte VII – 
Aspectos legais da remuneração; Capítulo: 14. Aspectos legais da 
remuneração; Referências; Índice.

Administração de recursos humanos, em sua 3a edição, apre-
senta os principais conceitos e técnicas da área de recursos 
humanos como elementos estratégicos, demonstrando como 
utilizá-los para produzir competências e transmitir a cultura or-
ganizacional aos colaboradores para que as empresas possam 
alcançar seus objetivos.

Todos os capítulos do livro trazem exemplos reais e atuais, 
bem como casos relacionados ao contexto brasileiro, o que 
torna esta obra essencial à formação daqueles que desejam 
acompanhar as últimas tendências nas áreas de administra-
ção e recursos humanos.

Para professores: apresentações em PowerPoint, estudos de caso 
adicionais. Para estudantes: exercícios de múltipla escolha.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte 1 – Introdução; Capítulos: 1. Administração de recursos 
humanos hoje; 2. Administração de oportunidades iguais e da diversidade; 
3. Estratégia de recursos humanos e análise; Parte 2 – Seleção: planeja-
mento de força de trabalho e contratação; Capítulos: 4. Análise de cargo e 
administração de talento; 5. Planejamento e recrutamento de pessoal; 
6. Seleção de funcionários; Parte 3 – Treinamento e desenvolvimento de 
recursos humanos; Capítulos: 7. Treinamento e desenvolvimento de fun-
cionários; 8. Administração de performance e avaliação; 9. Administra-
ção de retenção, envolvimento e carreira de funcionários; Parte 4 – 
Compensação e recompensas; Capítulos: 10. Desenvolvimento de pla-
nos de compensação; 11 Remuneração por performance e benefícios do 
funcionário; Parte 5 – Relações de funcionários e trabalho; Capítulos: 12. 
Ética, relacionamento entre funcionários e tratamento justo no trabalho; 
13. Trabalhando com uniões e resolução de disputas; 14. Aprimorando a 
segurança ocupacional, saúde e administração de risco; Parte 6 – Ques-
tões especiais na administração de recursos humanos; Módulos: A. Ad-
ministração de recursos humanos globalmente; B. Administração de 
recursos humanos em empresas pequenas e empreendedoras; Apêndi-
ces: A. Base de conhecimento de PHR e SPHR; B. Casos abrangentes; 
Glossário; Índice de nomes e organizações; Índice remissivo.
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MODELO DE COMPETÊNCIAS E GESTÃO DOS TALENTOS

Esta segunda edição do livro de Maria Rita Gramigna comprova o sucesso e a evolução de 
um setor na área de gestão de pessoas que se firmou como mais que uma tendência ou moda dos 
anos 1990, quando surgiu: a gestão por competências.

Resultado do trabalho e da experiência da autora como consultora desde a década de 1980 — o 
que a credencia hoje como referência no mercado —, Modelo de competências e gestão dos talentos  
2a edição traz atualizado seu estudo e metodologia de implantação da gestão por competências, a obra 
traz um capítulo referente à metodologia de mapeamento de competências, além de novos cases e ins-
trumentos, somados aos conceitos e estratégias abordados na edição anterior.

Entre os principais tópicos estão:

· O que é gestão por competências

· O mapeamento das competências

· Elenco de competências universais, desdobradas em conhecimentos, habilidades e atitudes

· Taxonomia das competências

· Como criar e administrar um banco de talentos

· Como definir competências por setores

· Métodos para o desenvolvimento de competências

· Verificação, avaliação de perfis e programas de capacitação com foco nas competências

Como qualquer inovação, a implantação da gestão por competências exige a definição de 
estratégias e o uso de ferramentas específicas. Este livro traz todas as informações e os recursos 
necessários para ajudá-lo a compreender e adotar esse modelo de gestão de pessoas, que vai muito 
além do tradicional departamento de recursos humanos.

Maria Rita Gramigna é mestre em criatividade total aplicada 
pela Universidade de Santiago de Compostela (Espanha). 

Dirige a MRG Consultoria e Treinamento Empresarial, 
empresa especializada em gestão de pessoas, e 

ministra aulas em cursos de MBA, pós-gradua-
ção e mestrado em diversas instituições, 

entre elas a Universidade Fernando Pessoa 
(Portugal). É palestrante em eventos nacio-
nais e internacionais e atende a diversas 
empresas de pequeno a grande porte na 
implantação do modelo de gestão por 
competências, bem como em projetos de 
treinamento e capacitação de pessoal.

9788576051411_Gramigna_04Jul2012.indd   1 04/07/2012   07:45:28

modElo dE 
compEtênciAs E 
gEstão dos tAlEntos,
2a edição
Maria Rita Gramigna

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-141-1
256 páginas

Este livro apresenta os estudos sobre competências que bus-
cam a definição do conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessários para agregar valor aos negócios. Nele 
são descritos cases, conceitos, estratégias, instrumentos ilus-
trativos para o desdobramento de competências, perfis de 
mercado e fontes de consulta.

Nesta edição, o leitor também encontrará mais competências 
universais, escalas dentro da estrutura taxonômica das com-
petências e outras informações sobre o tema. Com esses da-
dos em mãos, o gestor de pessoas torna-se apto para criar 
diversos instrumentos de avaliação de equipes.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Gestão de pessoas; 2. A base do modelo de 
competências: negócio, missão, visão e valores organizacionais; 3. 
Apresentando um modelo; 4. A fase de mapeamento no modelo de 
gestão por competências; 5. Banco de identificação de talentos; 6. 
Ampliando o domínio de competências; 7. Avaliação e gestão do de-
sempenho; 8. Cases: o modelo na prática; 9. Ferramentas e instrumen-
tos; 10. Glossário e seleção de textos; Bibliografia.

Em sua segunda edição, Jogos de empresa e técnicas vivenciais 

confirma sua posição de liderança e mostra por que é sucesso no 

mercado há mais de dez anos.

Escrito por Maria Rita Gramigna, renomada especialista na área, 

o livro foi totalmente revisto, trazendo um projeto gráfico moderno 

e novas ilustrações, além de jogos e técnicas vivenciais inéditos, 

voltados exclusivamente para o ambiente organizacional, que são 

divididos em cinco blocos distintos:

 • Vivências para abrir eventos.

 • Jogos para a fase intermediária de eventos.

 • Jogos e vivências vitalizadores.

 • Vivências harmonizadoras.

 • Jogos e vivências para encerramento de eventos.

Ideal para profissionais que precisam promover o desenvolvimento 

de pessoas, integrar áreas, desenvolver competências e dinamizar 

eventos empresariais de pequeno e grande portes, Jogos de empresa 

e técnicas vivenciais é também uma ferramenta muito preciosa para 

estudantes que querem se tornar verdadeiros especialistas na área.

 
 
Maria Rita Gramigna é mestre em Criatividade Total Aplicada pela 

Universidade de Santiago de Compostela (Espanha). Dirige a MRG 

Consultoria e Treinamento Empresarial, empresa especializada 

em gestão de pessoas, e ministra aulas em cursos de MBA, 

pós-graduação e mestrado em diversas instituições, entre elas a 

Universidade Fernando Pessoa, em Portugal.

Maria rita gramigna
Jogos de empresa e técnicas vivenciais
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jogos dE EmprEsA E 
técnicAs vivEnciAis,
2a edição
Maria Rita Gramigna

Copyright: 2007
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160 páginas

Este livro trata de dinâmicas voltadas para o ambiente organi-
zacional e oferece soluções específicas para empresas. Em 
sua 2a edição, Jogos de empresa e técnicas vivenciais confirma 
sua posição de liderança e mostra por que é sucesso há mais 
de dez anos.

Nele, as atividades selecionadas estão organizadas em cinco 
blocos: vivência para abrir eventos, jogos para a fase intermediá-
ria de eventos, jogos de vivências vitalizadoras, vivências harmo-
nizadoras e jogos e vivências para encerramento de eventos. 

Pode ser utilizado em cursos de pós-graduação na área de re-
cursos humanos e interessa também a empresas de treina-
mento e consultoria.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Desenvolvimento e mudança: forças restritivas 
e propulsoras; 2. Jogos de empresa e vivências: algumas considera-
ções; 3. Jogos e vivências: prática; Recursos de dinamização para ati-
vidades vivenciais; Resumo dos jogos e vivências; Referências 
bibliográficas.

Jogos de empresa
Maria rita gramigna
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Adotados cada vez mais pelos profissionais de recursos 

humanos, os jogos de empresa são considerados hoje uma 

ferramenta indispensável tanto no treinamento de equipes quanto 

na identificação de potenciais talentos na seleção de pessoal.

A multiplicidade de recursos que apresentam permite ao 

gestor escolher a atividade ideal para que ele alcance objetivos 

concretos em seus trabalhos de desenvolvimento de competências, 

integração de equipes e áreas, organização e promoção de eventos, 

entre outros.

Com sua primeira edição publicada em 1994, Jogos de 

empresa é considerada hoje uma obra de referência no assunto, 

adotada por profissionais da área, professores e alunos. Maria Rita 

Gramigna, uma das pioneiras na área, apresenta nesta segunda 

edição, totalmente revista, ampliada e com projeto gráfico moderni-

zado, novos jogos que enriquecerão ainda mais os trabalhos 

daqueles que já aderiram ou pretendem aderir à metodologia dos 

jogos em seus programas. 

Maria Rita Gramigna é mestre em Criatividade Total Aplicada pela 

Universidade de Santiago de Compostela (Espanha). Dirige a MRG 

Consultoria e Treinamento Empresarial, empresa especializada em 

gestão de pessoas, e ministra aulas em cursos de MBA, pós-

graduação e mestrado em diversas instituições, entre elas a 

Universidade Fernando Pessoa (Portugal).
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2a edição
Maria Rita Gramigna

Copyright: 2007
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192 páginas

Esta 2a edição de Jogos de empresa apresenta um conjunto 
ampliado, em relação à 1a edição, de informações úteis àque-
les que aderiram ou pretendem aderir à metodologia dos jogos 
em seus programas. O texto contém dicas, sugestões de re-
cursos intermediários de expressão, descrição de posturas 
eficazes e ineficazes do facilitador, cuidados e vantagens, e 
está sendo adotado por inúmeros profissionais para o treina-
mento e o desenvolvimento de habilidades, identificação de 
potenciais e seleção de pessoal. Esta 2a edição inclui novos 
jogos e outros totalmente reformulados, além de um capítulo 
com textos de apoio para auxiliar o gestor de pessoas em 
suas atividades com as equipes.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. O jogo através dos tempos; 2. O jogo e o lúdico; 
3. Estruturando e aplicando um jogo; 4. Jogo de empresa: uma faca de 
dois gumes; 5. Mudando a “cara” de um jogo; 6. Métodos e técnicas 
de ensino; 7. Relatos de experiências; 8. Jogos estruturados; 9. Mitos 
em torno dos jogos; 10. Textos de apoio aos jogos; 11. Conclusões; 
Bibliografia.
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mAnUAl dE trEinAmEnto E dEsEnvolvimEnto,
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gestão e estratégias
Copyright: 2014
ISBN: 978-85-8143-531-2
304 páginas

processos e operações
Copyright: 2014
ISBN: 978-85-8143-768-2
504 páginas

Presente no mercado há mais de 30 anos, o Manual de treinamento e desenvolvimento se 
consolidou como a principal referência sobre o tema no país. Ao reunir todo o conhecimen-
to necessário para a formação e a atuação do profissional de recursos humanos ligado à 
área, é indispensável para estudantes de graduação e pós-graduação em cursos relacio-
nados à administração e recursos humanos.

Produzida em parceria com a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento 
(ABTD), o conteúdo desta nova edição foi revisto e atualizado para abordar temas em 
voga e de grande importância, como: sustentabilidade, cultura e valores organizacionais, 
gestão do clima organizacional, uso de sistemas de informação em treinamentos, redes 
sociais e preparação de equipes virtuais, além de incluir casos e exemplos brasileiros.

SUMÁRIO: 
Gestão e estratégias: Parte I – Estratégias e aspectos globais de T&D; Capítulos: 1. Visão, valores e es-
piritualidade em T&D; 2. T&D nas organizações: aprendizagem como estratégia organizacional; 3. Tendên-
cias em T&D; 4. Educação corporativa: princípios, prática, pesquisa e perspectivas; 5. Marketing de 
treinamento; 6. T&D e a Excelência Competitiva 7. T&D e a gestão do clima organizacional; 8. Sustenta-
bilidade: os novos desafios de T&D; Parte II – O mundo do T&D nas diferentes organizações; Capítulos: 
9. Um novo panorama do T&D: comparações internacionais em um mundo globalizado; 10. T&D e a cul-
tura e os valores organizacionais; 11. T&D e as neurociências (aprendizagem); 12. Os desafios de T&D 
para as gerações Y e Z; 13. A visão do presidente sobre a atuação do T&D nas organizações: o case 
Natura; 14. Os avanços e caminhos do desenvolvimento de pessoas na área pública; 15. Treinamento e 
desenvolvimento no agronegócio; 16. T&D no setor industrial; 17. Novos desafios para T&D: a busca de 
desempenhos superiores no setor de serviços; 18. T&D no setor bancário-financeiro: peculiaridades e 
desafios; 19. Panorama do T&D no setor educacional; 20. Desenvolvimento e terceiro setor: T&D em 
ONGs; 21. T&D em instituições de saúde; 22. T&D em empresas familiares; 23. Interface de T&D com 
gestão de pessoas; Parte III – T&D e as interfaces com a gestão de pessoas; Capítulos: 24. Uma conver-
sa sobre os desafios da inovação e do empreendedorismo em T&D; 25. Profissionais com certificação de 
qualidade; 26. T&D e a consultoria interna de recursos humanos.

Processos e operações: Parte I – O processo de T&D; Capítulos: 1. Identificação das necessidades de treinamento por competências; 2. Planejamento e execu-
ção do T&D; 3. Avaliação de resultados – retorno do investimento; 4. Indicadores em educação e aprendizagem; 5. A prática internacional do processo de trei-
namento – norma NBR ISO 10015; 6. Logística para a produção e realização do treinamento em dez passos; Parte II – Tipos de programas de T&D; Capítulos: 
7. Liderança sustentável; 8. Desenvolvimento gerencial; 9. T&D para o desenvolvimento das lideranças: formando líderes coaches; 10. T&D para a comunicação 
e o feedback; 11. Os desafios de T&D nas equipes virtuais; 12. Programa de integração para novos funcionários: um início humanizado; 13. Treinamento técni-
co; 14. Treinamento comercial; 15. Desafios e peculiaridades do treinamento em tecnologia da informação (TI); 16. Um novo paradigma de comunicações nos 
negócios do mundo globalizado; 17. Estagiários e aprendizes; 18. Treinamento como facilitador de boas comunicações e apresentações; 19. Formando e 
usando multiplicadores em T&D; 20. Treinamento em saúde e segurança do trabalho: desafios e peculiaridades; 21. A gestão da diversidade e a contribuição 
do voluntariado empresarial; 22. Going global: aprendizagem intercultural como desafio empresarial; 23. Treinamento em larga escala – processos e tecnolo-
gias; Parte III – Métodos e técnicas em T&D; Capítulos: 24. Uso de dinâmicas e métodos vivenciais em T&D; 25. Música: uma ferramenta a ser “des-coberta”; 
26. Teatro treinamento; 27. Evoluindo o e-learning para a alta performance; 28. Redes sociais como recurso de desenvolvimento de pessoas; 29. Outdoor 
training; 30. Constelações sistêmicas organizacionais – Um inovador método de desenvolvimento humano e organizacional; 31. A interface da gestão por com-
petências em T&D; Parte IV – Aplicações em T&D das ferramentas de gestão de pessoas; Capítulos: 32. T&D e os desafios do assédio moral no trabalho; 33. 
T&D e coaching; Parte V – Fornecedores e recursos de T&D; Capítulos: 34. Contratação de fornecedores de serviços para T&D; 35. Sistema oficial de apoio ao 
T&D; Parte VI – Aspectos especiais em T&D; Capítulos: 36. Treinamento para gestão da qualidade de vida no trabalho: conceitos e práticas; 37. Grupos infor-
mais: criando oportunidades de desenvolvimento; 38. Carreira em T&D; 39. T&D e as pessoas com deficiência no trabalho.

Para estudantes: capítulos adicionais.
sv.pearson.com.br

fUndAmEntos do 
comportAmEnto 
orgAnizAcionAl,
12a edição
Stephen P. Robbins e Timothy 
A. Judge

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0448-8
496 páginas

Fundamentos do comportamento organizacional apresenta, de 
modo profundo e abrangente, os conceitos e discussões mais re-
centes sobre temas comuns às organizações contemporâneas – 
confiança, equilíbrio, emoções, gestão do conhecimento, entre 
outros –, além de integrar questões relacionadas à globaliza-
ção, diversidade e ética.

Esta edição conta também com estudos de caso brasileiros e 
um excelente material de apoio para professores e estudantes, 
além de oferecer aos docentes maior flexibilidade no planeja-
mento de aulas. Este livro é ideal para as disciplinas de com-
portamento, psicologia e desenvolvimento organizacionais.

Para professores: manual do professor, apresentações em Power-
Point, galeria de imagens e banco de exercícios (em inglês). Para 
estudantes: exercícios de múltipla escolha.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte 1 – Prólogo 1; Capítulo: 1. Introdução ao comporta-
mento organizacional; Parte 2 – O indivíduo na organização; Capítulos: 
2. Diversidade nas organizações; 3. Atitudes e satisfação no trabalho; 
4. Emoções e humores; 5 Personalidade e valores; 6. Percepção e to-
mada de decisão individual; 7. Conceitos de motivação; 8. Motivação: 
de conceitos a aplicações; Parte 3 – Grupos na organização; Capítulos: 
9. Fundamentos do comportamento de grupo; 10. Compreendendo as 
equipes de trabalho; 11. Comunicação; 12. Liderança; 13. Poder e po-
lítica; 14. Conflito e negociação; Parte 4 – O sistema de organização; 
Capítulos: 15. Fundamentos da estrutura organizacional; 16. Cultura 
organizacional; 17. Mudança organizacional e gestão do estresse.

Fundamentos do 
comportamento 
organizacional
12a EDIÇÃO

Timothy A. JudgeStephen P.  Robbins
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O site de apoio do livro oferece, para professores, apre-
sentações em PowerPoint; para estudantes, exercícios de 
múltipla escolha. 
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Gerir uma empresa é mais do que possuir conhecimentos técnicos e 
teóricos. Na verdade, para desempenhar uma gestão eficaz, é neces-
sário saber lidar com a ferramenta mais importante da engrenagem: 
o ser humano. É isso que Comportamento organizacional mostra com 
maestria. 

Nesta nova edição, este clássico da área, que foi totalmente adap-
tado ao Brasil, conta com casos e exemplos que ilustram a realidade 
organizacional brasileira, apresentando não apenas situações que 
exigiram dos gestores atitudes decisivas, mas também o impacto 
dessas decisões sobre a organização. 

Inovadora e atual, Comportamento organizacional é uma obra funda-
mental para os graduandos em administração, bem como para 
aqueles que já atuam no mercado.
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comportAmEnto 
orgAnizAcionAl
teoria e prática no 
contexto brasileiro,  
14a edição
Stephen P. Robbins, Timothy 
A. Judge e Filipe Sobral

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-569-3
664 páginas

Mantendo uma abordagem tanto teórica quanto prática, clara 
e conversacional, com conteúdo atualizado e uma estrutura 
que engloba o indivíduo, o grupo e a organização, a leitura 
desta edição se assemelha à de artigos ou matérias de revis-
tas. Para reforçar ainda mais essas características, o livro con-
ta agora com um coautor nacional – Filipe Sobral, renomado 
professor da FGV-RJ e autor do livro Administração: teoria e 
prática no contexto brasileiro – que assina a adaptação da 
obra. Assim, são apresentados estudos de caso, exemplos e 
dados voltados para a nossa realidade. Isso faz com que o 
leitor aprimore sua aprendizagem ao analisar como a teoria 
pode ser aplicada no cotidiano, tornando a leitura desta obra 
fundamental para os graduandos em administração.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
exercícios autocorrigíveis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Introdução; Capítulo: 1. O que é comportamento 
organizacional?; Parte II – O indivíduo; Capítulos: 2. Diversidade nas 
organizações; 3. Atitudes e satisfação no trabalho; 4. Emoções e sen-
timentos; 5. Personalidade e valores; 6. Percepção e tomada de deci-
são individual; 7. Conceitos básicos de motivação; 8. Motivação: do 
conceito às aplicações; Parte III – O grupo; Capítulos: 9. Fundamentos 
do comportamento em grupo; 10. Compreendendo as equipes de traba-
lho; 11. Comunicação; 12. Liderança; 13. Poder e política; 14. Conflito 
e negociação; Parte IV – O sistema organizacional; Capítulos: 15. Fun-
damentos da estrutura organizacional; 16. Cultura organizacional; 17. 
Políticas e práticas de recursos humanos; 18. Mudança organizacional 
e administração do estresse; Apêndice; Índices.

ISBN 978-85-7605-885-4
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Idealizados para o universitário brasileiro, os livros da Academia Pearson se diferenciam 
de tudo o que está disponível no mercado: são claros, sem perder o rigor teórico; são 
atuais, sem deixar de lado os aspectos tradicionais. Essas características são intensifi-
cadas pelos seguintes elementos didáticos:

•  Perguntas introdutórias: indicam os objetivos do capítulo e direcionam a leitura.

•  Estudos de caso: apresentam situações reais a partir das quais o estudante 
pode traçar um paralelo entre a teoria e a prática.

•  Saiu na imprensa: traz uma matéria divulgada na mídia que mostra como o 
conteúdo estudado está presente em nosso cotidiano.

•  Na academia: incentiva os alunos a realizarem atividades diversas, a fim de apro-
fundarem seu conhecimento.

Em Gestão do conhecimento, esses pontos complementam uma abordagem única que 
condensa todo o fundamento teórico do tema e apresenta uma perspectiva prática de 
identificação e desenvolvimento do conhecimento organizacional. Voltado para as 
diversas áreas de uma empresa, este livro pode também ser aplicado aos mais variados 
tipos de organização, tornando sua leitura essencial para estudantes e profissionais 
que vivem em uma era na qual o conhecimento é o principal ativo.

www.pearson.com.br/academia
O site de apoio do livro oferece: para 
professores, apresentações em PowerPoint; 
para estudantes, links úteis.

Leonardo da Vinci. Homem Vitruviano, c. 1490. Tinta 
sobre papel, 34,3 x 24,5 cm. Galleria dell’ Accademia, 

Veneza, Itália.

gestão do conhecimento
Organizador  Fábio Câmara Araújo de Carvalho
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gEstão do 
conhEcimEnto 
Academia Pearson

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-7605-885-4
312 páginas

O que é conhecimento? Como ele pode ajudar uma organiza-
ção a ser bem-sucedida?

Este livro sistematiza o que há de mais importante e recente 
em gestão do conhecimento para responder a essas e a ou-
tras perguntas.

Dividida em três partes, a obra define os conceitos essenciais 
da área, passa pelo uso efetivo da gestão do conhecimento 
nas organizações e finaliza com a aplicação do tema na práti-
ca, sempre levando em conta as características e a estrutura 
das organizações. Além disso, possui uma didática inovadora 
que, ao se basear em exemplos e estudos de casos, esmiúça 
os diversos processos capazes de gerar conhecimento nas 
organizações.

Desenvolvido para cursos de graduação em administração, é 
também ferramenta indispensável para cursos de especializa-
ção, MBA e extensão, bem como para profissionais que sabem 
da importância do conhecimento.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Definições essenciais; 2. Ambiente externo, 
gestão e sistemas; 3. Gestão estratégica; 4. Gestão da informação; 5. 
Gestão de processos; 6. Gestão de projetos; 7. Gestão do capital hu-
mano; 8. Gestão de clientes; 9. Gestão da inovação; 10. Rumo à 
capacitação.

ISBN 978-85-7605-698-0

www.pearson.com.br/academia
O site de apoio oferece: para professores, 
apresentações em PowerPoint; para 
estudantes, links úteis.
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Idealizados para o universitário brasileiro, os livros da Academia Pearson se diferen-
ciam de tudo o que está disponível no mercado: são claros, sem perder o rigor 
teórico; são atuais, sem deixar de lado os aspectos tradicionais. Essas caracterís-
ticas são intensificadas pelos seguintes elementos didáticos:

•		Perguntas	introdutórias: indicam os objetivos do capítulo e direcionam a leitura.

•		Estudos	de	caso: apresentam situações reais a partir das quais o estudante 
pode traçar um paralelo entre a teoria e a prática.

•		Saiu	na	imprensa: traz uma matéria divulgada na mídia que mostra como o 
conteúdo estudado está presente em nosso cotidiano.

•		Na	academia: incentiva os alunos a realizarem atividades diversas, a fim de 
aprofundarem seu conhecimento.

Além de contar com essas ferramentas de aprendizagem, o estudante encontra 
neste livro os principais aspectos teóricos e práticos da gestão ambiental, como 
desenvolvimento sustentável, certificações ambientais e “gestão mais verde” —  
tudo o que ele precisa para entender o assunto e aplicá-lo.

View of Water Lily Pond with Willow Tree 
[Vista do lago de nenúfares com salgueiro], 

Claude Monet, 1918. 
(óleo sobre tela, 130 x 90cm)

gestão ambiental
Organizadora  Denise Curi
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gEstão AmbiEntAl
Academia Pearson

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-698-0
328 páginas

É cada vez maior a preocupação da sociedade, do governo e 
das empresas com o meio ambiente, em especial com o des-
perdício, a degradação ambiental e a otimização do uso de 
recursos naturais. Gestão ambiental apresenta, de maneira 
direta e por meio de uma linguagem acessível, os principais 
conceitos sobre a gestão ambiental, com o uso de diversos 
elementos didáticos que ligam a teoria à prática. Além disso, 
conta com estudos de caso e matérias retiradas de jornais 
para ilustrar os principais tópicos estudados e facilitar a com-
preensão dos estudantes. Desenvolvido para alunos do curso 
de administração, este livro é também ferramenta útil para 
todos que desejam saber mais sobre esse tema, que ganha 
mais importância a cada dia.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Desenvolvimento sustentável; Capítulos: 1. As pes-
soas, o lucro e o planeta; 2. Da Revolução Industrial à Copenhague; 3. 
Visão dos economistas; 4. A transformação das organizações: o perfil 
do novo gestor; 5. Visão sistêmica no Brasil e no mundo; Parte II – Sis-
temas de gestão ambiental: fundamentos e implementação; Capítulos: 
6. Da preocupação com o meio ambiente aos sistemas de gestão am-
biental; 7. Rotulagem ambiental e ciclo de vida do produto; 8. Aspectos 
jurídicos da gestão ambiental; 9. Obtenção de licenças ambientais (AIA, 
EIA, Rima); 10. Certificação do SGA; 11. Auditorias ambientais; 12. Re-
latórios ambientais; Parte III – Outros enfoques do SGA na organização; 
Capítulos: 13. A visão dos exportadores/importadores; 14. Sistema de 
gestão ambiental e gestão da qualidade total; 15. Comprometimento da 
empresa: empresa verde; 16. Inovação e sustentabilidade.
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mArKEting EssEnciAl
conceitos, estratégias e casos, 5a edição
Philip Kotler e Kevin L. Keller

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-7605-982-0
440 páginas

Kotler e Keller são sinônimos de marketing e, nos tempos competitivos de 
hoje, marketing é, muitas vezes, sinônimo de sobrevivência no mercado. As-
sim, nada mais apropriado do que um livro assinado por esses dois gurus do 
tema, cujo enfoque seja exatamente aquilo que as empresas devem saber 
para criar diferenciais e vantagem competitiva. Ou seja, nada mais apropriado 
do que Marketing essencial.   

Em seus 18 capítulos, o título aborda todas as facetas do marketing – de seu 
significado à questão do produto, passando por determinação de preços, 
distribuição e comunicação – e trata de temas atuais, como mídias sociais e 
sustentabilidade. Além disso, traz casos reais no início de cada capítulo e 
outros textos espalhados nas seções “Insight de marketing” e “Habilidades 
em marketing” que mostram na prática a teoria apresentada. 

Ideal para cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas da gestão, 
Marketing essencial é leitura obrigatória na biblioteca de qualquer profissional 
que queira fazer a diferença não apenas na empresa em que trabalha, mas 
também no mercado em que atua.

SUMÁRIO: Prefácio; Parte 1 – Entendendo a administração de marketing; Capítulos: 1. Definição de marketing para o século XXI; 2. Desenvolvimento 
de planos e estratégias de marketing; 3. Coleta de informações e previsão da demanda; Parte 2 – Conectando-se com os clientes; Capítulos: 4. 
Criação de relações de fidelidade de longo prazo; 5. Análise dos mercados consumidores; 6. Análise dos mercados organizacionais; 7. Identificação 
de segmentos de mercado e públicos-alvo; Parte 3 – Construindo marcas fortes; Capítulos: 8. Criação de brand equity; 9. Desenvolvimento eficaz do 
posicionamento da marca e da competitividade; Parte 4 – Formatando ofertas ao mercado; Capítulos: 10. Estabelecimento de estratégia e marketing 
de produto ao longo de seu ciclo de vida; 11. Desenvolvimento e gerenciamento de serviços; 12. Desenvolvimento de programas e estratégias de 
determinação de preços; Parte 5 – Entregando valor; Capítulos: 13. Projeto e gerenciamento de canais de marketing integrados; 14. Gerenciamento 
de varejo, atacado e logística; Parte 6 – Comunicando valor; Capítulos: 15. Planejamento de gestão da comunicação integrada de marketing; 16. 
Gerenciamento da comunicação de massa: propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências e relações públicas; 17. Gerenciamento da 
comunicação pessoal: marketing direto e interativo, boca a boca e vendas pessoais; Parte 7 – Gerando crescimento de sucesso a longo prazo; Ca-
pítulo: 18. Gerenciamento de marketing na economia global; Glossário; Índice de marcas e empresas; Índice remissivo.

Para professores: apresentações em PowerPoint, banco de exercícios (em inglês) e 
manual de soluções (em inglês). Para estudantes: estudos de caso complementares, 
exercícios autocorrigíveis com diferentes níveis de dificuldade (20 por capítulo) e 
videocases com atividades.
sv.pearson.com.br

gEstão dE mArKEting 
Bráulio Oliveira (org.), Ana 
Ikeda, Célio de Almeida, 
Edson Crescitelli, Fauze 
Mattar, Francisco Alvarez, 
Francisco Serralvo, Geraldo 
Toledo, Iná Futino Barreto, 
Luciano Toledo, Marcos 
Campomar, Maurício de 
Queiroz, Renata de Queiroz, 
Sérgio Lepsch e Sérgio Motta

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-212-8
456 páginas

Organizado pelo professor Bráulio Oliveira, Gestão de market- 
ing reúne a experiência e o conhecimento de alguns dos mais 
renomados especialistas em marketing do Brasil com o que há 
de mais moderno e aclamado em termos de didática. Com 
uma linguagem clara e simples, complementada por estudos 
de caso brasileiros, fotos, hipertextos e uma diagramação di-
ferenciada, este título aborda todas as facetas do marketing 
de maneira inovadora, convidando os alunos a pensar critica-
mente e intensificando o processo de ensino/aprendizagem.

Com todos esses elementos, não restam dúvidas de que Ges-
tão de marketing é uma fonte de saber para os estudantes que 
estão tendo os primeiros contatos com o marketing, além de 
ser um importante guia para os alunos de MBA e os profissio-
nais que querem se manter atualizados.

Para professores: manual de soluções e apresentações em Power-
Point.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Fundamentos de marketing; 2. Informações 
para o marketing; 3. Comportamento do consumidor; 4. Marketing es-
tratégico; 5. Segmentação de mercado e posicionamento da oferta; 6. 
Gestão e desenvolvimento de produtos; 7. Formação e gestão de pre-
ço; 8. Gestão da distribuição; 9. Gestão da comunicação integrada de 
marketing; 10. Planejamento e elaboração de planos de marketing; 11. 
Marketing business to business; 12. Administração estratégica de ven-
das; 13. Internet e database marketing; 14. Branding: criando e geren-
ciando o valor da marca; 15. Marketing de serviços; 16. Marketing no 
varejo; Índice.
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princípios dE mArKEting,
15a edição
Philip Kotler e Gary Armstrong

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0447-1
800 páginas

Princípios de marketing reúne os conceitos mais modernos sobre o marketing com 
aplicações práticas, atuais e alinhadas com as tendências da nova economia global.

Novamente com a renomada parceria entre Philip Kotler e Gary Armstrong, esta edição 
ilustra conceitos de marketing por meio de casos e exemplos de empresas internacio-
nais e brasileiras, o que facilita o entendimento dos alunos de cursos de graduação e 
pós-graduação relacionados às áreas de administração, marketing, publicidade e pro-
paganda, entre outras.

SUMÁRIO: Prefácio; Parte I – Definição de marketing e o processo de marketing; Capítulos: 1. Criação de captura de valor para o cliente; 2. Estratégia 
empresarial e de marketing: criação de parceria para construir relacionamento com os clientes; Parte II – Entendimento do mercado e dos clientes; 
Capítulos: 3. Análise do ambiente de marketing; 4: Administração das informações de marketing para obter insights dos clientes; 5. Mercados con-
sumidores e comportamento de compra do consumidor; 6. Mercados organizacionais e comportamento de compra do consumidor; Parte III – Elabo-
ração de uma estratégia e de um mix voltados para o cliente; Capítulos: 7. Estratégia de marketing orientada para o cliente: criação de valor para 
clientes-alvo; 8. Produtos, serviços e marcas: criação de valor para o cliente; 9. Desenvolvimento de novos produtos e estratégias para o ciclo de 
vida dos produtos; 10. Determinação de preços: entendimento e captura de valor para o cliente; 11. Estratégias de determinação de preços: consi-
derações adicionais; 12. Canais de marketing: entrega de valor para o cliente; 13. Varejo e atacado; 14. Comunicação do valor para o cliente: estra-
tégia de comunicação integrada de marketing; 15. Propaganda e relações públicas; 16. Venda pessoal e promoção de vendas; 17. Marketing direto 
e on-line: construção de relacionamento direto com os clientes; Parte IV – Marketing ampliado; Capítulos: 18. Criação de vantagem competitiva; 19. 
O mercado global; 20. Marketing sustentável: responsabilidade social e ética; Apêndices: 1. Plano de marketing; 2. Marketing por meio de números; 
3. Carreiras no marketing; Glossário; Índice

Kotler e Armstrong

15e

Princípios de Marketing

Para professores: manual do professor, apresentações em PowerPoint, banco de exercícios e 
videocases com exercícios. Para estudantes: exercícios adicionais e videocases com exercícios. 
sv.pearson.com.br

Jakki Mohr • Sanjit Sengupta • Stanley Slater • Richard Lucht

MARKETING para 
mercados de

ALTA TECNOLOGIA
e de INOVAÇÕES

www.pearson.com.br/lucht
O site de apoio do livro oferece: para professores, 
apresentações em PowerPoint; para estudantes, exercícios de 
múltipla escolha. 

Este livro, prefaciado por Ozires Silva, possui duas características 
que o tornam singular. Em primeiro lugar, por meio de modelos 
e estratégias de decisão, ele revela as melhores práticas do 
marketing voltadas para inovações e produtos de alta tecnologia 
— mercado que vem crescendo em ritmo exponencial. Além 
disso, é totalmente adaptado à realidade brasileira, graças a um 
minucioso trabalho realizado pelo prof. Richard Lucht. 

Essas características — aliadas a uma linguagem envolvente e 
direta, bem como a inúmeros elementos didáticos, incluindo 
depoimentos de pro�ssionais de grandes empresas que atuam 
no Brasil — fazem com que este livro seja ideal tanto para 
estudantes das áreas de administração, marketing e gestão de 
inovação como para pro�ssionais interessados no assunto.
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mArKEting pArA 
mErcAdos dE AltA 
tEcnologiA E dE 
inovAçõEs 
Jakki Mohr, Sanjit Sengupta, 
Stanley Slater e Richard Lucht

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-7605-151-0
400 páginas

Escrito por docentes de renomadas instituições norte-america-
nas e totalmente adaptado para o mercado brasileiro pelo pro-
fessor Richard Lucht (ITA e ESPM), este livro apresenta o 
desenvolvimento e a síntese de modelos e estratégias de deci-
são que refletem as melhores práticas na área do marketing de 
alta tecnologia.

Destinado a estudantes de pós-graduação (lato e stricto sensu) 
que buscam cursos ligados às áreas de administração, marke-
ting e gestão de inovação, a obra também atende os profissio-
nais do mercado de alta tecnologia que precisam ser capazes 
de fazer uma leitura hábil das tendências do mercado, investir 
com precisão em futuras tecnologias e desenvolver estraté-
gias de marketing de maneira dinâmica e interativa.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
exercícios de múltipla escolha.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Introdução à alta tecnologia; 2. Estratégias em-
presariais e cultura organizacional em mercados de alta tecnologia; 3. 
Marketing de relacionamento: parcerias e alianças; 4. Orientação para 
o mercado e a interação marketing-engenharia (P&D) em empresas de 
alta tecnologia; 5. Pesquisa de marketing em mercados de alta tecno-
logia; 6. Comportamento do consumidor no mercado de alta tecnologia; 
7. Desenvolvimento de produtos e questões gerenciais em mercados 
de alta tecnologia; 8. Canais de distribuição e gestão da cadeia de su-
primentos em mercados de alta tecnologia; 9. Considerações sobre 
precificação em mercados de alta tecnologia; 10. Comunicação em 
mercados de alta tecnologia: ferramentas para a construção e manu-
tenção do relacionamento com o cliente; 11. Concretizando a promes-
sa da tecnologia: considerações sociais, éticas e regulatórias.
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MyMarketingLab
Ao adquirir a 14a edição do livro Administração de marketing, de 
Philip Kotler e Kevin Keller, você terá acesso ao MyMarketingLab, 
um ambiente virtual de aprendizagem com recursos digitais 
complementares totalmente em língua portuguesa. Neste am-
biente virtual é possível que cada aluno realize atividades rela-
cionadas ao conteúdo estudado. Muito além de um simples 
suporte digital, MyMarketingLab permite que o aluno identifi-
que facilmente as áreas em que precisa melhorar.

Uma ferramenta de ensino e aprendizagem
O MyMarketingLab contém eText, atividades pré e pós-testes, 
videoaulas, jogo com perguntas para vencer o desafio propos-
to, exercícios, videocases, glossário interativo, apresentações 
com áudio, guia do aluno e planos de aula, que tornarão o en-
sino e a aprendizagem de marketing muito mais eficazes.

Adaptação à realidade nacional
Voltado especificamente para a área de marketing, o ambiente 
disponibiliza recursos educacionais digitais de aprofundamen-
to dos estudos, baseados em casos nacionais e disponíveis 
para conteúdos referentes ao livro Administração de marketing, 
14a edição.Para professores: apresentações em PowerPoint, manual do professor (em inglês), galeria de imagens e banco de exercícios (em inglês). Para es-

tudantes: exercícios de múltipla escolha, guia de estudos para elaboração de plano de marketing, apresentações em PowerPoint e banco de casos.
sv.pearson.com.br

AdministrAção dE mArKEting com mymArKEtinglAb,
14a edição
Philip Kotler e Kevin L. Keller

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-000-3
792 páginas

A Pearson tem o prazer de apresentar ao mercado nacional a 14a edição de um 
de seus maiores sucessos editoriais. Indispensável para a formação de profis-
sionais de marketing e gestores em geral, Administração de marketing não é 
apenas uma grande obra que se destaca das demais nesse tema – para todos 
aqueles que a conhecem, ela é a verdadeira “bíblia do marketing”.

Esta edição consagra a presença de Kevin Keller como coautor. Além disso, 
ela traz a mesma estrutura didática – celebrada mundialmente por sua abor-
dagem abrangente e, ao mesmo tempo, minuciosa – que transformou Philip 
Kotler no mais renomado autor do mercado. Paralelamente, continua se des-
tacando por sua inigualável dinâmica para acompanhar um assunto em cons-
tante evolução e, assim, unir os fundamentos aos aspectos mais atuais do 
marketing.

Além das revisões e atualizações, Administração de marketing incorporou um 
refinado projeto gráfico colorido, tornando sua leitura mais agradável. Outra 
novidade marcante para o público brasileiro é a inclusão de 22 casos nacio-
nais ao lado de casos globais que aproxima os conceitos teóricos apresenta-
dos à realidade prática do leitor.

Por fim, vale destacar que este título ainda conta com uma sala virtual exclu-
siva que, além de promover uma interação maior entre o leitor e o conteúdo, 
oferece acesso a diversos recursos que fortalecem o processo de ensino e 
aprendizagem. Tudo isso e muito mais fazem de Administração de marketing 
um dos instrumentos mais completos para professores e alunos de cursos 
relacionados à gestão, marketing e afins.

SUMÁRIO: Parte I: O que é administração de marketing; Capítulos: 1. Marketing para o século XXI; 2. Desenvolvimento de estratégias e planos de 
marketing; Parte II: Captura de oportunidades de marketing; Capítulos: 3. Coleta de informações e previsão de demanda; 4. Condução de pesquisa 
de marketing; Parte III: Conexão com os clientes; Capítulos: 5. Criação de relações de longo prazo baseadas em fidelidade; 6. Análise de mercados 
consumidores; 7. Análise de mercados business; 8. Identificação de segmentos de mercado e seleção de mercados-alvo; Parte IV: Criação de mar-
cas fortes; Capítulos: 9. Criação de brand equity; 10. Criação de posicionamento da marca; 11. Dinâmica competitiva; Parte V: Desenvolvimento das 
ofertas ao mercado; Capítulos: 12. Definição da estratégia de produto; 13. Desenvolvimento e gerenciamento de serviços; 14. Desenvolvimento de 
estratégias e programas de determinação de preços; Parte VI: Entrega de valor; Capítulos: 15. Projeto e gerenciamento de canais integrados de 
marketing; 16. Gerenciamento de varejo, atacado e logística; Parte VII: Comunicação do valor; Capítulos: 17. Gerenciamento da comunicação inte-
grada de marketing; 18. Gerenciamento da comunicação de massa: propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências e relações públicas; 
19. Gerenciamento das comunicações pessoais: marketing direto e interativo, boca a boca e vendas pessoais; Parte VIII: Sucesso de longo prazo; 
Capítulos: 20. Introdução de novas ofertas no mercado; 21. Exploração do mercado global; 22. Gerenciamento de uma organização de marketing 
holístico no longo prazo; Índices.

mymArKEtinglAb

http://www.pearson.com.br/kotler_keller
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A nova edição deste livro mantém as características que o 
tornaram um best-seller da área: linguagem clara e didática; 
estrutura na forma de roteiro, que mostra passo a passo como 
o leitor deve elaborar seu plano de marketing; estudos de 
casos completos, que efetivamente demonstram a teoria na 
prática. Além disso, traz tarefas ao final de cada capítulo, que 
desafiam os leitores a desenvolverem gradativamente seus 
próprios planos. 

Por tudo isso, Plano de marketing: um roteiro para a ação é lei-
tura obrigatória para estudantes de administração e marketing, 
bem como para profissionais que querem se diferenciar.
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www.pearson.com.br/ambrosio
O site de apoio oferece para os professores: apresentações 
em PowerPoint; para os estudantes: planilha � nanceira e dois 
exemplos de planos de marketing.

9788564574380_Plano de Marketing_Ambrosio_Capa_2a_prova.indd   1 08/11/2011   12:19:20

ISBN 978-85-7605-031-5

www.pearson.com.br/magalhaes_sampaio
Site de apoio com apresentações em PowerPoint para professores e 
apêndices para estudantes e profissionais.
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A amplitude e a complexidade de um planejamento de marketing estão dire-
tamente relacionadas aos objetivos da empresa e à fundamentação teórica do 
planejador. O objetivo deste livro é preparar o leitor para montar um plano for-
temente estratégico — de modo a integrá-lo com as metas empresariais — e 
ao mesmo tempo instrumental, orientando as ações operacionais necessárias 
para se chegar ao objetivo final de uma empresa: resultados perenes, nas di-
mensões econômicas e sociais.

Este livro mostra como utilizar a inovadora ferramenta Matriz do Marketing®, 
desenvolvida pelos autores, para estruturar um planejamento de marketing 
completo e detalhado, sem esquecer as métricas de avaliação de resultados 
que justificam os investimentos.

Escrito para atender às necessidades de empresários, executivos, profissio-
nais de marketing e de estudantes de pós-graduação e MBA, Planejamento de 
marketing contém também toda a teoria de marketing necessária para  cursos 
de graduação.

Marcos Felipe Magalhães é mestre em administração pela PUC-RJ, douto-
rando em engenharia de produção e graduado em administração e economia. 
Foi executivo por 20 anos em marketing, tendo sido diretor geral de refrige-
rantes da Coca-Cola Brasil. Ex-presidente da Associação Brasileira de Anun-
ciantes (ABA) e ex-vice-presidente da World Federation of Advertisers (WFA), 
é professor da Fundação Dom Cabral e desde 1991 atua como consultor de 
empresas inovadoras de base tecnológica.

Rafael Sampaio é vice-presidente executivo da Associação Brasileira 
de Anunciantes (ABA). Co-fundador e editor da revista About e do site  
www.portaldapropaganda.com. Fundador e presidente do Prêmio Voto Po-
pular, do Festival Brasileiro de Promoção, Embalagem e Design, e do Prê-
mio About de Comunicação Integrada e Dirigida. Autor dos livros  Propa-
ganda de A a Z e Marcas de A a Z, é também membro do Comitê Executivo 
da World Federation of Advertisers (WFA).

9788576050315_Capa_Sampaio_Dez2012.indd   1 18/12/2012   17:17:56

plAnEjAmEnto dE 
mArKEting
conhecer, decidir e agir – 
do estratégico  
ao operacional
Marcos Felipe Magalhães e 
Rafael Sampaio

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-031-5
288 páginas

O objetivo deste livro é preparar o leitor para fazer um planeja-
mento fortemente estratégico, de modo a integrá-lo com as 
metas empresariais, e ao mesmo tempo prático, de modo a 
colocar em andamento todas as ações operacionais necessá-
rias para se chegar ao objetivo final de uma empresa: o lucro.

Construído para atender às necessidades de profissionais de 
marketing e de estudantes de pós-graduação e MBA, contém 
toda a teoria necessária para ser usado também por cursos de 
graduação.

Para professores: apresentação em PowerPoint, modelos de planilhas 
em Excel. Para estudantes: “Normas de responsabilidade social do pro-
fissional de marketing” e biblioteca básica do profissional de marketing.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. O marketing hoje; 2. Roteiro básico de um plano 
operacional de marketing; 3. Gestão e implementação do conhecimento 
mercadológico; 4. Marketing organizacional; 5. Gestão estratégica de 
negócios; 6. Ambiente de mercado e comportamento do consumidor; 7. 
Gestão de produtos e serviços; 8. Objetivos e estratégias; 9. A matriz 
do marketing; 10. Implementação e avaliação do plano operacional de 
marketing; Bibliografia; Glossário; Índice.

plAno dE mArKEting 
Um roteiro para a ação,  
2a edição
Vicente Ambrósio

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-38-0
224 páginas

Grande sucesso no mercado, Plano de marketing: um roteiro 
para a ação volta nesta edição revista e atualizada para se 
manter como uma das principais referências sobre o tema. A 
linguagem clara e didática do texto de Vicente Ambrósio conti-
nua sendo uma das principais razões para o sucesso desta 
obra. Além disso, ela também conta com uma série de exercí-
cios que desafia gradativamente os leitores a desenvolverem 
seus próprios planos de marketing. Entre as novidades desta 
2a edição, os leitores se surpreenderão com os novos modelos 
de plano de marketing. Ao todo, são cinco: dois impressos no 
livro (um orientado a serviço e outro, a produto) e três disponí-
veis no Companion Website (um orientado a serviço, outro, a 
produto e um terceiro, ao mercado industrial/tecnológico). Por 
essas e muitas outras razões, Plano de marketing: um roteiro 
para a ação é um livro fundamental para estudantes de admi-
nistração e marketing.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
estudos de caso e planilha financeira.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: A – Introdução ao planejamento de marketing; Capítulos: Plane-
jar, planejar, planejar; Organizando o plano de marketing; O plano de 
marketing na prática; B – O plano de marketing; Capítulos: Resumo do 
plano de marketing; Parte I, Oportunidade; Parte II, Marketing estratégico; 
Parte III, Marketing tático; Parte IV, Ação e controle; C – Estudo de casos.
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Beatriz Santos Samara
Marco Aurélio Morsch

ISBN 978-85-7605-009-4

www.pearson.com.br/samara
O site de apoio oferece: para o professor, apresentações em 
PowerPoint, manual de soluções e links úteis.
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Para atravessar tempos de competitividade e concorrência acirrada entre 
empresas, entender o consumidor e saber como ele se comporta é funda-
mental para o sucesso de qualquer organização.

Destinada ao estudo do comportamento do consumidor, esta é uma obra 
dinâmica, moderna e atualizada, com exemplos ilustrativos que mistu-
ram teoria e prática de maneira harmoniosa e perspicaz. 

Entre seus recursos didáticos, destacam-se quatro seções especializadas — 
entre elas, a seção “Consumidor no cinema”, que traz cenas de consumo 
em filmes de sucesso — e reproduções de peças publicitárias bastante 
conhecidas, além de exercícios e propostas de discussões referentes a 
cada capítulo.

Resultado da experiência acadêmica e profissional dos autores no 
assunto, o livro, que se diferencia por abordar principalmente situações 
e casos da realidade brasileira, oferece uma visão fundamental e objetiva 
do tema tanto para estudantes de graduação, pós-graduação e cursos de 
extensão como para profissionais.

Não raro acompanhamos campanhas e 
promoções aparentemente perfeitas para 
produtos fantásticos, mas que passam 
despercebidas pelos consumidores. 
Quando isso ocorre, há uma certeza: o 
consumidor foi deixado de lado, ou seja, 
os fatores que compõem seu 
comportamento, determinante na escolha 
do produto, não foram levados em conta.

É por essa razão que este livro é essencial. 
Ao dissecar o comportamento do 
consumidor, abordando teorias, conceitos 
e princípios que envolvem seus hábitos de 
consumo, ele se apresenta como uma 
excelente ferramenta nesse mercado ávido 
por surpreender o comprador e torná-lo 
fiel. Essa funcionalidade da obra é 
apoiada pelo seu caráter dinâmico, 
presente em diversos exemplos 
brasileiros, em reproduções de peças 
publicitárias e em quatro seções 
distribuídas ao longo do livro:

   Consumidor em close, em que o 
consumidor é minuciosamente 
examinado em seu comportamento.

   Consumidor no cinema, em que é 
discutido o apelo mercadológico 
presente em filmes de sucesso.

   Interface, na qual temas afins são 
interligados ao texto principal.

   Estudo de caso, pela qual exemplos 
reais de casos nacionais são avaliados 
diante da teoria em foco.

Os autores utilizam também a metáfora 
do iceberg humano para explicar os 
diversos fatores que influenciam o 
consumidor, além de atualizar o tema ao 
incluir, no final do livro, um capítulo para 
descrever o perfil do novo consumidor 
brasileiro.

Essa abordagem criativa e direta faz de 
Comportamento do consumidor: conceitos e 
casos uma obra ideal para estudantes de 
graduação e de cursos de extensão. É 
também um importante instrumento para 
MBAs e profissionais das áreas de 
marketing, administração e comunicação.

Beatriz Santos Samara 
Publicitária graduada pela FAAP e mestre 
em turismo pela Unibero, é diretora-
presidente da BSS & Consultores Associa- 
dos, além de professora da FAAP e da 
Universidade Santana para os cursos de 
graduação em comunicação social e da pós-
graduação FAAP para pós-graduação em 
pesquisa de marketing e MBA. É também 
co-autora do livro Pesquisa de marketing: 
conceitos e metodologia, publicado pela 
Pearson Prentice Hall.

Marco Aurélio Morsch
Consultor da Campos Advocacia Em- 
presarial e professor dos cursos de gradua-
ção da Faculdade de Comunicação e da 
Faculdade de Economia da FAAP e dos 
cursos de pós-graduação em marketing, 
gestão empresarial e MBA da pós-gradua-
ção FAAP. É também bacharel em direito 
pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, com especialização em administra-
ção e engenharia da qualidade pela FAAP 
e possui ampla atuação nas áreas de 
atendimento e marketing de empresas 
como Caixa Econômica Federal e NET 
Serviços.
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comportAmEnto do 
consUmidor
conceitos e casos
Beatriz Santos Samara e 
Marco Aurélio Morsch

Copyright: 2005
ISBN: 978-85-7605-009-4
288 páginas

Planejado para atender à disciplina de comportamento do con-
sumidor, este livro reúne a vasta experiência de dois professo-
res e consultores empresariais em um texto com foco prático 
e uma linguagem objetiva, que aplica as teorias e os estudos 
do consumidor a decisões gerenciais. Possui diversos recur-
sos didáticos, além da seção ‘Consumidor no cinema’, em que 
os leitores são convidados a analisar cenas de filmes famosos 
pelo ponto de vista da teoria do comportamento do consumi-
dor. Desenvolvido como livro-texto para estudantes de gradua-
ção e de cursos de extensão, é adequado também para MBAs 
e serve como guia prático para profissionais.

Para professores: manual do professor e apresentações em Power-
Point. Para estudantes: links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Compreendendo o consumidor; 2. Comporta-
mento de compra do consumidor; 3. Influências socioculturais; 4. Influên-
cias psicológicas; 5. Fatores situacionais; 6. O consumidor organizacional; 
7. Satisfação; 8. O consumidor global; Bibliografia; Índice.
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www.pearson.com.br/samara
Recursos adicionais para professores e alunos. 

C o n c e i t o s  e  m e t o d o l o g i aC o n c e i t o s  e  m e t o d o l o g i a

C o n c e i t o s  e  m e t o d o l o g i aC o n c e i t o s  e  m e t o d o l o g i a

Para tomar decisões acertadas, muitas vezes as empresas precisam obter 
informações específicas a respeito do mercado e de seus clientes. Por 
meio de uma metodologia adequada e de um projeto formal, é a pes-
quisa de marketing que buscará essas informações. 

Neste livro, os professores Beatriz Santos Samara e José Carlos de Barros  
enfatizam a importância da pesquisa de marketing na tomada de deci-
sões da administração de marketing e descrevem os componentes de 
um sistema de informações e a elaboração das diferentes etapas de um 
projeto de pesquisa de marketing. 

Esta 4a edição, totalmente atualizada e ampliada, apresenta novos estu-
dos de casos e exemplos, além de novos modelos de formulários para 
coleta de dados e exercícios atualizados. Com este livro, o leitor apren-
derá a escolher as metodologias adequadas, efetuar cálculos de amos-
tras, determinar os objetivos da pesquisa, elaborar formulários, escolher 
as técnicas de seleção de amostras etc., capacitando-se a elaborar, admi-
nistrar ou contratar pesquisas de marketing.

Com uma abordagem prática e objetiva, Pesquisa de marketing, 4a edição, 
é indicado para alunos dos cursos de marketing, administração e publi-
cidade, assim como para alunos de cursos de extensão, pós-graduação e 
MBAs.

9788576050834_Samara_4ED_2a_prova.indd   1 25/09/2012   14:35:42

pEsqUisA dE 
mArKEting
conceitos e metodologia, 
4a edição
Beatriz Santos Samara e 
José Carlos de Barros

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-083-4
288 páginas

Nesta 4a edição, totalmente atualizada e ampliada, os profes-
sores Beatriz Santos Samara e José Carlos de Barros enfati-
zam a importância da pesquisa de marketing na tomada de 
decisões da administração de marketing. Os autores descre-
vem os componentes de um sistema de informações e tam-
bém o processo de elaboração de todas as etapas de um 
projeto de pesquisa de marketing. A grande novidade são os 
novos estudos de casos e exemplos, além de outros modelos 
de formulários para coleta de dados e exercícios atualizados.

Para professores: apresentações em PowerPoint com os casos do 
livro em versão integral.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Planejamento em marketing, tomada de deci-
sões e pesquisa; 2. Etapas de um projeto de pesquisa; 3. Métodos de 
pesquisa; 4. Elaboração de formulários para coleta de dados; 5. Amos-
tragem; 6. Tabulação e análise de dados; 7. Pesquisas específicas; 8. 
Pesquisa para lançamento de novos produtos; Apêndice: Código de Éti-
ca ICC/ESOMAR para pesquisa de mercado e pesquisa social; Índice.

pEsqUisA dE 
mArKEting
foco na decisão, 3a edição
Naresh Malhotra

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-887-8
512 páginas

Com conteúdo acessível e atualizado, esta edição apresenta 
uma estrutura moderna, com casos ilustrativos ao final de 
cada capítulo, aproximando os conceitos abordados do mundo 
real. Isso é intensificado pelos dois apêndices inéditos escri-
tos especialmente para esta edição: um que trata sobre neu-
romarketing e outro que aborda pesquisa etnográfica.

Com linguagem clara e objetiva, esta obra é essencial para 
estudantes de cursos de administração, marketing e para alu-
nos de cursos de comunicação social e outras áreas que exi-
gem pesquisa.

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual do profes-
sor e banco de exercícios. Para estudantes: conjunto de dados e 
capturas de telas do SPSS e Excel.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Introdução e fases iniciais da pesquisa de marke-
ting; Capítulos: 1. Introdução à pesquisa de marketing; 2. Definindo o 
problema de pesquisa de marketing e desenvolvendo uma abordagem; 
Parte II – Elaboração do modelo de pesquisa; Capítulos: 3. Modelo de 
pesquisa; 4. Modelo de pesquisa exploratória: dados secundários; 5. 
Modelo de pesquisa exploratória: fontes padronizadas de dados secun-
dários; 6. Modelo de pesquisa exploratória: pesquisa qualitativa; 7. Mo-
delo de pesquisa descritiva: levantamento e observação; 8. Modelo de 
pesquisa causal: experimentações; 9. Medição e escalonamento: fun-
damentos e graduações comparativas; 10. Medição e escalonamento: 
técnicas de escalonamento não comparativas; 11. Elaboração de ques-
tionário e de formulário; 12. Amostragem: modelo e procedimentos; 13. 
Amostragem: determinação do tamanho final e inicial da amostra; Parte 
III – Coleta, análise e relatório dos dados; Capítulos: 14. Trabalho de 
campo: coleta de dados; 15. Estratégia de preparação e análise de da-
dos; 16. Análise de dados: distribuição de frequência, teste de hipóte-
ses e tabulação cruzada; 17. Análise de dados: teste de hipóteses 
relacionado às diferenças; 18. Análise de dados: correlação e regres-
são; 19. Preparação e apresentação do relatório; Apêndices; Índice.

ISBN 978-85-7605-888-5

www.pearson.com.br/lovelock
O site de apoio do livro oferece: para professores, banco de exercícios, manual de soluções 
(ambos em inglês) e apresentações em PowerPoint; para estudantes, seis estudos de caso.
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7a edição

PESSOAS, TECNOLOGIA E ESTRATÉGIA

Referência absoluta na área, este livro prima por acompanhar a evolu-

ção do marketing de serviços, buscando sempre refletir a realidade do 

mundo contemporâneo, unir o pensamento acadêmico e corporativo e 

ilustrar conceitos avançados de serviço. 

Nesta sétima edição, ele também incorpora objetivos de aprendiza-

gem, estudos de caso na abertura de cada capítulo e um resumo do 

capítulo em tópicos, o que contribui para a fixação e o aprofundamento  

do conceito estudado. Além disso, a obra está agora totalmente adaptada 

à realidade brasileira, com exemplos e casos nacionais que tratam de 

empresas dos mais diferentes setores. 

Indicado para estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação em 

administração e marketing, Marketing de serviços é também obrigatório 

na bibliografia dos profissionais da área.
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mArKEting dE 
sErviços
pessoas, tecnologia e 
estratégia, 7a edição
Christopher Lovelock, Jochen 
Wirtz e Miguel Angelo Hemzo

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-888-5
544 páginas

Referência absoluta quando o assunto é marketing de servi-
ços, esta edição está totalmente adaptada para a realidade 
brasileira, contando agora com a coautoria do prof. Miguel 
Hemzo, trazendo exemplos e casos nacionais que tratam de 
empresas dos mais diferentes setores, como CVC, Ragazzo e 
Bradesco.

Indicado para alunos de cursos de graduação em administra-
ção e marketing e de cursos de especialização, bem como para 
os profissionais da área.

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual do profes-
sor (em inglês) e banco de exercícios (em inglês). Para estudantes: 
estudos de casos.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Entendendo produtos de serviços, consumidores e 
mercados; Capítulos: 1. Novas perspectivas de marketing na economia 
de serviços; 2. Comportamento dos consumidores em um contexto de 
serviços; 3. Posicionamento de serviços em mercados competitivos; 
Parte II – Aplicando os 4 Ps do marketing aos serviços; Capítulos: 4. 
Desenvolvimento de serviços: elementos principais e suplementares; 5. 
Distribuição de serviços por meio de canais físicos e eletrônicos; 6. 
Determinação de preços e implementação de gestão de receita; 7. Pro-
moção de serviços e educação de clientes; Parte III – Gerenciando a 
interface com o cliente; Capítulos: 8. Projetando e gerenciando proces-
sos de serviços; 9. Equilibrando demanda e capacidade; 10. Planejando 
o ambiente de serviço; 11. Gerenciando pessoas para obter vantagem 
em serviço; Parte IV – Implementando estratégias lucrativas de servi-
ços; Capítulos: 12. Gerenciando relacionamentos e desenvolvendo fide-
lidade; 13. Administração de reclamações e recuperação do serviço; 
14. Melhorando a qualidade e a produtividade do serviço; 15. Buscando 
a liderança em serviços; Glossário; Índice remissivo; Sobre os autores.
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De Simoni apresenta na teoria e na prática todas as técnicas e seus
segredos para você vender mais.

Marketing promocional é fruto da experiência profissional de De Simoni,
carinhosamente reverenciado pelo mundo publicitário brasileiro como o
'papa' das promoções. Nesta nova edição, que agora enfoca todo o vasto
campo de atuação do marketing promocional, foi mantida a estrutura básica
que vem auxiliando há vários anos tanto profissionais quanto estudantes da
área.As atualizações e acréscimos foram feitos com o intuito de deixá-la ainda
mais completa, agradável e fácil de compreender.

Nesta 6 edição você encontrará:

•Opacote de uso das técnicas que transformam, enriqueceme convertem a
promoção de vendas em marketing promocional.

a

•Dicas sobre como trabalhar compremiações, ofertas, descontos e todas as
técnicas promocionais e de merchandising.

• Sugestões de como planejar e organizar eventos e de como expor de
maneira atraente seus produtos.

•Os 10mandamentos da promoção de vendas.

•Apromoção industrial, de serviço e de varejo.

•Comentários sobre ética e a legislação do marketing promocional.

•Glossário com termos promocionais e demerchandising.

Além disso tudo, a obra destaca todas as técnicas, os recursos e os instrumentos da
promoção de vendas e oferece um Companion Website em que alunos e
professores poderão encontrar útil e bem elaborado material adicional.

Marketing

Promocional
A e v o l u ç ã o d a P r o m o ç ã o d e V e n d a s

w w w . p r e n h a l l . c o m / d e s i m o n i _ b r

www.prenhall.com/desimoni_br
Site de apoio com apresentações em PowerPoint para
professores e calendário promocional para alunos
e profissionais.
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Estratégia de
Marketing e 
Posicionamento 
Competitivo
4a Edição

E
stratég

ia d
e M

arketin
g

 e 
P

o
sicio

n
am

en
to

 C
o

m
p

etitivo

Estratégia de 
Marketing e 
Posicionamento 
Competitivo
4a Edição

Graham Hooley Nigel F. Piercy Brigitte Nicoulaud

A nova edição de Estratégia de marketing e posicionamento competitivo traz 
capítulos inéditos que abordam competição com o novo composto de marketing, 
gestão estratégica de clientes e responsabilidade social corporativa. Além dessa 
ampliação e atualização, o livro conta com estudos de caso internacionais, 
retirados do jornal Financial Times, e nacionais, que tratam da realidade brasileira 
e enriquecem a obra, tornando-a ainda mais didática.

Todas essas características tornam essa obra ideal para alunos de cursos de marketing 
e administração, bem como para estudantes de pós-graduação e profissionais que 
querem se manter atualizados.

www.pearson.com.br/hooley
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações 
em PowerPoint e manual de soluções (em inglês); para estudantes, 
estudos de caso.
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mArKEting E 
posicionAmEnto 
compEtitivo,
4a edição
Graham Hooley, Nigel F. 
Piercy e Brigitte Nicoulaud

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-809-0
456 páginas

O principal foco deste livro é o processo de implantação e desen-
volvimento da estratégia de marketing nas organizações e como 
ele pode ser gerenciado para se obter um desempenho superior. 

Com diversos exemplos, conteúdo atualizado e estudos de 
caso – alguns deles voltados para o Brasil –, o tema é também 
reforçado por três novos capítulos: “Competindo com o novo 
mix de marketing”, “Gerenciamento estratégico de clientes” e 
“Responsabilidade social corporativa”.

É uma obra ideal para alunos dos cursos de marketing e admi-
nistração, e para estudantes de pós-graduação e MBA.

Para professores: banco de imagens, manual de soluções (em inglês) 
e apresentações em PowerPoint. Para estudantes: estudos de caso.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Estratégia de marketing; Capítulos: 1. Gestão estra-
tégica voltada para o mercado; 2. Planejamento estratégico de marke-
ting; Parte II – Análise do mercado competitivo; Capítulos: 3. O ambiente 
mutável do mercado; 4. Análise do consumidor; 5. Análise da concorrên-
cia; 6. Compreendendo a base de recursos organizacionais; 7. Previsão 
da demanda futura e das exigências do mercado; Parte III – Identifica-
ção de posições competitivas atuais e futuras; Capítulos: 8. Princípios 
de segmentação e posicionamento; 9. Pesquisa de segmentação e de 
posicionamento; 10. Seleção dos mercados-alvo; Parte IV – Estratégias 
de posicionamento competitivo; Capítulos: 11. Como criar vantagem 
competitiva sustentável; 12. Competindo com o novo composto de 
marketing; 13. Competindo com inovação; 14. Competindo com superio-
ridade no serviço e no relacionamento com os clientes; Parte V – Imple-
mentando a estratégia; Capítulos: 15. Gestão estratégica de clientes; 
16. Alianças estratégicas e redes; 17. Implementação da estratégia e 
endomarketing; 18. Responsabilidade social corporativa; Parte VI – Con-
clusões; Capítulo 19. O marketing do século XXI; Referências; Índice.

mArKEting 
promocionAl
A evolução da promoção 
de vendas, 6a edição
João De Simoni Soderini 
Ferracciù

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-143-5
208 páginas

Em Marketing promocional você encontrará: dicas sobre como 
trabalhar com descontos, ofertas, premiações e todas as téc-
nicas promocionais e de merchandising; sugestões a respeito 
de como expor de maneira atraente seus produtos e organizar 
eventos e convenções; os dez mandamentos da promoção de 
vendas; a promoção industrial de serviço e varejo; comentários 
sobre ética e a legislação do marketing promocional; glossário 
com termos promocionais e de merchandising e muito mais.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
calendário promocional.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Meus primeiros passos com o marketing pro-
mocional; 2. Um pouco de teoria e definições; 3. O que é promoção de 
vendas?; 4. Como a promoção e o marketing promocional integram-se 
no quadro geral de marketing?; 5. Técnicas, meios, recursos, ferramen-
tas e instrumentos da promoção de vendas; 6. Ofertas, descontos, re-
duções de preço; 7. Promoções com premiações; 8. O merchandising, 
a promoção de vendas e a exibitécnica; 9. Eventos promocionais; 10. 
Convenções que convencem: como criar, planejar e organizar; 11. A 
importância do treinamento de vendas; 12. A função de planejamento 
e o calendário promocional; 13. Promoção industrial, de serviço e de 
varejo; 14. Promoção de vendas: concorrente ou aliada da propagan-
da?; 15. Os dez mandamentos da promoção de vendas (e do marketing 
promocional); 16. Ética: uma questão de ótica?; 17. O comensal de 
marketing; 18. Formação acadêmica x prática: qual a melhor? Anexo 1: 
Glossário sumarizado de termos promocionais e de merchandising; 
Anexo 2: Legislação de promoção; Sobre o autor.

KEVIN LANE KELLER
MARCOS MACHADO

ISBN 978-85-8143-953-2
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sv.pearson.com.br
A Sala Virtual oferece para professores, apresentações em PowerPoint, 
respostas dos exercícios e exercícios adicionais. Para estudantes, textos da 
seção “Foco na marca”. 

KEVIN LANE KELLER
M

ARCOS M
ACHADO

“A obra Gestão estratégica de marcas, de Kevin Keller, é reconhecida como da mais alta qualidade sobre 
o tema. Por isso, a adequação feita por Marcos Machado deve ser motivo de comemoração, tanto no 
meio acadêmico como no empresarial, por oferecer a mais completa ferramenta para a gestão de marcas 
do mercado brasileiro”.

Francisco Gracioso, diretor-presidente da ESPM

“A publicação no Brasil da já clássica obra de Kevin Keller é uma contribuição excepcional para a evo-
lução da consciência e da prática do branding em nosso país. Sua leitura é obrigatória para todos que 
trabalham no campo do marketing e da comunicação”.

Orlando Lopes, presidente da ABA (Associação Brasileira de Anunciantes)

“As marcas são e continuarão sendo pilares sobre os quais se assenta a força das organizações. Sua 
gestão exige conhecimento e determinação. Este livro vai além da metodologia de gestão, mostrando 
uma série de exemplos de sucessos e insucessos do mercado. Uma importante contribuição ao estudo e 
à refl exão sobre como conduzir o ativo mais precioso de empresas e produtos”.

Fabio Mestriner, presidente da ABRE (Associação Brasileira de Embalagem) e autor da obra 
Design de embalagem

 “O texto Gestão estratégica de marcas, de autoria de Kevin Keller, tem sua edição brasileira valorizada 
com a co-autoria de Marcos Machado, que, além de contribuir como co-autor, dotando o texto de conte-
údos teóricos e práticos alinhados com a realidade do mercado brasileiro, incorporou à obra um número 
signifi cativo de casos brasileiros que a tornam de grande utilidade tanto para fi ns acadêmicos como 
profi ssionais”.

Dilson Gabriel dos Santos, professor da FEA/USP e coordenador do MBA Marketing da FIA

“Este livro traz uma contribuição poderosa e constitui referência fundamental na área de gestão de marcas. 
Em uma economia global do conhecimento, cada vez mais as empresas vão ser desafi adas a criar e capturar 
valor, sendo que a gestão de marcas é central nesse desafi o estratégico. Ao combinar o rigor acadêmico com 
exemplos de empresas brasileiras e estrangeiras, esta obra supre uma lacuna no Brasil”.

Moacir de Miranda Oliveira Jr., vice-coordenador do programa de pós-graduação em 
administração da PUC/SP e professor da FGV/EAESP

ANE KELLER
MARCOS MACHADO

KEVIN L

CVR_KELL9532_CVR.indd   1 29/10/2013   11:29:23

gEstão EstrAtégicA 
dE mArcAs
Kevin Lane Keller e 
Marcos Machado

Copyright: 2006
ISBN: 978-85-8143-953-2
312 páginas

Como transformar uma marca em um sucesso? Gestão estraté-
gica de marcas mostra isso e muito mais. O livro ensina a ela-
borar programas e atividades de marketing para construir, 
medir e gerenciar o brand equity e, assim, alcançar sucesso 
duradouro. O aprendizado é reforçado pelo grande número de 
exemplos e casos que levam em conta empresas atuantes no 
mercado brasileiro, como Petrobras, Bradesco, Sadia, Banco do 
Brasil e Pão de Açúcar. Voltada para estudantes de graduação 
e pós-graduação em administração e marketing, a obra também 
é indispensável para profissionais que querem saber como é 
possível transformar uma marca em um sucesso e, consequen-
temente, como se destacar no mercado de trabalho.

Para professores: respostas dos exercícios, exercícios adicionais e 
apresentações em PowerPoint. Para estudantes: textos da seção 
“Foco na Marca”.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Marcas e gestão de marcas; 2. Brand equity 
baseado no cliente; 3. Posicionamento e valores de marca; 4. Esco-
lhendo elementos de marca; 5. Programas de marketing para constru-
ção de brand equity; 6. Comunicação integrada para construir brand 
equity; 7. Associações secundárias para construir brand equity; 8. Es-
tratégias de branding e arquiteturas de marcas; 9. Extensões de linha 
e introdução de novos produtos; Índice de empresas e marcas; Índice 
remissivo.
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www.pearson.com.br/coughlan
O site de apoio do livro oferece, para professores, apresentações 
em PowerPoint e manual de solução (em inglês).

Este livro desvenda os canais de marketing, abordando desde os con-
ceitos básicos do assunto, como a construção, manutenção e análise da 
estrutura e função de canal, até tópicos mais complexos, como sua es-
truturação e implementação. Do ponto de vista prático, ele traz vários 
exemplos envolvendo multinacionais, bem como três estudos de casos 
com foco no Brasil, ambientando o leitor ao dia a dia da área.

Com didática precisa e eficiente, esta obra é leitura obrigatória para es-
tudantes de marketing e administração, bem como para profissionais 
que queiram aprimorar seus conhecimentos sobre esse assunto que 
vem ganhando cada vez mais importância. 
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E-mArKEting, 
6a edição
Judy Strauss e Raymond Frost

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-7605-956-1
352 páginas

Considerando a constante renovação do mercado a cada dia, 
os autores enfatizam os fundamentos do marketing ao mesmo 
tempo em que salientam o seu composto em todos os capítu-
los e direcionam essa ênfase para temas atuais, como blogs, 
redes sociais, branding on-line e marketing de busca. Tudo 
isso com foco no ganho de rentabilidade, na melhoria do de-
sempenho de vendas e na valorização da marca. Além disso, 
para garantir a máxima satisfação do público brasileiro, esta 
edição está repleta de casos e exemplos atuais adaptados ao 
nosso mercado, que enriquecem ainda mais a primorosa es-
trutura didática desta obra. E-marketing apresenta também um 
vasto repertório de questões para fortalecer a aprendizagem 
dos alunos. Tudo isso faz dele o melhor título sobre o assunto 
e a leitura ideal para os futuros profissionais de marketing.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de soluções.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – E-marketing: contexto; Capítulos: 1. Passado, pre-
sente e futuro; 2. E-marketing estratégico e indicadores de desempe-
nho; 3. O plano de e-marketing; Parte II – Ambiente do e-marketing; 
Capítulo: 4. E-markets: inclusão digital; Parte III – Estratégia de 
e-marketing; Capítulos: 5. Pesquisa de e-marketing; 6. Comportamento 
do cliente on-line; 7. Segmentação, seleção de públicos-alvo, diferencia-
ção e estratégias de posicionamento; Parte IV – Gestão do e-marketing; 
Capítulos: 8. Produto: a oferta on-line; 9. Preço: o valor on-line; 10. A 
internet para distribuição; 11. Ferramentas de comunicação para o 
e-marketing; 12. Engajamento dos clientes na mídia social; 13. Compra 
de espaço na mídia digital; 14. Gestão do relacionamento com o clien-
te; Apêndices; Índice remissivo.

cAnAis dE mArKEting, 
7a edição
Anne T. Coughlan, Erin 
Anderson, Louis W. Stern e 
Adel I. El-Ansary

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-25-0
480 páginas

Reconhecido mundialmente como a principal referência na 
área, Canais de marketing é extremamente didático e profundo 
em sua abordagem magistral sobre marketing de canais e 
distribuição.

Esses não são os únicos motivos que deixam a Pearson orgu-
lhosa de trazer ao público a 7a edição deste título. Os leitores 
ficarão encantados ao encontrar uma nova obra cuidadosa-
mente revisada e atualizada para suprir perfeitamente suas 
principais dúvidas em relação ao assunto.

Vale ressaltar que esta é a única obra em português que abor-
da canais de marketing sob a perspectiva de um livro-texto. 
Além disso, ela é flexível o suficiente para atender tanto a es-
tudantes quanto a profissionais da área.

Por essas e muitas outras razões, Canais de marketing é um 
manual completo para alunos e profissionais de marketing e 
gestão de marketing.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Introdução; Capítulo: 1. Canais de marketing – es-
trutura e funções; Parte II – Concepção de canal; Capítulos: 2. Segmen-
tação para planejamento de canal de marketing; 3. Análise de canal por 
parte da demanda – fluxos de canal e análise de eficiência; 4. Análise 
de canal por parte da demanda – estrutura e intensidade de canal; 5. 
Análise de lacunas; Parte III – Implementação de canal; Capítulos: 6. O 
poder do canal: como obter, usar e manter; 7. Administrando conflitos 
para melhorar a coordenação do canal; 8. Alianças estratégicas em 
distribuição; 9. Integração vertical em distribuição; 10. Restrições le-
gais sobre políticas de canal de marketing; Parte IV – Instituições de 
canal; Capítulos: 11. Varejo; 12. Atacado; 13. Franquia; 14. Gestão de 
cadeia de suprimentos e logística; Índices.
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Um guia para crescer com lucratividade

4a edição

4a edição

4a 
edição

Thomas T. Nagle
John E. Hogan

Thomas T. Nagle • John E. Hogan

“A maioria dos executivos considera a precifi-

cação seu maior desafio e sua maior fraqueza. 

Este livro é a resposta para isso. É repleto de 

novas ideias e insights”.
P h i l i p  K o t l e r

Nos dias de hoje, os profissionais em geral — e os de marketing em particular — 

veem-se forçados pela concorrência a desenvolver processos mais sistêmicos para 

criar, comunicar e capturar valor. Dentro desse panorama, a precificação lucrativa 

não pode ser apenas uma decisão individual de negócios — ao contrário, deve ser 

um objetivo unificado da empresa. 

Esta nova edição de Estratégia e táticas de preço é um guia prático e de fácil leitura 

para a tomada de decisões relativas à precificação. Ela apresenta exemplos atuais 

e relevantes, define os elementos da estratégia eficaz de precificação, fornece uma 

percepção mais aprofundada sobre como criar processos eficazes de precificação 

e identifica os principais obstáculos à sua implementação — tudo isso levando em 

conta que no mercado atual não basta melhorar as técnicas de precificação de 

maneira fragmentada.

Atualizada e bem estruturada, a obra é referência fundamental para executivos e 

profissionais das áreas de marketing, finanças, vendas e da alta gerência, além de 

estudantes de pós-graduação e MBA em marketing, finanças e outros temas ligados 

à administração.

Nagle • Hogan

CVR_NAGL_1534_4_CVR.indd   1 27/08/2013   08:38:39

EstrAtégiA E táticAs 
dE prEço
Um guia para crescer com 
lucratividade, 4a edição
Thomas T. Nagle e John E. 
Hogan

Copyright: 2008
ISBN: 978-85-7605-153-4
400 páginas

Esta 4a edição de Estratégia e táticas de preço apresenta 
exemplos relevantes, define os elementos da estratégia eficaz 
de precificação, fornece uma percepção mais aprofundada so-
bre como criar processos eficazes de precificação e identifica 
os principais obstáculos à sua implementação.

De fácil leitura e bem estruturada, a obra é referência funda-
mental para profissionais e estudantes das áreas de marke-
ting, finanças e vendas e para executivos da alta gerência.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Precificação tática; 2. Estratégia de precifica-
ção; 3. Criação de valor; 4. Estrutura de preço; 5. Comunicação de 
preço e valor; 6. Política de preços; 7. Nível de preço; 8. Custos; 9. 
Análise financeira; 10. Concorrência; 11. A precificação nos canais de 
distribuição; 12. A precificação no ciclo de vida; 13. Mensuração de 
preço e valor; 14. A ética e a lei.
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mArKEting dE 
rElAcionAmEnto
como implantar e avaliar 
resultados
Iná F. Barreto e Edson Crescitelli

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-184-0
152 páginas

Com uma linguagem clara, o livro tem dois objetivos principais: 
(1) mostrar em que situações o marketing de relacionamento 
é adequado, apresentando seus conceitos básicos e o am-
biente de mudança ao qual ele está associado, e (2) oferecer 
um caminho para a implantação de um programa de marketing 
de relacionamento, considerando tópicos como valor para o 
cliente, CRM e churn. 

Com uma parte totalmente destinada a casos de sucesso, 
este título é bibliografia básica não apenas para alunos de 
graduação e pós-graduação das mais diferentes áreas da ges-
tão, mas também para profissionais que queiram estar em 
sintonia com o atual ambiente de negócios.

Para professores: apresentações em PowerPoint e exercícios adicionais. 
Para estudantes: exercícios de múltipla escolha.
sv.pearson.com.br

 SUMÁRIO: Sobre os autores; Agradecimentos; Introdução; Capítulos: 1. 
O marketing de relacionamento; 2. Focar no relacionamento; 3. Identifi-
car os clientes de maior valor; 4. Ofertar valor superior; 5. Evitar o 
abandono; 6. Avaliar resultado; Apêndice: Casos práticos; Estanplaza 
Hotels: o desafio de construir uma atitude anfitriã e acolhedora; VR & 
Você; Lançamento do New Fiesta: “amigos” estrangeiros enviam car-
tões-postais a brasileiros.
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Em um momento em que os 
produtos estão cada vez mais 
parecidos e as empresas precisam 
encontrar maneiras de alcançar 
vantagem competitiva, o grande 
diferencial é encantar os clientes. 
Para isso, antes é preciso 
conquistar a mente e o coração 
dos funcionários, os “clientes 
internos”, que são os grandes 
responsáveis pelos produtos e 
serviços entregues aos clientes.

Este livro é um sinal de alerta para 
as empresas que ainda não se 
voltaram para os funcionários e 
um caminho para ampliarem sua 
visão e prosperar. Criado por Saul 
Faingaus Bekin, o Endomarketing® 
amplia o conceito de marketing 
e se integra a ele, incorporando 
o público interno — desde sua 
valorização e capacitação até 
o emprego positivo de suas 
habilidades — e criando um 
ambiente em que todos trabalham 
juntos visando à satisfação 
dos clientes e ao sucesso da 
organização. 

Para transmitir essas ideias de 
modo agradável e dinâmico, o 
livro foi estruturado a partir de 
perguntas e respostas, em uma 
espécie de talk show — cada 
capítulo é formado por um ciclo 
de entrevistas sobre uma faceta 
do Endomarketing e por casos 
reais selecionados pelo autor. 
É dessa maneira estimulante e 
inovadora que o leitor interage com 
o autor e se benefi cia de sua larga 
experiência, descobrindo por que 
o “Endomarketing cumpre o que o 
marketing promete”.

Ferramenta para o profi ssional de 
marketing e RH, Endomarketing: 
como praticá-lo com sucesso é um 
livro para quem quer se destacar 
no mercado.  

Criador do termo Endomarketing®, 
desde 1986 Saul Faingaus Bekin 
dirige seu escritório de consultoria 
e treinamento especializado em 
marketing e Endomarketing, em 
São Paulo. 

Antes de iniciar seu próprio negócio, 
Bekin trabalhou por 20 anos em 
grandes empresas como Johnson 
& Johnson, Philip Morris e 
Citibank, nas áreas comercial, de 
vendas e de marketing. 

Palestrante e conferencista de 
destaque, é membro da American 
Marketing Association, a principal 
entidade de marketing do mundo, 
e já publicou diversos artigos 
em jornais e revistas nacionais 
e internacionais. É também 
professor de pós-graduação e 
MBA em renomadas instituições, 
onde leciona gestão avançada de 
marketing, marketing de serviços 
e Endomarketing. 

Seu trabalho inovador com 
Endomarketing fez com que 
participasse de debates com 
os mais respeitados gurus de 
administração e marketing, entre 
eles Philip Kotler, AI Ries, Stan 
Rapp, Leonard Berry, Christopher 
Lovelock e Christian Grönroos.

Em seu novo e preciso livro, Saul Bekin, criador do Endomarketing, 
rea� rma que a comunicação interna não pode ser mais considerada o 
patinho feio das estratégias comunicacionais e de marketing das empresas. 
E mais, esta obra coloca à disposição dos gestores modernos um conjunto 
de processos modernos que integra e dá coesão, sob a perspectiva dos 
mercados e da sociedade, às mensagens e ações produzidas pelo público 
primeiro de qualquer empresa, que é o trabalhador. 

– Paulo Nassar
Professor do GestCorp-USP e presidente-executivo da Aberje

Endomarketing impressiona pelo seu conteúdo e originalidade. Consegue 
nos envolver com questões instigantes, para propor conceitos e re� exões 
abrangentes, acompanhados do pensamento de destacados expoentes 
contemporâneos e uma preciosa seleção de casos reais. É uma obra 
indispensável para todos que se interessam pela modernização da gestão 
de pessoas e de negócios.

 – Luiz Edmundo Rosa
 Diretor corporativo/people da Accor Brasil

A comunicação interna é o “calcanhar de Aquiles” do pro� ssional de 
recursos humanos (e, portanto, também do executivo principal da empresa), 
como as pesquisas de clima organizacional têm mostrado à exaustão. 
Saul Bekin nos mostra, com profundidade e didatismo, os conceitos e as 
práticas do Endomarketing no Brasil que poderão ajudar-nos a minorar 
essa falha. É uma obra referencial para líderes, consultores e professores 
na arte/ciência da gestão de pessoas. 

– Nelson Savioli
 Superintendente-executivo da Fundação Roberto Marinho 

Saul Bekin, pioneiro criador do Endomarketing, apresenta neste livro 
sua visão integradora da globalização, dos novos conceitos gerenciais e 
dos desa� os da tecnologia, ampliados com a consciência da cidadania e 
do desenvolvimento sustentável. Saul desvenda passo a passo o Endo-
marketing, numa gostosa conversa, intercalando muitos casos de sua 
grande experiência, Uma leitura que recomendo a todos que querem o 
desenvolvimento das pessoas, das empresas e da sociedade. 

– Gustavo G. Boog 
Diretor da Boog & Associados 

Endomarketing é a técnica de libertar o potencial contido nas pessoas que 
compõem o mundo interno e o sociograma da empresa. Saul Bekin, uma 
das maiores autoridades nesse campo no pais, coloca neste livro, com 
clareza e simplicidade, não só os princípios que regem o Endomarketing, 
mas também as fórmulas que permitem à empresa praticá-lo com sucesso.

– Julio Ribeiro
 Presidente do Grupo Talent

Um ciclo de entrevistas com Saul Bekin

ENDOMARKETING CUMPRE
 o que o MARKETING
  PROMETE!
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EndomArKEting
Saul F. Bekin

Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-33-8
208 páginas

O termo “Endomarketing” amplia o conceito de marketing ao 
tomar os funcionários clientes internos que precisam estar 
satisfeitos para dar o melhor de si e garantir o sucesso da 
empresa. E foi para transmitir essas ideias inovadoras que o 
criador do termo, Saul Faingaus Bekin, escreveu este livro. 
Para tornar a leitura agradável e dinâmica, cada capítulo é 
formado por um ciclo de entrevistas sobre uma faceta do En-
domarketing e por casos reais selecionados pelo autor. Pro-
vando que o “Endomarketing cumpre o que o marketing 
promete”, este título é uma importante ferramenta para o pro-
fissional de marketing e RH, sendo essencial para quem quer 
se destacar no mercado.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Visão geral do Endomarketing; 2. Do marketing 
ao Endomarketing; 3. Fundamentos do Endomarketing; 4. Programa de 
implantação do Endomarketing; 5. Atividades do Endomarketing: aplica-
ção ampliada; 6. Avaliação do Endomarketing: da implantação ao ge-
renciamento dos momentos da verdade; 7. Endomarketing: cultura de 
serviços e estrutura organizacional; 8. Perspectivas do Endomarketing; 
Referências bibliográficas.

ISBN 978-85-7605-140-4
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www.pearson.com.br/odgen_crescitelli
O site de apoio oferece apresentações em PowerPoint para 
os professores e modelos eletrônicos para a montagem do 
plano de CIM para os alunos. 
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James R. Ogden  | Edson Crescitelli

2a ediçãoa ediçãoa

2a 
edição

Montar um plano de comunicação 
integrada de marketing (CIM) é 
como planejar uma viagem. Você 
defi ne um ponto de partida e um 
destino. Como você chega ao des-

tino, partindo de onde está? Quais são seus prazos? Qual é seu 
orçamento? Que “estradas” deve percorrer? Comunicação inte-
grada de marketing é um guia prático que o ajudará a responder 
a todas essas perguntas ao criar um plano de ação consistente e 
efi caz para sua organização.

Este livro apresenta todas as ferramentas que compõem a CIM — 
das mais tradicionais, como propaganda, promoções de vendas 
e relações públicas, às mais inovadoras, como  marketing digital, 
buzzmarketing e marketing viral — e detalha onde e quando 
elas devem ser usadas.

Mantendo a abordagem prática desenvolvida por James Ogden, 
esta 2a edição foi complementada e ampliada pelo co-autor 
Edson Crescitelli (FEA/USP e ESPM), que tornou a obra mais 
abrangente e acrescentou a ela uma característica importante: 
a perspectiva brasileira. Além disso, ela conta com uma nova 
seção, “CIM na prática”, que apresenta cinco estudos de caso 
voltados para a realidade de nosso país.

Indicado como livro-texto para cursos de graduação, pós-gradu-
ação e MBA em marketing e administração, Comunicação inte-
grada de marketing é também um manual prático indispensável 
para administradores e profi ssionais. 

OGDEN  | CRESCITELLI
COM

UN
ICAÇÃO  INTEGRADA  DE  M
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comUnicAção 
intEgrAdA dE 
mArKEting
conceitos, técnicas e 
práticas, 2a edição
James R. Ogden e Edson 
Crescitelli

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-140-4
208 páginas

Este livro é um verdadeiro manual prático para a elaboração de 
um plano de comunicação integrada de marketing e é o único 
no mercado a abordar em detalhes todas as ferramentas que 
compõem a CIM (propaganda, promoção, marketing direto, 
marketing digital, vendas pessoais, eventos & experiências e 
RP/assessoria de imprensa). Esta edição, além de estar total-
mente adaptada à realidade brasileira pelo novo coautor, 
Edson Crescitelli, traz as novidades da área – como a ferramen-
ta “eventos & experiência” – e o conceito de marketing holísti-
co, amarrando os tópicos discutidos. Destinado principalmente 
a estudantes de graduação em administração e marketing, o 
livro também é muito útil em cursos de MBA e pós-graduação 
lato sensu, por transmitir os conceitos de maneira direta e com 
base na prática, além de ser uma referência completa para 
administradores e outros profissionais de negócios.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
modelos eletrônicos para a montagem do plano de CIM.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Introdução; Capítulos: 1. O marketing e a CIM; 2. Planeja-
mento da CIM; 3. Formas de comunicação do processo de CIM; 4. Pla-
no do processo de CIM; 5. Propaganda; 6. Promoção de vendas; 7. 
Marketing direto; 8. Marketing digital; 9. Venda pessoal; 10. Relações 
públicas e publicidade; 11. Finalizando o plano de CIM; Apêndices; CIM 
na prática.
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Gestão Estratégica de EM
BALAGEM

As embalagens que encontramos 
no mercado são resultado de um 
sistema complexo e multidisciplinar, 
em que atuam vários profissionais 
de diferentes especialidades e para 
o qual as empresas fabricantes da 
embalagem e seus componentes 
contribuem imensamente.

Devido à falta de material teórico que 
fundamente e oriente a atuação dos 
profissionais envolvidos direta ou 
indiretamente com esse processo, 
é inevitável que surjam questões 
importantes: “Como utilizar todo o 
potencial do Sistema de Embalagem 
para transformá-lo em uma poderosa 
ferramenta de competitividade?” 
“Como administrar esse recurso 
que custa à empresa uma parcela 
importante de seu orçamento?” 
“Como desenvolver programas 
de design para garantir que os 
produtos não fiquem inferiorizados 
no ponto-de-venda?” “Como criar 
um programa de inovação e utilizar 
a embalagem como ferramenta de 
marketing, veículo de comunicação e 
elo com a Internet?”

Este livro responde a todas essas 
questões de forma didática e 
metodológica, apresentando um 
conteúdo de grande utilidade para 
as empresas que produzem e 
fazem uso de embalagens, assim 
como para os profissionais que 
desejam conhecer o processo de 
Gestão Estratégica do Sistema de 
Embalagem para aplicá-lo em suas 
atividades.

Fabio Mestriner é coordenador do 
curso de pós-graduação em gestão 
estratégica de embalagem da 
ESPM. Designer consagrado com 
várias premiações internacionais, 
foi presidente da Associação 
Brasileira de Embalagem e 
representante do Brasil na World 
Packaging Organisation (WPO). 
Mestriner apresenta nesta obra a 
metodologia da Gestão Estratégica 
do Sistema de Embalagem, que 
desenvolveu e vem aplicando com 
sucesso em diversas empresas e 
em sala de aula.

Você sabia que cerca de 80% das decisões de 
compra são tomadas no ponto-de-venda e que 
mais de 90% dos produtos vendidos em um super-
mercado não têm apoio de marketing e comunica-
ção, dependendo, para sua sobrevivência, única e 
exclusivamente da embalagem?

Gestão estratégica de embalagem é um verdadeiro 
manual de apoio a todas as pessoas envolvidas 
direta ou indiretamente nas decisões relativas à 
embalagem, auxiliando-as a detectar os possíveis 
problemas presentes nos produtos disponíveis no 
mercado, assim como a desenvolver passo a passo 
a estratégia de embalagem mais adequada a cada 
um deles.

Baseado na experiência de sucesso do autor, o 
livro aborda desde a pesquisa inicial de desempe-
nho do produto nas prateleiras até o design final da 
embalagem — tudo para que as empresas e seus 
profissionais possam aprimorar seus produtos e 
adequá-los às necessidades do mercado.

9788576051305_Capa_Mestriner_Dez2012.indd   1 18/12/2012   17:08:15
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O autor é um profissional 
de sucesso que há mais de 
25 anos se dedica ao design 
gráfico e de embalagens.

Além de construir uma das 
empresas de ponta no design 
de embalagem em nosso país, 
Fabio Mestriner se dedica a 
transmitir seus conhecimentos 
como professor e palestrante, 
participando de uma série 
de iniciativas institucionais 
que contribuíram para o 
desenvolvimento do design no 
Brasil.

Professor da ESPM, Escola 
Superior de Propaganda e 
Marketing, e atual Presidente 
da ABRE, Associação 
Brasileira de Embalagem, 
o autor apresenta nesta 
obra exemplos práticos e 
consagrados vividos em sua 
carreira, aprofundando os 
conceitos apresentados em 
seu livro anterior Design de 
Embalagem – Curso Básico.

A melhor coisa que pode acontecer a um produto de con-

sumo é ter uma boa embalagem.

Os profissionais de marketing bem-sucedidos concordam 

com essa afirmação, mas como conseguir dar aos produ-

tos uma boa e, se possível, ótima embalagem?

É isso o que este livro apresenta de maneira clara, didática 

e objetiva.

Aqueles que têm a responsabilidade de conduzir seus pro-

dutos ao sucesso em um mundo cada vez mais competitivo 

e todos os que se interessam por embalagem encontrarão 

nesta obra uma fonte de conhecimento com informações 

valiosas para o dia a dia.

Como desenhar embalagens 
melhores, mais eficientes e 
vencedoras?

Como conquistar posições no 
ponto-de-venda utilizando 
estratégias de design eficazes?

Como ampliar as possibilidades 
de utilização da embalagem 
como uma poderosa 
ferramenta de marketing?

Questões como essas, cujas 
respostas podem desequilibrar 
a competição de mercado 
entre produtos de uma mesma 
categoria, são respondidas 
de forma clara e objetiva 
neste livro, fazendo dele uma 
referência importante para os 
profissionais da embalagem 
e para quem quer saber mais 
sobre este assunto.

Faça de sua 

embalagem uma 

poderosa ferramenta 

de marketing

Faça de sua 

embalagem uma 

poderosa ferramenta 

de marketing
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dEsign dE EmbAlAgEm
curso avançado, 2a edição 
revisada e atualizada
Fabio Mestriner

Copyright: 2005
ISBN: 978-85-7605-023-0
192 páginas

Profissional de sucesso que há mais de 25 anos se dedica ao 
design gráfico, Fabio Mestriner ensina, de maneira clara, didáti-
ca e objetiva, como dar aos produtos uma embalagem ótima.

Com mais de 400 fotos coloridas e um texto totalmente atua-
lizado, esta obra oferece uma fonte de conhecimento com in-
formações valiosas e úteis no dia a dia para aqueles que têm 
a responsabilidade de conduzir seus produtos ao sucesso em 
um mundo cada vez mais competitivo e para todos os que se 
interessam por embalagem.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Planejamento do design: abordagem avançada; 
2. Design da embalagem: técnicas avançadas; 3. Implantação dos pro-
jetos; 4. A embalagem como ferramenta de marketing: abordagem 
avançada; 5. Cases que servem de exemplo da aplicação dos conceitos 
avançados; 6. Exercícios e temas para TGI; 7. Textos complementares.

dEsign dE EmbAlAgEm
curso básico, 2a edição
Fabio Mestriner

Copyright: 2002
ISBN: 978-85-346-1482-5
160 páginas

Recomendado para designers, profissionais de marketing e 
da indústria de embalagem, estudantes e pesquisadores, 
este livro apresenta pela primeira vez no Brasil a metodologia 
do design de embalagem. Mostrando de forma simples e didá-
tica o passo a passo para desenhar uma embalagem, permite 
compreender amplamente o processo de trabalho e a impor-
tância de cada detalhe.

Totalmente colorido, este primeiro volume do curso completo 
de design de embalagem de Fabio Mestriner inclui exercícios e 
recomendações que complementam os conceitos abordados e 
servem como sequência de estudo para quem deseja se apro-
fundar no assunto.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. O universo da embalagem; 2. Metodologia de 
design de embalagem; 3. Estudos de casos; 4. Exercícios; 5. Comentá-
rios finais.

gEstão EstrAtégicA 
dE EmbAlAgEm
Uma ferramenta de 
competitividade para  
a sua empresa
Fabio Mestriner

Copyright: 2008
ISBN: 978-85-7605-130-5
176 páginas

Com a comoditização dos produtos e a redução dos orçamen-
tos de comunicação, as embalagens estão se tornando uma 
poderosa forma de diferenciação das empresas e uma fonte de 
vantagem competitiva. Um dos maiores especialistas brasilei-
ros em embalagem, Mestriner apresenta conceitos, aplicações 
e um conjunto de ferramentas estratégicas de gestão específi-
cas para embalagens, bem como um plano de implementação 
dessas ferramentas. Um livro inovador e indispensável.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Introdução à gestão estratégica da embalagem 
e ao conceito de inteligência de embalagem; 2. O sistema de embala-
gem e como utilizá-lo no programa de inteligência de embalagem; 3. 
Design como componente integrador do processo; 4. Inovação como 
fator estratégico e diferencial competitivo; 5. Utilização da embalagem 
como ferramenta de marketing; 6. Utilização da embalagem como veí-
culo de comunicação; 7. Programa de inteligência de embalagem; 8. 
Recomendações finais e textos complementares; 9. Roteiro de estudo 
continuado; Bibliografia; Índice.
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Composi ªo  Tela padrªo

p a u l o t a m a n a h a

Esta segunda edição revista e atualizada de
mostra ao leitor como se monta um plano de mídia

voltado para o mercado brasileiro, apoiando-se em exemplos que servem
de consulta e de parâmetro para as mais diversas situações.

No intuito de aliar teoria e prática, a obra traz um capítulo inteiro sobre
casos reais, além de apresentar diferenciais relevantes: a seção “Como
montar uma programação de TV em 11 passos” descreve a atividade
detalhadamente e de forma técnica e os “Desafios”, ao final de cada
capítulo, estimulam o leitor a testar seu desempenho e a colocar em
prática o tema estudado.

Fundamental para cursos de comunicação social e marketing,
é referência na área e

importante ferramenta para profissionais.

Planejamento de mídia:
teoria e experiência

Planejamento de mídia: teoria e experiência

P L A N E J A M E N T O D E

MIDIA
T E O R I A E X P E R I Ê N C I AE

p a u l o t a m a n a h a M
arketing

www.pearson.com.br/tamanaha
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações em
PowerPoint e exercícios de montagem de plano de mídia; para estudantes,
modelo de referência para as respostas dos "Desafios".
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mídiA dE A A z
conceitos, critérios e 
fórmulas dos 60 principais 
termos de mídia, 3a edição 
atualizada e ampliada
José Carlos Veronezzi

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-233-3
368 páginas

Mídia de A a Z apresenta um conteúdo completo e atual sobre 
conceitos, critérios e questões de planejamento de mídia ado-
tados no Brasil. São informações fundamentais a respeito da 
atuação dos meios de comunicação brasileiros, das metodolo-
gias utilizadas nas pesquisas, das técnicas inéditas para aná-
lises de mercado e mídia e dos demais procedimentos da 
área. Os conceitos são explicados por meio de gráficos, tabe-
las e imagens. Além disso, todos os dados contidos na obra 
são reais e atuais, e os termos de mídia estão dispostos em 
ordem alfabética, o que torna a consulta objetiva.

Tabela de expressões de mídia automática.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: As palavras certas nos lugares certos; Termos de mídia: 
Abrangência geográfica; Adequação; Atividade de mídia; Audiência; Au-
diências de TV; Avaliação; BDI-CDI; Briefing; Características dos meios; 
Checking; Circulação; Classificação econômica; Cobertura; Comissão 
de agência; Concorrência; CPM (custo por mil); Distribuição de frequên-
cias; Estratégia; Execução; Ferramental; Flight; Frequência; Frequência 
eficaz; GRP; Hábitos de mídia; Impactos; Internet; Justificar; Krugman; 
Leitores por exemplar; Lembrança; Meios de comunicação; Mercados; 
Merchandising; Mídia extensiva; Mídia exterior; Mix de meios; Negocia-
ção; Objetivos; Otimização; OTS; Participação de audiência; Penetração 
e PRP; Pesquisa; Plano de mídia; População; Público-alvo; Qualificação; 
Ranking; Rentabilidade; Rotatividade de audiência e de penetrações; 
Saturação; Segmentação; Target; Táticas; Televisão; Universo; Viés; 
Web; Zapping; Dados do mercado publicitário; Entidades do mercado; O 
que falaram sobre mídia.

plAnEjAmEnto dE 
mídiA
teoria e experiência,  
2a edição
Paulo Tamanaha

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-929-5
336 páginas

Considerada a principal referência acadêmica sobre mídia e 
planejamento de mídia do país, esta célebre obra está ainda 
melhor em sua 2a edição. Isso porque, além de apresentar as 
novidades do campo da mídia – como as mídias sociais (Face-
book, YouTube e Twitter, entre outras) –, ela traz análises de 
planejamentos de mídia realizados para a Secom/Presidência 
da República e para Caixa Econômica Federal, mostrando que 
o assunto não se restringe a empresas privadas.

Para professores: apresentações em PowerPoint e respostas aos 
desafios. Para estudantes: mapa de programação.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Estrutura e principais atividades de mídia; 2. 
Principais termos e técnicas; 3. Técnica do GRP; 4. Os meios de comu-
nicação; 5. Planejamento de mídia; 6. Apresentação de casos; 7. Nego-
ciação em mídia; 8. Publicidade na televisão brasileira; Consideração 
final: Como ser um bom planejador de mídia; Sobre o autor; Referên-
cias; Índice remissivo.
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www.pearson.com.br/kerr
O site de apoio do livro oferece apresentações em PowerPoint 
e banco de exercícios para professores.

Prático e objetivo, Mercado financeiro e de capitais traz os aspectos 
históricos e atuais dessa importante área, com uso de diversos ele-
mentos didáticos e casos reais. Além de abordar o mercado de 
créditos de carbono — assunto que vem ganhando destaque cada 
vez maior —, o livro apresenta:

 • Mercados monetário e de crédito.

 • Mercados de capitais e cambial.

 • Mercados de renda fixa e variável.

 • Mercado de derivados. 

 •  Produtos financeiros, como Certificados de Depósito 
bancário (CDB), caderneta de poupança e hotmoney, entre 
outros.

Todas essas características tornam esta obra ideal para estudantes 
de graduação e pós-graduação em administração, ciências contábeis 
e economia.

Finanças/C
ontabilidade

9788576058892_Cover_Mercado_Kerr_2a_Prova.indd   1 24/10/2011   11:03:46

mErcAdo finAncEiro 
E dE cApitAis
Roberto Borges Kerr

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-889-2
248 páginas

Com o objetivo de apresentar um tema antigo por ponto de 
vista novo, este livro é estruturado com base em uma didática 
moderna, trazendo ao aluno aspectos históricos, conceituais e 
atuais relacionados a mercados financeiros. Para tanto, traz 
uma grande quantidade de casos reais, exemplos e exercícios 
que, desenvolvidos na forma de problemas, levam a teoria à 
prática. Traz ainda uma série de gráficos, tabelas e figuras que 
contribuem diretamente para o aprendizado. Outro ponto de 
destaque da obra é o fato de ela cobrir o mercado de carbono – 
tópico que repercutiu mudanças no Protocolo de Kyoto e que é 
inédito na literatura dessa área disponível no mercado.

Essencial para graduandos em administração, ciências contá-
beis e economia, Mercado financeiro e de capitais é também 
um guia prático para estudantes de pós-graduação e MBA.

Para professores: apresentações em PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Intermediação financeira; 2. Sistema financeiro 
e nacional; 3. Princípios básicos de matemática financeira e estatísti-
ca; 4. Taxas de juros; 5. Mercados monetário e de crédito; 6. Mercados 
de capitais e cambial; 7. Produtos financeiros; 8. Mercado de renda 
fixa; 9. Mercado de renda variável; 10. Mercado de derivados; 11. Tópi-
cos especiais.

princípios dE AdministrAção finAncEirA, 
16ª edição
Lawrence J. Gitman e Chad J. Zutter

Copyright: 2017
ISBN: 978-85-430-0674-1
928 páginas
Previsão de lançamento: segundo semestre

Um dos títulos mais renomados na área de administração financeira, este livro explora 
aspectos fundamentais sobre o tema, desde o controle de finanças pessoais até a 
gestão financeira internacional sob o binômio da teoria e prática por meio de uma 
proposta didática que potencializa o processo de aprendizagem. 

Esta 16a edição traz novos casos reais, globais e brasileiros, bem como novos exercí-
cios que desafiam os estudantes a identificar e aplicar os principais conceitos da área 
em sua rotina de trabalho, tornando-se um guia essencial para estudantes de adminis-
tração, economia, ciências contábeis entre outros cursos relacionados.

lAnçAmEnto

SUMÁRIO: Parte 1 – Introdução à administração financeira; Capítulos: 1. O papel da administração financeira; 2. O ambiente do mercado financeiro; 
Parte 2 – Ferramentas financeiras; Capítulos: 3. Indicações financeiras e análise de relação; 4. Fluxo de caixa e planejamento financeiro; 5. Valor 
temporal do dinheiro; Parte 3 – Avaliação de seguranças; Capítulos: 6. Relações de interesse e avaliação de vínculo; 7. Avaliação de ações; Parte 4 
– Risco e taxa de retorno exigida; Capítulos: 8. Risco e retorno; 9. O custo do capital; Parte 5 – Decisões de investimento de longo prazo; Capítulos: 
10. Técnicas para orçamento de capital; 11. Fluxos de caixa para orçamento de capital; 12. Risco e refinamentos do orçamento de capital; Parte 6 
– Decisões financeiras de longo prazo; Capítulos: 13. Alavancagem e estrutura de capital; 14. Política de distribuição de dividendos; Parte 7 – Deci-
sões financeiras de curto prazo; Capítulos: 15. Capital de giro e administração de ativos atuais; 16. Administração de passivos atuais; Parte 8 – 
Tópicos especiais de administração financeira; Capítulos: 17. Segurança de produtos híbridos e derivativos; 18. Fusões, LBOs, desinvestimentos e 
falências; 19. Administração financeira internacional; Apêndice; Glossário; Índice.

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual do professor (em inglês) e banco de 
exercícios (em inglês). Para estudantes: exercícios adicionais de múltipla escolha e estudos de 
caso adicionais.
sv.pearson.com.br
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ISBN 978-85-7605-669-0

www.pearson.com.br/megliorini
O site de apoio oferece apresentações em PowerPoint e 
manual de soluções para os professores. 
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EDIÇÃO ATUALIZADA
conforme a Lei n. 11.941/2009

EDIÇÃO ATUALIZADA
conforme a Lei n. 11.941/2009

Esta obra trata dos principais temas ligados à administração financeira – 
como a relação risco-retorno, o conflito entre o curto e o longo prazos e 
a maximização dos lucros ou da riqueza – sob o ponto de vista brasileiro.

Embora permita o estudo de cada tema individualmente, sua estrutura 
possibilita a construção gradativa dos conhecimentos: parte de uma 
introdução à administração financeira, passa por aspectos do mercado 
financeiro e por conceitos como demonstrações contábeis, estrutura e 
custo de capital, até chegar a temas mais avançados, como a análise 
econômica e financeira e a avaliação de empresas.

Com uma linguagem simples e didática, porém dotada da profundidade 
necessária para estabelecer uma base financeira sólida, o livro apresenta 
um estudo de caso em cada capítulo e grande quantidade de exercícios 
para fixar os conceitos aprendidos.

Trazendo conceitos aplicáveis a todos os tipos de instituições, com ou 
sem fins lucrativos, este livro é indicado para graduandos em adminis-
tração, economia e ciências contábeis, bem como para estudantes de 
MBA e profissionais dessas áreas.

Uma abordagem brasileira

Uma abordagem brasileira

Administração
Financeira

9788576056690_Megliorini_3a_prova.indd   1 13/04/2012   09:06:08

AdministrAção 
finAncEirA
Uma abordagem brasileira
Evandir Megliorini e Marco 
Aurélio Vallim

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-669-0
264 páginas

Administração financeira: uma abordagem brasileira trata dos 
principais temas ligados à administração financeira sob o pon-
to de vista brasileiro. Sua estrutura permite a construção gra-
dativa dos conhecimentos, partindo de uma introdução à 
administração financeira e passando para aspectos do merca-
do financeiro, até chegar a temas mais avançados como análi-
se econômica e financeira e avaliação de empresas. Unindo 
teoria e prática, a obra apresenta um estudo de caso por capí-
tulo, além de grande quantidade de exercícios para fixar os 
conceitos aprendidos, o que a torna ideal para graduandos em 
administração, economia e ciências contábeis, além de estu-
dantes de MBA e profissionais dessas áreas.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Introdução à administração financeira; 2. Mer-
cado financeiro; 3. Demonstrações contábeis; 4. Risco, retorno e custo 
de oportunidade; 5. Estrutura e custo de capital; 6. Administração dos 
dividendos; 7. Decisões de investimentos de capital; 8. Relação custo-
-volume-lucro e alavancagem; 9. Decisões de curto prazo; 10. Avaliação 
de desempenho; 11. Avaliação de empresas; Respostas dos exercícios 
selecionados; Referências bibliográficas; Índice remissivo.

ISBN 978-85-88639-08-9
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www.pearson.com.br/gitman
Para professores: apresentações em PowerPoint e manual do professor; para estudantes: 
questões de múltipla escolha, tutorial, solucionador de problemas, planilhas do Excel e 
guia para calculadoras financeiras. 
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Uma abordagem gerencialUma abordagem gerencial
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Devido às constantes mudanças nos mercados nacionais e internacionais, às novas 
legislações e a outras inovações, a área financeira está mudando rapidamente. 

Avanços nos mercados financeiros e nos investimentos exigem dos estudantes uma constante 
atualização, bem como um foco no gerenciamento financeiro. Administração financeira: uma 
abordagem gerencial prepara os leitores para enfrentar os desafios das finanças modernas 
em uma estrutura interativa e coerente com as responsabilidades e necessidades de todos os 
profissionais, gerentes, intermediários e investidores. Para mostrar as relações entre as áreas 
de finanças, o texto enfatiza como os investidores monitoram as atividades empresariais e 
enfoca o papel dos mercados financeiros na canalização de recursos de investidores para as 
empresas.

Escrito por dois dos mais importantes autores da área de finanças, o livro traz:

  As ferramentas-chave das finanças, como o valor do dinheiro no tempo, que os gerentes 
financeiros e os investidores usam na análise e na tomada de decisões.

  Os tópicos ‘tradicionais’ de gerenciamento financeiro.

  Os diversos tipos de investimento, como fundos mútuos e derivativos.

  Os conceitos de formação de carteira e orientações para investimentos pessoais.

Livro-texto para os cursos de contabilidade, economia e administração, entre outros, esta 
obra é uma referência fundamental para profissionais e para grandes e pequenos investidores.
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AdministrAção 
finAncEirA
Uma abordagem gerencial
Lawrence J. Gitman e Jeff  
Madura

Copyright: 2003
ISBN: 978-85-88639-08-9
704 páginas

Este livro prepara os leitores para enfrentar os desafios das 
finanças modernas em uma estrutura interativa e coerente 
com as responsabilidades e necessidades de todos os profis-
sionais, gerentes, intermediários e investidores. Livro-texto 
para os cursos de contabilidade, economia e administração, é 
referência fundamental para profissionais e para grandes e 
pequenos investidores.

Para professores: manual do professor (em inglês) e apresentações 
em PowerPoint. Para estudantes: tutorial, solucionador de proble-
mas, planilhas do Excel, guia para calculadoras financeiras (em in-
glês) e exercícios de múltipla escolha.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – O mercado financeiro; Capítulos: 1. O ambiente fi-
nanceiro: empresas, investidores e mercados; 2. Mercados financeiros 
e instituições financeiras; 3. Títulos corporativos: títulos e ações; 4. 
Fundamentos das taxas de juros; Parte II – Ferramentas financeiras 
para empresas e investidores; Capítulos: 5. O valor do dinheiro no tem-
po; 6. Risco e retorno; 7. Avaliação; 8. Demonstrações financeiras e 
análises; Parte III – Administração financeira; Capítulos: 9. A empresa 
e seu ambiente financeiro; 10. Elaboração do orçamento de capital: 
princípios do fluxo de caixa; 11. Técnicas de elaboração do orçamento 
de capital: certeza e risco; 12. Custo do capital; 13. Estrutura de capital 
e dividendos; 14. Planejamento financeiro; 15. Administração financei-
ra de curto prazo; Parte IV – Administração de investimentos; Capítulos: 
16. Informações e transações de investimento; 17. Como as forças 
externas afetam o valor de uma empresa; 18. Investindo em ações; 19. 
Investindo em títulos de dívida; 20. Fundos mútuos e alocação de ati-
vos; 21. Títulos derivativos; Parte V – Como os investidores monitoram 
e controlam os gerentes de uma empresa; Capítulo: 22. Controle corpo-
rativo e governança; Apêndices: A. Tabelas financeiras; B. Respostas e 
soluções para os exercícios para autoavaliação; C. Exercício na Web: o 
jogo de mercado de ações da Fantasy; Glossário; Índice.

ISBN 978-85-7605-178-7
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www.pearson.com.br/padoveze
O site de apoio oferece: para professores, apresentações em 
PowerPoint; para estudantes, exercícios adicionais de múltipla 
escolha.

ORÇAMENTO EMPRESARIAL
novos conceitos e técnicas

ORÇAMENTO EMPRESARIAL
novos conceitos e técnicas

Clóvis Luís Padoveze | Fernando Cesar Taranto

Clóvis Luís Padoveze | Fernando Cesar Taranto

P
adoveze | T
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O orçamento empresarial é uma das mais importantes ferramentas 
de controladoria e contabilidade gerencial. Esta obra apresenta o 
ciclo completo desse processo, partindo da formulação da estratégia 
empresarial e aplicando as mais recentes ferramentas desenvolvidas 
pela ciência contábil para a otimização dos resultados econômicos.

Orçamento empresarial: novos conceitos e técnicas aborda os conceitos 
fundamentais para embasar o plano orçamentário de uma empresa, ao 
mesmo tempo que apresenta, de maneira abrangente e prática, todas 
as técnicas necessárias para sua implantação — incluindo novas ferra-
mentas como beyond budgeting, gerenciamento matricial, orçamento 
base zero, rolling budget e forecast. Apresentando as aplicações, vanta-
gens e desvantagens de cada ferramenta, esclarece as relações do orça-
mento com o custeio ABC, o balanced scorecard e a gestão de riscos.

Voltada para estudantes de graduação em ciências contábeis, adminis-
tração e economia e de cursos de especialização que incluam plane-
jamento financeiro, esta obra também não pode faltar na estante de 
profissionais envolvidos com gestão de finanças, contabilidade geral, 
orçamento e análise de investimentos.

9788576051787_Padoveze_2a_prova.indd   1 26/10/2012   12:21:23

orçAmEnto 
EmprEsAriAl
novos conceitos e técnicas
Clóvis Padoveze e Fernando 
Taranto

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-178-7
224 páginas

Esta obra apresenta o ciclo completo do planejamento orça-
mentário, partindo da formulação da estratégia empresarial e 
considerando os conceitos mais recentes desenvolvidos pelas 
ciências contábil, administrativa e financeira. Equilibrando teo-
ria e prática, Clóvis Padoveze e Fernando Taranto abordam to-
das as técnicas necessárias para a implementação do sistema 
orçamentário nas empresas e apresentam o beyond budgeting, 
o gerenciamento matricial, o orçamento base zero, o rolling 
budget e o forecast. Estudantes de graduação em ciências con-
tábeis, administração e economia, alunos de especialização 
em planejamento financeiro e profissionais que atuam com 
gerência financeira, contabilidade geral, orçamento e análise 
de investimentos podem aproveitar e usufruir do valioso conteú-
do deste livro.

Para professores: apresentações em PowerPoint; para estudantes: 
exercícios autocorrigíveis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Introdução; Capítulos: 1. Conceitos e objetivos; 2. 
Organização do sistema de orçamento; Parte II – Novos conceitos e 
técnicas; Capítulos: 3. Tipos de orçamento, rolling budget e forecast; 4. 
Orçamento base zero; 5. Gestão por atividades; 6. Controle matricial; 7. 
Balanced scorecard e gestão de riscos; 8. Beyond budgeting; Parte III – 
Estruturação geral do orçamento; Capítulos: 9. Modelo de gestão eco-
nômica para criação de valor; 10. Orçamento operacional; 11. 
Orçamento das atividades financeiras; 12. Projeções das demonstra-
ções financeiras; 13. Monitoramento do orçamento em ação.
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ISBN 978-85-7605-371-2

www.pearson.com.br/avaliacaodeempresas
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações 
em PowerPoint e banco de imagens; para estudantes, links úteis.
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Um guia para fusões & aquisições e private equity

Um guia para fusões & aquisições e private equity

Referência absoluta — assim pode ser descrito o livro Avaliação de 
empresas: um guia para fusões & aquisições e private equity, que aborda 
de maneira abrangente os principais tópicos da área de gestão de valor, 
sob o ponto de vista brasileiro, utilizando uma linguagem acessível, capaz 
de desmistificar o tema.

Agora com Fernando Pereira ao lado de Roy Martelanc e Rodrigo Pasin, o 
livro traz dois novos capítulos que tratam da visão dos fundos de private 
equity sobre avaliação de empresas e do estudo de caso da Anhanguera 
Educacional, um grande sucesso no setor de private equity brasileiro.

Ideal para estudantes de graduação em administração e alunos de pós-
graduação voltada para finanças dominarem o tema avaliação de 
empresas, este livro também é um tratado sobre fusões & aquisições para 
empresários, executivos e analistas atualizarem e aprimorarem seus 
conhecimentos nessa atividade.

ROY MARTELANC

Doutor, mestre e administrador pela FEA/

USP e engenheiro pela Escola Politécnica 

da USP, Roy é professor de finanças da 

FEA/USP há vinte anos, onde leciona nos 

cursos de doutorado, mestrado e gradua-

ção. Atua em processos de compra e venda 

de empresas, na avaliação de empresas, na 

estruturação de empreendimentos e em 

perícias judiciais. É membro de conselhos 

de empresas e ONGs, além de autor de 

livros e de artigos publicados em revistas e 

congressos nacionais e internacionais.

Contato: rmartela@usp.br

 

RODRIGO MAIMONE PASIN

Mestre em finanças pela FEA/USP e admi-

nistrador pela FEARP/USP, Pasin é sócio da 

V2Finance, boutique de finanças corporati-

vas resultante da fusão entre a Value Con-

sultoria e a Viability & Partners. Avaliou mais 

de 200 empresas de grande e médio porte, 

nacionais e internacionais, e participou de 

mais de 25 transações que totalizaram mon-

tantes superiores a US$ 1,2 bilhão. É pro-

fessor da FIA (Fundação Instituto de Admi-

nistração) e autor de artigos publicados em 

revistas, congressos e jornais.

Contato: rodrigo@v2finance.com.br /  

rpasin@uol.com.br

FERNANDO ALDEMUNDO PEREIRA

Engenheiro de produção pela Escola Poli-

técnica de São Paulo e diretor da divisão de 

Private Equity do Pátria Investimentos, onde 

é responsável pela área de Fusões & Aquisi-

ções, Fernando atua há oito anos em Pri-

vate Equity e Fusões & Aquisições, já con-

cluiu mais de 35 transações e analisou mais 

de 600 empresas. É professor da FIA (Fun-

dação Instituto de Administração).

Contato: aldemundo@uol.com.br

Escrito por profissionais com sólida formação 
acadêmica e grande experiência de mer-
cado, este livro apresenta a teoria e a prática 
da análise financeira de empresas aplicadas 
à negociação de fusões & aquisições, com 
destaque para:

•  Fluxo de caixa descontado

•  Casos reais de avaliação de empresas

•  Como ser bem-sucedido em fusões e 
aquisições

•  Geração de sinergias em transações 

•  Inflação, câmbio e valor das empresas

•  Custo de capital (próprio e de terceiros)

•  Risco Brasil 

•  Valor patrimonial

•  Múltiplos de mercado e de transações

•  Como fazer avaliações por múltiplos 

•  Múltiplos nacionais e internacionais

•  Valor de controle 

•  Valuation sob a ótica dos fundos de 
private equity

•  Aquisições alavancadas

•  Retorno das empresas com fundos  
em IPOs

•  Manutenção do controle acionário x 
crescimento e geração de valor

•  Negociação de compra e venda de 
empresas: preço não é tudo

•  Caso Anhanguera Educacional: a tese 
de investimento

•  Pirâmide do valor

•  Importância de uma assessoria 
profissional

Informações adicionais no site:
www.avaliacaodeempresas.com.br
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2a edição

AVALIAÇÃOdeempresas
2a edição

No acirrado ambiente de negócios, a capacidade de estimar 
corretamente o valor dos ativos de uma empresa é fundamental 
tanto para estrategistas internos de uma organização como para 
profissionais externos. E é por isso que esta obra de Aswath 
Damodaran — um dos nomes mais conceituados da área — é 
essencial: ao apresentar a avaliação de empresas sob o ponto de 
vista desses dois profissionais, ele explora todos os aspectos que 
envolvem a avaliação. 

Juntando a teoria e a prática de maneira clara e didática e par-
tindo de uma abordagem completa mas nem por isso complicada, 
a obra oferece exemplos reais e atuais de empresas de diversos 
países, inclusive do Brasil, e trata de questões que raramente 
são abordadas em outros livros, como as chamadas “questões 
mal resolvidas” na avaliação de empresas, que englobam tópicos 
como valor de controle, sinergia, transparência e consequências 
da baixa liquidez. Além disso, sua estrutura inteligente e intuitiva 
permite que o leitor identifique o modelo de avaliação mais ade-
quado a cada negócio.

Com coordenação técnica da renomada jornalista Mara Luquet, 
Avaliação de empresas, ao oferecer respostas detalhadas, lógicas 
e sensatas do que precisa ser feito para se obter uma avaliação 
sem erros, é a obra que faltava para profissionais e estudantes 
que querem se especializar nessa área.

AVALIAÇÃO
deempresas

2a edição
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McKinsey & Company, Inc.
Tom Copeland • Tim Koller • Jack Murrin

“A clareza e a abrangência
do livro fazem dele um dos melhores

guias práticos da avaliação.”
– FINANCIAL TIMES

Totalmente
atualizado, mais 
de 200 mil cópias 

vendidas em 
todo o mundo!

Eleito por financistas de todo o mundo como o melhor de seu gênero, Avaliação de Empresas –
 Valuation oferece inspiração crucial quanto à mensuração, gestão e maximização do valor 

das empresas. Esta terceira edição foi amplamente atualizada e expandida para refletir a conjun-
tura empresarial da volátil economia globalizada e para proporcionar meios altamente eficazes 
para que administradores de todos os níveis agreguem valor para suas empresas.

Além de estudos de caso inéditos, esta edição inclui um estudo aprofundado das “ponto.coms,” 
de empresas cíclicas e de organizações de mercados emergentes, além de instruções detalhadas 
sobre como impulsionar a criação de valor e aplicar opções realistas à avaliação de empresas. 
Aqui se encontram orientações especializadas em que os profissionais e estudantes de adminis-
tração e investimentos vieram a confiar, inclusive:

•  Importante capítulo do livro dedicado a insights a respeito das vantagens estratégicas da value 
based management (administração baseada em valor – VBM).

•  Estratégias para avaliaçõe s multidivisionais e avaliação para fins de reestruturação corporativa, 
fusões e aquisições.

•  Comparações internacionais do custo do capital, diferenças entre procedimentos contábeis e 
a maneira como a avaliação funciona em diferentes países.

•  Estudos de caso reais e detalhados que mostram como aplicar as técnicas e os princípios da 
avaliação.

Este livro atual e respeitado sobre avaliação de empresas permite enfrentar, com muito mais 
confiança e com melhores estratégias, as encruzilhadas em que se encontram a estratégia em-
presarial e as finanças.

McKINSEY & COMPANY, INC. é uma das principais empresas internacionais de consultoria empresarial. 
Fundada em 1926, assessora as empresas líderes em todo o mundo em questões estratégicas, organiza-
cionais e operacionais e em áreas especializadas como finanças, tecnologia da informação e Internet, 
pesquisa e desenvolvimento, vendas, marketing, manufatura e distribuição.

TOM COPELAND foi sócio e co-líder da área de finanças corporativas da McKinsey & Company, Inc. e 
professor de finanças da UCLA´s Anderson School of Management.

TIM KOLLER é sócio e co-líder da área de finanças e estratégia corporativas da McKinsey & Company, 
Inc. Especializa-se em reestruturação, fusões e aquisições e estratégia corporativa.

JACK MURRIN foi sócio e co-líder da área de finanças corporativas da McKinsey & Company, Inc. Ocupou 
também altas posições executivas em grandes instituições financeiras.
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AvAliAção dE 
EmprEsAs
Um guia para fusões & 
aquisições e private equity
Roy Martelanc, Rodrigo Pasin 
e Fernando Pereira

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-371-2
320 páginas

Referência absoluta, Avaliação de empresas: um guia para 
fusões & aquisições e private equity abrange os principais tópi-
cos da área de gestão de valor pelo ponto de vista brasileiro e 
por meio de uma linguagem simples e acessível.

Esta edição traz Fernando Pereira ao lado de Martelanc e Pa-
sin e conta com dois novos capítulos: um sobre a visão dos 
fundos de private equity sobre avaliação de empresas e outro 
sobre o estudo de caso da Anhanguera Educacional – um dos 
casos de maior sucesso da história brasileira do setor de pri-
vate equity. Obra indispensável para estudantes de graduação 
em administração e alunos de pós-graduação voltada para fi-
nanças, é referência sobre fusões e aquisições para empresá-
rios, executivos e analistas.

Para professores: apresentações em PowerPoint e banco de ima-
gens. Para estudantes: links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Avaliação de empresas: uma introdução; 2. 
Avaliação pelo método do fluxo de caixa descontado; 3. Um caso real; 
4. Fusões e aquisições: sinergia e criação de valor; 5. Inflação, câmbio 
e valor; 6. Custo de capital e taxa de desconto; 7. O risco Brasil; 8. O 
valor patrimonial das empresas; 9. Avaliação relativa ou por múltiplos; 
10. O valor do controle; 11. Avaliação de empresas: a visão dos fundos 
de private equity; 12. Estudo de caso: Anhanguera Educacional S.A.; 
13. A pirâmide do valor; Conclusão; Índice; Sobre os autores.

AvAliAção dE 
EmprEsAs, 
2a edição
Aswath Damodaran

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-105-3
480 páginas

No acirrado mundo dos negócios de hoje, a habilidade de apre-
çar os ativos de uma empresa – tangíveis ou intangíveis – é 
essencial para uma grande variedade de profissionais, este-
jam eles dentro ou fora dessa empresa. Este novo livro de 
Aswath Damodaran apresenta a análise do ponto de vista tan-
to do estrategista corporativo interno quanto do profissional 
externo, detalhando modelos e técnicas para avaliar um negó-
cio e explicando sua aplicação na operação ou na aquisição de 
um negócio.

A obra explora todos os aspectos da avaliação, dos fundamen-
tos de estimar fluxos de caixa e taxas de desconto aos princí-
pios do uso de múltiplos. Além disso, também trata de 
questões geralmente problemáticas na avaliação: o valor do 
controle e da sinergia; como lidar com o caixa; e questões não 
operacionais, entre outras. Trata-se de leitura indicada para 
gestores e investidores que buscam as respostas mais deta-
lhadas, lógicas e sensatas sobre o que é necessário para fa-
zer uma avaliação acertada.

SUMÁRIO: Parte I – Avaliação por fluxo de caixa descontado; Capítulos: 
1. Introdução à avaliação; 2. Estimando taxas de desconto; 3. Como 
medir fluxos de caixa; 4. Como prever fluxos de caixa; 5. Modelos de 
fluxo de caixa descontado para o patrimônio líquido; 6. Modelos de 
avaliação da empresa; Parte II – Avaliação relativa; Capítulos: 7. Avalia-
ção relativa: primeiros princípios; 8. Múltiplos de patrimônio líquido; 9. 
Múltiplos de valor da empresa; Parte III – Questões mal resolvidas na 
avaliação de empresas; Capítulos: 10. Caixas, investimentos em parti-
cipações societárias e outros ativos; 11. Opções de compra de ações 
e compensações a funcionários; 12. Valor dos intangíveis; 13. Valor do 
controle; 14. Valor da liquidez; 15. Valor da sinergia; 16. Valor da trans-
parência; 17. Custo de dificuldades financeiras; 18. Considerações fi-
nais; Índice.

AvAliAção dE 
EmprEsAs – vAlUAtion
calculando e gerenciando 
o valor das empresas,  
3a edição
Tom Copeland, Tim Koller e 
Jack Murrin

Copyright: 2002
ISBN: 978-85-346-1361-3
516 páginas

O texto contém informações práticas e objetivas de técnicas e 
métodos de avaliação do valor das empresas utilizados pela 
McKinsey para vários ramos de negócio. Inclui comparações 
internacionais do custo do investimento de gestão e como as 
avaliações funcionam em diversos países, mostrando aplica-
ções com resultados analisados. É considerado o principal 
manual de avaliação de empresas em todo o mundo.

SUMÁRIO: Parte I – O valor de uma empresa e a missão do administra-
dor; Capítulos: 1. Por que valorizar o valor?; 2. O administrador de valor; 
3. Princípios fundamentais da criação de valor; 4. A mania das medi-
das: como sobreviver à tempestade de medidas de valor; 5. O caixa é 
o que interessa; 6. Fazendo acontecer o valor; 7. Fusões, aquisições e 
joint ventures; Parte II – Avaliação pelo fluxo de caixa: um guia prático; 
Capítulos: 8. Estruturas de avaliação; 9. Análise do desempenho histó-
rico; 10. Estimativa do custo do capital; 11. Previsão do desempenho; 
12. Estimativa do valor contínuo; 13. Cálculo e interpretação dos resul-
tados; Parte III – Aplicação da avaliação de empresas; Capítulos: 14. 
Avaliação de múltiplas empresas; 15. Avaliação das empresas ponto.
com; 16. Avaliação de empresas cíclicas; 17. Avaliação de subsidiárias 
estrangeiras; 18. Avaliação de empresas fora dos Estados Unidos; 19. 
Avaliação de empresas em mercados emergentes; 20. Uso de métodos 
de precificação de opções para avaliar a flexibilidade; 21. Avaliação de 
bancos; 22. Avaliação de companhias de seguros; Apêndice: Mais so-
bre o modelo pelo valor presente ajustado; Índice analítico.
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contAbilidAdE & 
finAnçAs pArA não 
EspEciAlistAs, 
3a edição
Hong Yuh Ching, Fernando 
Marques e Lucilene Prado

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-808-3
352 páginas

A contabilidade costuma ser chamada de linguagem dos negó-
cios e, quanto melhor o leitor entender essa linguagem, melho-
res serão suas decisões. Esta 3a edição de Contabilidade & 
finanças para não especialistas ajuda o leitor nessa tarefa. Total-
mente atualizada de acordo com as Leis 11.638/2007 e 
11.941/2009, a obra traz um capítulo adicional no qual é abor-
dada a demonstração de valor acionado, cuja finalidade é atender 
às necessidades relativas a informações sobre a riqueza gerada 
e a forma de sua distribuição em cada empresa. Indicado para 
executivos que necessitam de um guia para solucionar proble-
mas práticos de contabilidade e finanças, este livro também pode 
ser usado por pequenos empreendedores, profissionais liberais 
e estudantes de pós-graduação e MBA que necessitem saber um 
pouco mais sobre o tema.

Para professores: galeria de imagens, apresentações em PowerPoint 
e solução de exercícios selecionados. Para estudantes: planilha de 
planejamento financeiro completo.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Compreendendo as demonstrações financeiras; Ca-
pítulos: 1. A contabilidade e as demonstrações financeiras; 2. O Balan-
ço Patrimonial; 3. A Demonstração de Resultados; 4. A Demonstração 
do Fluxo de Caixa; 5. Demonstração de Valor Adicionado (DVA); 6. Aná-
lise das demonstrações financeiras; 7. Aspectos tributários; Parte II – 
Instrumentos de análise e tomada de decisão; Capítulos: 8. 
Administração do caixa e do capital de giro; 9. Custos para tomada de 
decisão; 10. Planejamento financeiro; 11. Avaliação de investimentos; 
Parte III – Fundamentos de finanças; Capítulos: 12. Os modelos de 
avaliação de negócios; 13. Governança corporativa e desempenho em-
presarial; Referências; Índice.

contabilidade&finanças

ISBN 978-85-7605-808-3
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www.pearson.com.br/hong
O site de apoio do livro oferece: para professores, soluções 
de exercícios selecionados, apresentações em PowerPoint e 
banco de imagens; para estudantes, planilha de planejamento 
financeiro completo.

Totalmente atualizada, a terceira edição de Contabilidade & 
finanças para não especialistas mantém a característica básica 
do livro: fornecer, de modo prático e direto, todo o conteúdo 
necessário ao leitor que não possui conhecimento na área de 
ciências contábeis.

Entre as modificações mais importantes desta edição, destacam- 
-se as introduzidas pelas leis 11.638/07 e 11.941/09 a fim de 
atender às novas normas contábeis. Outra grande mudança 
é a inclusão de um capítulo sobre a demonstração de valor 
adicionado (DVA), que, além de mostrar como esse documento 
é elaborado, apresenta outras informações importantes para o 
correto entendimento do leitor sobre o tema.

Voltada para não especialistas na área, esta obra serve também 
como guia de contabilidade e finanças para executivos, pequenos 
empreendedores e profissionais liberais, além de ser ideal para 
estudantes de pós-graduação e MBA.

9788576058083_contabilidade_hong_3a_prova.indd   1 19/04/2013   15:20:52

ISBN 978-85-7605-507-5

www.pearson.com.br/muller
O site de apoio oferece apresentações em PowerPoint 
para os professores e exercícios para os alunos.
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EDIÇÃO ATUALIZADA conforme
  as Leis n. 11.638/2007 e  11.941/2009.

contabilidade
básica fundamentos

essenciais
Aderbal Nicolas Müller

A
derbal N

icolas M
üller

contabilidade
básica fundamentos

essenciais

Mais uma excelente obra do professor Aderbal Nicolas Müller que certamente irá 
enriquecer o ensino da contabilidade no Brasil.

Alexandre Assaf  Neto,
professor livre-docente da USP/Ribeirão Preto

Esta obra resume o que imprescindível se faz para entender as bases da informação, 
podendo ser considerada uma porta de entrada para o grande edifício cultural da 
ciência da Contabilidade, a partir dos rudimentos dos registros e das demonstrações.

Antônio Lopes de Sá,
presidente da Associação Científica Internacional de Contabilidade e Economia

No cenário atual, em que a ciência contábil adquire cada vez maior importância, 
Contabilidade básica tem como objetivo colaborar para a formação de profissionais 
hábeis, apresentando o que há de mais importante para a compreensão e o domínio 
da disciplina.

Com uma linguagem objetiva, livre de quaisquer excessos, o livro oferece ao estudante 
o que é realmente fundamental, privilegiando a apresentação clara e bem ilustrada 
dos conceitos e complementando-a com casos práticos que facilitam o aprendizado.

Indicado para estudantes de economia e administração, Contabilidade básica é 
também uma importante obra de consulta para profissionais das áreas jurídicas 
tributária e societária, bem como para aqueles que atuam na área financeira.

contabilidade básica
fundamentos essenciais

9788576055075_Muller_2a_prova.indd   1 13/04/2012   08:51:20

contAbilidAdE 
básicA 
fundamentos essenciais
Aderbal Nicolas Müller

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-507-5
128 páginas

Neste livro, são considerados os aspectos básicos e funda-
mentais da contabilidade organizacional, dando ênfase a ba-
ses conceituais, teóricas e práticas. Trata-se de uma obra 
prática, fugindo da tradicional metodologia norte-americana 
patrimonialista.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
exercícios.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Introdução: Conceitos preliminares; Capítulos: 1. Conceitos 
básicos; 2. O patrimônio: conceitos e classificações; 3. A apuração dos 
resultados; 4. Contas a receber; 5. Imobilizado; 6. Investimentos; 7. 
Diferido; 8. Passivo exigível; 9. Patrimônio líquido; Uma palavra final; 
Referências; Sobre o autor.

EDIÇÃO ATUALIZADA CONFORME AS LEIS 
N. 11.638/2007 E 11.941/2009

Esta nova edição totalmente revisada e ampliada de Custos: 
análise e gestão mantém a linguagem acessível e a didática 
única, repleta de exemplos e exercícios, que fizeram da obra 
uma referência. Além disso, traz dois novos capítulos — um 
sobre ética na apuração dos custos e outro sobre custos que 
ocorrem fora do ambiente de produção —, mantendo o livro 
atualizado com as discussões mais recentes da área. 
Indicado para estudantes de ciências contábeis, administração e 
economia, Custos: análise e gestão é também indispensável na 
biblioteca de gestores que, para tomarem decisão, precisam lidar 
com tópicos como apuração de resultados e avaliação de estoques.

www.pearson.com.br/megliorini
O site de apoio oferece para os professores: manual de solução 
dos exercícios propostos e apresentações em PowerPoint.
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cUstos 
Análise e gestão, 
3a edição
Evandir Megliorini

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-7605-964-6
304 páginas

Existem várias razões que tornam Custos: análise e gestão, de 
Evandir Megliorini, um sucesso, principalmente sua estrutura 
didática e a clareza do texto. O grande destaque da obra é o 
enfoque gerencial, que expande sua aplicação para cursos de 
administração e gestão, além, é claro, de ciências contábeis. 
Não bastasse isso, o livro ainda vai além dos aspectos técni-
cos e teóricos do tema ao abordar com maestria a prática da 
contabilidade de custos no cotidiano gerencial.

Esta 3a edição foi detalhadamente revista e ampliada. Entre os 
acréscimos, pode-se destacar a ênfase na gestão de custos 
fora do ambiente da produção, o enfoque apurado sobre o 
custeio ABC e a inclusão de exercícios resolvidos, passo a 
passo, ao final dos capítulos. Além disso, há dois novos capí-
tulos: “Ética” e “Custos fora do ambiente de produção”.

Tudo isso faz da 3a edição de Custos: análise e gestão uma 
obra única para alunos de administração, ciências contábeis, 
contabilidade, engenharia de produção, gestão de processos e 
gestão financeira.

Para professores: manual do professor e apresentações em Power-
Point.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Bases para o conhecimento de custos; 2. Cus-
teio por absorção; 3. Custeio variável; 4. Custeio ABC (activity-based 
costing); 5. Custo-padrão; 6. Custos em empresas comerciais e presta-
doras de serviços; 7. Formação do preço de venda; 8. Ética; 9. Custos 
fora do ambiente de produção; Respostas dos exercícios propostos.
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www.pearson.com.br/stark
O site de apoio oferece, para professores, apresentações em Power Point 
e soluções dos exercícios. Para estudantes, estudo de caso, apêndices e 
glossários.

CONTABILIDADE
CUSTOS CONTABILIDADE de C

U
S

T
O

S

A contabilidade de custos tem representado um papel cada vez mais vital nas es-
tratégias de sobrevivência das organizações, servindo não apenas como recurso 
para a contenção de despesas, mas também como ferramenta de análise de de-
cisões gerenciais.

Baseado em estudos que refletem a realidade brasileira, este livro aborda os as-
pectos mais importantes para desenvolver uma contabilidade de custos moderna 
e eficaz, cobrindo todos os tópicos indispensáveis para o ensino da disciplina. 

O texto oferece uma ampla cobertura de tópicos contemporâneos, como medidas 
não financeiras de desempenho e usos estratégicos da análise de custos, e con-
centra seu foco na adição de valor para o cliente.

Além disso, o livro estimula o uso da contabilidade de custos como instrumento 
gerencial e apresenta os conceitos, instrumentos e casos práticos necessários 
para uma gestão lucrativa do negócio.

Livro-texto para as disciplinas de contabilidade de custos e gestão de custos dos 
cursos de ciências contábeis, administração de empresas, economia e engenharia 
de produção, é também um guia essencial para gestores empresariais.

José Antonio Stark Ferreira é mestre (PUC-RJ) e doutor (FGV-RJ) em finanças. 
Consultor empresarial, é professor dos cursos de pós-graduação da FGV-RJ, co-
ordenador dos cursos de graduação e de pós-graduação em administração de 
empresas da Universidade Católica de Petrópolis e autor do livro Finanças corpo-
rativas: conceitos e aplicações, também publicado pela Pearson.
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contAbilidAdE dE 
cUstos
José Antonio Stark

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-118-3
400 páginas

Este livro é destinado a estudantes e profissionais que preci-
sam se aprofundar na gestão de custos e necessitam de um 
roteiro, didaticamente apresentado, dos conceitos e aplicações 
da contabilidade de custos, incluindo as ferramentas requeri-
das para o custeio de produtos industrializados. Recomendado 
para o curso de ciências contábeis, nas disciplinas de gestão 
de custos e contabilidade de custos.

Para professores: respostas dos exercícios. Para estudantes: estu-
do de caso, tópicos especiais e anexos.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Fundamentos da contabilidade de custos; Capítu-
los: 1. Histórico da contabilidade de custos e dos métodos de custeio; 
2. Conceitos básicos de custos e noções de produção; 3. Classificação 
dos custos; Parte II – Determinação dos custos de produção; Capítulos: 
4. Alocação dos custos indiretos de fabricação; 5. Gastos gerais de 
fabricação, centros de custo e custo de material; 6. Custo de pessoal; 
Parte III – Sistemas e métodos de custeio; Capítulos: 7. Custeio por 
absorção; 8. Custeio direto ou variável; 9. Custeio ABC (Activity Based 
Costing); 10. Método das unidades de esforço de produção (UEPs); 11. 
Método da contabilidade de ganhos; 12. Método de custeio por proces-
so; 13. Outros sistemas de custeio; Parte IV – Gestão do custo dos 
produtos vendidos; Capítulos: 14. Custo de oportunidade; 15. Resulta-
do na venda de produtos; 16. Gestão do sistema de custos; 17. Implan-
tação de um sistema de custos ABC; 18. Sistema de custos: estudo de 
caso; Parte V – Tópicos especiais; Anexos.

Em seus dois volumes, este livro tem como ponto central mos-
trar de que maneira a contabilidade de custos ajuda os admi-
nistradores a tomar decisões mais acertadas para sua 
organização e apresenta a disciplina como uma ferramenta 
gerencial para a estratégia empresarial e sua implementação.

Para professores: manual do professor e apresentações em Power-
Point.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIOS: Volume I – Parte I – Fundamentos de contabilidade de cus-
tos; Capítulos: 1. O papel do contador na organização; 2. Uma introdu-
ção aos termos e propósitos de custos; 3. Análise de custo-volume-lucro; 
4. Custeio por ordem de produção; 5. Custeio e gestão baseados em 
atividade; Parte II – Ferramentas para o planejamento e o controle; Ca-
pítulos: 6. Orçamento geral e contabilidade por responsabilidade; 7. 
Orçamentos flexíveis, variações e controle gerencial I; 8. Orçamentos 
flexíveis, variações e controle gerencial II; 9. Custeio de estoques e 
análise de capacidade; Parte III – Informações de custos para deci-
sões; Capítulos: 10. Determinando o comportamento dos custos; 11. 
Tomadas de decisão e informações relevantes; 12. Decisões de preci-
ficação e gestão dos custos; Parte IV – Alocação de custos e receitas; 
Capítulos: 13. Estratégia, balanced scorecard e análise estratégica da 
rentabilidade; 14. Custeio por processo; Anexo A; Glossário; Índice.

Volume II – Parte I – Alocação de custos e receitas; Capítulos: 1. Aloca-
ção de custos, análise da lucratividade do cliente e análise da variação 
nas vendas; 2. Apropriação de custos do departamento de apoio, cus-
tos comuns e receitas; 3. Apropriação de custos: produtos conjuntos e 
subprodutos; Parte II – Qualidade e JIT; Capítulos: 4. Sucata, retrabalho 
e refugos; 5. Qualidade, tempo e a teoria das restrições; 6. Gestão do 
estoque, JIT e custeio retrocedido; Parte III – Decisões (...)

ISBN 978-85-87918-40-6

www.pearson.com.br/horngren
O site de apoio oferece material adicional para professores e alunos.
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Estudar contabilidade de custos é um dos melhores investimentos que qualquer 
aluno pode fazer, porque o sucesso de uma organização — da menor loja à maior 
corporação multinacional — depende do uso de conceitos e práticas dessa disciplina.
 
Tendo em vista esse enfoque, Contabilidade de Custos, volume 1, escrito por três 
grandes nomes em matéria de contabilidade — Horngren e Foster, ambos da 
Universidade de Stanford, e Datar, da Universidade de Harvard —, tem como ponto 
central mostrar de que maneira a contabilidade de custos ajuda os administradores 
a tomar decisões mais acertadas para sua organização.

Com a fi nalidade de tornar o aprendizado prático e mais versátil, esta edição apre-
senta alguns aspectos especiais:

  Ênfase intensa nos usos gerenciais de informações sobre custos.

  Clareza e fácil compreensão do texto.

  Excelente equilíbrio ao integrar tópicos atuais com conteúdo já consolidado.

  Ampla utilização de exemplos do mundo real nos quadros “Conceitos em Ação” 
e “Pesquisas de Práticas Empresariais”.

  Possibilidade de estudar os capítulos em sequências diferentes.

  Material de trabalho dividido em quatro seções: perguntas, exercícios, proble-
mas e problemas para aprendizagem em grupo.

Com apresentações simplifi cadas em todos os capítulos, bem como explicações 
mais claras, este livro torna a contabilidade de custos uma ferramenta gerencial 
imprescindível para a estratégia das empresas.
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ISBN 978-85-87918-95-6

www.pearson.com.br/horngren
O site de apoio oferece material adicional para professores e alunos.
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Estudar contabilidade de custos é um dos melhores investimentos que qualquer 
aluno pode fazer, porque o sucesso de uma organização — da menor loja à maior 
corporação multinacional — depende do uso de conceitos e práticas dessa disciplina.
 
Tendo em vista esse enfoque, Contabilidade de Custos, volume 2, escrito por três 
grandes nomes em matéria de contabilidade — Horngren e Foster, ambos da 
Universidade de Stanford, e Datar, da Universidade de Harvard —, tem como ponto 
central mostrar de que maneira a contabilidade de custos ajuda os administradores 
a tomar decisões mais acertadas para sua organização.

Com a finalidade de tornar o aprendizado prático e mais versátil, Contabilidade de 
Custos, volume 2, apresenta alguns aspectos peculiares nesta edição:

  Ênfase especialmente forte nos usos gerenciais de informações sobre custos.

  Clareza e fácil compreensão do texto.

  Excelente equilíbrio em integrar tópicos modernos com conteúdo existente.

  Ênfase nos aspectos do comportamento humano.

  Ampla utilização de exemplos do mundo real nos quadros “Conceitos em Ação” 
e “Pesquisas de Práticas Empresariais”.

  Possibilidade de ensinar os capítulos em sequências diferentes.

  Material de trabalho dividido em quatro seções: perguntas, exercícios, proble-
mas e problemas para aprendizagem em grupo.

Visando simplificar as apresentações em todos os capítulos, bem como fornecer 
melhores e mais claras explicações, este livro torna a contabilidade de custos uma 
ferramenta gerencial imprescindível para a estratégia empresarial.
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contAbilidAdE dE 
cUstos, 11a edição
Charles T. Horngren, Srikant 
M. Datar e George Foster 

Volume I
Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-40-6
544 páginas

Volume II
Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-95-6
328 páginas

ISBN 978-85-7605-048-3
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www.pearson.com.br/hong
Site de apoio com apresentações em 
PowerPoint  e manual de solução para os 
professores. 
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Contabilidade gerencial: novas práticas contábeis para a 
gestão de negócios se apresenta como uma oportunidade 
indispensável de se obter informações necessárias para 
enfrentar os desafios decorrentes da modernidade e da 
constante mudança do cenário econômico — fatores 
com os quais todas as organizações atualmente estão 
envolvidas. É um livro inovador no mercado brasileiro 
porque aborda assuntos essenciais, como cadeia 
de valor, formação de preços, gestão do negócio e 
sistemas de mensuração de desempenho, informações 
necessárias para que os gestores alcancem tanto seus 
objetivos estratégicos e táticos quanto operacionais. Para 
isso, o livro traz um capítulo específico sobre formação 
de preços e outro sobre modelo prático de gestão de 
negócios, além de estudar vários casos ilustrativos da 
realidade brasileira. 

Leitura ideal para estudantes de graduação dos cursos 
de administração, economia e ciências contábeis, é 
indicado também para profissionais dos diversos campos 
da adminis-tração, além de se mostrar bastante eficiente 
em cursos de pós-graduação e MBA executivo.
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contAbilidAdE 
gErEnciAl
novas práticas contábeis 
para a gestão de negócios
Hong Yuh Ching

Copyright: 2006
ISBN: 978-85-7605-048-3
320 páginas

Contabilidade gerencial aborda aspectos que até então não 
haviam merecido o devido destaque nos livros da área, como 
cadeia de valor, formação de preços, gestão de negócios e 
sistemas de mensuração de desempenho. Destinado a estu-
dantes de graduação dos cursos de administração, economia 
e ciências contábeis, assim como a profissionais dos diversos 
campos da administração, é também muito eficiente para cursos 
de pós-graduação e MBA executivo.

Para professores: manual de solução e apresentações em Power-
Point.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I. Fundamentos da contabilidade gerencial; Capítulos: 
1. Entendendo a contabilidade gerencial e o uso de medidas não finan-
ceiras; 2. Conceito de cadeia de valor e o foco em processos e ativida-
des; Parte II. Gestão de custos e preço; Capítulos: 3. Conceitos de 
custos e sistemas de custeio; 4. Sistemas tradicionais de custo; 5. 
Sistema de custeio baseado em atividades (ABC); 6. Custos e forma-
ção de preços; 7. Gestão baseada em atividades ABM; 8. Usando orça-
mento para planejar os resultados; Parte III. Ferramentas de 
planejamento e controle; Capítulos: 9. Gestão de negócios; 10. Siste-
mas de mensuração de desempenho; 11. Uma proposta de um novo 
modelo de mensuração de desempenho; 12. Aplicação prática do mo-
delo em uma empresa brasileira; Bibliografia; Índice remissivo.

consUltE o sUmário complEto Em nosso sitE
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introdUção à 
EconomiA
princípios e ferramentas
Arthur O’Sullivan, Steven M. 
Sheffrin e Marislei Nishijima

Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-84-0
488 páginas

Em seus 17 capítulos, Introdução à economia trata de ques-
tões-chave da área em uma espécie de ritual de iniciação do 
aluno nesses assuntos. O livro também torna os estudantes, 
sem perceber, íntimos da economia, graças à ligação entre a 
teoria e a prática, por meio da qual aprendem a utilizá-la no dia 
a dia.

Para professores: manual de soluções (em inglês) e apresentações 
em PowerPoint. Para estudantes: exercícios autocorrigíveis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Princípios econômicos; 2. Oferta, demanda e 
equilíbrio de mercado; 3. Elasticidade: uma medida de capacidade de 
resposta; 4. Produção e custo; 5. Concorrência perfeita: curto e longo 
prazos; 6. Monopólio; 7. Concorrência monopolista, oligopólio e política 
antitruste; 8. Bens públicos, externalidades e informação assimétrica; 
9. O mercado de trabalho; 10. Medindo a produção e a renda de uma 
nação; 11. Desemprego e inflação; 12. Por que a economia cresce?; 13. 
Demanda e oferta agregadas; 14. Economia keynesiana e política fiscal; 
15. Moeda, sistema bancário e o Banco Central; 16. Política monetária 
e inflação; 17. Comércio internacional e finanças; Glossário; Índice.

ISBN 978-85-7605-366-8

www.pearson.com.br/mendes
O site de apoio do livro oferece: para professores, manual de soluções e 
apresentações em PowerPoint; para estudantes, links úteis.
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FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES

JUDAS TADEU GRASSI MENDES

2a EDIÇÃO

A nova edição de Economia: fundamentos e aplicações une o melhor de dois mundos: 

mantém a estrutura didática da obra – que aborda, por meio de uma linguagem clara 

e acessível, aspectos da micro e da macroeconomia sob o ponto de vista brasileiro – e 

traz uma nova roupagem, mais moderna, que destaca elementos fundamentais, como 

objetivos de aprendizagem, resumos e atividades de fixação, contribuindo diretamente 

para o entendimento teórico do estudante.

Essas características são reforçadas pela maneira como o livro está estruturado – ele 

tem início com um capítulo dedicado aos conceitos básicos de economia; em seguida, 

trata dos vários aspectos ligados à microeconomia; depois, aborda a macroeconomia, 

explicando as relações entre as variáveis econômicas e suas consequências para as 

decisões empresariais; e, por último, abre espaço para questões mais genéricas de 

âmbito nacional e mundial, finalizando com um capítulo sobre o direito e a economia.

Por todos esses aspectos, Economia: fundamentos e aplicações é ideal para estudantes 

de graduação em economia, administração e ciências contábeis, bem como para 

alunos de MBA e cursos de especialização.
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EconomiA
fundamentos e aplicações, 
2a edição
Judas Tadeu Grassi Mendes

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-366-8
256 páginas

Ferramenta indispensável para o desenvolvimento da capaci-
dade de análise de fatores que influenciam o sucesso de uma 
empresa, Economia: fundamentos e aplicações apresenta as 
variáveis econômicas internas e externas à organização que 
interferem em seus resultados. Com um design totalmente 
renovado, esta 2a edição aborda os principais temas relaciona-
dos tanto à micro quanto à macroeconomia e destaca impor-
tantes elementos para o processo de ensino/aprendizagem, 
exemplificados pelos objetivos de aprendizagem, pelo quadro 
de revisão e pelas atividades de fixação que compõem cada 
capítulo.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções. Para estudantes: links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulo: 1. Conceitos básicos em economia; Parte I – Micro-
economia; Capítulos: 2. Demanda de bens e serviços; 3. Elasticidade: 
uma medida de resposta; 4. Produção, custos e lucro; 5. Oferta de 
bens e serviços; 6. Análise de mercado; Parte II – Macroeconomia; 
Capítulos: 7. Fundamentos da macroeconomia; 8. Política fiscal; 9. Po-
lítica monetária; 10. Política cambial; Parte III – Economia mundial e 
brasileira; Capítulos: 11. Mundo: tendências e desafios; 12. Brasil: 
economia e sociedade; 13. Direito e economia; Glossário; Sugestões 
de bibliografia; Índice.

ISBN 978-85-7605-082-7

www.pearson.com.br/mochon
O site de apoio oferece para professores, apresentações em PowerPoint; para 
estudantes, estudos de caso sobre a economia brasileira. 
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Por que aos primeiros sinais de elevação da inflação o Banco Central cogita 
um aumento na taxa de juros? Por que a carga tributária brasileira é tão ele-
vada? Como melhorar o perfil da distribuição de renda e reduzir a pobreza 
no Brasil? Perguntas desse tipo, com as quais nos deparamos diariamente, 
podem ser respondidas se conhecermos os principais conceitos da teoria 
econômica. E mais: entender esses conceitos pode representar um diferen-
cial no mercado de trabalho.

Nesse sentido, Princípios de economia, do respeitado professor Francisco 
Mochón, é uma importante ferramenta, uma vez que apresenta toda a base da 
ciência econômica e trata tanto da micro como da macroeconomia, permitindo 
que os estudantes entendam o cerne das questões econômicas.

Ao longo de seus 19 capítulos, o livro expõe diversas figuras, tabelas, exercí-
cios e notas complementares que ajudam na compreensão e principalmente na 
fixação do conteúdo. Além disso, para tornar a discussão mais próxima da rea-
lidade brasileira, foram feitas várias adaptações pontuais e incluído um capítulo 
exclusivo sobre o Brasil, escrito pelo professor Rogério Mori, da FGV/EESP.

Com um texto claro e didático, esta obra se adapta às necessidades dos mais 
diversos cursos de introdução à economia e pode ser empregada, pelos lei-
tores em geral, como instrumento para uma grande vantagem nos negócios.

9788576050827_Mochon_2a_prova.indd   1 15/08/2012   12:11:22

princípios dE 
EconomiA
Francisco Mochón

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-082-7
352 páginas

Francisco Mochón, renomado acadêmico espanhol, apresenta 
Princípios de economia com o intuito de facilitar esse proces-
so. Com uma abordagem diferenciada – fruto da origem euro-
peia do autor –, Mochón introduz os principais conceitos de 
micro e macroeconomia de maneira didática e leve, ainda que 
profunda. Esta edição foi totalmente adaptada à realidade bra-
sileira, que não apenas contextualiza o aluno como também 
facilita a compreensão dos temas abordados. O Capítulo 19 é 
dedicado exclusivamente à economia brasileira. Além disso, 
ao final de cada capítulo são apresentados resumos e exercí-
cios, também para facilitar o aprendizado.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
aplicações sobre economia brasileira.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Conceitos fundamentais; 2. Oferta, demanda e 
mercado: aplicações; 3. Demanda, comportamento do consumidor e 
elasticidade; 4. A empresa: produção, custos e lucros; 5. Concorrência 
perfeita; 6. Mercados não competitivos; 7. Remuneração dos fatores: o 
mercado de trabalho; 8. As falhas do mercado e o papel do Estado na 
economia; 9. Conceitos básicos de macroeconomia; 10. O modelo  
keynesiano e a política fiscal; 11. Funções da moeda; 12. O Banco 
Central, o equilíbrio do mercado monetário e a política monetária; 13. 
O comércio internacional e o mercado de divisas; 14. A oferta agregada 
e a curva de Phillips: inflação e desemprego; 15. O modelo de oferta e 
demanda agregadas, a inflação e as políticas macroeconômicas; 16. 
Ciclos econômicos: flutuações da produção e do emprego; 17. Cresci-
mento econômico e desenvolvimento; 18. Desenvolvimento e pobreza; 
19. A economia brasileira em perspectiva.
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ISBN 978-85-88639-32-4

www.pearson.com.br/parkin
O site de apoio oferece: para professores, manual do professor (em inglês), galeria de 
imagens e apresentações em PowerPoint; para estudantes, exercícios de múltipla escolha, 
entrevistas adicionais com economistas internacionais e glossário do livro com os principais 
termos da área.
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PARKIN
ECONOMIA

8a EDIÇÃO

Este livro apresenta as ideias centrais da economia por meio de um texto claro e agradável, 

explicações detalhadas, exemplos do mundo real e adaptações à realidade brasileira. Seu 

objetivo é desenvolver o pensamento crítico e o entendimento teórico do estudante e 

ajudá-lo a aprofundar sua visão sobre como a economia funciona e como pode funcionar 

melhor.

Escrita pelo professor emérito Michael Parkin, Economia proporciona uma análise pro-

funda e completa das ciências econômicas, com o apoio de diversos recursos didáticos. 

Cada capítulo é introduzido por objetivos de aprendizado, uma situação do mundo real e 

uma breve apresentação. A seção “Leitura das entrelinhas” analisa um artigo de jornal ou 

um site da Internet; dentro dela, “Você decide” convida os estudantes a discutir políticas 

públicas e “Pensamento crítico” propõe questões sobre o artigo analisado. As ilustrações 

foram desenvolvidas de modo a mostrar o status da ação econômica e atender às necessi-

dades de estudo e revisão. Cada capítulo apresenta ainda um resumo conciso e exercícios 

baseados em notícias reais. 

Esta edição brasileira inclui, ao longo dos capítulos, os estudos de caso “Cenário brasileiro” 

e os artigos “Contexto brasileiro”, que abordam pela nossa perspectiva os assuntos estuda-

dos. Além disso, a seção “Ponto de vista econômico – personalidade brasileira” traz entre-

vistas com economistas brasileiros, para aproximar a teoria da realidade do estudante.

Uma sólida base teórica reforçada por elementos do dia a dia, exercícios para revisão, 

entrevistas e atividades na Internet fazem desta obra uma referência ideal para estudantes 

de economia, administração e ciências contábeis.
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www.prenhall.com/academia_br

O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações em

PowerPoint; para estudantes, links úteis e textos complementares.

Sem título, Renato Pagnano,

2001. Acrílica sobre tela,

1,20 × 1,50m.

econom
ia

brasileira

Idealizados para o universitário brasileiro, os livros da Academia Pearson se diferenciam
de tudo o que está disponível no mercado: são claros, sem perder o rigor teórico;
são atuais, sem deixar de lado os aspectos tradicionais. Essas características são
intensificadas pelos seguintes elementos didáticos:

indicam os objetivos do capítulo e direcionam a leitura.

apresentam situações reais a partir das quais o estudante
pode traçar um paralelo entre a teoria e a prática.

traz uma matéria divulgada na mídia que mostra como o
conteúdo estudado está presente em nosso cotidiano.

incentiva os alunos a realizarem atividades diversas, a fim de
aprofundarem seu conhecimento.

Em , o leitor encontra definições e explicações sobre importantes
conceitos da economia, como crescimento e desenvolvimento, inflação e setor externo.
Além disso, conta com um breve, mas detalhado, exame da história de nossa economia
pela contextualização dos planos econômicos de cada governo, o que ajuda a esclarecer
os mecanismos e o funcionamento de nosso modelo econômico atual.

�

�

�

�

Perguntas introdutórias:

Estudos de caso:

Saiu na imprensa:

Na academia:

Economia brasileira

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

EconomiA,
8a edição
Michael Parkin

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-88639-32-4
832 páginas

Com adaptações para a realidade brasileira, este livro tem o ob-
jetivo de desenvolver o pensamento crítico e o entendimento te-
órico do estudante, além de ajudá-lo a aprofundar sua visão 
sobre como a economia funciona e como pode melhorar. Esta 
edição conta também com diversos estudos de caso e artigos 
nacionais, além de material virtual complementar. É ideal para 
estudantes de graduação em economia, administração e ciên-
cias contábeis.

Para professores: galeria de imagens, apresentações em PowerPoint 
e manual do professor (em inglês). Para estudantes: exercícios de 
múltipla escolha, entrevistas adicionais e glossário.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Introdução; Capítulos: 1. O que é economia?; 2. O 
problema econômico; Parte II – Como os mercados funcionam; Capítu-
los: 3. Demanda e oferta; 4. Elasticidade; 5. Eficiência e equidade; 6. 
Os mercados em ação; Parte III – Escolhas individuais; Capítulos: 7. 
Utilidade e demanda; 8. Possibilidades, preferências e escolhas; Parte 
IV – Empresas e mercados; Capítulos: 9. Organização da produção; 10. 
Produção e custos; 11. Concorrência perfeita; 12. Monopólio; 13. Con-
corrência monopolista e oligopólio; Parte V – Falhas de mercado e o 
governo; Capítulos: 14. Regulação e legislação antitruste; 15. Externa-
lidades; 16. Bens públicos e recursos comuns; Parte VI – Mercados de 
fatores, desigualdade e incerteza; Capítulos: 17. Mercados de fatores 
de produção; 18. Desigualdade econômica; 19. Incerteza e informação; 
Parte VII – Visão geral da macroeconomia; 20. Introdução à macroeco-
nomia; 21. Mensuração do PIB e do crescimento econômico; 22. Moni-
toramento de empregos e do nível de preços; Parte VIII – A economia 
no longo prazo; Capítulos: 23. Pleno emprego: o modelo clássico; 24. 
Crescimento econômico; 25. Moeda, nível de preços e inflação; 26. A 
taxa de câmbio e o balanço de pagamentos; Parte IX – A economia no 
curto prazo; Capítulos: 27. Oferta agregada e demanda agregada; 28. 
Multiplicadores dos gastos: o modelo keynesiano; 29. Inflação, desem-
prego e ciclos econômicos nos Estados Unidos; Parte X – Política ma-
croeconômica; Capítulos: 30. Política fiscal; 31. Política monetária; 
Parte XI – A economia global; Capítulo: 32. Comercializando com o mun-
do; Índice remissivo; Créditos das fotos.

EconomiA brAsilEirA 
Academia Pearson

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-578-5
304 páginas

Um livro que oferece uma visão geral da economia brasileira e 
cujo conteúdo baseia-se na análise de dados macroeconômi-
cos e na história da economia do Brasil, possibilitando ao alu-
no entender conceitos como desemprego, PIB e inflação por 
meio de análises de como esses fatores vêm se comportando 
historicamente. A apresentação estruturada do conteúdo é 
ainda reforçada por elementos característicos da coleção Aca-
demia Pearson, como hipertextos, estudos de caso, matérias 
de jornal e exercícios, conferindo à obra um caráter não so-
mente atual, mas também didático.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
textos complementares e links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Introdução; Capítulo: 1. O Brasil no mundo; Parte II – 
Macroeconomia brasileira; Capítulos: 2. Crescimento e desenvolvimento; 
3. Inflação; 4. Mercado de trabalho; 5. Setor externo; 6. Política fiscal; 
7. Política monetária; Parte III – História da economia brasileira; Capítu-
los: 8. Formação da economia brasileira;  9. O processo de industriali-
zação; 10. O milagre econômico; 11. A década perdida de 1980; 12. O 
Brasil democrático.

ISBN 978-85-7605-359-0
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www.pearson.com.br/samanez
O site de apoio oferece, para professores, apresentações em 
PowerPoint e manual de soluções.

Carlos Patricio Samanez

Carlos Patricio Samanez

Este livro tem como principal objetivo abordar, de maneira analítica, intuitiva e 
didática, as diversas técnicas da engenharia econômica, dando ênfase àquelas 
que tratam da incerteza e do risco na avaliação dos projetos de investimento 
de capital. 

Nele, Carlos Patricio Samanez mantém a mesma técnica de ensino/ aprendiza-
gem que o consagrou como autor de finanças: aborda o conteúdo por meio de 
grande quantidade de exemplos de aplicação e diagramas ilustrativos, aliando 
teoria e prática e facilitando a fixação dos conceitos e o aprendizado. 

Destinada a graduandos e pós-graduandos em engenharia de produção, admi-
nistração, economia e ciências contábeis, esta obra também é ideal para alunos 
de cursos de análise e avaliação de projetos de investimento e administração 
de risco, bem como para economistas, engenheiros, administradores, contado-
res e outros profissionais.

CVR_SAMA_3590_1_CVR.indd   1 26/08/2013   08:52:19

EngEnhAriA 
EconômicA
Carlos Patricio Samanez

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-359-0
224 páginas

Engenharia econômica inicia-se com uma revisão de matemáti-
ca financeira e, em seguida, aborda tópicos como orçamenta-
ção de capital, leasing e custo de capital. A obra é calcada em 
uma técnica de ensino/aprendizagem que se tornou a marca 
registrada de Samanez: é repleta de exemplos de aplicação e 
diagramas ilustrativos que, além de construírem uma ponte 
entre a teoria e a prática, intensificam a fixação dos conceitos. 
Ideal para estudantes de administração, engenharia da produ-
ção e economia, Engenharia econômica é também essencial 
na biblioteca pessoal de profissionais que buscam as respos-
tas certas no incerto mundo dos negócios.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de soluções.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. O valor do dinheiro no tempo: matemática fi-
nanceira básica na avaliação econômica de investimentos de capital; 2. 
Métodos e critérios de decisão na análise e avaliação de investimentos 
de capital; 3. Renda econômica e fluxo de caixa na análise e avaliação 
das decisões econômicas e financeiras; 4. Projetos de substituição e 
de renovação de ativos; 5. Ponto de equilíbrio econômico, alavancagem 
operacional e financeira; 6. Financiamentos: leasing operacional e fi-
nanceiro; 7. Análise e comportamento dos projetos de investimento de 
capital frente à aleatoriedade e à incerteza; 8. Determinação do retorno 
e do risco – influência da diversificação no risco e retorno dos investi-
mentos; 9. O modelo CAPM e o apreçamento de ativos com risco; 10. 
Custo de oportunidade do capital e sua importância na análise e avalia-
ção econômica de projetos de investimento.
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microEconomiA,  
8a edição
Robert S. Pindyck e Daniel L. 
Rubinfeld

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0028-2
768 páginas

O livro Microeconomia, dos autores Robert Pindyck e Daniel 
Rubinfeld, aborda, entre outros assuntos, análise de deman-
da, custo, eficiência do mercado, formulação de estratégias de 
preços, decisões, análise da política pública etc., sob o contex-
to dos principais acontecimentos do cenário econômico mun-
dial. Mantendo sua tradição didática, a obra permite ao aluno 
o estudo e a aprendizagem progressiva do tema.

Com conteúdo revisado e atualizado, esta 8a edição traz ca-
ses, exercícios e maior número de exemplos, e pode ser ado-
tado em diferentes cursos, o que o torna flexível e compatível 
à necessidade de futuros gestores e economistas.

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual do profes-
sor (em inglês), banco de imagens e banco de exercícios (em inglês). 
Para estudantes: 180 exercícios adicionais e autocorrigíveis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Introdução: mercados e preços; Capítulos: 1. Aspec-
tos preliminares; 2. Os fundamentos da oferta e da demanda; Parte 
II– Produtores, consumidores e mercados competitivos; Capítulos: 3. 
Comportamento do consumidor; 4. Demanda individual e demanda de 
mercado; 5. Comportamento do consumidor e incerteza; 6. Produção; 
7. Custos da produção; 8. Maximização de lucros e oferta competitiva; 
9. Análise de mercados competitivos; Parte III – Estrutura de mercado 
e estratégia competitiva; Capítulos: 10. Poder de mercado: monopólio 
e monopsônio; 11. Determinação de preços e poder de mercado; 12. 
Competição monopolística e oligopólio; 13. Teoria dos jogos e estraté-
gia competitiva; 14. Mercado para fatores de produção; 15. Investimen-
to, tempo e mercados de capitais; Parte IV – Informação, falhas de 
mercado e o papel do governo; Capítulos: 16. Equilíbrio geral e eficiên-
cia econômica; 17. Mercados com informações assimétricas; 18. Ex-
ternalidades e bens públicos; Apêndice: Os fundamentos da regressão; 
Glossário; Respostas de exercícios selecionados.

O l i v i e r
B L A N C H A R D

M A C R O E C O N O M I A

5 a
e d i ç ã o

O l i v i e r
B L A N C H A R D

M A C R O E C O N O M I A

5 a
e d i ç ã o

A quinta edição deste clássico do renomado professor Olivier Blanchard 
integra os conceitos, as teorias e as aplicações da macroeconomia a 
fatos reais que se destacam no cenário econômico mundial, como o 
rápido crescimento econômico da China, motivando a aprendizagem e 
tornando o assunto ainda mais interessante.

Uma novidade desta edição é um capítulo que detalha a crise econômica 
mundial ocorrida em 2008, no qual o autor não só descreve os eventos, 
mas também ensina de que maneira as ferramentas macroeconômicas 
podem ser usadas para compreender como tudo aconteceu.

Por todas essas características, Macroeconomia é ideal para estudantes 
de graduação em economia, bem como para alunos de administração e 
ciências contábeis.
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ISBN 978-85-7605-707-9

www.pearson.com.br/blanchard
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações  
em PowerPoint, galeria de imagens e manual de soluções (em inglês); 
para estudantes, questões de múltipla escolha.
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mAcroEconomiA,
5a edição
Olivier Blanchard

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-707-9
624 páginas

Obra de referência no assunto, o livro conta nesta edição com 
uma estrutura dividida em duas partes: a central, que apresen-
ta uma visão unificada da macroeconomia, e a de extensões, 
com aprofundamento nos assuntos. Além disso, traz um mode-
lo que mostra as implicações do equilíbrio em três tipos de 
mercado – de bens de consumo, financeiro e de trabalho –, en-
fatiza as economias emergentes e apresenta um novo capítulo 
que explica detalhadamente a crise que abalou o mundo entre 
2008 e 2009. Leitura ideal para os estudantes de economia, 
administração e ciências contábeis.

Para professores: galeria de imagens, apresentações em PowerPoint 
e manual de soluções (em inglês). Para estudantes: exercícios de 
múltipla escolha.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Introdução. Capítulos: 1. Um giro pelo mundo; 2. Um 
giro pelo livro; Parte II – O curto prazo; Capítulos: 3. O mercado de bens. 
4. Mercados financeiros; 5. Mercado de bens e mercados financeiros: o 
modelo IS -LM; Parte III – O médio prazo; Capítulos: 6. Mercado de traba-
lho; 7. Agregando todos os mercados: o modelo OA-DA; 8. A taxa natural 
de desemprego e a curva de Phillips; 9. Inflação, atividade econômica e 
crescimento da moeda nominal; Parte IV – O longo prazo; Capítulos: 10. 
Os fatos do crescimento; 11. Poupança, acumulação de capital e produ-
to; 12. Progresso tecnológico e crescimento; 13. Progresso tecnológico: 
curto, médio e longo prazos; Parte V – Expectativas; Capítulos: 14. Ex-
pectativas: ferramentas básicas; 15. Mercados financeiros e expectati-
vas; 16. Expectativas, consumo e investimento; 17. Expectativas, 
produto e política econômica; Parte VI – Economia aberta; Capítulos: 18. 
Abertura dos mercados de bens e dos mercados financeiros; 19. O mer-
cado de bens em uma economia aberta; 20. Produto, taxa de juros e taxa 
de câmbio; 21. Regimes de taxa de câmbio; Parte VII – Patologias; Capí-
tulos: 22. Depressões e crises; 23. Inflação alta; Parte VIII – De volta à 
política econômica; Capítulos: 24. Os formuladores de política econômi-
ca deveriam ter restrições?; 25. Política monetária: um resumo; 26. Polí-
tica fiscal: um resumo; 27. Epílogo: a história da macroeconomia; 28. A 
crise global. Apêndices; Glossário; Índice; Símbolos; Sobre o autor.

ISBN 978-85-88639-29-4
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www.pearson.com.br/bernanke
Site de apoio oferece: para professores, manual do professor (em inglês) e apresentações em 
PowerPoint; para estudantes, exercícios autocorrigíveis. 
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6a edição

6a edição

6a 
edição

Escrita por três dos mais renomados economistas da atualidade, esta sexta edição de Macroeconomia 
oferece uma visão ampla e integrada dos principais aspectos da macroeconomia no mundo 
moderno.

O conteúdo atual e a didática moderna e desafiadora — proposta com o objetivo de facilitar ao 
máximo o aprendizado — fazem deste livro uma obra revolucionária. Dentre suas principais 
características, destacam-se:

  seções que mesclam a teoria e a prática por meio de aplicações, que auxiliam os estudantes 
a entender um episódio ou um assunto importante;

  quadros com informações relacionadas a pesquisas em andamento;

  seções “Em contato com a macroeconomia”, que trazem dados sobre o tema e despertam 
nos alunos o raciocínio de um economista.

Outros novos assuntos enriquecem ainda mais esta sexta edição, como uma discussão sobre o 
crescimento recente da economia chinesa e uma comparação entre os mercados de trabalho 
norte-americano e europeu, além de novos recursos, como uma extensa seleção de gráficos 
detalhados, tabelas, exercícios e questões para reflexão.

Livro-texto para os cursos de graduação em economia, administração e ciências contábeis, 
também pode ser utilizado nos cursos de especialização e MBA e é leitura indispensável para 
profissionais de todas as áreas interessados em compreender as teorias e práticas relacionadas à 
macroeconomia.

9788588639294_Capa_Bernanke_Jan2013.indd   1 16/01/2013   11:47:57

mAcroEconomiA,
6a edição
Andrew B. Abel, Ben S. 
Bernanke e Dean Croushore

Copyright: 2008
ISBN: 978-85-88639-29-4
480 páginas

Este livro tem como objetivo oferecer ao leitor uma visão am-
pla e integrada a respeito dos principais aspectos da teoria 
macroeconômica, bem como de suas aplicações. A obra, além 
de estimular o autoestudo, possui um texto agradável e muito 
bem estruturado que, por meio de análises de diagramas e 
equações-chave, prepara os estudantes para analisar os da-
dos macroeconômicos, em vez de simplesmente memorizá-
-los, e ver a teoria econômica na prática.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual do profes-
sor (em inglês). Para estudantes: exercícios de múltipla escolha.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Introdução; Capítulos: 1. Introdução à macroecono-
mia; 2. Mensuração e estrutura da economia nacional; Parte II – De-
sempenho econômico de longo prazo; Capítulos: 3. Produtividade, 
produto e emprego; 4. Consumo, poupança e investimento; 5. Poupan-
ça e investimento na economia aberta; 6. Crescimento econômico de 
longo prazo; 7. O mercado de ativos, moeda e preços; Parte III – Ciclos 
econômicos e política macroeconômica; Capítulos: 8. Ciclos econômi-
cos; 9. O modelo IS-LM/DA-OA: uma estrutura geral para análise macro-
econômica; 10. Análise clássica do ciclo econômico: macroeconomia 
do equilíbrio de mercado; 11. Keynesianismo: a macroeconomia da rigi-
dez dos salários e preços; Parte IV – Política macroeconômica: ambien-
te e instituições; Capítulos: 12. Desemprego e inflação; 13. Taxas de 
câmbio, ciclos econômicos e política macroeconômica na economia 
aberta; 14. A política monetária e o Federal Reserve System; 15. Os 
gastos do governo e seu financiamento; Apêndice A: Algumas ferramen-
tas analíticas úteis.
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www.pearson.com.br/bierman
O site de apoio do livro oferece apresentações em PowerPoint e banco de 
imagens para professores. 
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TEORIA DOS JOGOS

2a edição

2a edição

2a edição

H. Scott Bierman  Luis Fernandez
H. Scott Bierman  Luis Fernandez

H. Scott Bierm
an

Luis Fernandez

Teoria dos jogos traz, de maneira prática e objetiva, as diversas ferramentas 
teóricas que auxiliam os estudantes na compreensão de importantes 
fenômenos econômicos encontrados nos setores público, bancário e 
de comércio internacional, entre outros. Além de abordar o equilíbrio de 
Nash e analisar uma série de jogos bem conhecidos, como o Dilema do 
Prisioneiro, este livro:

  Analisa modelos que mostram como os direitos de propriedade podem 
afetar o comportamento econômico.

  Explica o modelo de Rubinstein da barganha por ofertas alternativas em 
relação a um excedente comercial.

 Discute regras de leilões.

 Demonstra o teorema da equivalência de receita.

  Apresenta o modelo de Porter e Green para cartéis autoimpositivos e 
a necessidade de guerras de preços ocasionais. 

Por todas essas características, esta obra é ideal para graduandos em 
economia e administração, para estudantes de cursos de pós-graduação e 
para aqueles que desejam ter noções da linguagem e das ideias da teoria 
dos jogos.

9788576056966_Capa_Bierman_1a_prova.indd   1 04/01/2013   12:30:05

tEoriA dos jogos,
2a edição
H. Scott Bierman e Luis 
Fernandez

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-696-6
432 páginas

Teoria dos jogos enfatiza a aplicação de ferramentas teóricas 
de análise econômica para a compreensão de importantes fe-
nômenos da economia. Cuidadosamente planejado, o livro ini-
cia-se com a apresentação da teoria central, seguida por capí-
tulos voltados para aplicações econômicas selecionadas de 
diferentes áreas, como economia do trabalho, comércio inter-
nacional, economia ambiental, organização industrial, finanças 
corporativas e macroeconomia. Por todas essas característi-
cas, Teoria dos jogos é ideal para graduandos em economia e 
administração, bem como para alunos de pós-graduação que 
cursam a disciplina de teoria dos jogos.

Para professores: apresentações em PowerPoint e banco de imagens.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Jogos estáticos com informação completa; Capítulos: 
1. Equilíbrio de Nash; 2. Oligopólio; 3. Política comercial estratégica; 4. 
Direitos de propriedade e eficiência; 5. Jogos de votação; Parte II – Jogos 
dinâmicos com informação completa; Capítulos: 6. Equilíbrio perfeito 
em subjogos; 7. Barganha; 8. Política macroeconômica com consistên-
cia intertemporal; 9. Jogos repetidos e competição dinâmica; Parte III 
– Jogos com resultados incertos; Capítulos: 10. Incerteza e utilidade 
esperada; 11. Risco moral e seguro parcial; 12. Risco moral e desem-
prego involuntário; Parte IV – Jogos estáticos com informação incomple-
ta; 13. Equilíbrio de Nash bayesiano; 14. Leilões; Parte V – Jogos 
dinâmicos com informação incompleta; Capítulos: 15. Equilíbrio baye-
siano perfeito; 16. Barganha com informação privada; 17. Aquisições de 
empresas e greenmail; 18. Seleção adversa e racionamento de crédito; 
19. Preço-limite e inibição à entrada; 20. Imposição de cartel; Índice.

EconomiA 
intErnAcionAl, 
10a edição
Paul R. Krugman, Maurice 
Obstfeld e Marc J. Melitz

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0452-5
616 páginas

Obra de grande renome na área, esta 10a edição traz conteúdos 
ampliados e atualizados, que abordam tópicos, por exemplo, 
como a crise na zona do euro iniciada em 2010 e seus desdo-
bramentos. O livro explora os acontecimentos mundiais mais 
recentes, seus impactos e suas influências na economia e finan-
ças internacionais, principalmente em mercados emergentes.

Presente nas ementas das principais instituições de ensino 
superior do país, esta obra atende aos cursos de economia, 
ciências econômicas, comércio e relações internacionais.

Para professores: guia do professor com manual de soluções (em 
inglês), apresentações em PowerPoint (em português) e banco de 
exercícios (em inglês). Para estudantes: exercícios de múltipla esco-
lha autocorrigíveis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulo: 1. Introdução; Parte I – Teoria do comércio interna-
cional; Capítulos: 2. Comércio mundial – uma visão geral; 3. Produtivi-
dade do trabalho e vantagem comparativa: o modelo ricardiano; 4. 
Recursos, vantagens comparativas e distribuição de renda; 5. O mode-
lo-padrão do comércio; 6. Economias de rendas, concorrência imperfei-
ta e comércio internacional; 7. Movimentos internacionais de fatores; 
Parte II – Política comercial internacional; Capítulos: 8. Instrumentos de 
política comercial; 9. Economia política da política comercial; 10. A po-
lítica comercial nos países em desenvolvimento; 11. Controvérsias na 
política comercial; Parte III – Taxas de câmbio e macroeconomia das 
economias abertas; Capítulos: 12. Contabilidade nacional e o balanço 
de pagamentos; 13. Taxas de câmbio e o mercado de câmbio: um enfo-
que de ativos; 14. Moeda, taxas de juros e taxas de câmbio; 15. Níveis 
de preço e a taxa de câmbio no longo prazo; 16. O produto e a taxa de 
câmbio no curto prazo; 17. Taxas de câmbio fixas e intervenção no 
câmbio; Parte IV – Política macroeconômica internacional; Capítulos: 
18. Sistema monetário internacional, 1870-1973; 19. Política macroe-
conômica e coordenação sob taxas de câmbios flutuantes; 20. Áreas 
monetárias e a experiência europeia; 21. O mercado global de capitais: 
desempenho e problemas de política econômica; 22. Países em desen-
volvimento: crescimento, crise e reforma.
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ISBN 978-85-7605-878-6

LiBRAS
CONHECIMENTO ALÉM DOS SINAIS

Libras: conhecimento além dos sinais vai além da apresentação 

da Libras e de suas características — ele aborda também o 

mundo da comunidade Surda e sua cultura, salientando a impor-

tância da língua de sinais para a constituição da identidade Surda.

Com um texto claro e dinâmico, permeado de ilustrações simples 

e extremamente didáticas, o livro é ideal para alunos ouvintes, 

especialmente dos cursos de pedagogia e licenciaturas, que bus-

cam as ferramentas certas que os auxiliem a atuar, como profissio-

nais da educação, com consciência e profundo conhecimento.

C
iên

cias sociais

w w w . p e a r s o n . c o m . b r

LiBRAS
CONHECIMENTO ALÉM DOS SINAIS

MARIA CRISTINA DA CUNHA PEREIRA 
DANIEL CHOI 

MARIA INÊS VIEIRA
PRISCILLA GASPAR 

RICARDO NAKASATO

MARIA CRISTINA DA CUNHA PEREIRA 
DANIEL CHOI 

MARIA INÊS VIEIRA
PRISCILLA GASPAR 

RICARDO NAKASATO
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librAs 
conhecimento além  
dos sinais
Maria Cristina da Cunha 
Pereira, Maria Inês Vieira, 
Daniel Choi, Priscilla Gaspar e 
Ricardo Nakasato

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-878-6
144 páginas

Com a obrigatoriedade do ensino da disciplina de Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras) nas licenciaturas, bem como nos  
cursos de pedagogia e fonoaudiologia, este livro oferece uma 
didática peculiar, que tem como base a ampla experiência dos 
autores. Esta obra tem como objetivo mostrar aspectos consi-
derados fundamentais para a melhor compreensão da comuni-
dade e da cultura dos deficientes auditivos. Além disso, traz 
gestos básicos de comunicação, que ensinam o leitor a se 
comunicar usando Libras.

Por todas essas características, a obra é uma ferramenta de 
extrema utilidade não apenas para os futuros professores, pe-
dagogos e fonoaudiólogos, mas também para aqueles que 
desejam conhecer um pouco mais sobre Libras.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. As línguas de sinais: sua importância para os 
surdos; 2. Língua Brasileira de Sinais – Libras: direito dos surdos brasi-
leiros; 3. Aspectos linguísticos da língua brasileira de sinais; 4. Ensino 
da língua brasileira de sinais; Referências; Índice remissivo; Sobre os 
autores.

ISBN 978-85-7605-682-9

www.pearson.com.br/gold
O site de apoio oferece, para os professores, apresentações em 
PowerPoint. Aos alunos são fornecidas tabelas de consulta para as 
principais questões relacionadas ao Novo Acordo Ortográfico.
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Miriam Gold é formada em 
letras pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
além de pós-graduada 
em língua portuguesa e 
linguística do texto, em 
educação e qualidade 
na empresa e em teoria 
psicanalítica. É professora 
e consultora organizacional, 
desenvolvendo e aplicando 
programas de gestão de 
pessoas, relacionamento 
interpessoal, negociação e 
comunicação. Ela também 
atua como coach, com 
formação pela Sociedade 
Brasileira de Coaching.

Com a linguagem acessível e a didática bem estruturada que consa-
graram este livro no mercado, a autora Miriam Gold elabora, nesta 
nova edição, um guia prático que enfoca o desenvolvimento de uma 
escrita clara, objetiva e concisa — ideal às necessidades do mundo 
corporativo atual.

A obra traz também capítulos que auxiliam a solucionar questões envol-
vendo vícios de linguagem e normas gramaticais, bem como diversos 
exercícios para a fixação dos assuntos abordados. Além disso, ela 
aborda as principais dúvidas levantadas pelo Novo Acordo Ortográfico.

Por tudo isso e muito mais, Redação empresarial é um livro fundamen-
tal para estudantes e profissionais que desejem dominar a arte da 
comunicação.

A informação circula cada 
vez mais rápido pelo 
mundo. Enquanto grandes 
organizações interligam 
os mais diversos pontos 
do planeta e constantes 
avanços tecnológicos 
revolucionam a forma como 
as pessoas interagem, um 
fator fundamental determina 
o sucesso ou o fracasso das 
empresas: a comunicação.

Nesse aspecto, a linguagem 
escrita se destaca 
como um dos principais 
instrumentos de trabalho e 
divulgação dos profissionais. 
Considerando esse fato, 
o objetivo deste livro é 
auxiliar os leitores na 
elaboração precisa de 
textos práticos e adequados 
aos desafios corporativos do 
mundo atual. 

Para isso, esta nova edição, 
além de explicações claras 
e didáticas, apresenta 
inúmeros exemplos presentes 
no cotidiano de todas as 
empresas e uma série de 
exercícios para conciliar 
teoria e prática. 

Enfim, de modo simples 
e objetivo, este livro 
apresenta-se como um 
dos melhores guias para 
profissionais que almejam 
obter destaque em sua 
carreira, bem como para 
estudantes que ingressam 
no competitivo mercado de 
trabalho.
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rEdAção EmprEsAriAl,
4a edição
Miriam Gold

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-682-9
256 páginas

Para redigir documentos oficiais e administrativos, os profis-
sionais das mais diversas áreas precisam ter o domínio da 
língua portuguesa e saber como se expressar bem, trabalhan-
do as ideias de modo coerente, a fim de criar textos objetivos 
e concisos. Tendo em vista essa necessidade, este livro traz 
seu conteúdo de maneira acessível e didática, além de estar 
totalmente de acordo com as novas regras ortográficas. Dia-
gramas, esquemas e figuras proporcionam ao leitor uma visão 
de todo o processo de comunicação e de seus desdobramen-
tos e levam-no a assimilar o conteúdo estudado de modo mais 
eficiente. Tudo isso é complementado pela abordagem dialógi-
ca da autora, que apresenta o conteúdo em forma de aula, 
oferecendo mais dinamismo ao aprendizado.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
tabelas de consultas para principais questões relacionadas ao novo 
acordo ortográfico.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Elaboração do texto empresarial; Capítulos: 1. Esti-
lo e linguagem do moderno texto empresarial; 2. Principais empecilhos: 
os vícios; 3. Trabalhando as ideias; 4. A objetividade; 5. A concisão; 6. 
A clareza; 7. Coerência e unidade; 8. Como escrever relatórios e mono-
grafias; 9. Construção estratégica do currículo; Parte II – Padronização 
dos documentos empresariais; Capítulos: 10. Documentos empresa-
riais; 11. Correspondência oficial; 12. Documentos administrativos; 
Parte III – Normatização gramatical; Capítulos: 13. Grafias: usos e sig-
nificados; 14. Regras de acentuação; 15. Homônimos e parônimos; 16. 
Uso do hífen; 17. Plural dos nomes compostos; 18. Colocação dos 
pronomes oblíquos átonos; 19. Formas verbais que suscitam dúvidas; 
20. Emprego do infinitivo; 21. Concordância verbal; 22. Concordância 
nominal; 23. Crase; 24. Emprego dos sinais de pontuação; Referên-
cias; Respostas; Índice.

Este livro nasceu de um desafio: oferecer uma abordagem inova-

dora ao ensino de leitura e produção textual, voltada às necessi-

dades do século XXI. Para cumpri-lo, Comunicação e linguagem 

incorpora os mais recentes avanços metodológicos da área, 

como estratégias de leitura, técnicas de resumo e métodos práti-

cos para lidar com dúvidas gramaticais.

Com projeto gráfico diferenciado e atividades interativas, a obra 

é indispensável para todos os cursos de graduação, tradicional 

ou tecnológica, que contam com a disciplina de comunicação e 

linguagem ou similares. É também bastante útil para alunos do 

ensino médio e profissionais em busca de aprimoramento.

T
h
e
l
m
a
 
d
e
 
C
a
r
v
a
l
h
o
 
G
u
i
m
a
r
ã
e
s

Thelma de 
Carvalho G

uimarães

Thelma de Carvalho Guimarães
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www.pearson.com.br/guimaraes
O site de apoio do livro oferece: para professores, 
apresentações em PowerPoint, manual do professor, respostas 
dos exercícios e modelos de prova; para estudantes, glossário, 
textos complementares e exercícios adicionais.

9788564574397_Comunicacao_Guimaraes_Capa_3a_prova.indd   1 09/11/2011   18:28:03

comUnicAção E 
lingUAgEm 
Thelma de Carvalho 
Guimarães

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-39-7
272 páginas

Comunicação e linguagem não é apenas um título novo em um 
mercado bem sedimentado, mas é, sobretudo, uma proposta 
inovadora. Com conteúdo e abordagem modernos, o intuito 
desta obra é capacitar os alunos dos mais diversos cursos 
para a utilização consciente da língua portuguesa.

A autora, Thelma Guimarães, especialista no assunto há mais 
de 15 anos, desenvolveu em seu texto uma didática excepcio-
nalmente adequada para o perfil dos graduandos em formação 
nesta era da informação. Com maestria, ela estabelece um 
diálogo com o leitor e o estimula a praticar a leitura e a reda-
ção. Assim, o leitor desperta suas capacidades de interpreta-
ção e de expressão para utilizá-las tanto na linguagem oral 
como na escrita.

Dinâmica, compacta e completa, a leitura de Comunicação e 
linguagem é ideal para todos os alunos e futuros profissionais 
que anseiam dominar a língua portuguesa e usá-la em prol de 
sua carreira.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual do professor.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte 1 – Noções básicas de comunicação e linguagem; Ca-
pítulos: 1. Modelo comunicativo e funções da linguagem; 2. Variação 
linguística e registro; 3. O que é gramática e o que precisamos saber 
sobre ela; Parte 2 – O texto no dia a dia; Capítulos: 4. A leitura no dia 
a dia; 5. A escrita no dia a dia; Parte 3 – O texto na academia; Capítu-
los: 6. Leitura para fins de estudo; 7. A redação acadêmica; Parte 4 – 
Comunicação oral; Capítulo: 8. Palestra, debate e diálogo formal.
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www.prenhall.com/camara_br
O site de apoio do livro oferece um ambiente virtual de interação
entre autores, professores e alunos e, exclusivamente para professores,
apresentações em PowerPoint.

“[Os] professores Fábio Câmara e Gregorio Ivanoff apresentam e explicam como utilizar um novo repertório

de possibilidades que transformará as aulas daqueles que se dispuserem a incorporá-lo em sua prática

docente.”

“Nesta obra, os autores não inventaram o oceano ou a embarcação, mas tiveram a ousadia de mostrar como

se navega num mar que todos conhecem e em que muitas teorias e 'achismos' se confundem.”

“Fábio Câmara e Gregorio Ivanoff reúnem, neste livro, as mais avançadas tecnologias de comunicação e

aprendizagem, com uma linguagem e uma fluidez que as tornam facilmente assimiláveis mesmo por aqueles

que — ainda — resistem aos desafios da modernidade.”

“Gregorio e Fábio enfrentaram o desafio de conciliar ensino — traço social dos mais antigos — e tecnologia

— cada vez mais veloz e flexível. O resultado foi um oportuno guia prático para professores e estudantes

enfrentarem nossos tempos de mudança contínua.”

“Utilização de bases de dados e informação, comunicação e interação e construção de conteúdo configuram

três grandes práticas, de interesse amplo, abordadas na parte central deste trabalho atual e inovador.”

“O livro é um guia que apresenta de forma agradável os recursos mais ricos para o

ensino e a aprendizagem.”

“Este livro de Fábio Câmara e Gregorio Ivanoff possibilita um caminhar seguro, a nós professores, rumo a

essa nova forma de ensinar aprender.”

“Para todos os que percebem a transição que vivemos rumo a novos modelos de ensino e aprendizagem,

[esta] é uma obra fundamental.”

Tecnologias que educam

Prof. Dr. Alexandre Gracioso,

Prof. MSc. Mauricio Pimentel,

Profa. MSc. Laura Gallucci,

Prof. Dr. Wilson Amorim,

Prof. Dr. Fernando Giorno,

Prof. Dr. Edgard Costa,

Profa. Eloísa Cavalini,

Prof. Dr. André Saito,

Diretor Nacional de Graduação da ESPM

Coordenador Geral da Faculdade de Tecnologia Bandeirantes

Consultora em Gestão de Empresas e Professora da ESPM

Coordenador de Pesquisas do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas da FIA

Diretor Adjunto da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC-SP

Professor da Universidade de Brasília

Professora Coordenadora Pedagógica da Escola Estadual Keizo Ishihara

Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Pessoas do

Senac-SP e Professor da FGV-SP
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tEcnologiAs qUE 
EdUcAm
Ensinar e aprender com as 
tecnologias de informação 
e comunicação
Fábio Câmara Araújo de 
Carvalho e Gregório Bittar 
Ivanoff

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-367-5
184 páginas

Tecnologias que educam: ensinar e aprender com as tecnolo-
gias de informação e comunicação explora a relação entre 
aprendizagem e tecnologia, contextualizada em situações que 
se caracterizam por maior dinamismo e sustentabilidade. Ao 
apresentar ferramentas tecnológicas emergentes capazes de 
apoiar o ensino de modo colaborativo, a obra orienta os pro-
fessores a estabelecer estratégias docentes modernas, en-
volvendo e comprometendo ainda mais os estudantes no 
processo de aprendizagem.

Para professores: apresentações em PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Práticas de ensinar e aprender nas organizações; 
Capítulos: 1. As novas práticas de navegação; 2. A mudança organiza-
cional e o agir de professores e alunos; 3. Navegando por programas 
educacionais, sistemas e organizações; Parte II – Práticas de ensinar e 
aprender: casos e experimentos; Capítulos: 4. Utilização de bases de 
dados e informações; 5. Comunicação e interação; 6. Construção de 
conteúdo; Parte III – O processo de ação na prática; Capítulos: 7. Explo-
rando o ambiente educacional: desafios e oportunidades; 8. A aula 
aberta; 9. Inspirando novos conhecimentos; Referências; Sobre os au-
tores; Posfácio; Comentários sobre o livro; Índice.

ISBN 978-85-7605-188-6

www.pearson.com.br/filatro
Site de apoio com material adicional para estudantes, professores e 
profissionais do design instrucional.
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O notável crescimento da educação a distância nos últimos anos trouxe um 

desafio para todos os envolvidos nessa revolução: planejar, desenvolver e implementar 

cursos voltados especificamente para o aprendizado eletrônico. Esse desafio torna-se 

mais complexo por exigir o desenvolvimento e a aplicação de competências totalmente 

diferentes das requeridas pelo modelo presencial tradicional – competências estas 

regidas pela área de design instrucional.

O livro tem como objetivo ajudar o leitor a entender o que é design instrucional e 

seu papel na criação de um curso on-line. Para tanto, apresenta o processo de elaboração 

passo a passo e mostra como ele trabalha para unir educação, tecnologia, comunicação 

e gestão em um único campo do conhecimento.

Além disso, a fim de ser um verdadeiro guia, destaca todos os aspectos do 

design instrucional em um curso on-line. Assim, tópicos como construção de roteiros 

e storyboards, designs de conteúdos multimídia, de interação e de ambiente virtual 

ganham vida por meio de exemplos práticos e dicas valiosas. 

Dirigido para todos que estão ou que pretendem estar envolvidos com educação 

a distância, esta obra é indispensável na estante daqueles que estão conectados com o 

mundo e que acreditam nas infinitas potencialidades do aprendizado eletrônico.

9788576051886_Filatro_3a_prova.indd   1 14/05/2012   08:39:50
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www.pearson.com.br/maia_mattar
Site de apoio com material adicional para professores e alunos. 

H
um

anidades/E
ducação

w w w . p e a r s o n . c o m . b r

A educação a distância hoje

A educação a distância hoje

A educação a distância (EaD) vem crescendo de maneira vertiginosa. 
Consequentemente, crescem também o número de instituições que oferecem 
algum tipo de curso a distância, de cursos e disciplinas ofertados, de empresas 
fornecedoras de serviços e insumos e de artigos e publicações sobre EaD.

É nesse cenário em mudança que surge o ABC da EaD, um verdadeiro 
manual sobre o assunto, que traz não apenas a história da EaD no Brasil e no 
mundo, mas também dicas e sugestões para quem quer melhorar ou mesmo 
implementar esse tipo de serviço. 

Com uma linguagem clara e acessível, a obra aborda os vários modelos 
de EaD que vêm sendo praticados, as ferramentas disponíveis, os novos 
papéis do aluno, do professor e das instituições, os direitos autorais e o futuro 
da EaD, entre outros pontos relevantes. Como complemento, o livro também 
traz um Companion Website (www.pearson.com/maia_mattar), com material 
adicional para alunos e professores.

Elaborado com o intuito de organizar o grande volume de histórias, 
casos, tecnologias, ambientes, papéis e fundamentos relacionados ao tema, 
ABC da EaD é, sem dúvida, fundamental para quem quer conhecer um pouco 
mais sobre esse tema tão importante nos dias atuais.
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Copyright: 2008
ISBN: 978-85-7605-188-6
192 páginas

Com o notável crescimento do ensino a distância no país, mui-
tos profissionais e professores precisam aprender rapidamen-
te a criar e a preparar novos cursos. Os docentes envolvidos 
com EaD que procuram aprimorar suas habilidades para de-
senvolver e produzir conteúdo para mídia on-line encontrarão 
neste título as informações de que tanto necessitam.

Pela praticidade com que aborda temas como construção de 
roteiros e storyboards e design de conteúdos multimídia, este 
livro também pode ser uma importante ferramenta em cursos 
livres e de especialização em design instrucional, cada vez 
mais comuns no Brasil.

Para professores: apresentações em PowerPoint e principais gráficos 
e figuras. Para estudantes: links complementares sobre a história do 
design instrucional, glossário, exemplos de aprendizado eletrônico, 
acesso a gabarito para design de unidades de aprendizagem, acesso 
a gabarito para análise contextual e exemplos de storyboards.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Visão geral do design instrucional: Capítulos: 1. 
Conceitos e fundamentos do design instrucional; 2. Design instrucional 
para o aprendizado eletrônico; Parte II – Processo do design instrucio-
nal: Capítulo: 3. O modelo Addie e o design instrucional fixo, aberto e 
contextualizado; Parte III – Práticas de design instrucional: Capítulos: 4. 
Análise contextual; 5. Design de unidades de aprendizagem; 6. Especi-
ficação em design instrucional: roteiros e storyboards; 7. Design de 
conteúdos multimídia; 8. Design de interface humano-computador; 9. 
Design da interação; 10. Design de ambientes virtuais; 11. Design de 
feedback e avaliação; Parte IV – Capítulo: 12. Questões econômicas 
relacionadas ao design instrucional; Bibliografia; Índice remissivo.

Abc dA EAd
A educação a distância hoje
Carmem Maia e João Mattar

Copyright: 2008
ISBN: 978-85-7605-157-2
160 páginas

Este livro apresenta um panorama geral da educação a distân-
cia. Muito bem estruturado, aborda, entre outros assuntos: o 
que significa EaD, breve histórico da EaD (histórico no Brasil e 
no mundo; legislação), quem é quem na EaD, modelos de edu-
cação a distância (design instrucional, ambientes, ferramen-
tas e tecnologias em EaD), direitos autorais, casos de sucesso 
e o futuro da EaD.

É um guia muito útil para todas as pessoas envolvidas com 
educação a distância, principalmente para profissionais e pro-
fessores ligados à pedagogia, à andragogia e ao desenvolvi-
mento de conteúdo.

Apresentação interativa.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. EaD – conceitos e teorias; 2. História da EaD; 
3. Modelos de EaD; 4. Ferramentas, ambientes e tecnologia; 5. Novos 
papéis para o aluno, o professor e a instituição; 6. Direitos autorais em 
EaD; 7. O futuro da educação a distância; Bibliografia selecionada e 
comentada; Índice remissivo; Sobre os autores.
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Perfil de cores: Desativado
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20% A distânciA – E 
AgorA?
orientações práticas para 
o uso de tecnologia de 
educação a distância no 
ensino presencial
Alda Luiza Carlini e Rita Maria 
Lino Tarcia

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-559-4
192 páginas

O que significam, exatamente, os 20% de aulas que podem ser 
ministradas on-line? Como é possível trabalhar as tecnologias 
da educação a distância no curso presencial sem comprometer 
a qualidade do ensino? O que funciona no ensino superior vai 
funcionar no fundamental? Para responder a questões como 
essas, comuns entre todos os professores, 20% a distância – e 
agora? contextualiza a educação a distância, apresenta sua his-
tória e regulamentações e parte para as ferramentas que po-
dem ser usadas nos 20% de aulas não presenciais autorizadas 
pelo Ministério da Educação, como blogs, wikis e podcasts, evi-
denciando suas características e benefícios. Pensada para 
atender às necessidades das mais diferentes áreas do ensino, 
esta obra constitui uma fonte de consulta fundamental para pro-
fessores de modo geral e para todos os profissionais que, de 
alguma forma, estão envolvidos com a educação corporativa.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
glossários, artigos e links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte 1. Dimensões pedagógicas das tecnologias de educa-
ção a distância; Capítulos: 1. Contexto da educação a distância; 2. 
Implantação de 20% a distância nas instituições de ensino; 3. Adoles-
centes e tecnologias: o aluno nativo digital; 4. Contribuições didáticas 
para o uso das tecnologias de educação a distância no ensino presen-
cial; Parte 2. Dimensão prática das tecnologias de educação a distân-
cia; Capítulos: 5. Linguagem escrita; 6. Objetos de aprendizagem: uma 
visão prática aplicada ao ensino; 7. Vídeo, a comunicação audiovisual 
na educação da atualidade; 8. Podcast educacional: do roteiro à divul-
gação; 9. WebQuest; 10. Ambientes virtuais de aprendizagem; Índice.
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O site de apoio oferece, para professores, apresentações em 
PowerPoint; para estudantes, links úteis e resenhas de alguns 
livros citados nesta obra.
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c o m o  o s  n a t i v o s  d i g i t a i s  a p r e n d e m

Você já pensou em ensinar história com um game como o Age of 
Empires? E geografia com Carmen San Diego? Aliás, você usa games 
na educação? Se você já chegou nessa fase, este livro é uma excelente 
oportunidade de aprofundar seu conhecimento sobre o assunto. Se não, o 
que está esperando para ler Games em educação? Aperte o start! Comece!

Com esta obra de João Mattar, você vai saber como aproveitar os 
recursos de vários jogos em benefício do processo de ensino/aprendizagem. 
Além disso, vai conhecer o estilo de aprendizagem dos nativos digitais e 
descobrir como utilizar e criar games educacionais.

Destinado a professores e gestores das mais diversas áreas, bem 
como a profissionais envolvidos com ensino corporativo, esta obra deixa 
claro que, quando o assunto é educação, não há game over.

9788576055624_Mattar_3a_prova.indd   1 22/05/2012   09:57:39

gAmEs Em EdUcAção
como os nativos digitais 
aprendem
João Mattar

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-562-4
208 páginas

A indústria de entretenimento, principalmente a dos videoga-
mes e a dos jogos computacionais, vem se desenvolvendo a 
toda velocidade nos últimos anos. Com isso, o uso de games 
e de simuladores na educação tem se tornado uma das ferra-
mentas mais poderosas no processo de ensino/aprendizagem 
da atual geração: a dos chamados nativos digitais. Foi pensan-
do nesse cenário que João Mattar desenvolveu Games em edu-
cação: como os nativos digitais aprendem, um livro que aborda 
tanto a teoria quanto a prática do assunto por meio de temas 
como o uso dos games na educação, o estilo de aprendizagem 
dos nativos digitais e o modo por meio do qual se podem criar 
jogos educacionais.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
resenhas de obras citadas no livro e lista de links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – Conceitos e teoria; Capítulos: 1. Introdução; 2. O 
uso de games em educação; 3. Estilos de aprendizagem dos nativos 
digitais; 4. Novo design instrucional para nativos digitais; Parte II –  
Games na prática; Capítulos: 5 Como fazer games para a educação; 6. 
Experiências no Brasil; 7. Experiências no exterior; 8. Yu-Gi-Oh! The Due-
lists of the Rose – Estudo de caso; Conclusão; Referências; Índice.

m-lEArning E 
U-lEArning
novas perspectivas da 
aprendizagem móvel e 
ubíqua
Amarolinda Saccol, Eliane 
Schlemmer e Jorge Barbosa

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-377-4
176 páginas

Além de surpreendente, o crescimento da utilização de tecnolo-
gias da informação móveis e sem fio – como assistentes digi-
tais pessoais, computadores portáteis e celulares com acesso 
à Internet – evidencia um fenômeno que não tem mais volta: o 
aumento da mobilidade das pessoas e da circulação da infor-
mação. Como não poderia deixar de ser, isso se reflete na edu-
cação, potencializando a importância da aprendizagem tanto 
móvel como ubíqua. Este livro, escrito por professores-referên-
cia quando o assunto é m-learning (aprendizagem móvel) e 
u-learning (aprendizagem ubíqua), tem por objetivo ajudar o lei-
tor a entender o que são essas novas modalidades de educa-
ção, destacando sua aplicação, vantagens, limitações, critérios 
para desenvolvimento e prática, a partir da discussão do concei-
to de aprendizagem e da apresentação de metodologias.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Visão geral; 2. Tecnologias para m-learning e 
u-learning; 3. Contextos, metodologias práticas e mediação pedagógica 
em m-learning e u-learning; 4. Casos e ferramentas para m-learning e 
u-learning; Apêndice; Referências; Índice.



61

humanas HUMANIDADES

ISBN 978-85-87918-94-9

www.pearson.com.br/diehl
O site de apoio oferece, para professores e estudantes, 
recursos adicionais.

M
etod

ologia cien
tífi

ca/P
esq

u
isa

w w w . p e a r s o n . c o m . b r

Em geral, os livros que tratam de 

metodologia e técnica de pesquisa 

limitam-se a expor o assunto, sem 

explicar sua relevância nem abrir 

espaço para debates sobre a questão, 

e são extensivos a todas as áreas do 

conhecimento, ignorando possíveis 

diferenças entre elas.

É exatamente nesse ponto que Pesquisa 

em ciências sociais aplicadas se destaca. 

Dividido em oito capítulos, o livro 

aborda o cerne da ciência, mostrando-a 

em um contexto amplo e traçando sua 

trajetória até os dias atuais, e direciona 

o estudo para áreas específicas — 

contabilidade, administração e outras 

ciências sociais aplicadas.

Outro ponto que diferencia a obra é 

sua capacidade de ser ao mesmo tempo 

sucinta e abrangente. Esse feito se deve 

à objetividade com que são abordados 

os temas mais importantes — população 

e amostra, técnica de coleta de 

dados e tipos de pesquisa — e ao uso 

coerente de exemplos verdadeiramente 

ilustrativos.

Todas essas características fazem desse 

livro um roteiro para os estudantes 

que querem ter certeza do que estão 

fazendo na hora de elaborar seu 

trabalho de conclusão de curso, sua 

monografia ou sua tese.

Astor Antônio Diehl é professor 

do curso de história (graduação e 

mestrado) e do mestrado em educação 

na Universidade de Passo Fundo, onde 

também realiza pesquisas nas áreas 

de teorias, metodologias da história e 

epistemologia das ciências. Doutor em 

teoria, metodologia e didática da história 

pela Universidade do Ruhr-Bochum, na 

Alemanha, é autor e organizador de 

diversos livros.

Denise Carvalho Tatim é mestre em 

administração pela Universidade 

Federal de Santa Catarina. É também 

professora e pesquisadora da Faculdade 

de Economia e Administração da 

Universidade de Passo Fundo.

Pesquisa em ciências sociais aplicadas é mais do que um livro 
sobre metodologia e técnica de pesquisa: é um roteiro que, 
além de incitar o debate acerca do desenvolvimento da ciên-
cia, mostra, com autoridade, como elaborar e formatar um tra-
balho científico. Entre outros pontos que o diferenciam estão:

  É voltado para as ciências sociais, em especial para as ciên-
cias contábeis e administrativas, o que possibilita aprofun-
damento e especialização nessas áreas.

  Sua abordagem prioriza o simples e o funcional, e isso é 
notável na objetividade com que os assuntos são tratados.

  Os temas abordados são acompanhados de uma relação 
de leituras sugeridas, que ampliam o horizonte de pes-
quisa, e de exemplos, que trazem a teoria para a prática, 
facilitando o aprendizado.

  Possui um site específico em que alunos e professores encon-
trarão apresentações em PowerPoint e um modelo de mono-
grafia, que poderão usar para formatar seus trabalhos.

Livro-texto indicado para as disciplinas de iniciação à pesquisa, 
técnicas de pesquisa e projeto, metodologia de pesquisa e outras 
áreas afins, Pesquisa em ciências sociais aplicadas atende tanto 
alunos de graduação e pós-graduação, que precisam de refe-
rencial para a organização de seus estudos, quanto professores, 
que podem utilizá-lo como apoio na orientação de trabalhos.
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Neide Aparec ida de Souza Lehfe ld

Metodologia
científica

3a EDIÇÃO

Esta 3ª edição de Fundamentos de metodologia científica está totalmente 

revisada e atualizada. Uma das principais mudanças foi a incorporação da 

versão mais recente das normas da ABNT, assim como das várias fontes 

de pesquisa, o que tornou a obra muito mais completa e útil. Sua estrutura 

básica, muito bem aceita há mais de uma década, permanece a mesma, 

oferecendo os elementos fundamentais e necessários à compreensão da 

metodologia científica e de suas implicações para a elaboração e execução 

de projetos de pesquisa.

Para tanto, este livro vai além do enfoque teórico, apresentando questões 

referentes à dinâmica do conhecimento, assim como aspectos relaciona-

dos ao atual contexto da pesquisa científica. Também aborda temas para 

pesquisa e a maneira de referenciá-los bibliograficamente, entre outros 

assuntos relevantes.

A obra é indicada para alunos — graduandos e pós-graduandos — que 

necessitam de referencial para a organização de seus estudos e para a rea-

lização de pesquisas científicas. Nesse sentido, oferece requisitos impres-

cindíveis para a elaboração de projetos e trabalhos científicos em todas as 

áreas de conhecimento, com exemplos facilitadores concretos.

B
arros |

Lehfeld
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“Este livro é a prova conclusiva de que o saber científico pode ser difundido 
e disseminado em alto nível. E alto nível aqui significa não só conhecimento 
abstrato, desenhado para poucos, mas vontade de democratizar o que se sabe.”

Roberto DaMatta

Professor emérito da Universidade de Notre Dame e, professor da PUC-RJ.

O que pensar antes de iniciar uma pesquisa? Que caminho tomar e que tipo de 
problemas considerar? 

Neste livro para reflexão, Claudio de Moura Castro nos guia por todas as fases 
pelas quais devemos passar antes, durante e depois de um projeto de pesquisa, 
suscitando a ponderação, o julgamento, a análise e, principalmente, a essência 
de um trabalho acadêmico ou de uma tese. 

Sério, mas ao mesmo tempo leve e dinâmico, A prática da pesquisa é 
indispensável a qualquer um que queira absorver ao máximo a experiência de 
um dos educadores mais respeitados do Brasil para elaborar seu projeto de 
pesquisa, assim como a todos que queiram se aprofundar nesse assunto tão 
envolvente e fascinante.

Além de possuir um respeitado trabalho 

como articulista da revista Veja, Claudio de 

Moura Castro é autor de mais de 30 livros 

e mais de 300 artigos científicos. 

Economista formado pela Universidade 

Federal de Minas Gerais e mestre pela 

Universidade de Yale, lecionou nos 

programas de mestrado da PUC-RJ, 

Fundação Getulio Vargas, Universidade de 

Chicago, Universidade de Brasília, 

Universidade de Genebra e Universidade 

da Borgonha.

Trabalhou também no Ipea/Inpes e foi 

coordenador técnico do Programa Eciel, 

passando em seguida a diretor geral da 

Capes. No exterior, foi chefe da Divisão de 

Políticas de Formação da Organização 

Internacional do Trabalho, economista 

sênior de recursos humanos do Banco 

Mundial e chefe da divisão de programas 

sociais do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento.

Ao aposentar-se do BID, no final de 2000, 

assumiu a posição de presidente do 

Conselho Consultivo das

Faculdades Pitágoras.

C L A U D I O   D E
M O U R A  C A S T R O

Publicado pela primeira vez em 1977 e até 

hoje considerado referência para a 

elaboração de trabalhos acadêmicos, este 

livro, agora totalmente revisto e atualizado, 

é uma reflexão objetiva e oportuna sobre 

os aspectos que envolvem a realização de 

uma pesquisa.

Nele, Claudio de Moura Castro — um dos 

principais nomes da educação no Brasil — 

oferece o aprofundamento necessário aos 

tópicos envolvidos na concepção do 

trabalho de pesquisa e em sua realização, 

tratando de assuntos que vão da escolha 

do tema e da linguagem a ser utilizada à 

opção por uma ou outra forma de 

tabulação e avaliação dos dados coletados 

e conclusão.

Para tanto, apresenta diversos exemplos 

atuais e insere no texto ícones que 

assinalam resumos, exemplos e pontos 

importantes, tornando a leitura bastante 

agradável. Além disso, oferece exercícios 

de aplicação, os quais permitem que o 

leitor teste o conhecimento adquirido.

Todas essas características fazem com 

que este livro seja imprescindível tanto 

para alunos de graduação e pós-

graduação envolvidos em iniciação 

científica como para mestrandos e 

doutorandos que precisam elaborar sua 

tese. Fazem com que ele seja também um 

importante instrumento para profissionais 

da área de pesquisa e para aqueles que se 

interessam pelo tema.
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fUndAmEntos dE 
mEtodologiA 
ciEntíficA, 
3a edição
Aidil Jesus da Silveira Barros e 
Neide Aparecida de Souza 
Lehfeld

Copyright: 2008
ISBN: 978-85-7605-156-5
176 páginas

À primeira vista, os livros de metodologia científica parecem 
semelhantes, pois todos apresentam as normas mais atualiza-
das para apresentação de trabalhos científicos, citações e ou-
tras, mas sua essência é muito diferente. Esta é a 3a edição 
de um clássico, que se destaca há anos por sua estrutura di-
ferenciada. Seu foco está em métodos e estratégias de estudo 
e aprendizagem que, ao abordar procedimentos para seminá-
rios e técnicas de leitura e estudo, valorizam a experiência e a 
motivação do estudante. Indicado para qualquer pesquisador, 
é particularmente útil para estudantes em início de curso.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. A metodologia e a universidade; 2. Métodos e 
estratégias de estudo e aprendizagem; 3. Natureza humana: conheci-
mento e saber; 4. A ciência e suas implicações; 5. Método, teoria e lei 
científica; 6. A pesquisa científica e a iniciação científica; 7. A pesquisa 
científica: a coleta de dados; 8. O trabalho científico: estruturação; Con-
clusão; Bibliografia; Anexo.

pEsqUisA Em ciênciAs 
sociAis AplicAdAs
métodos e técnicas
Astor Antônio Diehl e Denise 
Carvalho Tatim

Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-94-9
176 páginas

Ao contrário de outras obras sobre elaboração de monografias e 
teses, que se limitam a expor o assunto sem explicar sua rele-
vância, este livro aborda o cerne da ciência, mostrando-a em um 
contexto amplo e traçando sua trajetória até os dias atuais.

Este é mais do que um título sobre metodologia e técnica de 
pesquisa: é um roteiro que, além de incitar o debate acerca do 
desenvolvimento da ciência, mostra, com autoridade, como ela-
borar e formatar um trabalho científico. Entre seus diferenciais, 
estão a abordagem simples e funcional e o uso de exemplos 
que trazem a teoria para a prática, facilitando o aprendizado. 
Além disso, é estritamente dirigido para as ciências sociais 
aplicadas.

Site com recursos adicionais para professores e estudantes.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Esboço para a leitura de textos teóricos, meto-
dológicos e técnicos; 2. Considerações sobre conhecimento, ciência e 
paradigma; 3. Ciências sociais aplicadas; 4. Metodologia, método e 
técnicas de pesquisa; 5. Projeto de pesquisa; 6. A estrutura do texto 
monográfico e os resultados da pesquisa; 7. Citações, referências bi-
bliográficas e de documentos eletrônicos; 8. Orientações e cuidados 
com textos acadêmicos; Índice.

A práticA dA pEsqUisA,
2a edição
Claudio de Moura Castro

Copyright: 2006
ISBN: 978-85-7605-085-8
208 páginas

O que pensar antes de iniciar uma pesquisa? Que caminho 
tomar e que tipo de problemas considerar? Neste livro para 
reflexão, Claudio de Moura Castro nos guia por todas as fases 
pelas quais devemos passar antes, durante e depois de um 
projeto de pesquisa, suscitando a ponderação, o julgamento, a 
análise, e, principalmente, a essência de um trabalho acadê-
mico ou de uma tese. Sério, mas ao mesmo tempo leve e di-
nâmico, A prática da pesquisa é indispensável a qualquer um 
que queira absorver ao máximo a experiência de um dos edu-
cadores mais respeitados do Brasil para elaborar seu projeto 
de pesquisa, assim como a todos que queiram se aprofundar 
nesse assunto tão envolvente e fascinante.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. O poder, os limites e os abusos da ciência; 2. 
As regras do jogo: a metodologia científica; 3. A escolha do tema e o 
risco de um erro fatal; 4. Memórias de um orientador de teses; 5. O 
diálogo do método com o objeto de estudo; 6. Da sutil arte de lidar com 
as informações; 7. A logística da pesquisa; 8. O impacto do resultado 
da pesquisa; 9. Um roteiro de pesquisa.
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O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações em PowerPoint;  
para estudantes, glossário, diversos artigos e indicações de sites e filmes interessantes.
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Filosofar não é apenas para filósofos. Basta uma pergunta simples 
como “Quem sou?”, “De onde vim?” ou “Para onde vou?” e você 
já está filosofando. Mas a filosofia não se limita a pensamentos 
abstratos, ela é também prática. É com esse enfoque que João 
Mattar nos apresenta a mãe de todas as ciências.

De maneira leve, mas sem ser rasa, Introdução à filosofia nos leva 
a conhecer um abrangente panorama histórico das ruínas da 
Antiguidade aos chips da inteligência artificial, do papiro de Ani 
aos mais recentes hipertextos da Internet. Além disso, o autor não 
se restringe aos limites do Ocidente e parte para a exploração das 
mais diversas e ricas correntes filosóficas orientais. Por fim, ele faz um 
exame do desenvolvimento filosófico brasileiro.

Com uma linguagem moderna, citando filmes, games e redes 
sociais, o texto é um convite para todos aqueles que adentram 
este fascinante terreno que é o pensamento humano, mostrando 
como nossas dúvidas, escolhas e ações estão repletas de questões 
filosóficas. Afinal, a filosofia é para todos.
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www.pearson.com.br/dias
O site de apoio do livro oferece: para professores, manual de 
soluções e apresentações em PowerPoint; para estudantes, links 
úteis e atividades complementares.
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Considerada a base para todas as ciências sociais, a sociologia é 
hoje um instrumento analítico fundamental para quem busca entender 
a realidade social em que vivemos — uma realidade de grandes 
transformações provocadas pela revolução cientí� co-tecnológica e 
pela globalização.

Esta nova edição de Introdução à sociologia, de Reinaldo Dias, além 
de manter a linguagem clara, a estrutura lógica e a sintonia com a 
realidade de alunos e professores, conta com artigos atuais e um novo 
projeto visual que destaca seus principais elementos didáticos. Outra 
novidade é a inserção de � guras, ilustrações e fotos que contribuem 
diretamente para o processo de ensino/aprendizagem.

Os conceitos são abordados de maneira acessível, por meio de um 
texto dinâmico e ilustrado com exemplos concretos, a maioria baseada 
na realidade brasileira. Os grandes temas atuais são explicados por 
meio de casos para estudo e debate em sala de aula, e devem servir 
como referência para pesquisas nas comunidades em que estão 
inseridas as instituições de ensino.

Por todas essas características, esta obra é recomendada como livro-texto 
para as disciplinas de sociologia dos mais variados cursos.
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www.pearson.com.br/metodologiacientifica
Para o aluno, o site de apoio oferece exercícios práticos, atividades 
de produção acadêmica, orientações para a solicitação de bolsas de 
estudo, modelos de projeto de pesquisa e de trabalho acadêmico e 
links úteis; para o professor, oferece apresentações em PowerPoint. 

M
etodologia / P

esquisa

w w w . p e a r s o n . c o m . b r

Referência na área, Metodologia científica já se tornou um clássico, mas 
continua em evolução.

Esta nova edição, totalmente revista, procura atender aos anseios dos 
leitores com uma concepção mais prática, refletindo a ênfase atual 
adotada por agências, institutos, fundações e empresas que investem em 
estudos para a qualidade do projeto e para a produtividade do pesquisador.

O caráter mais prático do livro transparece, por exemplo, no modo 
como ele aborda a elaboração de projetos e de relatórios finais de 
pesquisa. É também evidente em seu novo projeto gráfico que, com um 
aproveitamento mais racional do espaço, ele foi totalmente otimizado, o 
que tornou o conteúdo mais dinâmico e acessível.

Complementa a obra um site de apoio exclusivo, com exercícios e 
materiais adicionais que ajudam a embasar o conhecimento teórico 
adquirido, além de links que proporcionam um maior envolvimento do 
leitor com a comunidade científica brasileira.

Todas essas características fazem da sexta edição desta obra uma 
ferramenta indispensável para estudantes de graduação e pós-graduação 
que precisam de orientações consistentes não somente para a produção 
acadêmica, mas também para a elaboração de trabalhos de conclusão de 
curso, dissertações e teses.

Entre esses recursos, encontrados 
em <www.pearson.com.br/ 
metodologiacientifica>, estão 
exercícios práticos, atividades de 
produção acadêmica, orientações 
para solicitação de bolsas de estudo 
e modelos de projetos de pesquisa 
e de trabalho acadêmico – tudo 
para manter os leitores em total 
sintonia com as diversas fontes de 
pesquisa e fomento.
Ao mesmo tempo, buscou-se 
uma apresentação gráfica mais 
moderna e um aproveitamento 
mais racional do espaço, o que 
tornou o livro menor, porém com 
mais conteúdo que antes e muito 
mais acessível.
Com essas mudanças, esperamos 
que esta obra possa continuar 
ajudando seus leitores por muitos 
anos, não apenas a elaborar seus 
trabalhos, mas principalmente a 
conquistar seus sonhos.

Não é simples desenvolver uma 
nova edição para um clássico 
como Metodologia científica de 
Cervo e Bervian, que há mais 
de 30 anos ajuda estudantes e 
pesquisadores a desenvolver seus 
trabalhos. O desafio era manter 
o livro adequado às exigências de 
estudo e pesquisa do século XXI, 
sem perder de vista a essência 
metodológica que somente 
a experiência desses autores 
poderia ter construído. A solução 
surgiu com o novo coautor  da 
obra, o professor Roberto 
da Silva. Além de atualizar o 
conteúdo de acordo com a versão 
2005 das NBRs 15287 e 14724 da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e alinhá-lo às 
necessidades atuais da academia 
e do mercado, o professor Silva 
desenvolveu recursos on-line de 
apoio acadêmico que permitem ao 
leitor alcançar seus objetivos de 
maneira mais prática.
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introdUção à 
sociologiA,
2a edição
Reinaldo Dias

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-368-2
400 páginas

Conhecida por seu texto e linguagem claros e bastante didáti-
cos, esta obra de Reinaldo Dias marcou presença na área e 
conquistou um público cativo entre estudantes e professores. 
Esta 2a edição traz uma vasta coleção de imagens e uma apre-
sentação moderna e arrojada, que tornam a obra ainda mais 
atraente e útil.

Planejado para atender ao currículo das melhores universida-
des, este livro oferece o embasamento necessário para que 
os estudantes reflitam sobre o mundo em que vivem e pontua 
os conceitos básicos da sociologia por meio de exemplos  
reais, baseados, principalmente, em matérias de jornais e ar-
tigos de revistas.

Para professores: banco de imagens, manual do professor e apre-
sentações em PowerPoint. Para estudantes: links úteis e atividades 
complementares.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – O estudo da sociedade e da vida social; Capítulos: 
1. A perspectiva sociológica; 2. A questão social e a necessidade de 
uma ciência social; 3. A sociologia e a busca da verdade; Parte II – O 
indivíduo e a sociedade; Capítulos: 4. A cultura e a sociedade; 5. Glo-
balização e diversidade cultural; 6. O processo de socialização; 7. Des-
vio social, crime e controle social; 8. Sociedade e estrutura social; 9. 
Grupos sociais e organizações; Parte III – A desigualdade social; Capí-
tulos: 10. A estratificação social; 11. Desigualdade social no mundo e 
no Brasil; 12. Desigualdade de raça e de etnia; 13. Desigualdade de 
gênero e de idade; Parte IV – Instituições sociais; Capítulos: 14. As 
instituições sociais; 15. A família; 16. A religião; 17. A educação; 18. 
As instituições políticas; 19. Economia e trabalho; Parte V – Dinâmica 
e mudança social; Capítulos: 20. População, urbanização e meio am-
biente; 21. Comportamento coletivo e movimentos sociais; 22. A mu-
dança social; Glossário; Bibliografia; Biografia; Índices.

mEtodologiA 
ciEntíficA, 
6a edição
Amado Luiz Cervo, Pedro Alcino 
Bervian e Roberto da Silva

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-047-6
176 páginas

Estruturado de acordo com as mais recentes normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), este livro apre-
senta os fundamentos metodológicos necessários para a pre-
paração de um trabalho acadêmico rigorosamente adaptado 
às normas científicas vigentes. A obra é complementada por 
um site que contém exercícios práticos sobre gerenciamento 
de projetos, produção acadêmica e solicitações de financia-
mentos e bolsas de estudos. Além dos exercícios práticos, o 
site fornece links para propiciar a relação entre o estudante e 
os órgãos governamentais e não governamentais que finan-
ciam estudos superiores e pesquisas no Brasil.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
exercícios práticos, atividades de produção acadêmica, modelos de 
projeto de pesquisa e de trabalho acadêmico e links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I – O conhecimento científico; Capítulos: 1. O histórico 
do método científico; 2. Conceitos, leis, teorias e doutrinas; Parte II – 
Métodos e técnicas de pesquisa; Capítulos: 3. Métodos e técnicas de 
pesquisa; 4. Formas de pensamento; Parte III – A pesquisa; Capítulo: 
5. Técnicas de coleta de dados; Parte IV – Elaboração e comunicação 
da pesquisa; Capítulos: 6. Fases da elaboração da pesquisa; 7. Comu-
nicação da pesquisa: estrutura, forma e conteúdo dos relatórios acadê-
micos; Referências bibliográficas; Índice; Sobre os autores.

introdUção à 
filosofiA
João Mattar

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-697-3
352 páginas

Elaborado de maneira didática e com linguagem acessível, In-
trodução à filosofia traz, de maneira totalmente inovadora, a 
origem e o histórico da filosofia, bem como os principais pen-
sadores e suas teorias. Para tanto, ele apresenta as relações 
e as associações das teorias expostas a exemplos históricos 
e do cotidiano, permitindo ao leitor maior compreensão e fixa-
ção dos tópicos abordados.

A obra também relaciona as diversas divisões da filosofia com 
sua aplicabilidade profissional em várias áreas, como adminis-
tração e direito, e conta com uma parte dedicada às filosofias 
oriental, indiana e africana.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
sugestões de artigos, filmes e sites.
sv.pearson.com.br

SUMÁRIO: Parte I. Filosofia geral; Capítulos: 1. O que é filosofia?; 2. 
Filosofando sobre a morte; Parte II. História da filosofia; Capítulos: 3. 
Filosofia antiga; 4. Filosofia medieval; 5. Filosofia moderna; 6. Filosofia 
contemporânea; Parte III. Principais correntes filosóficas; Capítulos: 7. 
Metafísica e filosofia da religião; 8. Lógica; 9. Teoria do conhecimento; 
10. Filosofia da linguagem; 11. Filosofia das ciências; 12. Ética e filo-
sofia política; 13. Estética; Parte IV. Filosofias alternativas; Capítulos: 
14. Filosofias orientais; 15. Filosofia no Brasil; Parte V. Filosofia hoje; 
Capítulo: 16. Panorama geral; Referências; Índice.
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Como apresentar um artigo científico? Existe alguma regra para escrever uma 

tese? De que modo descrever uma pesquisa? Qual normatização metodológica 

seguir? Essas e muitas outras questões que, em algum momento, preocupam 

estudantes e pesquisadores são aqui respondidas por Claudio de Moura Castro.

Com a linguagem clara e conversacional característica do autor, este livro 

oferece ferramentas necessárias para que uma boa pesquisa não seja 

perdida devido a um texto enfadonho e desconjuntado. Além disso, traz um 

software que faz a formatação de notas de rodapé e referências nos padrões 

da ABNT ou de Chicago/Turabian, auxiliando o leitor a padronizar as citações.

Inovador e moderno em sua proposta, Como redigir e apresentar um trabalho 

científico é essencial para todos aqueles que desejam ir além do ato de 

simplesmente escrever, dedicando-se à elaboração de um texto limpo, sem 

rebuscamentos e, ao mesmo tempo, obediente ao modelo padrão aplicado às 

publicações científicas.

Economista formado pela Universidade 

de Minas Gerais (UFMG), Claudio de 

Moura Castro é mestre em educação pela 

Universidade de Yale e doutor em economia 

pela Universidade de Vanderbilt. Com 

mais de 35 livros e 300 artigos científicos 

publicados, lecionou no programa de 

mestrado de renomadas instituições de 

ensino, como Fundação Getulio Vargas (FGV) 

e Universidade de Chicago, e atuou em 

organizações de destaque — por exemplo, foi 

diretor geral da Capes e economista sênior 

de recursos humanos do Banco Mundial. 

Atualmente, Moura Castro é assessor especial 

da presidência do Grupo Positivo, além de 

articulista da revista Veja.  

C L A U D I O  D E
M O U R A  C A S T R O

A tarefa de fazer ciência não acaba quando 

os resultados aparecem. É preciso que tudo 

se plasme em palavras, pois, sem elas, não 

há comunicação. De fato, o uso desleixado da 

linguagem facilmente obscurece os resultados 

importantes; o menor descuido com ela destrói 

o delicado castelo da cumulatividade dos 

resultados.

E acredite: são grandes os perigos de pôr 

a perder um bom trabalho por inépcia na 

transcrição das ideias para o papel. Não se 

trata de disfarçar um assunto insosso sob um 

verniz estilístico. Pelo contrário: trata-se de 

impedir que bons temas sejam sacrificados 

pela má qualidade da redação.

Se escrevemos, implicitamente admitimos 

que queremos ser lidos. É verdade que uma 

apresentação com charme e graça não faz 

sobreviver um conteúdo medíocre. Mas, ao 

mesmo tempo, uma apresentação obscura, 

em ziguezague, com mensagens truncadas e 

palavrório adiposo, põe a perder uma pesquisa 

brilhante.

                                   

                                   Claudio de Moura Castro
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como rEdigir E 
AprEsEntAr Um 
trAbAlho ciEntífico
Claudio de Moura Castro

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-879-3
152 páginas

Escrito para auxiliar professores e estudantes na fascinante, 
porém árdua, tarefa de redigir e apresentar trabalhos científi-
cos, este livro de Moura Castro é muito mais que um compên-
dio de normas ou regulamentos: é um manual comentado por 
alguém com vasta experiência no assunto.

Para cumprir a tarefa a que se propõe, o autor relaciona as 
técnicas e as convenções da apresentação de publicações e 
oferece dicas sobre tópicos importantes, como aqueles rela-
cionados à escolha e à definição do tema da pesquisa. Além 
disso, discute o roteiro de preparação de documentos científi-
cos e a montagem de um trabalho de pesquisa, bem como 
mostra os padrões de normatização das publicações científi-
cas internacionais e aquelas impostas pelas universidades 
norte-americanas para a apresentação de teses e disserta-
ções. Tudo isso é formulado por meio de uma linguagem clara, 
direta e conversativa, que contextualiza a teoria por meio de 
exemplos.

Este título, que é ideal para todos os cursos de graduação 
em que a disciplina de metodologia científica ou correlata é 
ministrada, é também indispensável para os alunos de 
pós-graduação.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. O artesanato da palavra; 2. Tudo começa com 
o projeto de pesquisa; 3. Como organizar um trabalho de pesquisa; 4. 
Práticas e normas de apresentação; 5. As referências: como reconhe-
cer quem nos ajudou; 6. Preparação e revisão de originais para publica-
ção; Apêndice: redação e revisão – algumas perguntas que todo autor 
deve se fazer; Referências; Índice remissivo.
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Produção gráfica
arte e técnica na direção de arte

Antonio Celso Collaro

Totalmente atualizada, a nova edição de Produção gráfica for-
nece informações imprescindíveis sobre a área, incluindo, entre 
outras, conceitos básicos de utilização de letras, estética do 
material impresso e avaliação de arquivos digitais. Traz, ainda, 
um capítulo totalmente colorido, que trata não apenas do uso, 
mas também da psicologia da cor na produção visual e gráfica.

Com linguagem didática e ricamente ilustrada, esta obra é des-
tinada a estudantes e profissionais de artes gráficas, jornalis-
mo, publicidade e design, bem como a todos os interessados 
nessa fascinante área.

Antonio C
elso C

ollaro
P

rodução gráfica •  arte e técnica na direção de arte

2a edição

2a

edição
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prodUção gráficA 
Arte e técnica na direção 
de arte, 2a edição
Antonio Celso Collaro

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-23-6
224 páginas

Produção gráfica: arte e técnica na direção de arte é reconheci-
damente um livro completo. Escrito por um dos grandes no-
mes da área, Antonio Collaro, o texto é claro e objetivo ao 
abordar os temas relevantes e indispensáveis para o aprendi-
zado, bem como os principais assuntos em voga no cotidiano 
dos novos profissionais de produção gráfica. 

Esta 2a edição foi revista e ampliada para satisfazer as neces-
sidades dos leitores. Dessa forma, além de se manter compa-
tível com a atualidade, faz uma introdução aos sistemas de 
composição, de Gutenberg aos dias de hoje, trata de novos 
tópicos relacionados ao jornalismo e das recomendações para 
o bom uso do InDesign, inclusive fechamento de arquivos e 
classificação dos impressos.

Tudo isso e muito mais fazem de Produção gráfica uma obra 
perfeita para os futuros profissionais de comunicação social, 
design, editoração, jornalismo e publicidade e propaganda.

SUMÁRIO: Capítulos: 1. Letras com cara de produto e produtos com 
cara de letra; 2. O elemento cor na produção visual e gráfica; 3. Produ-
ção visual de periódicos e revistas; 4. Técnica e estética na produção 
de livros; 5. O InDesign como ferramenta de diagramação; 6. Papel: o 
mais prático, flexível e ecológico dos suportes de impressão; 7. Os 
sistemas de impressão, suas origens e suas matrizes.
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Microbiologia de 
brock, 
10a edição
Michael T. Madigan, John M. 
Martinko e Jack Parker

Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-51-2
624 páginas

Microbiologia de Brock descreve de maneira clara e ilustrativa 
os conceitos básicos de muitos processos biológicos relacio-
nados à interação dos microrganismos com o ecossistema, 
bem como aspectos da biologia celular, da biologia molecular, 
da genética e da imunologia dentro da microbiologia.

O conteúdo da obra é apresentado de maneira singular: parte 
em livro impresso em cores e parte em um CD que o acompa-
nha. Isso o torna capaz de oferecer o conteúdo mais completo 
e atualizado a um preço acessível. Possui vários recursos di-
dáticos, como glossário no início de cada capítulo e links para 
assuntos correlatos em outras partes do livro. Destinado a 
alunos de graduação e pós-graduação, mas também a profis-
sionais que queiram se manter atualizados.

Para professores: Test Item File (em inglês), manual de soluções (em 
inglês) e apresentações em PowerPoint. Para estudantes: exercícios 
de múltipla escolha autocorrigíveis.
sv.pearson.com.br

SumárioS:
Livro impresso – Parte I – Princípios de microbiologia; Capítulos: 1. Mi-
cro-organismos e microbiologia; 2. Uma visão geral da vida microbiana; 
3. Macromoléculas; 4. Estrutura/função celular; 5. Nutrição, cultivo la-
boratorial e metabolismo dos micro-organismos; 6. Crescimento micro-
biano; 7. Princípios de biologia molecular microbiana; 8. Regulação da 
expressão gênica; 9. Fundamentos de virologia; 10. Genética bacteria-
na; Parte II – Microbiologia evolutiva e diversidade microbiana; Capítu-
los: 11. Evolução e sistemática microbianas; 12. Diversidade 
procariótica: bactéria; 13. Diversidade procariótica: archaea; 14. Biolo-
gia celular eucariótica e micro-organismos eucarióticos; 15. Genômica 
microbiana; 16. Vírus de bactérias, plantas e animais; 17. Controle do 
crescimento microbiano; Apêndices; Glossário; Índice (...) 

consulte o suMÁrio coMpleto eM nosso site
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Barbosa — Introdução à química orgânica - 2a edição

Brown / Bursten / LeMay — Química: a ciência central - 9a edição

Castro — Anatomia fundamental

Duran — Biofísica: fundamentos e aplicações - 2a edição

Garritz / Chamizo — Química

Madigan / Martinko / Parker — Microbiologia de Brock - 10a edição

Russell — Química geral (2 volumes) - 2a edição
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ISBN 978-85-346-0454-3
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OUTROS LIVROS DE INTERESSE

Castro
 Anatomia fundamental

Cervo/Bervian
   Metodologia científica – 6a edição

Davidoff
     I  ntrodução à psicologia

Moris/Maisto
  Introdução à psicologia – 6a edição

Bruice
 Química orgânica – vol.1 e 2 – 2a edição

Maia/Bianchi
 Química geral: fundamentos

Russel
 Química geral – vol.1 e 2 – 2a edição

Colicigno
 Atlas fotográfico de anatomia humana 

2a edição – Volume 2 

2a edição – Volume 2 

Michael J. Pelczar Jr.  E. C. S. Chan  Noel R. Krieg
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Microbiologia
conceitos e aplicações, 2a edição 
Michael J. Pelczar Jr., E. C. S. Chan e Noel R. Krieg

Volume I
Copyright: 1997
ISBN: 978-85-346-0196-2
556 páginas

Volume II
Copyright: 1997
ISBN: 978-85-346-0454-3
552 páginas

Nesta obra, os autores captaram o essencial da microbiologia, destacando-a 
como uma combinação das ciências básicas e aplicadas. Por essa razão é 
interessante não só para estudantes de graduação em curso introdutório de 
microbiologia, mas também para alunos de outras áreas, como nutrição, en-
fermagem, agricultura, administração florestal e ciência animal. Em geral, os 
livros sobre o tema são compêndios repletos de informações difíceis até 
mesmo para estudantes de biologia. Este texto exige do estudante apenas 
alguns conhecimentos prévios de química e de biologia.

Sumário: Volume i – Parte I – Introdução à microbiologia; Capítulos: 1. Bioquímica essencial para a microbiologia; 2. Objetivos da microbiologia; 3. 
Caracterização dos micro-organismos; 4. Estrutura das células procarióticas e eucarióticas; Parte II – Nutrição e cultivo de micro-organismos; Capítu-
los: 5. Exigências nutricionais e o meio microbiológico; 6. Cultivo e crescimento de micro-organismos; Parte III – Controle de micro-organismos; Capí-
tulos: 7. Controle de micro-organismos: fundamentos e agentes físicos; 8. Controle de micro-organismos: agentes químicos; Parte IV – Os principais 
grupos de micro-organismos; Capítulos: 9. O principal grupo de micro-organismos procarióticos: as bactérias; 10. Os principais grupos de micro-orga-
nismos eucarióticos: fungos, algas e protozoários; Parte V – Metabolismo microbiano; Capítulos: 11. Metabolismo microbiano: processos bioquímicos 
na produção de energia; 12. Metabolismo microbiano: processos bioquímicos na utilização de energia; Parte VI – Genética microbiana; Capítulos: 13. 
Herança e variabilidade; 14. Micro-organismos e engenharia genética; Parte VII – Vírus; Capítulos: 15. Vírus: morfologia, classificação, replicação; 16. 
Vírus: métodos de cultivo, patogenicidade; Apêndices; Leitura complementar; Respostas das revisões; Glossário; Índice onomástico; Índice de orga-
nismos; Índice analítico.
Volume ii – Parte VIII – Micro-organismos e doença: resistência à infecção; Capítulos: 17. Flora normal do corpo humano; 18. Interações parasita-hos-
pedeiro: resistência inespecífica do hospedeiro; 19. A resposta imune: resistência específica do hospedeiro; 20. Aspectos práticos da imunidade; 21. 
Antibióticos e outros agentes quimioterápicos; Parte IX – Micro-organismos e doença: doenças microbianas; Capítulos: 22. Infecções nosocomiais; 
23. Doenças sexualmente transmitidas; 24. Doenças transmitidas pelo ar; 25. Doenças transmitidas por água e alimentos; 26. Doenças transmitidas 
por artrópodes; 27. Infecções de pele e de ferimentos adquiridas por contato direto; Parte X – Ecologia microbiana; Capítulos: 28. Microbiologia do 
solo e do ar; 29. Microbiologia das águas naturais, potáveis e dos esgotos; Parte XI – Microbiologia industrial; Capítulos: 30. Microbiologia de alimen-
tos; 31. Biotecnologia: a aplicação industrial da microbiologia; Apêndices; Leitura complementar; Respostas das revisões; Testes bioquímicos para a 
diferenciação de espécies bacterianas; Uso da notação exponencial e logaritmos em microbiologia; Endonucleases de restrição; Glossário; Índice 
onomástico; Índice de organismos; Índice analítico.
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Robert M. Veatch

3a edição

BIOÉTICA

bioética,
3a edição
Robert M. Veatch

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0449-5
256 páginas

Repleta de exemplos e casos, Bioética traz uma gama de ques-
tões éticas sob diferentes abordagens, apresentando os prin-
cipais conceitos de ética aos profissionais da área da saúde. 
O objetivo é apresentar um estudo inteligível, imparcial e equi-
librado sobre essas questões incorporadas em uma estrutura 
sistemática baseada em princípios éticos e outras ferramen-
tas teóricas relacionadas à bioética.

Esta edição, revisada e atualizada, traz conteúdo adicional e 
novos exemplos. Além disso, por meio da Sala Virtual, os alu-
nos têm acesso a exercícios de fixação e reflexão. 

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
exercícios de fixação e reflexão.
sv.pearson.com.br

Sumário: Capítulos: 1. Um mapa do campo da ética; 2. O juramento de 
Hipócrates e seus desafiadores: Uma breve história; 3. Definindo mor-
te, aborto, células-tronco e bem-estar animal: a base do status moral; 
4. Problemas em beneficiar e evitar danos ao paciente; 5. A ética do 
respeito pelas pessoas: mentir, enganar e quebrar promessas e por 
que os médicos os consideravam éticos; 6. O princípio de evitar matar; 
7. Morte e mentira: O paciente incompetente; 8. Ética social da medici-
na: Alocando recursos, seguro-saúde, transplante e pesquisa de assun-
tos humanos; 9. Controle humano da vida: genética, tecnologias de 
nascimento e modificação da natureza humana; 10. Resolução de con-
flitos entre princípios; 11. As virtudes da bioética.

bioestatística para 
ciências da saúde 
R. Clifford Blair e Richard 
Taylor

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-171-0
488 páginas

Os autores Richard Taylor e R. Blair empenharam-se para ela-
borar uma obra única cuja linguagem acessível facilita a com-
preensão de conceitos fundamentais tanto para a prática 
manual como para a computacional. Vale destacar ainda que 
o livro é acompanhado por um exclusivo material on-line ofere-
cido a alunos e professores, desenvolvendo ao máximo a ex-
periência de ensino e aprendizagem com foco no embasamento 
teórico e na construção do conhecimento estatístico.

Além disso, o livro é perfeitamente adequado às ementas bra-
sileiras. Ideal para cursos de enfermagem, medicina, nutrição 
e farmácia, entre outros.

Para professores: apresentações em PowerPoint; manual de solu-
ções (em inglês); manuais de importantes ferramentas associadas 
ao livro, como Minitab e Stata (em inglês); e banco de exercícios (em 
inglês). Para estudantes: banco de dados reais e exercícios adicio-
nais de múltipla escolha.
sv.pearson.com.br

Sumário: Capítulos: 1. Bases da bioestatística; 2. Métodos descriti-
vos; 3. Probabilidade; 4. Introdução à inferência e métodos de uma 
amostra; 5. Métodos de amostras emparelhadas; 6. Métodos de duas 
amostras independentes; 7. Métodos multiamostrais; 8. A avaliação 
das relações; 9. Regressão linear; 10. Métodos baseados no princípio 
das permutações; Apêndices: A. Tabela de curva normal; B. Valores 
críticos da distribuição t de Student; C. Valores críticos da distribuição 
F; D. Valores críticos da distribuição qui-quadrado; E. Valores críticos de 
q para o teste de Tukey’s HSD; F. Valores críticos do coeficiente de cor-
relação de Rank; G. Valores críticos para o teste de Wilcoxon’s Signed-
-Ranks; H. Valores críticos para o teste de Wilcoxon’s Rank-Sum; I. 
Valores críticos para o teste de Kruskal-Wallis; J. Estudos de caso; K. 
Respostas dos exercícios; Bibliografia; Índice.

ISBN 978-85-8143-171-0

sv.pearson.com.br
O site de apoio do livro oferece, para professores, apresentações em PowerPoint (em 
português), banco de exercícios, manuais de soluções e de ferramentas associadas ao 
livro, como Minitab e Stata (em inglês). São disponibilizados para os estudantes exemplos 
de bancos de dados reais e exercícios adicionais de múltipla escolha.

Bioestatística para ciências da saúde apresenta uma introdução à bioestatística, com 

foco no embasamento teórico e na construção do conhecimento estatístico. A obra 

traz temas relacionados à estatística descritiva, probabilidade e métodos inferenciais, 

dados contínuos e binários, além de métodos baseados em permutação.

Adequado às ementas brasileiras, o livro é voltado para pro� ssionais de saúde e 

estudantes de enfermagem, medicina, nutrição e farmácia, sendo também apropriado 

para disciplinas que exijam conhecimento de bioestatística.
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iMunologia,
3a edição
Peter Wood

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-129-1
368 páginas

Autor conceituado e professor com mais de 20 anos de expe-
riência, o Dr. Peter Wood nos introduz no universo da patogê-
nese de doenças infecciosas neste livro conciso, mas 
consistente, descrevendo os elementos e os mecanismos de 
funcionamento do sistema imunológico que oferecem defesa 
contra uma grande variedade de agentes. Entre outros tópicos, 
são apresentados em detalhes os recursos desenvolvidos nos 
últimos tempos para auxiliar nessa proteção, a exemplo das 
vacinas.

Além de todo o valioso referencial teórico, Imunologia apresen-
ta casos clínicos adequados à realidade brasileira, tornando o 
seu conjunto extremamente rico e indispensável para os estu-
diosos da área da saúde.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
texto adicional sobre imunodeficiências congênitas.
sv.pearson.com.br

Sumário: Capítulos: 1. A ameaça ao corpo: o papel e os requisitos do 
sistema imunológico; 2. A resposta imediata à infecção: a imunidade 
inata e a resposta inflamatória; 3. Reconhecimento imune específico: 
os linfócitos B e a molécula do anticorpo; 4. Linfócitos T e reconheci-
mento de antígeno associado a MHC; 5. O desenvolvimento de linfóci-
tos e a geração de receptores de antígenos; 6. Anatomia do sistema 
imune; 7. Aspectos anatômicos e celulares da produção de anticorpos; 
8. Mecanismos efetores: lidando com patógenos in vivo (I) Respostas 
mediadas por anticorpos; 9. Mecanismos efetores: lidando com pató-
genos in vivo (II) Imunidade mediada por célula; 10. Memória imunoló-
gica e vacinação, a produção e uso de anticorpos; 11. Tolerância 
imunológica e regulação – por que o sistema imune não ataca o próprio 
corpo?; 12. Doenças autoimunes; 13. Alergia e outras hipersensibilida-
des; 14. AIDS; 15. Manipulando o sistema imunológico: transplante e 
tumores; Respostas; Glossário; Índice.
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Edson Aparecido Liberti
Universidade de São Paulo

Prefácio de

Colicigno
Paulo Roberto Campos

Sacchetti
Julio Cesar Lemes

Moraes
Carlos Alberto de

Araujo
Alex Barletta

At las fotográf ico de

anatomia

A
t

la
s

fo
t

o
g

r
á

f ic
o

d
e

an
ato

m
ia

C
o

licig
n

o
Sacch

etti
M

o
raes

A
rau

jo

At las fotográf ico de

anatomia
Desenvolvido por professores brasileiros para atender à realidade do ensino de anato-
mia humana no país, este atlas traz os mais modernos recursos didáticos para o estudo
teórico e prático da anatomia.

Abordagemsistêmica
Os sistemas são apresentados de maneira contínua, para que os estudantes não
precisem percorrer diversas seções da obra a fim de estudar cada um. Essa abordagem
permite conhecer profundamente cada sistema, entender seu funcionamento com-
pleto e saber quais são os órgãos e estruturas nele envolvidos.

Nomenclatura
A denominação é apresentada por meio de linhas que partem diretamente de cada
região das peças anatômicas, tornando desnecessário o uso de legendas e facilitan-
do a utilização do livro.

Ilustrações
Muitas fotografias são acompanhadas de ilustrações esquemáticas que permitem ao
leitor identificar qual região já foi ou está sendo estudada, além de apresentar a locali-
zação da estrutura dentro do sistema.

Cores
Cada sistema é identificado por uma cor diferente, o que facilita a localização do
sistema a ser consultado.

As fotos do apresentam cada estrutura com as dimen-
sões, proporções e colorações que o estudante de fisioterapia, educação física, enfer-
magem, farmácia, bioquímica, psicologia, biomedicina e outras áreas da saúde encon-
trará em laboratório durante sua prática profissional, preparando-o para os desafios de
sua carreira.

Atlas fotográfico de anatomia
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atlas fotogrÁfico 
de anatoMia
Paulo Roberto Campos 
Colicigno, Julio Cesar Lemes 
Sacchetti, Carlos Alberto de 
Moraes e Alex Barletta Araujo

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-094-0
336 páginas

Desenvolvido por professores brasileiros para atender à reali-
dade do ensino de anatomia humana no país, este atlas traz 
os mais modernos recursos didáticos para o estudo teórico e 
prático da anatomia. Os sistemas são apresentados de manei-
ra contínua, para que os estudantes não precisem percorrer 
diversas seções da obra a fim de estudar cada um. Essa abor-
dagem permite conhecer profundamente cada sistema, enten-
der seu funcionamento completo e saber quais são os órgãos 
e as estruturas neles envolvidos. Além disso, muitas fotogra-
fias são acompanhadas de ilustrações esquemáticas, o que 
possibilita ao leitor identificar qual região já foi ou está sendo 
estudada, além de exibir a localização da estrutura dentro do 
sistema. As fotos deste atlas apresentam cada estrutura com 
as dimensões, proporções e colorações que o estudante de 
fisioterapia, educação física, enfermagem, bioquímica, psicolo-
gia, biomedicina e outras áreas da saúde encontrará em labo-
ratório durante sua prática profissional.

Sumário: Capítulos: 1. Generalidades; 2. Osteologia; 3. Artrologia; 4. 
Miologia; 5. Sistema circulatório; 6. Sistema respiratório; 7. Sistema 
digestório; 8. Sistema excretor; 9. Sistema genital feminino; 10. Siste-
ma genital masculino; 11. Sistema nervoso; 12. Sistema endócrino; 
13. Sistema sensorial (órgão da visão); 14. Sistema sensorial (órgão 
da audição); 15. Sistema tegumentar.

anatoMia huMana,
7a edição 
Elaine N. Marieb, Patricia Brady Wilhelm e Jon B. Mallatt

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0109-8
912 páginas

Segundo os autores desta obra, ensinar anatomia não significa apenas apre-
sentar uma série de informações sobre o corpo humano, mas fornecer aos 
estudantes informações contextualizadas que os ajudem a aplicar o que 
aprenderam em situações cotidianas.

É com base nessa premissa que Anatomia humana, por meio da abordagem 
funcional, na qual são analisadas a forma e a composição das estruturas 
anatômicas, tornou-se um best-seller da área. Trata-se de uma obra completa, 
moderna, prática e ricamente ilustrada, com imagens detalhadas que ajudam 
reforçar os principais conceitos de anatomia. 

O livro – que contempla mais de 700 exercícios práticos, 150 aplicações clí-
nicas e acesso ao MyHealthLab – é indicado para os cursos de fisioterapia, 
nutrição, enfermagem, farmácia, psicologia, biomedicina, ciências biomédi-
cas e educação física.

Sumário: Capítulos: 1. Corpo humano: uma orientação; 2. Células: as unidades vivas; 3. Embriologia básica; 4. Tecidos; 5. Sistema integumentário; 
6. Ossos e tecidos esqueletais; 7. Ossos, parte 1: esqueleto axial; 8. Ossos, parte 2: esqueleto apendicular; 9. Articulações; 10. Tecido muscular 
esqueletal; 11. Músculos do corpo; 12. Fundamentos do sistema nervoso e tecido nervoso; 13. Sistema nervoso central; 14. Sistema nervoso pe-
riférico; 15. Sistema nervoso autônomo e neurônios sensoriais viscerais; 16. Sentidos especiais; 17. Sistema endócrino; 18. Sangue; 19. Coração; 
20. Vasos sanguíneos; 21. Sistema linfático e imunológico; 22. Sistema respiratório; 23. Sistema digestivo; 24. Sistema urinário; 25. Sistema re-
produtivo; Anexos: A. Sistema métrico; B. Respostas para conferir sua compreensão, múltipla escolha e combinação de perguntas e respostas; 
Glossário; Créditos de fotografias e ilustrações; Índice.

Para professores: apresentações em PowerPoint, galeria de imagens e guia auxiliar para 
melhor exploração do livro e conteúdo. 
sv.pearson.com.br



68

CIêNCIAS DA SAÚDE

ISBN: 978-85-430-0278-1

myHealthLab
Ao adquirir a 5a edição do livro Fisiologia humana, de Cindy Stanfield, 
você recebe acesso ao MyHealthLab, um ambiente virtual de apren-
dizagem com recursos digitais complementares, totalmente em lín-
gua portuguesa. Este ambiente contém atividades extras e diversos 
recursos que tornam o ensino e a aprendizagem da fisiologia huma-
na muito mais eficazes.

eText
No MyHealthLab você encontrará o eText do livro adquirido e poderá 
acessar capítulos ou o livro na íntegra. Com o eText, você conseguirá 
incluir e gerenciar anotações eletrônicas entre outros recursos.

Pré-teste e pós-teste
Utilize essas ferramentas para fazer avaliações que indicarão seu 
grau de conhecimento prévio do assunto antes de iniciar a leitura de 
determinado capítulo ou, então, para avaliar sua compreensão do 
conteúdo que acabou de estudar.

Exercícios extras
Atividades adicionais com questões de múltipla escolha, verdadeiro 
ou falso, dissertativas e de raciocínio crítico para todos os capítulos 
com correção automática.

Animações
Você terá acesso a animações que lhe permitirão observar detalha-
damente o conteúdo estudado.

Glossário interativo
Apresenta palavras do glossário do livro e suas definições, tornando 
possível escolher os capítulos e até os termos que se deseja estu-
dar e registrar os erros e acertos durante esse processo.

Videocases
São disponibilizados vídeos sobre os casos clínicos apresentados 
no livro acompanhados por atividades e questões com correção 
automática.

Guia do aluno
Manual de introdução aos recursos do MyHealthLab com instruções 
e dicas para navegar por essa plataforma e explorá-la de acordo 
com suas necessidades.

Planos de aula para professores
Recurso exclusivo para professores, os planos de aula podem ser 
utilizados com o livro ou adaptados de acordo com as necessidades 
de ensino-aprendizagem.

Myhealthlab
fisiologia huMana coM Myhealthlab, 
5a edição 
Cindy L. Stanfield

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-8143-634-0
944 páginas

Com uma linguagem prática e ilustrações detalhadas, a obra apresenta uma 
estrutura didática diferenciada, que desafia gradativamente o aluno, ajudando-o 
a conquistar o conhecimento proposto. Ela também é enriquecida pela Inte-
ractive Physiology (IP-10), uma poderosa plataforma virtual interativa que po-
tencializa significativamente a aprendizagem, e conta com uma exclusiva sala 
virtual que disponibiliza, entre outros materiais, centenas de exercícios de múl-
tipla escolha autocorrigíveis.

Fisiologia humana destaca-se ainda por apresentar a totalidade do conteúdo da 
disciplina com a profundidade adequada às necessidades dos cursos de enfer-
magem, fisioterapia, biomedicina, farmácia, nutrição, educação física e ciên-
cias biológicas.

Sumário: Capítulos: 1. Introdução à fisiologia; 2. Estrutura e função celular; 3. Metabolismo celular; 4. Transporte na membrana celular; 5. Mensa-
geiros químicos; 6. Sistema endócrino: glândulas endócrinas e ações hormonais; 7. Células nervosas e sinalização elétrica; 8. Transmissão sináptica 
e integração neural; 9. Sistema nervoso: sistema nervoso central; 10. Sistema nervoso: sistemas sensoriais; 11. Sistema nervoso: sistemas autô-
nomo e motor; 12. Fisiologia muscular; 13. Sistema circulatório: função cardía ca; 14. Sistema circulatório: vasos sanguíneos, fluxo sanguíneo e 
pressão sanguínea; 15. Sistema circulatório: sangue; 16. Sistema respiratório: ventilação pulmonar; 17. Sistema respiratório: trocas gasosas e re-
gulação da respiração; 18. Sistema urinário: função renal; 19. Sistema urinário: equilíbrio hidroeletrolítico; 20. Sistema digestório; 21. Sistema en-
dócrino: regulação do metabolismo energético e do crescimento; 22. Sistema genital; 23. Sistema imunológico; 24. Diabetes mellitus.

Para professores: apresentações em PowerPoint, banco de exercícios (em inglês) e 
manual do professor com sugestões de exercícios e respostas (em inglês). Para estu-
dantes: exercícios de múltipla escolha autocorrigíveis (10 por capítulo).
sv.pearson.com.br
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anatoMia e 
fisiologia huMana
uma abordagem visual
Frederic H. Martini, William C. 
Ober, Edwin F. Bartholomew e 
Judi L. Nath

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0113-5
792 páginas

Anatomia e fisiologia humana: uma abordagem visual se desta-
ca por explorar temas que abrangem a anatomia e a fisiologia 
humana de modo prático, com organização modular e progres-
siva do conhecimento. Por meio de recursos visuais minucio-
samente detalhados e de uma apresentação clara e objetiva 
do tema, a obra oferece a consistência de um livro-texto e a 
riqueza ilustrativa de um atlas.

Neste livro, estudantes dos cursos de enfermagem, farmácia, 
biomedicina, fisioterapia, nutrição e educação física terão 
acesso a um conteúdo de qualidade didática inquestionável, 
bem como a experiências clínicas contextualizadas no cenário 
brasileiro.

Para professores: manual do professor (em inglês), apresentações 
em PowerPoint e galeria de imagens. Para estudantes: acesso ao 
MyHealthLab.
sv.pearson.com.br

SumárioS: Capítulos: 1. Introdução à anatomia e fisiologia; 2. Nível de 
organização químico; 3. Células e tecidos; 4. O Sistema tegumentar; 5. 
O sistema esquelético; 6. O sistema muscular; 7. O sistema nervoso 
central; 8. O sistema nervoso periférico e o autônomo; 9. Os sentidos; 
10. O sistema endócrino; 11. Sangue e vasos sanguíneos; 12. O coração 
e a função cardiovascular; 13. O sistema linfático e imunidade; 14. O 
sistema respiratório; 15. O sistema digestivo; 16. Metabolismo energéti-
co; 17. O sistema urinário e o equilíbrio de fluidos, eletrólitos e ácido-ba-
se; 18. O sistema reprodutor; 19. Desenvolvimento e herança. 

anÁlise genética
uma abordagem integrada 
Mark F. Sanders e John L. Bowman

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0591-1
880 páginas

De forma clara e didática, Análise genética: uma abordagem integrada apre-
senta uma base sólida dos princípios de transmissão genética e genética 
molecular, por meio de uma abordagem que orienta os estudantes para o 
desenvolvimento de habilidades de identificação e resolução de problemas. 
O livro também expõe detalhadamente os principais conceitos relacionados à 
natureza experimental da genética e ao seu contexto evolutivo.

Destinada aos estudantes de biomedicina, biotecnologia, ciências biológicas, 
enfermagem, farmácia, fisioterapia e nutrição, a obra é rica em exemplos e 
estudos de caso, que auxiliam ainda mais na aprendizagem.

Sumário: Capítulos: 1. A base molecular da hereditariedade, variação e evolução; 2. Transmissão genética; 3. Divisão celular e hereditariedade 
cromossômica; 4. Interação gênica; 5. Ligação e mapeamento genético em eucariotos; 6. Análise genética e mapeamento nas bactérias e bacterió-
fagos; 7. Estrutura e replicação do DNA; 8. Biologia molecular da transcrição e processamento do RNA; 9. Biologia molecular da tradução; 10. A in-
tegração das abordagens genéticas: compreendendo a anemia falciforme; 11. Estrutura do cromossomo; 12. Mutação gênica, reparação do DNA e 
recombinação homóloga; 13. Aberrações cromossômicas e transposição; 14. A regulação da expressão gênica nas bactérias e bacteriófagos; 15. A 
regulação da expressão gênica nos eucariotos; 16. Genética prospectiva e tecnologia do DNA recombinante; 17. Aplicações da tecnologia de DNA 
recombinante e genética reversa; 18. Genômica: a genética a partir de uma perspectiva do genoma inteiro; 19. Herança citoplasmática e a evolução 
dos genomas das organelas; 20. Genética evolutiva; 21. Análise genética dos traços quantitativos; 22. Genética populacional e evolução.

Para professores: apresentações em PowerPoint, galeria de imagens e exercícios adi-
cionais em inglês. Para estudantes: exercícios adicionais.
sv.pearson.com.br
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Pré-cálculo coM MYMATHlAB
Gráfico, numérico e algébrico, 2a edição
Franklin Demana, Bert K. Waits, Gregory D. Foley e  
Daniel Kennedy

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: exercícios adicio-
nais de múltipla escolha.
sv.pearson.com.br

MYMATHlAB 

MyMathLab
Ao adquirir a 2a edição de Pré-cálculo, você recebe acesso ao 
MyMathLab, um exclusivo sistema de tarefas e exercícios de-
senvolvido para ser a ferramenta de apoio ideal para professo-
res e alunos, levando o processo de ensino e aprendizagem a 
um nível completamente novo. Flexível o suficiente para se 
adaptar às mais variadas situações, pode ser usado com ple-
na eficiência tanto em uma sala de aula tradicional como em 
um ambiente totalmente on-line.

Um instrumento de ensino
A flexibilidade do MyMathLab oferece aos professores um vas-
to acervo de exercícios pré-configurados para cada capítulo do 
livro-texto. Também é possível personalizar as atividades, 
adaptando o sistema às necessidades de cada curso.

A avaliação do progresso coletivo ou individual de seus alunos 
é feita com mais facilidade, eficácia e segurança, pois a plata-
forma pontua automaticamente os exercícios on-line que os 
alunos fazem e disponibiliza informações detalhadas sobre 
todos os resultados.

Uma ferramenta de aprendizagem
Com o MyMathLab, os alunos têm acesso a inúmeros exercí-
cios explicativos relacionados ao material do livro-texto e, à 
medida que executam as tarefas e testes on-line, recebem 
feedbacks seguros, ágeis e pontuais sobre seu desempenho. 
É oferecido, ainda, um plano de estudos personalizado, que 
indica os tópicos que precisam de mais prática. Dessa forma, 
cada aluno pode aprimorar seus conhecimentos de maneira 
muito mais adequada às suas necessidades individuais.

Sucesso mundial
Com inúmeros recursos didáticos com explicações passo a 
passo, vídeos, gráficos e tutoriais animados, o MyMathLab é 
um sucesso entre seus usuários ao redor do mundo, acessan-
do o sistema de maneira rápida e fácil a qualquer hora e em 
qualquer lugar.

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-456-8
472 páginas

ISBN: 978-85-88639-42-3

A 2a edição de Pré-cálculo chega ao mercado totalmente revista e com conteú-
do ampliado, com destaque para limites e maior aprofundamento em trigono-
metria, além de apresentar os principais tópicos da disciplina, como conjuntos, 
álgebra, funções, matrizes e sistemas, análise combinatória e teorema bino-
mial e noções de geometria analítica. A abordagem de cada tema permanece 
extremamente didática, com uso de exemplos, exercícios e destaques, mos-
trando ao estudante, com exatidão, em que a matéria estudada pode ser 
aplicada. Todas essas características tornam o livro ideal para as disciplinas 
de matemática I e matemática básica no primeiro ano dos cursos de gradua-
ção em administração, economia, ciências contábeis e engenharias.

SUMário: Parte I – Introdução; Capítulo: 1. Conjuntos numéricos e números reais; Parte II – Álgebra; Capítulos: 2. Radiciação e potenciação; 3. 
Polinômios e fatoração; 4. Expressões fracionárias; 5. Equações; 6. Inequações; Parte III – Funções; Capítulos: 7. Funções e suas propriedades; 
8. Funções do primeiro e do segundo graus; 9. Funções potência; 10. Funções polinomiais; 11. Funções exponenciais; 12. Funções logarítmicas; 
13. Funções compostas; 14. Funções inversas; Parte IV – Introdução ao cálculo; Capítulos: 15. Noções de trigonometria e funções trigonométri-
cas; 16. Limites; 17. Derivada e integral de uma função; Apêndice A – Sistemas e matrizes; Apêndice B – Análise combinatória e teorema bino-
mial; Apêndice C – Secções cônicas; Respostas selecionadas; Índice remissivo.

http://www.pearson.com.br/demana
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CÁLCULO volume 1
GEORGE B. THOMAS
MAURICE D. WEIR E JOEL HASS CÁLCULO

volume 1

GEORGE B. THOMAS
MAURICE D. WEIR E JOEL HASS

12a

edição
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sv.pearson.com.br
O site de apoio do livro oferece, para professores, manual de soluções (em inglês),  

históricas, exercícios de múltipla escolha, capítulo adicional e exercícios avançados.

Este livro também está disponível para compra em formato e-book.  
Para adquiri-lo, acesse nosso site.

Desde a sua primeira publicação, esta obra clássica do Thomas tem alcançado 
pleno sucesso em uma difícil missão: tornar o cálculo uma disciplina fascinante, 
promovendo o raciocínio e a construção do conhecimento, em vez de memorização 
de fórmulas. E esta nova edição continua levando essa tradição a novos patamares.

O estilo direto de apresentação das teorias e a linguagem clara e precisa das 
aplicações sempre fizeram deste livro uma referência entre os professores, estudantes 
e profissionais das áreas de ciências e engenharia. 

Esta edição apresenta seu conteúdo reestruturado, com mais exercícios e figuras, 
a fim de tornar a obra mais didática e facilitar o ensino e a aprendizagem deste 
importante ramo da matemática.

Indicado para cursos de engenharia e demais áreas das ciências exatas, Cálculo, de 
Thomas, Weir e Hass, reúne qualidades que fazem dele um dos livros de cálculo mais 
completos e didáticos já publicados. 
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CÁLCULO volume 2
GEORGE B. THOMAS
MAURICE D. WEIR E JOEL HASS

12a

edição

sv.pearson.com.br
O site de apoio do livro oferece, para professores, manual de soluções (em inglês),  

históricas, exercícios de múltipla escolha, capítulo adicional e exercícios avançados.

Este livro também está disponível para compra em formato e-book.  
Para adquiri-lo, acesse nosso site.

Desde a sua primeira publicação, esta obra clássica do Thomas tem alcançado 
pleno sucesso em uma difícil missão: tornar o cálculo uma disciplina fascinante, 
promovendo o raciocínio e a construção do conhecimento, em vez de memorização 
de fórmulas. E esta nova edição continua levando essa tradição a novos patamares.

O estilo direto de apresentação das teorias e a linguagem clara e precisa das 
aplicações sempre fizeram deste livro uma referência entre os professores, estudantes 
e profissionais das áreas de ciências e engenharia. 

Esta edição apresenta seu conteúdo reestruturado, com mais exercícios e figuras, 
a fim de tornar a obra mais didática e facilitar o ensino e a aprendizagem deste 
importante ramo da matemática.

Indicado para cursos de engenharia e demais áreas das ciências exatas, Cálculo, de 
Thomas, Weir e Hass, reúne qualidades que fazem dele um dos livros de cálculo mais 
completos e didáticos já publicados. 

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual de soluções (em inglês), resolução dos exercícios avançados. Para estudantes: exercícios 
de múltipla escolha, biografia, ensaios históricos e capítulo adicional (exclusivamente on-line) sobre Equações diferenciais de segunda ordem.
sv.pearson.com.br

ISBN 978-85-7605-115-2

www.pearson.com.br/� emming
Para os professores, o site de apoio oferece manual de 
soluções; para os estudantes, respostas dos exercícios.
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Com sua primeira edição publicada há quase vinte anos, 
Cálculo A é uma obra de referência nos cursos de cálculo dife-
rencial e integral.

Esta sexta edição, completamente revista e atualizada pelas 
autoras, mantém a estrutura das edições anteriores, abordando 
os conteúdos de números reais, funções, limite e continuidade, 
derivada, aplicações de derivada, introdução à integração, 
métodos de integração e aplicações da integral definida.

Como novidades, o leitor encontrará uma melhor apresentação 
das figuras que ilustram os problemas, aplicações de funções 
em diversas áreas — especialmente em economia —, a inclusão 
do conteúdo de integrais impróprias e novas abordagens para 
conteúdos que contemplam o advento do uso de novas tecno-
logias. Exercícios para serem resolvidos com recursos computa-
cionais complementam a estrutura didática do livro.

Escrito para ser usado como livro-texto de cálculo nas disciplinas 
que abrangem as funções reais de uma variável, tanto dos cursos 
de matemática, física, química e engenharia, como dos 
cursos das áreas socioeconômica e de ciências biológicas.

9788576051152_Flemming_3a_prova.indd   1 17/04/2012   15:56:57

cálculo A: funções, 
limite, derivação e 
integração, 6a edição revista 
e ampliada 
cálculo B: funções de 
várias variáveis, integrais 
múltiplas, integrais 
curvilíneas e de superfície, 
2a edição revista e ampliada
Diva Marília Flemming e 
Miriam Buss Gonçalves

Cálculo A
Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-115-2
464 páginas

Cálculo B
Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-116-9
448 páginas

Estes dois livros são uma abordagem modernizada do conteúdo 
já publicado como Cálculo A, B e C, das mesmas autoras, e co-
brem o programa completo de um curso de cálculo diferencial e 
integral. Incluindo exercícios e aplicações de várias áreas, o texto 
atende tanto a área de humanas (administração e economia, 
especialmente no Cálculo A) como a de exatas (matemática, físi-
ca e engenharia). Cada capítulo apresenta enunciados claros 
das definições, propriedades e teoremas relativos ao assunto 
abordado. Sempre que possível, são apresentadas as correspon-
dentes ideias intuitivas e geométricas, bem como exemplos de 
aplicações práticas. São propostas, também, listas de exercícios 
(com respostas) para complementar a aprendizagem do aluno.

Cálculo A – Para professores: resolução dos exercícios, biblioteca de ima-
gens e mensagem dos autores. Para estudantes: respostas dos exercícios.
Cálculo B – Para professores: manual de soluções, biblioteca de imagens 
e mensagem dos autores. Para estudantes: respostas dos exercícios.
sv.pearson.com.br

SUMárioS
Cálculo A – Capítulos: 1. Números reais; 2. Funções; 3. Limite e continuida-
de; 4. Derivada; 5. Aplicações da derivada; 6. Introdução à integração; 
7. Métodos de integração; 8. Aplicações da integral definida; Apêndice A – 
Tabelas; Apêndice B – Respostas dos exercícios.
Cálculo B – Capítulos: 1. Funções de várias variáveis; 2. Funções vetoriais; 
3. Limite e continuidade; 4. Derivadas parciais e funções diferenciáveis; 5. 
Máximos e mínimos de funções de várias variáveis; 6. Derivada direcional 
e campos gradientes; 7. Integrais duplas; 8. Integrais triplas; 9. Integrais 
curvilíneas; 10. Integrais de superfície; Respostas dos exercícios.

cálculo 
Volume I e Volume II, 12a edição
George B. Thomas, Maurice D. Weir e Joel Hass

Volume 1
Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-086-7
656 páginas

Volume II
Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-087-4
560 páginas

Com 60 anos de sucesso mundial, Cálculo destaca-se principalmente por 
conseguir unificar os mais diversos tipos de conhecimentos prévios que os 
alunos tenham sobre a matéria e ainda apresentar a eles um panorama com-
pleto abordando tanto as ideias gerais como os detalhes mais complexos da 
disciplina. Além disso, é notável como este título sintetiza conceitos estabe-
lecidos há séculos com uma abordagem totalmente elaborada para atender 
às necessidades dos alunos que hoje vivem em um mundo de constantes 
mudanças e inovações.

Tais características são fruto do minucioso trabalho empreendido por Thomas 
para desenvolver uma didática clara e objetiva e pelos coautores, Joel Hass 
e Maurice Weir, para mantê-la atual e dinâmica. Nesta 12a edição, os dois 
volumes somam nada menos que 900 exercícios com diferentes graus de 
dificuldade, que estimulam os alunos a desenvolverem seus conhecimentos. 
Além disso, há uma coleção ainda mais extensa de exemplos e figuras que 
ilustram os conceitos matemáticos apresentados em aplicações práticas nos 
campos da matemática, da física e da engenharia.

Somado a isso, esta edição conta com um exclusivo complemento opcional: 
o MyMathLab. Trata-se de um laboratório virtual totalmente em português 
que, por meio de exercícios, ilustrações e vídeos, se propõe a expandir a ex-
periência de aprendizagem dos alunos de maneira dinâmica, interativa e ali-
nhada ao conteúdo do livro.

Por tudo isso, não restam dúvidas de que, em sua 12a edição, Cálculo continua 
sendo um clássico sempre moderno e indispensável para os alunos e profes-
sores interessados pelo tema.

SUMárioS: 
Volume i – Capítulos: 1. Funções; 2. Limites e continuidade; 3. Derivação; 4. Aplicação das derivadas; 5. Integração; 6. Aplicação das integrais defi-
nidas; 7. Funções transcendentes e integrais; 8. Técnicas de integração; 9. Equações diferenciais de primeira ordem; Apêndices; Respostas selecio-
nadas; Índice remissivo; Breve tabela de integrais. 
Volume ii – Capítulos: 10. Sequências e séries infinitas; 11. Equações paramétricas e coordenadas polares; 12. Vetores e a geometria do espaço; 
13. Funções vetoriais e movimento no espaço; 14. Derivadas parciais; 15. Integrais múltiplas; 16. Integração em campos vetoriais; 17. Equações 
diferenciais de segunda ordem; Apêndices; Respostas selecionadas; Índice remissivo; Breve tabela de integrais.

ISBN 978-85-7605-116-9

www.pearson.com.br/flemming
Para os professores, o site de apoio oferece manual de 
soluções; para os estudantes, respostas dos exercícios.
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Funções de várias variáveis, integrais múltiplas,
integrais curvilíneas e de superfície

2a EDIÇÃO
REVISTA E AMPLIADA

Funções de várias variáveis, integrais múltiplas,
integrais curvilíneas e de superfície

2a EDIÇÃO
REVISTA E AMPLIADA

Este segundo volume da série de cálculo de Flemming e Gonçal-
ves aborda funções de várias variáveis, integrais múltiplas e os 
demais conteúdos avançados de cálculo com a didática, pratici-
dade e abrangência já aprovadas em Cálculo A.

Totalmente revisada, esta edição inclui um maior número de 
exercícios, exemplos, ilustrações e aplicações práticas, ofere-
cendo assim uma exposição mais clara e dinâmica da teoria. 
Além disso, inclui os conteúdos anteriormente publicados em 
Cálculo C, das mesmas autoras, o que a torna uma fonte de estu-
dos mais funcional e completa.

Cálculo B é indicado como livro-texto para o estudo de cálculo 
de funções de várias variáveis e vetorial, especialmente em cur-
sos de matemática, física, química e engenharia. 

Dra. Mirian Buss Gonçalves possui licenciatura e mestrado em 
matemática e doutorado em engenharia de produção pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, além de pós-doutorado no 
Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, na França. 
É professora aposentada do departamento de matemática e 
atua como professora do programa de pós-graduação em enge-
nharia de produção da UFSC. É também pesquisadora do CNPq.

Dra. Diva Marília Flemming possui licenciatura em matemática, 
mestrado em matemática aplicada e doutorado em engenha-
ria de produção pela UFSC. É professora aposentada do depar-
tamento de matemática da UFSC. Atualmente trabalha como 
professora e pesquisadora da Unisul e coordenadora do curso de 
matemática da UnisulVirtual.

Funções de várias variáveis, integrais m
últiplas,

integrais curvilíneas e de superfície

2a EDIÇÃO
REVISTA E AMPLIADA

9788576051169_Flemming_dez2012.indd   1 07/12/2012   12:52:25
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O objetivo deste livro é apresentar os conceitos matemáticos do cálculo numérico 
requeridos nos mais variados campos de conhecimento, ilustrando-os com 
recursos didáticos de comprovada eficácia: dedução matemática dos métodos, 
exemplos de aplicação, apresentação de gráficos, exercícios propostos e 
problemas aplicados ao mundo real.

Ao adotar essa didática para a explanação dos métodos numéricos, a autora 
ajuda o estudante a entender que os conceitos são mais importantes do que 
a simples memorização de fórmulas ou o uso dos softwares hoje comuns no 
mercado de trabalho.

Em cada capítulo o leitor encontra:

	 •		Vários	métodos	numéricos	sobre	um	mesmo	assunto,	 com	explicação	
das vantagens e desvantagens de cada um deles.

	 •		Exemplos	para	ilustrar	cada	método	numérico,	com	análise	dos	resultados	
obtidos.

	 •		Exercícios	no	 final	 de	 cada	 seção,	 para	aplicação	do	método	exposto	
anteriormente.

	 •		Exercícios	 complementares	 sobre	 o	 conteúdo	 geral	 de	 cada	 capítulo,	
para aprofundar o assunto estudado.

	 •		Seção	“Problemas	aplicados	e	projetos”,	com	exercícios	que	simulam	a	
aplicação prática dos conceitos ensinados.

Cálculo numérico atende os estudantes da disciplina de cálculo numérico tanto 
nos cursos de graduação, quanto nos de pós-graduação. Além disso, pode ser 
usado por profissionais interessados em compreender os resultados obtidos em 
seus projetos de trabalho.

9788576050872_Franco_Calculo_2a_prova.indd   1 26/01/2012   10:08:59

cálculo nuMérIco
Neide Bertoldi Franco

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-087-2
520 páginas

Este livro oferece ao estudante conhecimentos fundamentais 
e amplos de métodos numéricos que servem como ferramenta 
para a solução de problemas comuns nas áreas de física, en-
genharia, matemática, estatística e química.

Com abordagem ampla e profunda, cobre todo o programa do 
curso e tem como pontos diferenciais a didática clara e abran-
gente e os exercícios resolvidos, que facilitam o aprendizado. 
No fim de cada capítulo, os “Exercícios aplicados a projetos” 
mostram aos alunos, na prática, que o cálculo numérico pode 
ser aplicado em qualquer área de exatas.

Para professores e estudantes: respostas dos exercícios.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Conceitos básicos; 2. Análise de arredonda-
mento em ponto flutuante; 3. Equações não lineares; 4. Sistemas 
lineares: métodos exatos; 5. Sistemas lineares: métodos iterativos; 
6. Autovalores e autovetores; 7. Método dos mínimos quadrados; 8. 
Métodos de interpolação polinomial; 9. Integração numérica; 10. 
Solução numérica de equações diferenciais ordinárias; 11. Equa-
ções diferenciais parciais; Índice remissivo.

cálculo nuMérIco, 
aspectos teóricos e 
computacionais, 2a edição
Márcia A. Gomes Ruggiero e 
Vera Lúcia da Rocha Lopes

cálculo nuMérIco, 
2a edição
Décio Sperandio, João Teixeira 
Mendes e Luiz Henry Monken 
e Silva

lAnÇAMEnTo

Copyright: 1988
ISBN: 978-85-346-0204-4
424 páginas Copyright: 2015

ISBN: 978-85-430-0653-6
360 páginas

O objetivo principal do texto é a apresentação de métodos nu-
méricos com sua fundamentação teórica, suas vantagens e 
dificuldades computacionais. Para facilitar a compreensão do 
conteúdo do livro, são oferecidos exercícios e as respectivas-
respostas. Na maioria dos capítulos, o aluno encontrará pro-
postas de projetos para fixar o aprendizado.

SUMário: Capítulos: 1. Conceitos básicos; 2. Análise de arredonda-
mento em ponto flutuante; 3. Equações não lineares; 4. Sistemas 
lineares: métodos exatos; 5. Sistemas lineares: métodos iterativos; 
6. Autovalores e autovetores; 7. Método dos mínimos quadrados; 
8. Métodos de interpolação polinomial; 9. Integração numérica; 10. 
Solução numérica de equações diferenciais ordinárias; 11. Equa-
ções diferenciais parciais; Índice remissivo.

Com os atuais recursos computacionais, os métodos numéri-
cos tornaram-se imprescindíveis na formação de cientistas e 
engenheiros. Atendendo a essa necessidade, Cálculo numérico 
apresenta os procedimentos matemáticos mais importantes 
para a análise de complexos modelos matemáticos, provenien-
tes das mais variadas áreas do conhecimento.

Na obra, os assuntos são descritos de maneira a terem sempre 
uma clara base matemática. A disposição dos tópicos facilita 
um entendimento crescente das abordagens mais frequentes 
em problemas numéricos, e muitos exemplos resolvidos passo 
a passo auxiliam o aprendizado dos esquemas numéricos. 
Para completar, exercícios ao final de cada capítulo permitem 
ao leitor testar seus conhecimentos e explorar o conteúdo teó-
rico desenvolvido.

A Sala Virtual oferece, para professores, apresentações em Power-
Point e galeria de imagens.
Para estudantes, estão disponíveis as respostas dos exercícios.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Conceitos e princípios gerais em cálculo numé-
rico; 2. Solução de equações polinomiais, algébricas e transcendentais; 
3. Álgebra linear computacional: dois problemas; 4. Sistemas de Equa-
ções não Lineares; 5. Interpolação e aproximação de funções a uma 
variável real; 6. Integração numérica; 7. Solução numérica de equações 
diferenciais ordinárias; 8. Solução numérica de equações diferenciais 
parciais: método de diferenças finitas; 9. Solução numérica de equa-
ções diferenciais por resíduo ponderado; 10. Método de volumes finitos 
para equações diferenciais; Referências; Índice remissivo.

ISBN 978-85-430-0653-6
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sv.pearson.com.br
A Sala Virtual oferece, para professores, apresentações em PowerPoint e galeria de imagens. 
Para estudantes, estão disponíveis as respostas dos exercícios.

Este livro também está disponível para compra em formato e-book. 
Para adquiri-lo, acesse nosso site.

Décio Sperandio     João Teixeira Mendes     Luiz Henry Monken e SilvaDécio Sperandio     João Teixeira Mendes     Luiz Henry Monken e Silva
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ISBN 978-85-8143-083-6
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Equações diferenciais é uma obra completa, que aborda teo-
ria linear, algoritmos numéricos, transformadas de Laplace, 
séries de potências, equações diferenciais parciais, plano de 
fase e vibrações, bem como equações algébricas lineares e 
matrizes. 

Além de exercícios, aplicações e provas, foram acrescidos a 
esta edição novos projetos referentes a assuntos da atuali-
dade, como o controle de infecção hospitalar. Também foi in-
cluído um apêndice que traz uma sinopse sobre os métodos 
para integração de funções analíticas, enriquecendo ainda 
mais a obra.

Trata-se de um livro prático e compatível com as necessida-
des da disciplina equações diferenciais e correlatas, uma 
leitura indispensável para os alunos de engenharia, física e 
matemática.

Nagle
Saff

Snider
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R. Kent Nagle

Edward B. Saff

Arthur David SniderEQUAÇÕES
DIFERENCIAIS 8a

edição

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

8a
edição

R. Kent Nagle

Edward B. Saff

Arthur David SniderEQUAÇÕES
DIFERENCIAIS 8a

edição

sv.pearson.com.br
O site de apoio do livro oferece: para professores, manual de soluções (em inglês) 
e manuais de Mathlab, Maple e Mathematica; para o aluno, acesso ao Interactive 
di� erential equations (em inglês), índice de aplicações, dicas de estudos e dados 
de projetos (Capítulos 5 e 8).

Este livro também está disponível para compra em formato e-book. 
Para adquiri-lo, acesse nosso site.
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Cálculo Diferencial e Integral é o resultado da experiência do autor em cursos 
de Cálculo ministrados em diversas escolas e de opiniões valiosas de 
professores que utilizaram uma edição preliminar deste livro. 

Tendo em vista as dificuldades inerentes ao Cálculo, o autor, através da 
linguagem e de conselhos sobre erros freqüentes, utiliza a estratégia de tornar 
o livro o mais amigável possível. Dentre suas características, destacam-se:

  Abordagem peculiar das funções reais de variável real e temas como limite, 
continuidade, derivada e integral, incluindo algumas funções elementares e 
aplicações à Física e à Economia.

  Inversão lógica na apresentação de alguns temas (por exemplo, derivada 
antes de limite), em favor do aspecto didático.

  Exemplos e aplicações que tenham a ver com o dia-a-dia.

  Apresentação mais natural dos resultados teóricos, por meio de intuição 
geométrica ou física, ressaltando-se os resultados importantes.

  Exercícios distribuídos ao longo do texto e exercícios suplementares após 
cada capítulo.

  Uso abundante de figuras, seguindo a máxima de que uma figura vale por 
mil palavras.

Paulo Boulos Engenheiro (1964), professor assistente/doutor (1968) e professor adjunto (1988) 
pela Escola Politécnica da USP; professor livre-docente pelo Instituto de Matemática e Estatística 
da USP (1979); professor titular da Escola Politécnica, na área de Mecânica dos Sólidos Defor-
máveis (1992); e, atualmente, professor da Universidade São Judas e da Universidade Ibirapuera.

Da experiência e aplicação em sala de aula surgiu a idéia de um livreto 
complementar, chamado Pré-Cálculo, para proporcionar uma atualização 

dos conhecimentos adquiridos no Segundo Grau.

9788534610414_Calculo_Boulos_3a_prova.indd   1 11/10/2011   15:56:33

EquAÇõEs dIfErEncIAIs
Volume 1 e Volume II,  
3a edição
Dennis G. Zill e Michael R. 
Cullen

Volume 1
Copyright: 2001
ISBN: 978-85-346-1291-3
494 páginas

Volume II
Copyright: 2001
ISBN: 978-85-346-1141-1
454 páginas

Esta obra oferece mais do que uma introdução ao assunto. 
Além do material básico de equações diferenciais ordinárias, 
há no Volume 1 um capítulo sobre equações não lineares e 
estabilidade, assim como alguns capítulos sobre equações 
diferenciais parciais e problemas de valores de contorno. O 
Volume 2 apresenta também equações lineares e ordinárias e 
alguns capítulos sobre funções ortogonais e problemas de va-
lores de contorno.

Recomendados para cursos de um ou dois semestres.

SUMárioS
Volume i – Capítulos: 1. Introdução às equações diferenciais; 2. Equa-
ções diferenciais de primeira ordem; 3. Aplicações de equações dife-
renciais de primeira ordem; 4. Equações diferenciais lineares de ordem 
superior; 5. Aplicações de equações diferenciais de segunda ordem: 
modelos vibratórios; 6. Equações diferenciais com coeficientes variá-
veis; 7. Transformada de Laplace; Apêndices; Respostas dos exercícios 
selecionados; Índice analítico.
Volume ii – Capítulos: 8. Sistemas de equações diferenciais lineares; 
9. Métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias; 10. Sis-
temas planos autônomos e estabilidade; 11. Funções ortogonais e 
séries de Fourier; 12. Problemas de valores de contorno em coordena-
das regulares; 13. Problemas de contorno em outros sistemas de coor-
denadas; 14. Método da transformada integral; 15. Métodos numéricos 
para equações de derivadas parciais; Apêndices; Respostas dos exer-
cícios selecionados; Índice analítico.

EquAÇõEs dIfErEncIAIs,
8a edição
R. Kent Nagle, Edward B. Saff  
e Arthur David Snider

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-083-6
592 páginas

Moderna e abrangente, Equações diferenciais é conhecida 
mundialmente graças à sua linguagem prática e objetiva e à 
profundidade com a qual explora o tema. Como material didá-
tico, um dos destaques deste livro é sua estrutura modular e 
flexível o suficiente para suprir as necessidades de diferentes 
cursos. Seu conteúdo é repleto de exemplos e problemas que 
ajudam os alunos a entender a aplicação da teoria em situa-
ções do cotidiano. Os exercícios se dividem em três vieses: 
aqueles que podem ser resolvidos à mão, aqueles que devem 
ser resolvidos utilizando-se o computador e outros, a calcula-
dora. Além disso, há uma série de “Projetos em grupo” – se-
ção que desafia e estimula os estudantes a aplicarem os 
conhecimentos adquiridos em cada capítulo, potencializando a 
evolução do processo de aprendizagem. Equações diferenciais 
é uma obra fundamental para os alunos dos cursos relaciona-
dos à matemática e à engenharia.

Para professores: manual de soluções (em inglês). Para estudantes: 
acesso ao Interactive Differential Equations (em inglês), índice de 
aplicações e dicas de estudos.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. Equações diferenciais de primeira 
ordem; 3. Modelos matemáticos e métodos numéricos envolvendo equa-
ções de primeira ordem; 4. Equações lineares de segunda ordem; 5. In-
trodução a sistemas e análise por plano de fase; 6. Teoria das equações 
diferenciais lineares de ordem mais alta; 7. Transformadas de Laplace; 
8. Soluções de séries de equações diferenciais; 9. Métodos de matriz 
para sistemas lineares; 10. Equações diferenciais parciais; Apêndice A. 
Revisão de técnicas de integração; Apêndice B. Método de Newton; 
Apêndice C. Regra de Simpson; Apêndice D. Regra de Cramer; Apêndice 
E. Método dos mínimos quadrados; Apêndice F. Método de Runge-Kutta 
para n equações; Respostas dos problemas ímpares; Índice.

cálculo dIfErEncIAl 
E InTEGrAl
Volume 1 com Pré-cálculo
Paulo Boulos

Volume I
Copyright: 1999
ISBN: 978-85-346-1041-4
376 páginas

Volume II
Copyright: 2000
ISBN: 978-85-346-1458-0
376 páginas

Proposta inovadora composta de três livros com os tópicos 
fundamentais do cálculo: Pré-cálculo (oferecido gratuitamente 
na compra do Volume 1) é elaborado para suprir as deficiên-
cias do aprendizado de matemática dos cursos de ensino fun-
damental e médio.

Com apêndice e exercícios suplementares, Cálculo diferencial 
e integral (Volumes 1 e 2) destina-se a cursos de terceiro grau 
nos quais se ministra o cálculo diferencial e integral. O objeti-
vo principal é apresentar as ideias fundamentais do tema ao 
estudante, de maneira agradável e descomplicada.

SUMárioS
Pré-cálculo – Capítulos: 1. O conjunto dos números reais como corpo; 
2. Expressões algébricas; 3. O conjunto dos números reais como corpo 
ordenado; Apêndice: O conjunto dos números reais como corpo ordena-
do completo; Exercícios suplementares.
Cálculo diferencial e integral (Volume i) – Capítulos: 1. Noções básicas; 
2. Limite, continuidade, derivada; 3. Integral e sua relação com a deri-
vada; 4. Estudo de algumas funções; 5. Técnicas de integração; Formu-
lário; Bibliografia.
Cálculo diferencial e integral (Volume 2) – Capítulos: 6. Noções básicas; 
7. Limite, continuidade, diferenciabilidade; 8. Integrais duplas e triplas; 
9. Noções de equações diferenciais ordinárias; 10. Séries; 11. Noções 
de análise vetorial; Bibliografia.

 

ISBN 978-85-346-1458-0

Cálculo diferencial e integral, volume 2 é o resultado da experiência dos 
autores em cursos ministrados em diversas escolas. A estratégia de usar 
uma linguagem simples tem a intenção de tornar o livro tão amigável 
quanto possível, tendo em vista as dificuldades inerentes a essa disciplina. 
Dentre as características deste volume, destacam-se:

•  Estudo das funções reais de várias variáveis reais, com ênfase no caso de duas 
e três variáveis, em temas como limite, continuidade, diferenciabilidade, inte-
gral dupla, tripla e conceitos de análise vetorial, como integrais de linha e de 
superfície, e dos Teoremas de Green, Stokes e Gauss. Estudo de equações 
diferenciais ordinárias e de séries de números e de potências.

•  Exemplos de cunho aplicado, sempre que possível.

•  Motivação, através de intuição geométrica ou física, dos resultados teóricos, 
de forma que pareçam naturais.

•  Exercícios distribuídos ao longo do texto e exercícios suplementares após 
cada capítulo.

•  Uso abundante de figuras, no espírito da máxima que diz que uma figura 
vale por mil palavras.

Paulo Boulos Engenheiro (1964), professor assistente-doutor (1968) e professor adjunto (1988) 
pela Escola Politécnica da USP. Professor livre-docente pelo Instituto de Matemática e Estatística 
da USP (1979). Professor titular da Escola Politécnica, na área de Mecânica dos Sólidos 
Deformáveis (1992), e, atualmente professor da Universidade São Judas.

Zara Issa Abud Bacharel em Matemática (1975), mestre em Lógica Matemática (1979) e dou-
tora na área de Análise Matemática (1987) pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP.
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297 problemas propostos

OUTROS LIVROS NA ÁREA:

BOULOS — Cálculo diferencial e integral (2 volumes + Pré-cálculo)

BOULOS — Geometria analítica, 3a edição

FLEMMING — Cálculo A, 6a edição

FLEMMING — Cálculo B, 2a edição

HANSELMAN — Matlab 6: curso completo

KAZMIER — Estatística aplicada à economia e administração

RUGGIERO — Cálculo numérico, 2a edição

SPERANDIO — Cálculo numérico

STEINBRUCH — Introdução à álgebra linear

THOMAS — Cálculo (2 volumes), 11a edição

WINTERLE — Vetores e geometria analítica

ZILL — Equações diferenciais (2 volumes)
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GEoMETrIA AnAlíTIcA
Alfredo Steinbruch e Paulo 
Winterle

Copyright: 1987
ISBN: 978-0-07-450409-3
304 páginas

Este texto foi preparado para um curso a ser ministrado em 
um semestre, com carga horária de quatro aulas por semana. 
Entretanto, caso necessário, pode ser ministrado com carga 
horária de três aulas semanais. Entre os assuntos relaciona-
dos no livro temos a reta e o plano, bem como cônicas e qua-
dráticas, que podem ser dosados de acordo com o programa a 
ser cumprido e com o tempo disponível. O livro também traz 
379 problemas para reforçar o aprendizado do aluno. Simples 
e prático, pretende atender ao objetivo maior de ser útil no 
processo ensino-aprendizagem.

SUMário: Capítulos: 1. Vetores; 2. Vetores no IR2 e no IR3; 3. Produ-
tos de vetores; 4. A reta; 5. O plano; 6. Distâncias; 7. Cônicas; 8. Su-
perfícies quadráticas.

ISBN 978-85-87918-91-8

www.pearson.com.br/boulos
O site de apoio oferece apresentações em PowerPoint e manual 
de soluções para os professores.
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Esta nova edição de Geometria Analítica: um tratamento vetorial 
confirma sua posição como um clássico das ciências exatas. 
Ampliado e completamente revisto pelos autores, o livro traz 
centenas de novos exemplos e exercícios, além de ilustrações 
totalmente refeitas.

O novo layout proporciona uma leitura mais agradável e facilita a 
compreensão e a localização de tópicos e exercícios, porém a estru-
tura didática bem-sucedida das edições anteriores foi cuidadosa-
mente mantida. Escrito em linguagem clara e objetiva, este livro 
também traz respostas para os exercícios e estratégias de solução, 
o que o torna um guia essencial para o estudo da Geometria.

Ivan de Camargo é professor aposentado do Instituto de 
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, onde, por 
mais de três décadas, desenvolveu atividades relacionadas ao 
ensino de graduação, com ênfase na área de Geometria. A essa 
experiência soma-se a de ter lecionado também em tradicionais 
instituições particulares de ensino superior no Estado de São Paulo. 

Paulo Boulos é professor aposentado da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, tendo lecionado disciplinas nas áreas 
de Mecânica Geral e Geometria. Foi professor no Instituto de 
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, na Univer-
sidade Estadual de Campinas e em diversas instituições particu-
lares de ensino superior.

9788587918918_Boulos_3ED_3a_prova.indd   1 19/04/2012   07:33:07

GEoMETrIA AnAlíTIcA
um tratamento vetorial,  
3a edição
Ivan de Camargo e Paulo 
Boulos

Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-91-8
560 páginas

Esta 3a edição do clássico de Camargo e Boulos, duas das 
maiores autoridades brasileiras na área, foi completamente 
revista e ampliada para se tornar o texto definitivo de geome-
tria analítica.

O livro conserva a bem-sucedida estrutura didática baseada em 
definições, proposições e observações, além de 172 exercícios 
resolvidos que ilustram cada tópico estudado e reforçam a com-
preensão da teoria. Com 907 exercícios propostos, sendo 829 
com respostas e indicações para a resolução, o texto apresen-
ta, de maneira acessível e objetiva, os conceitos de geometria 
analítica mais importantes e explica os principais procedimen-
tos algébricos para facilitar o uso da álgebra pelos estudantes.

Destinado a alunos de graduação em engenharia e ciências 
exatas em geral, seu estudo exige como pré-requisito conheci-
mentos de geometria plana e espacial e de álgebra elementar 
do ensino médio.

Para professores: manual do professor (capítulos com resoluções de 
exercícios) e apresentações em PowerPoint. Para estudantes: pala-
vras cruzadas. 
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Vetor; 2. Soma de vetores; 3. Produto de núme-
ro real por vetor; 4. Soma de ponto com vetor; 5. Aplicações geométri-
cas; 6. Dependência linear; 7. Base; 8. Mudança de base; 9. Produto 
escalar; 10. Orientação de V3; 11. Produto vetorial; 12. Produto misto; 
13. Sistema de coordenadas; 14. Equações de reta e plano; 15. Inter-
seção de retas e planos; 16. Posição relativa de retas e planos; 17. 
Perpendicularidade e ortogonalidade; 18. Miscelânea de exercícios; 
19. Medida angular; 20. Distância; 21. Mudança de sistema de coorde-
nadas; 22. Elipse, hipérbole, parábola; 23. Cônicas; 24. Superfície es-
férica; 25. Quádricas; 26. Geração de superfícies; Apêndices: C. 
Classificação das cônicas; EV. Equações vetoriais; O. Orientação; RE. 
Um exemplo prático de relação de equivalência; SF. Sem feixes; VT. 
Volume do tetraedro; Respostas; Índice.

ISBN 978-00-7450-411-6
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OUTROS LIVROS NA ÁREA:

Boulos –   Cálculo Diferencial e Integral (2 vol. + Pré-cálculo)

Camargo –  Geometria Analítica - 3a edição

Chiang –  Matemática para Economistas

Flemming – Cálculo A

Gonçalves –  Cálculo B
   Cálculo C

Hanselman – Matlab 6: curso completo

Kazmier –  Estatística Aplicada à Economia e Administração

Matos –  Séries e Equações Diferenciais

Ruggiero – Cálculo Numérico - 2a edição

Sperandio –  Cálculo Numérico

Steinbruch –  Introdução à Álgebra Linear

Thomas –  Cálculo (2 vol.) - 10a edição

Winterle – Vetores e Geometria Analítica

Zill / Culle –  Equações Diferenciais (2 vol.)
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cálculo coM 
GEoMETrIA AnAlíTIcA
Volume 1 e Volume II
George F. Simmons
Volume 1
Copyright: 1987
ISBN: 978-0-07-450411-6
832 páginas

Volume II
Copyright: 1996
ISBN: 978-85-346-1468-9
828 páginas

Dividido em dois volumes, este livro enfatiza a motivação e a 
compreensão intuitiva. Com o propósito de apresentar o cál-
culo como arte poderosa de resolver problemas indispensá-
veis às ciências quantitativas, o autor explora assuntos para 
os quais o cálculo pode ser útil. Com mais de 5.800 proble-
mas, as séries infinitas, equações diferenciais e análise veto-
rial receberam tratamento diferenciado.

SUMárioS
Volume i – Capítulos: 1. Números, funções e gráficos; 2. A derivada de 
uma função; 3. O cálculo de derivadas; 4. Aplicações de derivadas; 5. 
Integrais indefinidas e equações diferenciais; 6. Integrais definidas; 7. 
Aplicações da integração; 8. Funções exponenciais e logarítmicas; 9. 
Funções trigonométricas; 10. Métodos de integração; 11. Outras apli-
cações de integração; 12. Formas indeterminadas e integrais impró-
prias; Apêndices: A, B, C, D; Tabelas; Respostas; Índice analítico.
Volume ii – Capítulos: 13. Introdução às séries infinitas; 14. A teoria 
das séries infinitas; 15. Seções cônicas; 16. Coordenadas polares; 17. 
Equações paramétricas: v. Vetores do plano; 18. Vetores no espaço 
tridimensional: s. Superfícies; 19. Derivadas parciais; 20. Integrais 
múltiplas; 21. Integrais de linha e teorema de Green; 22. Fundamentos 
de equações diferenciais; Apêndices; Respostas; Índice analítico.

ISBN 978-85-346-1468-9
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OUTROS LIVROS NA ÁREA:

Boulos –   Cálculo Diferencial e Integral (2 vol. + Pré-cálculo)

Camargo –  Geometria Analítica - 3a edição

Chiang –  Matemática para Economistas

Flemming – Cálculo A

Gonçalves –  Cálculo B
   Cálculo C

Hanselman – Matlab 6: curso completo

Matos –  Séries e Equações Diferenciais

Ruggiero – Cálculo Numérico - 2a edição

Sperandio –  Cálculo Numérico

Steinbruch –  Introdução à Álgebra Linear

Thomas –  Cálculo (2 vol.) - 10a edição

Winterle – Vetores e Geometria Analítica

Zill / Culle –  Equações Diferenciais (2 vol.)
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ISBN 978-00-745-0412-3
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381 problemas propostos

Alfredo
STEINBRUCH

Paulo
WINTERlE

Alfredo
STEINBRUCH

Paulo
WINTERlE

OUTROS lIVROS NA ÁREA:

BOUlOS — Cálculo diferencial e integral (2 volumes + Pré-cálculo)

BOUlOS — Geometria analítica, 3a edição

FlEMMING — Cálculo A

GONÇAlVES — Cálculo B

lIPSCHUTZ — Álgebra linear, 3a edição

SIMMONS — Cálculo com geometria analítica, 2 volumes

SPIEGEl — Probabilidade e estatística

STEINBRUCH — Geometria analítica plana

STEINBRUCH — Introdução à álgebra linear

WINTERlE — Vetores e geometria analítica
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álGEBrA lInEAr
Alfredo Steinbruch e Paulo 
Winterle

Copyright: 1987
ISBN: 978-0-07-450412-3
596 páginas

Álgebra linear foi preparado para servir de livro-texto para cur-
sos de um semestre com carga horária mínima de quatro 
horas -aula por semana. Com linguagem clara e acessível, apre-
senta grande quantidade de exercícios, com respostas para a 
fixação da parte teórica. Nesta edição, totalmente revisada, os 
conceitos foram reformulados e, sobretudo, foram incluídos 
519 problemas. O texto tornou-se mais prático e mais simples, 
a fim de facilitar a aprendizagem.

SUMário: Capítulos: 1. Vetores; 2. Espaços vetoriais; 3. Espaços veto-
riais euclidianos; 4. Transformações lineares; 5. Operadores lineares; 6. 
Vetores próprios e valores próprios; 7. Formas quadráticas; Apêndice.

VETorEs E GEoMETrIA AnAlíTIcA, 
2a edição
Paulo Winterle

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0239-2
256 páginas

Neste livro, temáticas como vetores, produtos escalar, vetorial e misto, reta e 
plano, distâncias, cônicas e quádricas são apresentadas de forma clara e 
acessível, enriquecidas com diversas figuras e exemplos.

Também são apresentados muitos exercícios, oferecendo ao leitor a prática 
necessária para o uso desta obra em cursos com diferentes orientações, como 
graduação em matemática, engenharias e cursos técnicos que ministram disci-
plinas de cálculo, álgebra linear, equações diferenciais e correlatas.

SUMário: Capítulos: 1. Vetores; 2. Produto escalar; 3. Produto vetorial; 4. Produto misto; 5. A reta; 6. O plano; 7. Distâncias; 8. Cônicas; 9. Super-
fícies quádricas; Bibliografia.

Para professores: apresentações em PowerPoint e galeria de imagens com as figuras 
do livro. Para estudantes: exercícios extras com aplicações em diferentes áreas.
sv.pearson.com.br
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ISBN 978-85-7605-370-5

www.pearson.com.br/morettin
O site de apoio do livro oferece apresentações em 
PowerPoint e manual de soluções para professores.
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Agora em um único volume, Estatística básica traz, de fato, todo o 

conteúdo programático de um curso de estatística. 

Seguindo a já reconhecida metodologia de Luiz Gonzaga Morettin, 

o livro fornece diversos exemplos para ilustrar a teoria ao longo dos 

capítulos e, ao fi nal de cada um deles, apresenta exercícios resol-

vidos e propostos para auxiliar na aprendizagem dos estudantes. 

Além disso, possui uma diagramação moderna e atual em termos 

didáticos, que torna mais efi caz o processo de ensino.

Com todas essas características, Estatística básica é um livro ideal 

para estudantes de graduação nas mais diversas áreas e também 

para alunos de MBA.

PROBABILIDADE E INFERÊNCIA

PROBABILIDADE E INFERÊNCIA

LUIZ GONZAGA MORETTIN
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EsTATísTIcA BásIcA
Probabilidade e inferência
Luiz Gonzaga Morettin

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-370-5
392 páginas

Sucesso entre aqueles que têm seus primeiros contatos com a 
estatística, a obra do renomado professor Luiz Gonzaga Morettin 
assume uma nova roupagem, que a torna mais interessante e 
didática. Mantendo as características que fizeram deste livro 
um grande sucesso – como uma vasta coleção de exercícios de 
diferentes graus de dificuldade –, Estatística básica conta, a 
partir de agora, com material adicional disponibilizado em seu 
Companion Website, o que evidencia sua modernização.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções. Para estudantes: exercícios adicionais.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Probabilidade. Capítulos: 1. Espaço amostral; 2. 
Probabilidade; 3. Variáveis aleatórias discretas; 4. Distribuições teóri-
cas de probabilidades de variáveis aleatórias discretas; 5. Variáveis 
aleatórias contínuas; 6. Aplicações da distribuição normal; Parte II – 
Inferência; Capítulos: 7. Amostragem; 8. Análise exploratória dos da-
dos de uma amostra; 9. Distribuição amostral dos estimadores; 10. 
Estimação; 11. Intervalos de confiança para médias e proporções; 12. 
Teses de hipóteses para médias e proporções; 13. Erros de decisão; 
14. Distribuição de t de Student IC e TH para a média de população 
normal com variância desconhecida; 15. Comparação de duas médias: 
TH para a diferença de duas médias; 16. Distribuição de x2 Qui-Quadra-
do IC e TH para a variância de populações normais; 17. Testes de 
aderência e tabelas de contingência; 18. Distribuição de F de Fisher-
-Snedecor IC e TH para quociente de variâncias; Tabelas; Respostas; 
Referências; Sobre o autor.

EsTATísTIcA APlIcAdA, 
6ª edição
Ron Larson e Elizabeth Farber 

lAnÇAMEnTo

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-0477-8 
672 páginas

Este livro apresenta os temas essenciais da estatística, como probabilidade, 
intervalos de confiança e testes de hipóteses. Esta 6a edição foi totalmente 
revista e atualizada, principalmente os tópicos sobre coleta de dados, medi-
das de variação, medidas de posição e, em especial, o uso e a definição da 
distribuição normal e a distribuição T. Além disso, conta com mais de 200 
exemplos e 2.300 exercícios propostos.

Obra fundamental para alunos dos cursos de administração, ciências contá-
beis, economia e de graduação tecnológica em gestão.

SUMário: Parte I – Estatística descritiva; Capítulos: 1. Introdução à estatística; 2. Estatística descritiva; Parte II – Probabilidade e distribuição de 
probabilidade; Capítulos: 3. Probabilidade; 4. Distribuições de probabilidade discreta; 5. Distribuições de probabilidade normal; Parte III – A inferência 
estatística; Capítulos: 6. Os intervalos de confiança; 7. Hipótese testada com uma amostra; 8. Hipótese testada com duas amostras; Parte IV – Mais 
inferência estatística; Capítulos: 9. Correlação e regressão; 10. Testes qui-quadrado e a distribuição F; 11. Testes não paramétricos.

ISBN 978-85-430-0474-7

l o j a . p e a r s o n . c o m . b r

O objetivo de Estatística aplicada é ensinar os estudantes a utilizar o conhecimento estatístico 
para retratar e descrever o mundo e, a partir disso, tomar decisões fundamentadas. 

Totalmente revista e atualizada, esta edição mantém sua simplicidade e clareza ao apresentar 
os principais conceitos da estatística aplicados em situações reais por meio de estudos de 
caso e mais de 200 exemplos e 2.300 exercícios propostos. Além disso, o conteúdo do livro 
é integrado com o uso de ferramentas tecnológicas — Minitab, Excel e a calculadora TI-84 
Plus — e de applets interativos exclusivos que estimulam os alunos a investigarem conceitos 
estatísticos. Tudo isso faz de Estatística aplicada um livro indispensável para alunos de adminis-
tração, economia e ciências contábeis.

ESTAT ÍSTICA
APLICADA 6e

ESTAT ÍSTICA
APLICADA 6e
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betsy FARBER
betsy FARBER

ron LARSON
ron LARSON
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sv.pearson.com.br
A Sala Virtual oferece, para professores, apresentações em PowerPoint, manual de 
soluções (em inglês) e banco de exercícios. Para estudantes, há exercícios de múltipla 
escolha, acesso a conjuntos de dados para solução de exercícios, manuais para o uso 
de ferramentas tecnológicas em inglês — Minitab, Excel e TI-84 Plus —, acesso aos 
applets interativos e o Capítulo 11 — Testes não paramétricos — para download.

Este livro também está disponível para compra em formato e-book. 
Para adquiri-lo, acesse nosso site.

CVR_LARS4747_6_CVR.indd   1 16/12/2015   16:37:37

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual de soluções (em inglês) e 
banco de exercícios. Para estudantes: exercícios adicionais de múltipla escolha e 
acesso aos applets.
sv.pearson.com.br
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Estatística para administração e economia introduz conceitos e
metodologias de estatística básica — descritiva, inferencial e de
probabilidade — e amplia gradativamente seu foco por meio de
uma cobertura completa de coleta de dados e análise, o que
possibilita ao estudante a avaliação de relatórios de estudos esta-
tísticos e a tomada de decisões acertadas, desenvolvendo seu
pensamento estatístico. Estruturado de forma lógica, demonstra
passo a passo a matemática envolvida nos cálculos da estatística,
facilitando uma aprendizagem profunda.

A obra utiliza exemplos reais e atualizados, estruturados em
“Problema”, “Solução” e “Lembre-se”, sendo que o último fornece
dicas importantes para a solução do problema e posterior reflexão
do conceito abordado. Os exercícios trazem dados de publicações
reais e são divididos em “Aprendendo a mecânica” e “Aplicação
dos conceitos”, este com três níveis de dificuldade.

“Estatística em ação” abre cada um dos capítulos com um caso
baseado em um assunto atual. Após a apresentação da teoria, esse
assunto volta a ser abordado em “Estatística em ação revisitada”,
que traz as análises adequadas para o correto entendimento do
caso. Também são fornecidas instruções importantes de softwares
estatísticos, como o SPSS, o MINITAB e o Excel, na seção “Uso
da tecnologia”, e análise estatística por meio de calculadora gráfica
TI-83/TI-84.

Com uma estrutura didática que enfatiza o aprendizado por meio
da aplicação dos conceitos estatísticos, esta obra é ideal para
estudantes de graduação em administração e economia.

10 ediçãoª

www.prenhall.com/mcclave_br
O site de apoio oferece: para professores, manual de soluções (em inglês) e apresentações

em PowerPoint; para estudantes, dois capítulos adicionais em inglês, conjunto de dados
e , além de biografias dos estatísticos na História.applets

e

ESTATÍSTICA
administraçãopara

economia

EsTATísTIcA PArA 
AdMInIsTrAÇão E 
EconoMIA,
10a edição
James T. McClave, P. George 
Benson e Terry Sincich

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-186-2
888 páginas

Esta obra introduz os conceitos e as metodologias de estatís-
tica básica – descritiva, inferencial e de probabilidade – e am-
plia gradativamente seu foco por meio de uma cobertura 
completa de coleta de dados e análise, desenvolvendo o pen-
samento estatístico do estudante. O livro é estruturado de for-
ma lógica, demonstrando, passo a passo, a matemática 
envolvida nos cálculos da estatística. A seção “Estatística em 
ação” abre cada capítulo com um caso baseado em um assun-
to atual e, após a apresentação da teoria, esse assunto volta 
a ser abordado na seção “Estatística em ação revisitada”, que 
traz as análises necessárias ao correto entendimento do caso. 
Além disso, o livro utiliza vários exemplos reais e atualizados, 
exercícios com base em publicações reais e softwares estatís-
ticos, como o SPSS, o Minitab e o Excel, e análise estatística 
por meio de calculadora gráfica TI-83/TI-84.

Para professores: manual de soluções (em inglês) e apresenta-
ções em PowerPoint. Para estudantes: dois capítulos adicionais 
(em inglês), conjunto de dados e applets, e biografias dos estatís-
ticos na História.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Estatística, dados e pensamento estatístico; 2. 
Métodos para descrição de grupos de dados; 3. Probabilidade; 4. Variá-
veis aleatórias e distribuição de probabilidades; 5. Inferências basea-
das em uma única amostra – estimativa com intervalos de confiança; 
6. Inferências baseadas em uma amostra simples; 7. Inferências basea-
das em duas amostras – intervalos de confiança e testes de hipótese; 
8. Planejamento de experimentos e análise da variância; 9. Análise de 
dados categóricos; 10. Regressão linear simples; 11. Regressão múlti-
pla e construção de modelos; 12. Métodos para melhoria de qualidade; 
Apêndice A – Regras básicas de contagem; Apêndice B – Tabelas; Apên-
dice C – Fórmulas de cálculo para análise de variância; Respostas dos 
exercícios selecionados; Crédito das fotos; Tabelas; Índice remissivo.

ISBN 978-85-8143-081-2

www.pearson.com.br/levin
O site de apoio do livro oferece: para professores, apre-
sentações em PowerPoint, manual do professor (em in-
glês), manual de soluções (em inglês) e sugestões de exer-
cícios para provas; para estudantes, exercícios de múltipla 
escolha com diferentes graus de dificuldade e apêndices.
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De maneira ampla e detalhada, Estatística para ciências humanas for-

nece uma introdução ao tema, com explicações claras que mostram 

como os métodos estatísticos podem ser aplicados à pesquisa social.

Esta nova edição traz, além dos já tradicionais exemplos passo a passo 

e dos inúmeros exercícios, uma abordagem mais profunda de múltiplas 

regressões e análise de variância, bem como exercícios para aplicação 

no SPSS.

Objetivo e didático, com rico material on-line, este livro é ideal para 

estudantes de administração, sociologia, publicidade e outros cursos 

da área de humanas que contam com estatística em seu currículo.

11a edição

11a

edição

para ciências
humanas

Estatística
L e v i n  ∙ F o x  ∙ F o r d e

11a edição

9788581430812_Capa_Estatística_Levin_2a_prova.indd   1 12/07/2012   09:45:31

EsTATísTIcA PArA 
cIêncIAs HuMAnAs, 
11a edição
Jack Levin, James Alan Fox e 
David R. Forde

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-8143-081-2
472 páginas

Esta 11a edição traz de volta ao mercado sua estrutura clara, 
objetiva e didática. Elaborada para que o aluno desenvolva aná-
lise e interpretação estatísticas em diferentes situações, esta 
obra apresenta seu conteúdo de forma simples, por meio de 
diversas explicações passo a passo, exercícios e guias de es-
tudos que facilitam o processo de aprendizagem, complemen-
tado por um rico material on-line para alunos e professores. 
Além de atualizada, esta edição traz incrementos importantes, 
como introduções básicas para múltiplas regressões perme-
ando o texto, a ampliação do capítulo sobre análise de variân-
cia e novos exercícios para aplicação no SPSS, tornando-se 
referência ideal para os cursos de administração, sociologia e 
publicidade e propaganda, entre outros.

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual do profes-
sor (em inglês), manual de soluções (em inglês) e sugestões para 
provas (em inglês). Para estudantes: exercícios de múltipla escolha 
com diferentes graus de dificuldade, Apêndice C: usando ABCalc e 
SPSS e Apêndice D: lista de fórmulas.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulo: 1. Por que o pesquisador social utiliza a estatísti-
ca?; Parte I – Descrição; Capítulos: 2. Organização dos dados; 3. Medi-
das de tendência central; 4. Medidas de variabilidade; Parte II – Da 
descrição à tomada de decisão; Capítulos: 5. Probabilidade e a curva 
normal; 6. Amostras e populações; Parte III – Tomada de decisão; Capí-
tulos: 7. Teste de diferença entre médias; 8. Análise de variância; 9. 
Testes de significância não paramétricos; Parte IV – Da tomada de de-
cisão à associação; Capítulos: 10. Correlação; 11. Análise de regres-
são; 12. Medidas não paramétricas de correlação; Parte V – Aplicando 
a estatística; Capítulo: 13. Escolha de processos estatísticos para pro-
blemas de pesquisa; Apêndices: A. Dados de ciências sociais na Inter-
net; B. Revisão de alguns fundamentos da matemática; C. Tabelas; D. 
Lista de fórmulas; Glossário; Respostas dos exercícios; Índice.

ISBN 978-85-7605-199-2

www.pearson.com.br/walpole
O site de apoio do livro oferece: para professores, manual de soluções (em inglês) 
e apresentações em PowerPoint; para estudantes, apêndice sobre tabelas estatís-
ticas e provas, além de um conjunto de dados relacionados com exemplos.
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Este livro apresenta a estatística e a probabilidade sob o ponto de vista da engenharia 
e de outras áreas das ciências exatas. A abordagem é bastante didática, apresentando 
os conceitos de maneira abrangente e profunda por meio de uma sequência lógica e 
direta, material gráfico e exemplos e exercícios que auxiliam na aprendizagem.

Probabilidade e estatística para engenharia e ciências evidencia por que, quando e 
como um determinado raciocínio é usado, o que facilita a compreensão ao mesmo 
tempo em que desafia o estudante a aplicar os conceitos aprendidos em situações 
reais, por meio de estudos de caso e de análises de problemas com o uso de softwares 
como o SAS e o Minitab.

O livro inicia-se com uma síntese elementar sobre inferência estatística, inclui proba-
bilidade básica e variáveis aleatórias discretas e contínuas, trata de regressões lineares 
simples e múltiplas e também discute análise de variância, delineamento de experimentos, 
estatística não paramétrica e controle de qualidade, entre outros tópicos.

Esta obra completa mantém equilíbrio entre teoria e suas aplicações e é indicada para 
estudantes de engenharia, ciência da computação, estatística, física e química.

9788576051992_Walpole_3a_prova.indd   1 04/04/2012   07:39:45

ProBABIlIdAdE E 
EsTATísTIcA PArA 
EnGEnHArIA E cIêncIAs,
8a edição
Ronald E. Walpole, Raymond 
H. Myers, Sharon L. Myers e 
Keying Ye

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-199-2
512 páginas

Este livro aborda a estatística e a probabilidade pelo ponto de 
vista da engenharia e de outras áreas das ciências exatas. 
Usando uma abordagem bastante didática, apresenta os con-
ceitos de modo abrangente e profundo, por meio de uma 
sequên cia lógica e direta, além de material gráfico, exemplos 
e exercícios. A obra esclarece por que, quando e como deter-
minado raciocínio é usado, o que facilita a compreensão e 
desafia o estudante a aplicar os conceitos aprendidos em si-
tuações reais . A obra também traz outras ferramentas de en-
sino, como estudos de caso e de análises de problemas, com 
o uso de softwares como o SAS e o Minitab.

Ideal para estudantes de graduação em engenharia, também é 
indicado para estudantes de ciência da computação, estatísti-
ca, física e química, entre outras áreas das ciências exatas.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções. Para estudantes: conjunto de dados relacionados com exem-
plos e apêndice sobre tabelas estatísticas e provas.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução à estatística e análise de dados; 2. 
Probabilidade; 3. Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade; 
4. Esperança matemática; 5. Algumas distribuições de probabilidade 
discretas; 6. Algumas distribuições de probabilidade contínuas; 7. Fun-
ções de variáveis aleatórias (opcional); 8. Distribuições amostrais fun-
damentais e descrição de dados; 9. Problemas de estimação em uma 
e duas amostras; 10. Testes de hipóteses em uma e duas amostras; 
11. Regressão linear simples e correlação; 12. Regressão linear múlti-
pla e alguns modelos de regressão não linear; 13. Experimentos com 
um fator geral; 14. Experimentos fatoriais (dois ou mais fatores); 15. 
Experimentos fatoriais 2k e frações; 16. Estatísticas não paramétricas; 
17. Controle de qualidade estatístico; 18. Estatística bayesiana (opcio-
nal); Apêndice B – Respostas para os exercícios ímpares; Referências 
bibliográficas; Índice remissivo.

http://www.pearson.com.br/demana
http://www.pearson.com.br/demana
http://www.pearson.com.br/demana


79

exatas MATEMÁTICA & CIÊNCIAS

ISBN 978-85-7605-872-4
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www.pearson.com.br/jacques
No site de apoio deste livro, estudantes contam com capítulos 
adicionais, banco de questões, soluções de exercícios e apêndices, 
enquanto professores têm acesso a galeria de imagens e manual do 
professor (em inglês).
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Matemática para economia e administração usa uma lin-
guagem informal, clara e objetiva para apresentar desde os 
conceitos elementares do assunto até os tópicos mais avan-
çados, permitindo ao estudante de administração, economia 
ou ciências contábeis avançar na matemática de maneira gra-
dual e consistente. 

Toda a teoria apresentada no material é reforçada por explica-
ções acerca de aplicativos que facilitam a resolução de proble-
mas e por uma série de exercícios — muitos deles com soluções 
passo a passo — que propiciam a prática e desfazem o mito de 
que a matemática é um empecilho para alcançar o diploma.

CVR_JACQ8724_6_CVR.indd   1 11/11/2013   12:06:39

MATEMáTIcA PArA 
EconoMIA E 
AdMInIsTrAÇão,
6a edição
Ian Jacques

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-872-4
552 páginas

Matemática para economia e administração é um livro que se 
destaca por sua eficácia – simples em sua apresentação e 
inteligente em sua abordagem, ele consegue fazer algo que 
para muitos é impossível: desmistificar a matemática.

Com uma didática acessível e funcional, a obra possui uma 
estrutura que, baseada em cinco etapas – (1) apresentação do 
conceito, (2) exemplo, (3) dica, (4) exercício resolvido e (5) lista 
de exercício –, permite ao estudante seguir seu ritmo ideal, em 
um processo gradual de ensino e aprendizagem, ajudando-o a 
superar suas dificuldades. Os exercícios também seguem 
essa linha, variando dos mais simples aos mais complexos 
gradativamente, o que auxilia na fixação dos conceitos.

Por todas essas características, este livro é imprescindível 
para estudantes de graduação e pós-graduação em adminis-
tração, economia e ciências contábeis, bem como para profis-
sionais que querem reforçar suas habilidades na área da 
matemática.

Para professores: galeria de imagens e manual do professor. Para 
estudantes: capítulos adicionais; banco de questões; soluções dos 
exercícios; apêndices.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Equações lineares; 2. Equações não lineares; 
3. Matemática financeira; 4. Derivação; 5. Derivação parcial; 6. Integra-
ção; 7. Matrizes; Glossário; Índice.

ISBN 978-85-7605-150-3

www.pearson.com.br/taha
O site de apoio oferece: para professores, biblioteca de imagens e manual de 
soluções (em inglês); para alunos, capítulos e apêndices adicionais (em inglês), 
gabaritos do Excel Solver, software tutorial TORA e linguagem AMPL®, todos em 
inglês (versão para estudantes), com modelos prontos para uso.
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Em Pesquisa operacional, 8a edição, Hamdy A. Taha apresenta um 
texto extremamente claro e didático, capaz de abranger com equi-
líbrio a teoria, as aplicações e os cálculos de pesquisa operacional e, 
ao mesmo tempo, dar ênfase aos conceitos matemáticos complexos, 
minuciosamente explicados por meio de exemplos numéricos que eli-
minam a necessidade de provas matemáticas formais.

Essa característica da obra é comprovada pelas aplicações práticas 
de software, as quais permitem aos estudantes a assimilação de con-
ceitos que não poderiam ser fixados com eficiência de outro modo, e 
pelos inúmeros casos práticos e cerca de mil problemas que, presen-
tes no livro todo, servem para ilustrar a teoria apresentada.

Um site de apoio repleto de recursos, como tutoriais do TORA, aplica-
ções no Excel Solver e no AMPL®, bem como capítulos e apêndices 
adicionais, que tratam de tópicos como processo de decisão marko-
viano e programação dinâmica probabilística, entre outros, comple-
menta e reforça o conteúdo do livro.

Indispensável para estudantes de engenharia e administração, Pesquisa 
operacional é também obra de referência para qualquer profissional 
interessado em compreender a fundo o tema.

9788576051503_Taha_8ED_2a_prova.indd   1 13/09/2012   10:27:39

PEsquIsA 
oPErAcIonAl,
8a edição
Hamdy A. Taha

Copyright: 2008
ISBN: 978-85-7605-150-3
384 páginas

Este livro trata da aplicação dos métodos quantitativos para o 
apoio às decisões gerenciais. Considerado um clássico da 
pesquisa operacional, a obra faz uma abordagem completa e 
acessível do assunto, evitando aplicações matemáticas e en-
sinando de maneira rica e didática temas como cálculos itera-
tivos e soluções viáveis. Além disso, conta com diversos 
recursos adicionais, como modelos de aplicação do Excel Sol-
ver para soluções de problemas prontos para uso.

Para professores: manual de soluções (em inglês) e biblioteca de 
imagens. Para estudantes: capítulos adicionais (em inglês), gabarito 
do Excel Solver, software tutorial TORA e linguagem AMPL (versão 
para estudantes) com modelos prontos para uso.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. O que é pesquisa de operações?; 2. Modelagem 
com programação linear; 3. O método simplex e a análise de sensibilida-
de; 4. Dualidade e análise pós-ótima; 5. Modelo de transporte e suas 
variantes; 6. Modelos de rede; 7 Programação linear avançada; 8. Pro-
gramação de metas; 9. Programação linear com inteiros; 10. Programa-
ção dinâmica determinística; 11. Modelos de estoque determinísticos; 
12. Revisão de probabilidade básica; 13. Análise de decisão e jogos; 14. 
Modelos de estoque probabilísticos; 15. Sistemas de enfileiramento; 
16. Modelagem por simulação; 17. Cadeias de Markov; 18. Teoria clás-
sica da otimização; 19. Algoritmos de programação não linear; Apêndice 
A. Linguagem de modelagem AMPL; Apêndice B. Tabelas estatísticas; 
Apêndice C. Soluções parciais para problemas selecionados; Índice.

MATEMáTIcA dIscrETA 
PArA cIêncIAs dA 
coMPuTAÇão
Clifford Stein, Robert L. 
Drysdale e Kenneth Bogart

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-769-9
416 páginas 

Obra única no mercado, Matemática discreta para ciências da 
computação se propõe a atender às necessidades das institui-
ções, dos professores e dos alunos de ciências da computa-
ção, sistemas de informação e análise e desenvolvimento de 
sistemas de maneira concisa e consistente. 

Para tanto, seus autores desenvolveram uma abordagem didá-
tica prática, sustentada por uma linguagem clara e eficiente, 
que prioriza a perspectiva dos cientistas da computação. Des-
sa maneira, o livro literalmente conduz o estudante à compreen-
são dos conceitos matemáticos, bem como à aplicação deles 
na computação e em áreas correlatas – e tudo isso sem per-
der o rigor matemático.

Com abrangência e aprofundamento perfeitamente compatí-
veis com a ementa e a carga horária das disciplinas da área, o 
título conta com um rico conjunto de exemplos práticos e com 
mais de 500 exercícios que desafiam gradualmente o aluno a 
aplicar os conhecimentos adquiridos. Além disso, possui uma 
sala virtual repleta de materiais extras.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual do profes-
sor com soluções (em inglês). Para estudantes: biografias e ensaios 
históricos.
sv.pearson.com.br

SUMário: Prefácio; Capítulos: 1. Contagem; 2. Criptografia e teoria dos 
números; 3. Reflexões sobre lógica e comprovação; 4. Indução, recursão 
e recorrência; 5. Probabilidade; 6. Grafos; Apêndices:  A. Derivação do 
teorema mestre mais geral; B. Respostas e dicas para problemas sele-
cionados; Bibliografia; Índice.
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ISBN 978-85-7605-799-4

www.pearson.com.br/samanez
O site de apoio do livro oferece: para professores, manual de 
soluções e apresentações em PowerPoint.
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Referência na área, Matemática financeira, em sua quinta edição, além de 
manter sua reconhecida estrutura didática, traz atualizações importantes, 
como as referentes aos títulos públicos federais, e pequenas mudanças 
pensadas para auxiliar ainda mais no entendimento teórico do estudante.

E essas novidades não são as únicas: o conteúdo foi totalmente revisado 
com ênfase na verificação de todos os exercícios resolvidos e propostos, a 
fim de torná-los ainda mais didáticos, e os seguintes tópicos foram inseridos:

•  Metodologia de cálculo da taxa over em conformidade com as circulares 
do Bacen.

 •  Conceitos de taxa básica financeira, taxa referencial, taxa de juros de 
longo prazo e taxa Cetip.

 •  Metodologias e práticas usadas pela Caixa Econômica Federal no 
cálculo das prestações.

 • Novas técnicas da orçamentação de capital.

Todas essas características tornam esta obra ideal para estudantes de gra-
duação em economia, administração e ciências contábeis, bem como para 
alunos de pós-graduação e MBA, profissionais e pessoas que se interes-
sam pelo tema.
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MATEMáTIcA 
fInAncEIrA,
5a edição
Carlos Patricio Samanez

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-799-4
304 páginas

A 5a
 edição de Matemática financeira chega como ferramenta 

ideal para auxiliar os estudantes de administração e ciências 
contábeis. De maneira objetiva e didática, este livro apresenta 
os conceitos e as técnicas da matemática financeira e suas 
aplicações na análise de investimentos. Além disso, traz diver-
sos exercícios cuja resolução não depende de ferramentas 
como calculadora HP 12c ou Excel, mas, sim, da cognição lógi-
ca do aluno.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de soluções.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Juros simples; 2. Juros compostos; 3. Taxas de 
juros; 4. Operações de curto prazo; 5. Séries periódicas uniformes; 6. 
Séries variadas; 7. Capitalização contínua; 8. Planos de amortização de 
empréstimos e financiamentos; 9. Cálculo financeiro em contexto infla-
cionário; 10. Métodos e critérios de avaliação de investimentos de ca-
pital; 11. Análise e avaliação econômica de investimentos de capital; 
Apêndices: A. Matemática financeira com Excel; B. Tabelas financeiras; 
Respostas dos exercícios; Bibliografia; Sobre o autor.

ISBN 978-85-7605-566-2

www.pearson.com.br/gimenes
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações 
em PowerPoint e sugestão de planejamento de aula; para estudantes, 
material de apoio às aulas e exercícios adicionais.
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novo capítulo sobre 

fi nanças pessoais

Matemática financeira 

Uma abordagem descomplicada

c r i s t i a n o  m a r c h i  g i m e n e s

com HP 12C e Excel
2a edição

A nova edição de Matemática financeira com HP 12c e Excel está ainda 
melhor, com um novo capítulo sobre finanças pessoais, que mostra como 
as técnicas da área podem ser aplicadas no dia a dia, e uma diagramação 
totalmente reformulada, que facilita o processo de ensino e aprendizagem.

Essas novas características da obra, contudo, não eliminam seu ponto mais 
forte, o qual a consagrou: de fato, ela continua apresentando os conceitos 
básicos, porém fundamentais, da matemática financeira com base em uma 
metodologia que evidencia a resolução de problemas por meio do uso não 
apenas de fórmulas, mas também da HP 12c e do Excel.

Por todos esses elementos, este livro é ideal para estudantes de administração, 
economia e ciências contábeis, bem como para todos aqueles que desejam 
conhecer a matemática financeira a fim de aplicá-la em sua vida pessoal.

9788576055662_Gimenes_2a_prova.indd   1 09/05/2012   08:30:20

MATEMáTIcA 
fInAncEIrA coM HP 
12c E ExcEl
uma abordagem 
descomplicada, 2a edição
Cristiano Marchi Gimenes

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-566-2
320 páginas

A 2a edição de Matemática financeira com HP 12c e Excel: uma 
abordagem descomplicada está ainda melhor, pois, além de 
contar com uma diagramação totalmente reformulada, que fa-
cilita o processo de ensino e aprendizagem, traz um novo capí-
tulo sobre finanças pessoais, que mostra como as técnicas 
dessa disciplina podem ser aplicadas no dia a dia. Natural-
mente, a obra continua mantendo seu principal ponto forte: a 
apresentação dos conceitos básicos, porém fundamentais, da 
matemática financeira com base em uma metodologia que evi-
dencia a resolução de problemas por meio do uso de fórmulas, 
da HP 12c e do Excel.

Para professores: apresentações em PowerPoint e sugestão de pla-
nejamento de aula. Para estudantes: material de apoio às aulas e 
exercícios adicionais.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Conceitos básicos; Capítulos: 1. Revisão de tópicos 
úteis da matemática; 2. Fundamentos da matemática financeira; 3. A 
calculadora financeira HP 12c; 4. Noções básicas sobre o Excel; Parte 
II – Juros compostos; Capítulos: 5. Valor presente e valor futuro; 6. 
Sequência de pagamentos; 7. Taxas a juros compostos; 8. Amortização 
de empréstimos; 9. Equivalência de capitais a juros compostos; 10. 
Noções sobre inflação; Parte III – Juros simples; Capítulo: 11. Concei-
tos e operações mais utilizados em juros simples; Parte IV – Finanças 
pessoais; Capítulo: 12. Finanças pessoais; Apêndice A; Apêndice B; 
Apêndice C.
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Para professores: apresentações em PowerPoint, manual do professor (em inglês) e exercícios adicionais (em inglês). Para estudantes: exercícios 
adicionais de múltipla escolha.
sv.pearson.com.br

físIcA,
sears e Zemansky, 14a edição
Hugh D. Young e Roger A. Freedman

Desde sua primeira edição, esta tem sido uma obra de referência por causa de sua ênfase nos princípios fundamentais de física 
e em como aplicá-los. Sua clareza e didática minuciosa, assim como a extensa gama de exercícios e exemplos explicativos, de-
senvolvem nos alunos habilidades de identificação, estabelecimento, execução e avaliação de problemas.

Esta 14a edição foi totalmente atualizada e revisada para oferecer um aprendizado mais eficaz por meio de uma abordagem mais 
explicativa aliada a uma quantidade maior de figuras, fotos e exercícios. Todo esse conteúdo segue uma estrutura estratégica de 
aprendizagem em que uma questão é proposta no início de cada capítulo, sendo respondida na seção final com base no tema que 
acabou de ser estudado. Por ser uma obra que trata dos temas essenciais da física, é fundamental para estudantes dos cursos 
de graduação em matemática, física e todos os ramos da engenharia.

SUMário: 
Volume i – Capítulos: 1. Unidades, grandezas físicas e vetores; 2. Movimento retilíneo; 3. Movimento em duas ou três dimensões; 4. Leis de Newton do movimento; 5. Aplicações das leis de Newton; 6. Trabalho e energia 
cinética; 7. Energia potencial e conservação da energia; 8. Momento linear, impulso e colisões; 9. Rotação de corpos rígidos; 10. Dinâmica do movimento de rotação; 11. Equilíbrio e elasticidade.
Volume ii – Capítulos: 12. Gravitação; 13. Movimento periódico; 14. Mecânica dos fluidos; 15. Ondas mecânicas; 16. Som e audição; 17. Temperatura e calor; 18. Propriedades térmicas da matéria; 19. A primeira lei da ter-
modinâmica; 20. A segunda lei da termodinâmica.
Volume iii – Capítulos: 21. Carga elétrica e campo elétrico; 22. Lei de Gauss; 23. Potencial elétrico; 24. Capacitância e dielétricos; 25. Corrente, resistência e força eletromotriz; 26. Circuitos de corrente contínua; 27. Campo 
magnético e forças magnéticas; 28. Fontes de campo magnético; 29. Indução eletromagnética; 30. Indutância; 31. Corrente alternada; 32. Ondas eletromagnéticas.
Volume iV – 33. Natureza e propagação da luz; 34. Ótica geométrica e instrumentos de ótica; 35. Interferência; 36. Difração; 37. Relatividade; 38. Fótons: ondas de luz se comportando como partículas; 39. A natureza ondu-
latória das partículas; 40. Mecânica quântica I: funções de onda; 41. Mecânica quântica II: Estrutura atômica; 42. Moléculas e matéria condensada; 43. Física nuclear; 44. Física das partículas e cosmologia; Apêndices.

lAnÇAMEnTo

Volume I: Mecânica
Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-0568-3
448 páginas

Volume II: Termodinâmica e ondas
Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-0573-9
392 páginas

Volume III: Eletromagnetismo
Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1591-0
488 páginas

Volume IV: Ótica e física moderna
Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-0671-0
552 páginas
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www.pearson.com.br/griffiths
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações 
em PowerPoint e manual de soluções (em inglês).

Não é possível entender o significado da mecânica quântica até ter sólida 

noção do que ela faz. E este livro mostra justamente isso: dividido em duas 

partes, ele inicialmente traz a teoria básica, abordando temas como função de  

onda e equação de Schrödinger, para então reunir um arsenal de métodos  

de aproximação com aplicações ilustrativas envolvendo teoria  

perturbacional, princípio variacional e espalhamento, entre outros.

 Com linguagem clara e grande quantidade de exercícios aplicativos e 

 problemas com diferentes graus de dificuldade, Mecânica quântica é  

imprescindível para alunos de graduação e pós-graduação em física,  

bem como para profissionais que desejam solidificar seus  

conhecimentos sobre o tema.

F
ísica
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MEcânIcA quânTIcA,
2a edição
David J. Griffiths

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-927-1
360 páginas

Ao conceber uma obra completa, voltada para o atendimento 
das reais necessidades dos alunos e profissionais, David J. 
Griffiths elaborou Mecânica quântica – livro mundialmente re-
conhecido como referência absoluta sobre o assunto.

Equilibrando com maestria teoria e prática, o conteúdo é trans-
mitido por meio de uma abordagem didática rica em exemplos 
e exercícios caracterizados como problemas. Além disso, os 
capítulos apresentam um nível de complexidade progressivo, o 
que ajuda o leitor na aquisição e no aprofundamento dos co-
nhecimentos propostos.

Com uma linguagem clara e objetiva e um conteúdo abrangen-
te, Mecânica quântica é leitura imprescindível para alunos de 
graduação e pós-graduação em física, bem como para profissio-
nais que desejam solidificar seus conhecimentos sobre o tema.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Teoria; Capítulos: 1. A função de onda; 2. Equação 
de Schrödinger independente do tempo; 3. Formalismo; 4. Mecânica 
quântica em três dimensões; 5. Partículas idênticas; Parte II. – Aplica-
ções; Capítulos: 6. Teoria de perturbação independente do tempo; 7. 
Princípio variacional; 8. Aproximação WKB; 9. Teoria de perturbação 
dependente do tempo; 10. A aproximação adiabática; 11. Espalhamen-
to; Posfácio – Álgebra linear; Índice.

www.pearson.com.br/duran
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações em PowerPoint.

ISBN 978-85-7605-928-8
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Totalmente revisada, a nova edição de Biofí sica: conceitos e aplicações traz as últi mas 
inovações nas áreas de fí sica aplicada, fi siologia, bioquímica e biologia incorporadas 
aos princípios tradicionais da biofí sica celular e molecular. Tópicos como princípio da 
conservação de energia mecânica, bioenergia, biomembranas e campos magnéti cos, 
entre outros, são tratados com profundidade e acompanhados de grande quanti dade 
de ilustrações, exemplos e exercícios práti cos.

Todas essas característi cas fazem de Biofí sica: conceitos e aplicações um livro ideal não 
somente para cursos de fí sica, como também para estudantes de enfermagem, farmá-
cia, fi sioterapia e ciências biológicas.
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BIofísIcA
conceitos e aplicações,  
2a edição
José Enrique Rodas Duran

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-928-8
408 páginas

Biofísica: conceitos e aplicações chega à sua 2a edição com a 
estrutura completamente reformulada e o conteúdo atua lizado 
para atender às necessidades de seus leitores.

Neste livro, os principais conceitos teóricos e as aplicações 
práticas fundamentais da área são transmitidos por meio de 
um novo e atraente projeto gráfico, que valoriza o processo de 
ensino/aprendizagem. Outro ponto de destaque é sua lingua-
gem dinâmica e objetiva, que propicia o conhecimento, reforça-
do por mais de 500 exercícios disponíveis ao longo dos 
capítulos.

Guia completo, claro e prático sobre o tema, é leitura essen-
cial para estudantes dos cursos de física, enfermagem, ciên-
cias biológicas, ciências farmacêuticas e biomedicina, entre 
outros.

Para professores: apresentações em PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Escala na biologia; 2. Biomecânica; 3. Dinâmi-
ca dos movimentos; 4. Bioenergética; 5. Biofísica da visão; 6. Fluidos 
líquidos; 7. Transporte iônico; 8. Biomembranas; 9. Eletricidade nos 
neurônios; 10. Neurobiofísica; 11. Biomagnetismo; Apêndices.

Eletrodinâmica é reverenciado no mundo intei-
ro como um clássico que aborda temas ligados 
à eletricidade e ao magnetismo de maneira 
bastante informal, tornando os mais complexos 
conceitos interessantes e acessíveis.

Além dessa característica singular, o livro oferece 
problemas com um toque de desafio que possi–
bilitam a aplicação do conteúdo apresentado nos 
capítulos, tornando-o ideal aos graduandos  
e pós-graduandos em física, bem como uma  
excelente fonte de consulta para profissionais  
ligados à área. 

www.pearson.com.br/griffiths
O site de apoio do livro oferece: para  
professores, apresentações em PowerPoint  
e manual de soluções (em inglês).
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ElETrodInâMIcA,
3a edição
David J. Griffiths

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-886-1
424 páginas

Eletrodinâmica é um daqueles poucos títulos que são unâni-
mes: quem conhece a obra original reconhece imediatamente 
um conteúdo rico, correto e profundo, capaz de fazer o aluno 
entender, de fato, a matéria.

Entre os elementos que contribuem para essa ampla aceita-
ção estão: o conteúdo teórico aprofundado na medida ideal, 
sem excessos ou faltas, e os exercícios caracterizados como 
problemas, que possibilitam ao estudante aplicar todo o co-
nhecimento absorvido durante o estudo dos capítulos.

Livro-texto ideal para alunos de graduação e pós-graduação 
em física, Eletrodinâmica é também um excelente instrumento 
de consulta para profissionais ligados à área.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Análise vetorial; 2. Eletrostática; 3. Técnicas 
especiais; 4. Campos elétricos na matéria; 5. Magnetostática; 6. Cam-
pos magnéticos na matéria; 7. Eletrodinâmica; 8. Leis de conservação; 
9. Ondas eletromagnéticas; 10. Potenciais e campos; 11. Radiação; 12. 
Eletrodinâmica e relatividade; Apêndices – A: Cálculo vetorial em coorde-
nadas curvilíneas; B: O teorema de Helmholtz; C: Unidades; Índice.

http://www.pearson.com.br/demana
http://www.pearson.com.br/demana
http://www.pearson.com.br/demana
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lAnÇAMEnTo

quíMIcA
A ciência central, 13a edição
Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten, 
Catherine Murphy, Patrick Woodward, Matthew W. Stoltzfus

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-0565-2
1.136 páginas (est.)
Previsão de lançamento: segundo semestre

O conteúdo essencial, a exatidão científica e a abordagem clara e objetiva 
fazem desta obra um clássico. Além disso, em razão da expertise de uma 
equipe de renomados autores, composta por pesquisadores de ponta e pro-
fessores premiados, o livro fornece um embasamento incontestável e sem 
comparação sobre o tema, aprimorando a compreensão conceitual e prática 
do aluno.  

Extensivamente revista e atualizada, esta edição aborda o que há de funda-
mental para estudantes de química geral e dos cursos de química, física, 
engenharias e ciências biomédicas, oferecendo exercícios e ferramentas de 
aplicação eficientes que reforçam o aprendizado. 

SUMário: Capítulos: 1. Introdução: matéria e medidas; 2. Átomos, moléculas e íons; 3. Reações químicas e estequiometria; 4. Reações em solu-
ções aquosas; 5. Termoquímica; 6. Estrutura eletrônica dos átomos; 7. Propriedade periódica dos elementos; 8. Conceitos básicos de ligação quí-
mica; 9. Geometria molecular e teorias de ligação; 10. Gases; 11. Líquidos e forças intermoleculares; 12. Sólidos e materiais modernos; 13. 
Propriedades das soluções; 14. Cinética química; 15. Equilíbrio químico; 16. Equilíbrio acidobásico; 17. Aspectos adicionais dos equilíbrios aquosos; 
18. A química ambiental; 19. Termodinâmica química; 20. Eletroquímica; 21. Química nuclear; 22. A química dos não metais; 23. Metais de transição 
e química de coordenação; 24. A química da vida: química orgânica e biológica; Apêndices: A. Operações matemáticas; B. Propriedades da água; C. 
Quantidades termodinâmicas para substâncias selecionadas a 298,15 K (25 °C); D. Constantes de equilíbrio aquoso; E. Potenciais-padrão de redu-
ção a 25 °C; Respostas; Glossário.

Para professores: apresentações em PowerPoint, galeria de imagens e banco de 
exercícios (em inglês). Para estudantes: respostas dos exercícios selecionados, 
apêndices, exercícios adicionais de múltipla escolha e galeria de imagens.
sv.pearson.com.br
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ISBN 978-85-346-0192-4

9 788534 601924

OUTROS LIVROS NA ÁREA

• BARBOSA 
Introdução à Química Orgânica

• BROWN/BURSTEN/LeMAY 
Química: a ciência central, 9ª edição

• BRUICE
Química Orgânica, volumes 1 e 2 

• MAIA/BIANCHI
Química geral 

• MADIGAN/MARTINKO/PARKER 
Microbiologia de Brock, 10ª edição 

• RUSSELL 
Química Geral, 2ª edição, volume 2
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quíMIcA GErAl,
2a edição
John B. Russel
Volume 1
Copyright: 1994
ISBN: 978-85-346-0192-4
933 páginas

Volume II
Copyright: 1994
ISBN: 978-85-346-0151-1
946 páginas

Esta obra oferece uma extensa e profunda introdução à quími-
ca, focalizando tanto o estudante quanto o profissional da área, 
pois traz inúmeras aplicações para a indústria. Todos os capí-
tulos são iniciados com uma lista de tópicos e um pequeno 
resumo com os pontos principais do assunto, que estabele-
cem um primeiro contato com os temas e também podem ser 
utilizados para futuras revisões. Além disso, o livro fornece 
exercícios inovadores, ilustrações, gráficos e representações 
geradas por computador.

SUMárioS
Volume i – Capítulos: 1. Noções preliminares; 2. As fórmulas, as equa-
ções e a estequiometria; 3. Termoquímica; 4. Gases; 5. O átomo; 6. Os 
elétrons; 7. Periodicidade química; 8. Ligações químicas; 9. Sólidos; 
10. Líquidos e mudanças de estado; 11. Soluções; 12. Reações em 
soluções aquosas; Apêndices: A. Glossário de termos importantes; B. 
Unidades, constantes e equações de conversão; C. Nomenclatura quí-
mica; D. Operações matemáticas; E. Método de Clark para representar 
a estrutura de Lewis; F. Pressão de vapor da água; G. Algumas proprie-
dades termodinâmicas a 25 °C; H. Constantes de equilíbrio a 25 °C; I. 
Potenciais de redução-padrão a 25 °C; J. Respostas dos problemas 
numéricos selecionados; Índice analítico.
Volume ii – Capítulos: 13. Cinética química; 14. Equilíbrio químico; 15. 
Soluções aquosas: equilíbrio ácido-base; 16. Solução aquosa: solubili-
dade e equilíbrio dos íons complexos; 17. Termodinâmica química; 18. 
Eletroquímica; 19. Ligações covalentes; 20. Os não metais; 21. Os me-
tais representativos e os semimetais; 22. Os metais de transição; 23. 
Química orgânica; 24. Processos nucleares; Apêndices: A. Glossário de 
termos importantes; B. Unidades, constantes e equações de conver-
são; C. Nomenclatura química; D. Operações matemáticas; E. Método 
de Clark para representar a estrutura de Lewis; F. Pressão de vapor da 
água; G. Algumas propriedades termodinâmicas a 25 °C; H. Constantes 
de equilíbrio a 25 °C; I. Potenciais de redução-padrão a 25 °C; J. Res-
postas dos problemas numéricos selecionados; Índice analítico.
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fundAMEnTos dE quíMIcA orGânIcA coM 
VIrTuAl lAB,
2a edição
Paula Yurkanis Bruice

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0654-3
624 páginas

Com uma didática prática e objetiva, um dos principais objetivos de Fundamen-
tos de química orgânica é estimular o pensamento crítico dos estudantes a fim 
de proporcionar um aprendizado realmente eficaz. 

Com completa cobertura da disciplina e ideal para estudantes dos cursos de 
química, engenharia química, engenharia de alimentos e farmácia, a obra con-
templa mais de 950 problemas com diferentes níveis de dificuldade, resolução 
passo a passo de exercícios e apresentação de reações químicas que podem 
ser consultadas no livro e, em alguns casos, em 3D, na Sala Virtual.

Para professores: apresentações em PowerPoint, galeria de imagens e banco de exer-
cícios de múltipla escolha (em inglês). Para estudantes: exercícios de múltipla esco-
lha, galeria de animações em 3D (em inglês), galeria de moléculas (em inglês), mapa 
de experimentos (Virtual Lab) e links úteis (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Estrutura eletrônica e ligação covalente; 2. Ácidos e bases; 3. Introdução a compostos orgânicos: nomenclatura, proprieda-
des físicas e representação de estrutura; 4. Alcenos: estrutura, nomenclatura, estabilidade e introdução à reatividade; 5. As reações de alcenos e 
alcinos: introdução a sínteses multipasso; 6. Isômeros e estereoquímica; 7. Elétrons deslocalizados e seus efeitos na estabilidade, reatividade e 
pKa – espectroscopia visível e ultravioleta; 8. Aromaticidade – reações de benzeno e benzenos substituídos; 9. Reações de substituição e eliminação 
de haletos de alquila; 10. Reações de álcoois, aminas, éteres e epóxidos; 11. Compostos carbonilados I: substituição nucleofílica acílica; 12. Com-
postos carbonilados II: reações de aldeídos e cetonas – Mais reações de derivados de ácido carboxílico; 13. Compostos carbonilados III: reações no 
carbono alfa; 14. Determinando as estruturas de compostos orgânicos; 15. A química orgânica de carboidratos; 16. A química orgânica de aminoá-
cidos, peptídeos e proteínas; 17. Como enzimas catalisam reações – a química orgânica de vitaminas; 18. A química orgânica de vias metabólicas; 
19. A química orgânica de lipídeos; 20. A química de ácidos nucleicos; 21. A química orgânica de drogas; Apêndices: I – Propriedades físicas de 
compostos orgânicos; II – Valores de pKa; III – Respostas para problemas selecionados; Glossário; Índice.

ISBN 978-85-6457-420-5
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sv.pearson.com.br
A Sala Virtual oferece, para professores, manual de soluções (em inglês),  apresentações em 
PowerPoint e resolução dos exercícios avançados; para alunos, biografias históricas, exercícios de 
múltipla escolha, capítulo adicional e exercícios avançados.

Este livro também está disponível para compra em formato e-book.  
Para adquiri-lo, acesse nosso site.
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O R G Â N I C A
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F U N D A M E N T O S  D E

2a edição

VIrTuAl lAB 

Virtual Lab
Ao adquirir a 2a edição do livro Fundamentos de química orgâni-
ca, de Paula Bruice, você tem acesso ao Virtual Lab, um conjun-
to de simulações realistas e sofisticadas que abrange tópicos 
de química orgânica. 

Experimentos virtuais
Nos laboratórios, os alunos são postos em um ambiente virtual 
onde têm a liberdade de fazer escolhas e tomar decisões que 
enfrentariam em um laboratório de ensino; assim, podem expe-
rimentar suas consequências. Os experimentos virtuais servem 
para demonstrar reações importantes, mecanismos de reação, 
seletividade de produto, interpretação de espectros e técnicas 
de análise qualitativa.

Possibilidades e simulações
O Virtual Lab possibilita a experiência de sintetizar produtos; 
desenvolver misturas de reação e realizar extrações; usar resso-
nância magnética nuclear (RMN), espectroscopia de infraverme-
lho (IR) e cromatografia em camada delgada (CCD) como 
ferramentas analíticas e purificar produtos por desidratação ou 
recristalização. Além disso, permite realizar experiências de aná-
lise qualitativa em amostras desconhecidas, utilizando testes de 
grupos funcionais com um vídeo real que descreve os resultados 
dos ensaios. A simulação provê mais de 2.500.000 resultados 
para experiências de síntese e pode designar mais de 300 in-
cógnitas de análise qualitativa.

Uma ferramenta de ensino e aprendizagem
Tudo isso faz do Virtual Lab um ambiente rico e inovador, fazen-
do com que os alunos possam colocar em prática as teorias 
ensinadas em sala de aula sem a necessidade de acessar labo-
ratórios físicos. O vasto acervo de experimentos disponíveis e a 
possibilidade de envio das tarefas e resultados dos alunos, por 
meio da Internet, facilitam o processo de ensino e o acompa-
nhamento do desempenho de cada aluno pelo professor.
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InTroduÇão à 
quíMIcA orGânIcA, 
2a edição
Luiz Cláudio de Almeida 
Barbosa

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-877-9
360 páginas

Reconhecido pela praticidade e pela didática com as quais apre-
senta conceitos essenciais, Introdução à química orgânica con-
segue a façanha de estar ainda melhor em sua nova edição.

O formato e o conteúdo foram reformulados. O novo projeto 
gráfico traz objetivos de aprendizagem para nortear o estudo, 
melhorando a interação entre os alunos e os pontos aborda-
dos em cada capítulo. Além disso, o texto foi expandido para 
esmiuçar questões mais complexas. Pequenos testes foram 
acrescentados ao longo dos capítulos para propiciar uma ava-
liação mais pontual e o número de exercícios foi ampliado 
para que os estudantes possam avaliar com mais eficácia o 
conhecimento adquirido.

Por todos esses pontos, Introdução à química orgânica é biblio-
grafia indispensável para estudantes de química e engenharia 
química, bem como para alunos de engenharia ambiental, 
agronomia, farmácia e ciências biológicas.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
respostas dos exercícios.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Estrutura e propriedades de moléculas orgâni-
cas; 2. Alcanos: propriedades e aplicações; 3. Alquenos: estrutura e 
reatividade; 4. Alquinos; 5. Introdução à química dos compostos aromá-
ticos; 6. Introdução à estereoquímica; 7. Haletos orgânicos: proprieda-
des e reações; 8. Álcoois; 9. Fenóis; 10. Éteres; 11. Aminas; 12. 
Aldeídos e cetonas; 13. Ácidos carboxílicos e derivados; Apêndice; Res-
postas dos testes; Referências; Índice; Tabela periódica.

O renomado professor Luiz Cláudio de Almeida Barbosa presenteia o 

público com mais uma minuciosa aula: esta nova edição de 

Introdução à química orgânica.

Com linguagem simples e primorosa didática, este livro apresenta os 

conceitos fundamentais de um dos assuntos que mais aproximam o 

conteúdo acadêmico da vida de quem o estuda ao tratar de tópicos 

como alcanos, álcoois, éteres, aldeídos e cetonas.

Seguindo com rigor todas as normas e indicações da IUPAC, 

Introdução à química orgânica é referência para estudantes de 

agronomia, enfermagem, farmácia, biologia, engenharia de 

alimentos e de outras áreas afins que desejam estudar química com 

a mais alta qualidade.

www.pearson.com.br/barbosa
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações 
em PowerPoint; para estudantes, respostas dos exercícios.
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Química orgânica é um livro inovador!

De fato, ao derrubar o mito de que o estudo da disciplina requer 
apenas a memorização de moléculas e reações, ele muda o conceito 
sobre o aprendizado do assunto, demonstrando que é possível e 
necessário utilizar o raciocínio para se alcançarem soluções.

Esse aspecto inovador é também realçado por uma didática moderna, 
que oferece uma série de recursos, como quadros ilustrativos, 
notas em destaque para os estudantes visualizarem facilmente 
conceitos-chave, biografias e balões explicativos, além dos mapas 
de potencial eletrostático, os quais ajudam a entender como as 
reações ocorrem. Essa didática arrojada é ainda complementada 
por uma grande quantidade de problemas resolvidos por todo o 
livro e um encarte colorido.

Todas essas características fazem de Química orgânica um 
instrumento de estudo fundamental para todos os estudantes de 
química, bem como para os alunos de engenharia química e farmácia.

www.pearson.com.br/bruice
Para os professores, o site de apoio oferece transparências em PowerPoint 
traduzidas, exercícios de múltipla escolha e manual de soluções (em inglês); 
para os estudantes, há exercícios práticos, links, recursos visuais e um guia de 
estudo (em inglês), além de exercícios de múltipla escolha traduzidos. 

4a edição | Volume 1

4a edição | Volume 1

4a edição
Volume 1

Capa_Quimica_Bruice_04Set2012.indd   1 04/09/2012   16:44:41

ISBN 978-85-7605-068-1

www.pearson.com.br/bruice
O site de apoio oferece: para professores, apresentações em PowerPoint, 
manual de soluções (em inglês) e galeria de imagens (em inglês); para 
estudantes, exercícios autocorrigíveis, guia de estudo (em inglês), res-
postas dos exercícios entre outros.
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Química orgânica é um livro inovador!

De fato, ao derrubar o mito de que o estudo desse ramo da química requer 
apenas a memorização de moléculas e reações, este livro muda o conceito 
sobre o aprendizado do assunto, demonstrando que é possível e necessário 
utilizar o raciocínio para se alcançar soluções.

Esse fenômeno é realçado por uma didática moderna, que oferece uma série 
de recursos, como quadros ilustrativos, notas em destaque com conceitos-
-chave, biografias e balões explicativos, além dos mapas de potencial eletros-
tático, que ajudam a entender como as reações ocorrem. Essa metodologia 
arrojada é ainda complementada por uma grande quantidade de problemas 
resolvidos distribuídos por todos os capítulos e um caderno colorido.

Todas essas características fazem desta obra um instrumento de estudo funda-
mental para os estudantes de química, bem como para os alunos de engenharia 
química e farmácia.

4a edição | Volume 2

4a edição | Volume 2

4a edição
Volume 2

9788576050681_Bruice_4ED_Vol 2_2a_prova.indd   1 16/08/2012   11:16:11

Para professores: apresentações em PowerPoint, galeria de imagens e manual de 
soluções (em inglês). Para estudantes: exercícios autocorrigíveis, exercícios práticos, 
resposta dos exercícios práticos, guia de estudos (em inglês) e recursos visuais.
sv.pearson.com.br

quíMIcA orGânIcA, 
4a edição
Paula Yurkanis Bruice

Volume 1
Copyright: 2006
ISBN: 978-85-7605-004-9
704 páginas

Volume II
Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-068-1
704 páginas

O objetivo deste livro é apresentar a química orgânica de uma maneira que 
encoraje os estudantes a pensar sobre o que já aprenderam, para que então 
possam utilizar esse conhecimento em um novo cenário. O caráter didático 
da obra é comprovado pelos vários exercícios que ajudam no domínio do 
conteúdo, pelos quadros explicativos que dinamizam o estudo e pelas notas 
adicionais que auxiliam a relembrar conceitos importantes, tornando-a ideal 
para estudantes das áreas de química, engenharia química e farmácia.

SUMárioS:
Volume i – Parte 1: Introdução ao estudo da química orgânica; Parte 2: Hidrocarbonetos, estereoquímica e ressonância; Parte 3: Reações de subs-
tituição e de eliminação; Parte 4: Identificação de substâncias orgânicas; Apêndices; Respostas de problemas selecionados; Glossário; Índice.
Volume ii – Parte 5: Substâncias aromáticas; Parte 6: Substâncias carboniladas e aminas; Parte 7: Substâncias biorgânicas; Parte 8: Tópicos espe-
ciais em química orgânica; Apêndices; Respostas de problemas selecionados; Glossário; Índice.

http://www.pearson.com.br/demana
http://www.pearson.com.br/demana


86

exatas MATEMÁTICA & CIÊNCIASMATEMÁTICA & CIÊNCIAS

quíMIcA InorGânIcA,
5a edição
Gary L. Miessler, Paul J. Fischer 
e Donald A. Tarr

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0029-9
664 páginas

Em sua 5a edição, esta obra promove uma ampla fundamenta-
ção teórica da química inorgânica, elucidando temas-chaves da 
área, como órbita molecular e teoria de grupos, além de abordar 
tópicos de físico-química.

Em dia com as últimas descobertas desse campo científico, 
Química inorgânica traz os recursos necessários para o estudo 
e a pesquisa de profissionais, docentes e estudantes de gradu-
ação nas áreas de química, engenharia química e farmácia.

Para professores: apresentações em PowerPoint, galeria de ima-
gens/figuras em PowerPoint e manual de soluções (em inglês). Para 
estudantes: respostas dos exercícios pares, Apêndice B sobre da-
dos úteis e tabelas.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução à química inorgânica; 2. Estrutura 
atômica; 3. Teoria da ligação simples; 4. Simetria e teoria de grupos; 5. 
Orbitais moleculares; 6. Ácido-base e química do doador-receptor; 7. O 
estado sólido cristalino; 8. Química do grupo de elementos principais; 
9. Química de coordenação I: estruturas e isômeros; 10. Química de 
coordenação II: ligação; 11. Química de coordenação III: espectros ele-
trônicos; 12. Química de coordenação IV: reações e mecanismos; 13. 
Química organometálica; 14. Reações organometálicas e catálise; 15. 
Paralelos entre grupo principal e química organometálica; Apêndices: A. 
Respostas aos exercícios; B. Tabelas de caracteres.

quíMIcA AnAlíTIcA E 
AnálIsE quAnTITATIVA
David S. Hage e James D. Carr

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-7605-981-3
720 páginas

Conciliando teoria e prática, este livro apresenta tanto os concei-
tos quanto as aplicações da área de maneira clara e objetiva.

Para orientar de maneira eficiente a aprendizagem dos alunos, 
esta obra contém vários métodos de análise quantitativa, garan-
tindo precisão em diversos experimentos laboratoriais, e inúme-
ros casos facilmente associados ao cotidiano. Além disso, as 
aplicações dos conteúdos abordados são exemplificadas em 
diferentes áreas, tais como análise forense, análise ambiental, 
medicina, biotecnologia, ciência dos alimentos, ciências farma-
cêuticas, entre outras.

Objetiva, didática e moderna, Química analítica e análise quan-
titativa é também bastante flexível, já que atende às necessi-
dades tanto de futuros químicos quanto de futuros engenheiros, 
agrônomos e farmacêuticos.

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual de solu-
ções (em inglês) e banco de exercícios (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Panorama da química analítica; 2. Boas práti-
cas de laboratório; 3. Medições de massa e volume; 4. Tomada de 
decisões baseada em dados; 5. Caracterização e seleção de métodos 
analíticos; 6. Atividade química e equilíbrio químico; 7. Solubilidade e 
precipitação química; 8. Reações ácido-base; 9. Formação de comple-
xos; 10. Reações de oxidação-redução; 11. Análise gravimétrica; 12. 
Titulações ácido-base; 13. Titulações complexométricas e de precipita-
ção; 14. Introdução à análise eletroquímica; 15. Titulações redox; 16. 
Colorimetria, voltametria e métodos correlatos; 17. Introdução à espec-
troscopia; 18. Espectroscopia molecular; 19. Espectroscopia atômica; 
20. Introdução às separações químicas; 21. Cromatografia gasosa; 22. 
Cromatografia líquida; 23. Eletroforese; Apêndices; Respostas das 
questões selecionadas; Glossário; Índice remissivo.

David S. 
James D. CARR 

HAGE

Objetivo e moderno, este livro aborda técnicas laboratoriais 
de análise química, incluindo uso de balanças, vidrarias e 
cadernos de laboratório, além de ferramentas matemáticas 
para avaliação de resultados experimentais. Apresenta 
ainda técnicas instrumentais comuns, como espectroscopia, 
cromatografia e métodos eletroquímicos.

Com didática impecável, a obra concilia teoria e prática, 
mostrando o papel da química analítica na ciência e na vida 
cotidiana e utilizando exercícios aplicativos, o que a torna 
ideal para futuros químicos, engenheiros agrônomos e 
farmacêuticos.

QUÍMICA ANALÍTICA 
ANÁLISE QUANTITATIVA

E 

David S. 
James D. CARR 

HAGE 

www.pearson.com.br/hage
O site de apoio do livro oferece: para professores, 
apresentações em PowerPoint, manual de soluções (em 
inglês) e banco de exercícios (em inglês).
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BIoquíMIcA, 
5a edição
Horton, Moran, Perry e 
Scrimgeour

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-8143-126-0
832 páginas 

Atualizada, moderna e com importantes recursos didáticos, 
como hipertextos, exemplos, aplicações, fotos e exercícios, a 
5a edição de Bioquímica chega ao Brasil representando o mais 
objetivo e completo material de apoio ao processo de ensino 
e aprendizagem dessa disciplina.

Além disso, esta obra se destaca por sua abordagem única, 
capaz de equilibrar temas diversos, como estrutura biomolecu-
lar, metabolismo e biologia molecular, entre outros, e de estimu-
lar os alunos a relacionarem seus conhecimentos bioquímicos 
teóricos aos aspectos mais cotidianos da vida humana. Por es-
sas e outras razões, Bioquímica é uma referência essencial 
para cursos como ciências, biológicas, farmácia, enfermagem, 
fisioterapia, nutrição, engenharia ambiental e engenharia de 
alimentos.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
exercícios de múltipla escolha e animações.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Introdução; Capítulos: 1. Introdução à Bioquímica; 
2. Água; Parte II – Estrutura e função; Capítulos: 3. Aminoácidos e a 
estrutura primária das proteínas; 4. Proteínas: estrutura tridimensional 
e função; 5. Propriedades das enzimas; 6. Mecanismos enzimáticos; 7. 
Coenzimas e vitaminas; 8. Carboidratos; 9. Lipídios e Membranas; Par-
te III – Metabolismo e Bioenergética; Capítulos: 10. Introdução ao me-
tabolismo; 11. Glicólise; 12. Gliconeogênese, a via da pentosefosfato 
e o metabolismo do glicogênio; 13. O ciclo do ácido cítrico; 14. Trans-
porte de elétrons e a síntese de ATP; 15. Fotossíntese; 16. Metabolis-
mo dos lipídios; 17. Metabolismo dos aminoácidos; 18. Metabolismo 
dos nucleotídeos; Parte IV – Fluxo da informação biológica; Capítulos: 
19. Ácidos nucleicos; 20. Replicação, reparo e recombinação do DNA; 
21. Transcrição e processamento do RNA; 22. Síntese de proteínas.

http://www.pearson.com.br/demana
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quíMIcA AMBIEnTAl,
2a edição
Thomas G. Spiro e William M. 
Stigliani

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-196-1
352 páginas

Em Química ambiental, Spiro e Stigliani apresentam e deta-
lham as bases químicas de temas como energia, atmosfera, 
hidrosfera/litosfera e biosfera com objetividade e clareza, 
como se contassem uma história, mas acrescentando qua-
dros para aprofundamento e teste do conhecimento. Completa 
e atualizada, esta edição brasileira traz um capítulo sobre quí-
mica verde e quatro anexos sobre temas atuais da realidade 
brasileira e mundial. É ideal para estudantes de química, quí-
mica tecnológica, biologia, ecologia, agronomia, gestão am-
biental e engenharias química, sanitária, ambiental e de 
alimentos.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês). Para estudantes: apêndice de introdução às estru-
turas químicas orgânicas e referências bibliográficas divididas por 
assunto.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Energia; Capítulos: 1. Fluxos e fontes de energia; 2. 
Combustíveis fósseis; 3. Energia nuclear; 4. Energia renovável; 5. Usos 
de energia; Parte II – Atmosfera; Capítulos: 6. Clima; 7. A química do 
oxigênio; 8. Ozônio estratosférico; 9. Poluição do ar; Parte III – Hidros-
fera/litosfera; Capítulos: 10. Recursos hídricos; 11. Das nuvens ao 
escoamento superficial: água como solvente; 12. A água e a litosfera; 
13. Oxigênio e vida; 14. Poluição e tratamento das águas; Parte IV – 
Biosfera; Capítulos: 15. Nitrogênio e a produção de alimentos; 16. Con-
trole de pragas; 17. Substâncias químicas tóxicas; Química verde; 
Índice remissivo.

ISBN 978-85-7605-196-1

THOMAS G.

     SPIRO
WILLIAM M.

  STIGLIANI
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QUÍMICA AMBIENTAL
2a edição
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Em Química ambiental, Spiro (Princeton University) e Stigliani (University of Northern 
Iowa) apresentam e detalham as bases químicas de temas como energia, atmosfera, 
hidrosfera/litosfera e biosfera com objetividade e clareza, como se contassem uma 
história, mas acrescentando quadros para aprofundar e testar o conhecimento.

Completa e atualizada, esta edição brasileira inclui um capítulo especial sobre química 
verde — questão de crescente importância no meio acadêmico e na sociedade — e 
quatro anexos sobre temas atuais da realidade brasileira e mundial, como a segurança 
química e a matriz energética brasileira.

Buscando aumentar o conhecimento da química e do meio ambiente, esta obra é ideal 
para estudantes de química, química tecnológica, biologia, ecologia, agronomia, gestão 
ambiental e engenharias química, sanitária, de alimentos e ambiental.
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www.pearson.com.br/spiro
O site de apoio do livro oferece: para professores, manual de soluções (em inglês) e 
apresentações em PowerPoint; para estudantes, apêndice de introdução às estruturas 
químicas orgânicas e leituras sugeridas divididas por assunto.
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Para professores: galeria de imagens, apresentações em PowerPoint, manual de solu-
ções (em inglês).
sv.pearson.com.br

EsTáTIcA E dInâMIcA,
14a edição
R. C. Hibbeler

Estática
Copyright: 2017
ISBN: 978-85-430-1624-5
704 páginas (est.)
Previsão de lançamento: 
segundo semestre

Dinâmica
Copyright: 2017
ISBN: 978-85-430-1625-2
784 páginas (est.)
Previsão de lançamento: 
segundo semestre

Hibbeler é, indiscutivelmente, uma referência e suas obras são indispensá-
veis a qualquer estudante da área. Isso fica evidente com estes dois lança-
mentos, que reforçam suas qualidades e seus recursos. 

A décima quarta edição inclui novos exercícios preliminares, que ajudam os 
alunos no desenvolvimento da compreensão de conceitos e na construção 
das habilidades de resolução de problemas. Os livros apresentam uma grande 
variedade de problemas em uma ampla gama de aplicações com diferentes 
níveis de dificuldade, enfatizando situações práticas e facilmente encontradas 
na rotina profissional. Para melhor ilustrar tudo isso, foram incluídas inúmeras 
fotos ao longo dos livros, que explicam como os princípios relevantes são 
aplicados a situações do mundo real e como os materiais se comportam sob 
uma nova carga. 

Pelo equilíbrio entre tradição e inovação, teoria e prática, Estática – mecânica 
para engenharia e Dinâmica – mecânica para engenharia são essenciais a 
estudantes de engenharia, mecânica, dinâmica e eletrotécnica que, com estes 
livros, desenvolverão habilidades para analisar e solucionar problemas reais.

SUMárioS:
Estática – 1. Princípios gerais; 2. Vetores de força; 3. Equilíbrio de uma partícula; 4. Resultantes de um sistema de forças; 5. Equilíbrio de um corpo 
rígido; 6. Análise estrutural; 7. Forças internas; 8. Atrito; 9. Centro de gravidade e centroide; 10. Momentos de inércia; 11. Trabalho virtual; Apêndi-
ces; Parcial de problemas fundamentais; Soluções; Respostas; Índice.
Dinâmica – 12. Cinemática de uma partícula; 13. Cinética de uma partícula: força e aceleração; 14. Cinética de uma partícula: trabalho e energia; 
15. Cinética de uma partícula: impulso e quantidade de movimento; 16. Cinemática do movimento plano de um corpo rígido; 17. Cinética do movi-
mento plano de um corpo rígido: força e aceleração; 18. Cinética do movimento plano de um corpo rígido: trabalho e energia; 19. Cinética do movi-
mento plano de um corpo rígido: impulso e quantidade de movimento; 20. Cinemática tridimensional de um corpo rígido; 21. Cinética tridimensional 
de um corpo rígido; 22. Vibrações; Apêndices; Parcial de problemas fundamentais; Soluções; Respostas; Índice.

ISBN 978-85-7605-373-6

www.pearson.com.br/hibbeler
O site de apoio do livro oferece: manual de soluções (em inglês) e 
apresentações em PowerPoint para professores.
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De acordo com o 
Sistema Internacional 

de Unidades (SI)

R. C. Hibbeler

7a edição

7a edição

R. C. Hibbeler

7a edição

Resistência
materiaisdos Resistência

materiaisdos
Abordando a teoria e os princípios fundamentais da resistência dos 
materiais de maneira clara, esta sétima edição — que utiliza exclusiva-
mente o Sistema Internacional de Unidades (SI) — confi rma a obra de 
Hibbeler como referência da área. 

Além de trazerem problemas na forma de exemplos ilustrativos, fi guras 
tridimensionais e exercícios, os capítulos apresentam problemas 
propostos em diferentes níveis de difi culdade. Para completar, situações 
reais são usadas para estimular o interesse do estudante pelo assunto, 
bem como seções que orientam a solução de problemas diversos. 

Indicado para estudantes de engenharia mecânica, civil, metalúrgica, 
química e elétrica, este livro traz todos os recursos didáticos necessários 
para auxiliar o leitor a visualizar conceitos complexos.

Resistência dos m
ateriais

H
ibbeler

dos

9788576053736_Hibbeler_Resistencia_Nov2012.indd   1 29/11/2012   12:04:00

rEsIsTêncIA dos 
MATErIAIs,
7a edição
R. C. Hibbeler

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-373-6
656 páginas

Abordando a teoria e os princípios fundamentais da resistên-
cia dos materiais de maneira clara, esta 7a edição – que utiliza 
exclusivamente o Sistema Internacional de Unidades (SI) – 
consolida a obra de Hibbeler como referência da área. 

Os capítulos trazem explicações de tópicos específicos, exem-
plos ilustrativos, figuras explicativas e exercícios. Os proble-
mas propostos têm diferentes níveis de dificuldade e 
consideram situações reais para estimular o interesse do es-
tudante pelo assunto. Além disso, Resistência dos materiais 
conta com seções que orientam a solução de problemas e 
fornece um resumo dos conceitos-chave.

Para professores: manual de soluções (em inglês) e apresentações 
em PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Tensão; 2. Deformação; 3. Propriedades mecâ-
nicas dos materiais; 4. Carga axial; 5. Torção; 6. Flexão; 7. Cisalhamen-
to transversal; 8. Cargas combinadas; 9. Transformação de tensão; 10. 
Transformação da deformação; 11. Projeto de vigas e eixos; 12. Defle-
xão de vigas e eixos; 13. Flambagem de colunas; 14. Métodos de ener-
gia; Apêndices: A. Propriedades geométricas de uma área; B. 
Propriedades geométricas de perfis estruturais; C. Inclinações de des-
locamentos de vigas; D. Revisão dos fundamentos de engenharia; 
Respostas.
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ISBN 978-85-7605-200-5
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www.pearson.com.br/rao
O site de apoio oferece: para professores, apresentações em PowerPoint, manual 
do professor e galeria de imagens; para estudantes, exercícios de revisão, capítulos 
adicionais (em inglês) e lista de programas.

VIBRAÇÕES
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Esta edição de Vibrações mecânicas apresenta ao estudante os principais 
fundamentos da engenharia de vibrações no nível universitário. A teoria, os 
aspectos de computação e as aplicações das vibrações são mostrados de maneira 
simples e dinâmica, e as técnicas de análise por computador são amplamente 
abordadas. 

O livro ainda dispõe de um grande número de exemplos e de problemas para 
ilustrar os princípios e conceitos estudados.

E mais:

•  Cerca de 900 perguntas de revisão para auxiliar o estudante a rever e testar 
seu conhecimento. 

•  Programas de computador de uso geral em programação MATLAB, C++ e 
FORTRAN para a solução de problemas de vibração.

•  Mais de 50 exemplos ilustrativos. 

Cada capítulo do livro pode ser estudado de maneira independente. Isso permite 
abordagens fl exíveis para diferentes tipos de cursos sobre vibrações, dos mais 
básicos aos mais avançados. Todos os conceitos são totalmente explicados; e as 
deduções, apresentadas com detalhes completos.  

Destinado principalmente a estudantes de graduação, Vibrações mecânicas 
preenche uma lacuna no campo das engenharias mecânica e mecatrônica.

Pantones 375 CVU; 2925 CVU; 661C

9788576052005_Capa_Rao_1a_prova.indd   1 19/12/2012   08:35:44

VIBrAÇõEs MEcânIcAs,
4a edição
Singiresu Rao

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-200-5
448 páginas

Vibrações mecânicas apresenta as principais ideias da enge-
nharia de vibrações no nível universitário. A teoria, os aspec-
tos de computação e as aplicações das vibrações são 
mostrados de maneira simples e dinâmica, e as técnicas de 
análise por computador são amplamente abordadas. O livro 
ainda dispõe de um grande número de exemplos e de proble-
mas para ilustrar os princípios e conceitos estudados. O con-
teúdo pode ser estudado de maneira independente, o que 
permite flexibilidade na abordagem do tema.

Para professores: galeria de imagens, apresentações em PowerPoint 
e manual do professor (em inglês). Para estudantes: exercícios adi-
cionais, lista de programas em linguagem MATLAB e capítulos 12, 13 
e 14 (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Fundamentos de vibrações; 2. Vibração livre de 
sistemas com um grau de liberdade; 3. Vibração excitada harmonica-
mente; 4. Vibração sob condições forçantes gerais; 5. Sistemas com 
dois graus de liberdade; 6. Sistemas com vários graus de liberdade; 7. 
Determinação de frequências naturais e das formas modais; 8. Siste-
mas contínuos; 9. Controle de vibração; 10. Medições de vibração e 
aplicações; 11. Métodos de integração numérica em análise de vibra-
ção; Apêndices: A. Relações matemáticas; B. Deflexão em vigas e pla-
cas; C. Matrizes; D. Pares de transformadas de Laplace; E. Unidades; 
F. Introdução ao MATLAB; Respostas a problemas selecionados; Índice 
remissivo.

ISBN 978-85-87918-75-8
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Matéria que estuda as leis naturais que regem as transformações 
energéticas, a Termodinâmica vem se tornando mais importante 
a cada dia. No mundo industrializado, a energia ganha cada vez 
mais destaque na rotina do homem, uma vez que participa de 
fenômenos que vão do movimento de um interruptor para acen-
der uma lâmpada até o acionamento das turbinas de um avião 
para levar ao ar centenas de toneladas.

Contendo vários exemplos e figuras, este livro apresenta de 
maneira simples, objetiva e prática os conceitos necessários 
para o bom entendimento da Termodinâmica. Além disso, 
oferece diversos exercícios, para que o aluno teste os conhe-
cimentos adquiridos.

Gilberto Oswaldo Ieno é mestre e doutor em planejamento 
energético pelo Instituto de Energia e Eletrotécnica da USP. 
Destacado engenheiro de operação de usinas termoelétricas e 
consultor em energia, é também professor de Termodinâmica 
do UniFEI.

Luiz Antonio Negro Martin Lopez é doutor em ciências pelo 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP e mestre 
em engenharia pela Escola Politécnica da USP. Além de enge-
nheiro de projeto de instalações térmicas, é professor de Termo-
dinâmica do UniFEI.

www.pearson.com.br/ieno
O site de apoio oferece galerias de imagens para professores 
e estudantes.

9788587918758_Capa_Termodinamica_Ieno_4a_prova.indd   1 10/04/2012   10:35:26

TErModInâMIcA
Gilberto Ieno e Luiz Negro

Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-75-8
220 páginas

Este livro possui texto conciso e prático para a disciplina de 
termodinâmica. Contém vários exemplos e figuras, bem como 
exercícios para que os estudantes testem o conhecimento ad-
quirido. O material que originou o livro foi usado em sala de 
aula pelos autores por muitos anos, despertando o interesse 
de vários outros professores da área. Uma profunda revisão 
preparou o texto para a publicação definitiva.

Para professores: apresentações em PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Conceitos fundamentais; 2. Propriedades ter-
modinâmicas; 3. Ábacos de termodinâmica; 4. Tabelas de vapor; 5. 
Calor e trabalho; 6. 1o princípio da termodinâmica; 7. 2o princípio da 
termodinâmica; 8. Ciclo de Rankine; 9. Gás perfeito; 10. Psicometria.

E
ngenharia

Graduado em engenharia mecânica de projetos pela Escola Politécnica da USP, o 
prof. Franco Brunetti é mestre em engenharia pela mesma escola. Atualmente 
é professor da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), da Escola de Engenharia 
Mauá e da Faculdade de Engenharia da Universidade São Judas Tadeu. Atua 
também como consultor para diversas indústrias do ramo.

Pensada e escrita especificamente para atender às necessidades dos 
alunos e professores de engenharia, esta segunda edição de Mecânica dos 
fluidos mantém as características que consagraram o livro como um dos 
mais didáticos e completos da área.

Com seu método inovador de apresentar o conteúdo — resultado da 
experiência do autor como docente em instituições de renome —, o livro 
aborda, desde o início, situações regidas por hipóteses simplificadoras 
para que o leitor compreenda e se acostume com as principais variáveis e 
efeitos e, em seguida, elimina gradualmente as simplificações, chegando a 
equações mais abrangentes. 

Nesta nova edição, as qualidades didáticas da obra são intensificadas por 
uma nova apresentação visual, com ilustrações mais ricas. Além disso, uma 
nova seção com 40 exercícios permite que o aluno teste o conhecimento 
adquirido.

Livro-texto para cursos de engenharia, Mecânica dos fluidos é também 
leitura recomendada para cursos técnicos e bibliografia de atualização para 
profissionais da área.
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www.pearson.com.br/brunetti
Site de apoio com apresentações em PowerPoint
e manual de soluções para professores.
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MEcânIcA dos 
fluIdos,
2a edição revisada
Franco Brunetti

Copyright: 2008
ISBN: 978-85-7605-182-4
448 páginas

Este livro introduz toda a base teórica da mecânica dos fluidos 
para situações simplificadas e depois a aprofunda progressi-
vamente em casos mais gerais. Desse modo, a obra permite 
que o leitor acumule conhecimentos gradativamente, em vez 
de partir dos casos gerais e simplificá-los para as hipóteses 
de cada aplicação. O conteúdo é complementado por exercí-
cios resolvidos e exercícios propostos.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de soluções.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução, definição e propriedades dos flui-
dos; 2. Estática dos fluidos; 3. Cinemática dos fluidos; 4. Equação da 
energia para regime permanente; 5. Equação da quantidade de movi-
mento para regime permanente; 6. Análise dimensional: semelhança; 
7. Escoamento permanente de fluido incompressível em condutos for-
çados; 8. Noções de instrumentação para a medida das propriedades 
dos fluidos e dos escoamentos; 9. Fluidodinâmica; 10. Generalização 
das equações integrais para regime variado; 11. Análise diferencial; 
12. Escoamento compressível; Exercícios selecionados; Apêndice; Bi-
bliografia; Índice remissivo.
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www.pearson.com.br/shackelford
O site de apoio oferece: para professores, manual de soluções em inglês e apresentações em 
PowerPoint com fi guras e os principais conceitos do livro (protegidos  por senha); para estudantes, 
artigos, galeria de imagens e vídeos, manual de laboratório, softwares e capítulos complementares, 
todos em inglês.

Entre as descobertas mais intrigantes das últimas décadas, 
estão os supercondutores em altas temperaturas. Algumas 
cerâmicas, como o óxido de ítrio-bário-cobre, perdem toda 
a sua resistência à condução elétrica quando submetidos a 
temperaturas relativamente ‘elevadas’.

A imagem ao lado apresenta uma amostra cilíndrica de um 
supercondutor de cerâmica que fl utua livremente sobre um 
ímã permanentemente resfriado com nitrogênio líquido. Esse 
efeito magnético é uma das muitas propriedades apresentadas 
por esses materiais modernos.

Ciência dos materiais de Shackelford apresenta os vários conceitos relacionados à ciência e à engenharia 
dos materiais, tratando dos aspectos estruturais e dos processos utilizados na área, bem como de suas 
infl uências sobre as propriedades fi nais dos principais materiais empregados em engenharia.

A obra aborda, de maneira ampla e detalhada, todo o espectro de materiais de engenharia e traz os 
novos materiais que estão desempenhando papéis-chave na economia do século XXI. Com uma 
excelente didática, o livro é estruturado em quatro partes — ‘Fundamentos’, ‘Materiais estruturais’, 
‘Materiais eletrônicos, ópticos e magnéticos’ e ‘Materiais em projetos de engenharia’— e seu 
conteúdo é claro e objetivo, além de aliar teoria à prática.

Livro-texto para os cursos de engenharia mecânica e engenharia de materiais, Ciência dos materiais 
é leitura recomendada também para cursos de pós-graduação nessas duas áreas.

E
ngenharia

9788576051602_Ciencia_Shackelford_3a_prova.indd   1 11/11/2011   15:39:56

cIêncIA dos 
MATErIAIs,
6a edição
James F. Shackelford

Copyright: 2008
ISBN: 978-85-7605-160-2
576 páginas

Este título apresenta os conceitos relacionados com a ciência 
e a engenharia dos materiais e trata dos aspectos estruturais 
e dos processos utilizados na área, bem como de suas influên-
cias sobre as propriedades finais dos principais materiais em-
pregados em engenharia. Livro-texto para graduandos em 
engenharia mecânica e engenharia de materiais, também é 
indicado para alunos dos cursos de pós-graduação em ciência 
dos materiais.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês). Para estudantes: manual de soluções (em inglês), 
manual de laboratório, software, capítulos complementares e artigos.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulo: 1. Materiais para engenharia; Parte I – Os funda-
mentos; Capítulos: 2. Ligação atômica; 3. Estrutura cristalina – perfei-
ção; 4. Defeitos do cristal e estrutura não cristalina – imperfeição; 5. 
Difusão; 6. Comportamento mecânico; 7. Comportamento térmico; 8. 
Análise e prevenção de falhas; 9. Diagramas de fases – desenvolvimen-
to de microestruturas em equilíbrio; 10. Cinética: tratamento térmico; 
Parte II – Os materiais estruturais; Capítulos: 11. Metais; 12. Cerâmi-
cas e vidros; 13. Polímeros; 14. Compósitos; Parte III – Os materiais 
eletrônicos, ópticos e magnéticos; 15. Comportamento elétrico; 16. 
Comportamento óptico; 17. Materiais semicondutores; 18. Materiais 
magnéticos; Parte IV – Materiais em projetos de engenharia; 19. Degra-
dação ambiental; 20. Seleção de materiais; Apêndices: 1. Dados físicos 
e químicos para os elementos; 2. Raios atômicos e iônicos dos elemen-
tos; 3. Constantes e fatores de conversão; 4. Propriedades dos mate-
riais estruturais; 5. Propriedades dos materiais eletrônicos, ópticos e 
magnéticos; 6. Localizador de caracterização de materiais; 7. Constan-
tes e fatores de conversão; Glossário; Respostas dos problemas práti-
cos (PP) e problemas ímpares; Índice remissivo; Sobre o autor.

MEcânIcA dos fluIdos,

R. C. Hibbeler

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-1626-9
704 páginas (est.)
Previsão de lançamento: segundo semestre

Em Mecânica dos fluidos, Hibbeler faz uma introdução abrangente e bem ilus-
trada da teoria e aplicação dos conceitos. O livro inicia com uma introdução 
à mecânica dos fluidos, propondo uma discussão sobre as unidades e algu-
mas propriedades importantes dos fluidos, passa pelos princípios básicos da 
cinemática dos fluidos, pela equação de continuidade, apresenta a equação 
de Bernoulli e chega à dinâmica dos fluidos. Aborda ainda o fluxo de fluido 
diferencial e ideal, o fluxo viscoso entre placas paralelas e através de tubos, 
discute os sistemas de tubos e abrange uma variedade de tópicos sobre ca-
nais de fluxo aberto e turbomáquinas, como bombas de fluxo axial e radial e 
turbinas, entre outros assuntos essenciais à disciplina. 

Com uma didática primorosa e exercícios que ilustram a aplicação da teoria 
fundamental aos problemas práticos de engenharia, esta obra é leitura indis-
pensável para os estudantes de engenharia mecânica, engenharia de produ-
ção e engenharia civil nas disciplinas de mecânica dos fluidos e fenômenos 
de transporte.

SUMário: Capítulos: 1. Conceitos fundamentais; 2. Estática do fluido; 3. Cinemática do movimento fluido; 4. Conservação de massa; 5. Trabalho e 
energia de fluidos em movimento; 6. Dinâmica do fluido; 7. Fluxo de fluido diferencial; 8. Análise dimensional e semelhança; 9. Fluido viscoso em 
superfícies fechadas; 10. Análise e projeto de fluxo de tubulação; 11. Fluxo viscoso em superfícies externas; 12. Fluxo em canal aberto; 13. Fluxo 
compressível; 14. Turbomáquinas; Apêndice.

lAnÇAMEnTo

Para professores: Manual de soluções e apresentações em PowerPoint.
sv.pearson.com.br
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roBóTIcA, 
3a edição
John J. Craig

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-128-4
392 páginas

Robótica, de John J. Craig, é uma obra de reconhecimento unâ-
nime nas principais instituições de ensino superior do Brasil e 
do mundo. Por isso, a Pearson se orgulha de lançar a 3a edição 
deste verdadeiro sucesso.

Com objetivo de atender com qualidade e profundidade ade-
quadas às necessidades dos cursos dessa área, a obra apre-
senta uma abordagem moderna e didática, enriquecida com 
mais de 200 exercícios com diferentes níveis de dificuldade 
para soluções manuais e computacionais, graças à utilização 
exclusiva do MATLAB®.

Prático e com uma linguagem clara, Robótica contempla con-
ceitos físicos essenciais para a análise de sistemas robóticos, 
explica a cinemática e dinâmica dos manipuladores e é perfei-
tamente adequado às ementas dos mais variados cursos de 
engenharia de controle e automação, engenharia mecatrônica 
e engenharia eletrônica.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. Descrições espaciais e transfor-
mações; 3. Cinemática do manipulador; 4. Cinemática inversa do mani-
pulador; 5. Jacobianos: velocidades e forças estáticas; 6. Dinâmica 
dos manipuladores; 7. Geração de trajetórias; 8. Projeto do mecanismo 
do manipulador; 9. Controle linear de manipuladores; 10. Controle não 
linear de manipuladores; 11. Controle de força de manipuladores; 12. 
Linguagens e sistemas de programação de robôs; 3. Sistemas de pro-
gramação off-line; Apêndices: A. Identidades trigonométricas; B. As 24 
convenções de conjuntos de ângulos; C. Algumas fórmulas de cinemá-
tica inversa; Soluções de exercícios selecionados; Índice remissivo.

PrIncíPIos dE 
MEcATrônIcA, 
João Maurício Rosário

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-7605-010-0
360 páginas

A área de mecatrônica é uma das mais apaixonantes da enge-
nharia. Ligada à automação e à robótica, está em franco cres-
cimento e é uma importante área de especialização. Escrito a 
partir de material desenvolvido e testado na Unicamp, este li-
vro é uma introdução completa ao tema. Dividido em três par-
tes, aborda, inicialmente, os conceitos básicos da matéria 
para, em seguida, apresentar os elementos utilizados na área 
de robótica industrial. Por fim, traz as aplicações na área de 
automação industrial. Com ênfase em automação da manufa-
tura, contém exemplos de aplicação direcionados às áreas de 
domótica e biocibernética.

Para professores:  apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções. Para estudantes: exercícios adicionais.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução à mecatrônica; 2. Concepção de 
sistemas mecatrônicos; 3. Integração de sistemas automatizados; 
4. Sensores industriais; 5. Modelagem de sistemas mecatrônicos; 
6. Conceitos básicos de eletrônica reconfigurável; 7. Introdução à ro-
bótica industrial; 8. Aspectos construtivos de manipuladores robóti-
cos; 9. Programação de robôs industriais; 10. Modelagem cinemática 
de robôs; 11. Geração de trajetórias e controle de movimentos de um 
robô; 12. Modelagem dinâmica e controle de manipuladores robóti-
cos; 13. Controladores programáveis industriais; 14. Sistemas de 
supervisão em automação; 15. Redes de comunicação em automação 
industrial: aplicações do Fieldbus; 16. Conclusões e perspectivas fu-
turas; Índice.

ISBN 978-85-7605-871-7
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www.pearson.com.br/groover
Para professores, manual de soluções (em inglês) 
e apresentações em PowerPoint. Para estudantes, 
parte VI do livro (capítulos 23 a 26) e respostas das 
questões de revisão (ambas em inglês).

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E 
SISTEMAS DE manufatura

AUTOM
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Mikell P. 
Groover

3a edição

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E 
SISTEMAS DE manufatura

Mikell P. 
Groover

3a edição

Automação industrial e sistemas de manufatura 
traz todos os elementos presentes nos clássicos 
da área de engenharia: problemas-exemplo, diagra-
mas, descrições técnicas e exercícios quantitati-
vos no fim dos capítulos. Mas com uma diferença: 
ele aborda, em profundidade, as novas tecnologias 
da área, o que o torna ideal tanto para estudantes 
de engenharia industrial, mecânica e de produção 
como para profissionais que querem  se manter 
atualizados.   
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9788576058717_Groover_3ED_2a_prova.indd   1 26/09/2012   14:26:46

AuToMAÇão 
IndusTrIAl E sIsTEMAs 
dE MAnufATurA,
3a edição
Mikell P. Groover

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-871-7
592 páginas

Abordando os aspectos técnicos da engenharia do sistema de 
automação industrial, a obra de Groover explora tecnologias 
de ponta e manuseio de material, bem como sua utilização 
para construir modernos sistemas de fabricação. O resultado 
é o livro mais abrangente disponível sobre o assunto, repleto 
de casos, exemplos e exercícios. 

Voltado para alunos de engenharia mecânica e engenharia me-
catrônica, é leitura indispensável para estudantes de engenha-
ria de controle e automação.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções. Para estudantes: resposta dos exercícios (em inglês) e capítu-
los 23-26 (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulo 1. Introdução; Parte I – Visão geral da produção; 
Capítulos: 2. Operações de produção; 3. Modelos e métricas de produ-
ção; Parte II – Automação e tecnologias de controle; Capítulos: 4. Intro-
dução à automação; 5. Sistemas de controle industrial; 6. Componentes 
de hardware para automação e controle de processos; 7. Controle nu-
mérico; 8. Robótica industrial; 9. Controle discreto utilizando controla-
dores lógicos programáveis e computadores pessoais; Parte III 
– Manuseio de materiais e tecnologias de identificação; Capítulos: 10. 
Sistemas de transporte de materiais; 11. Sistemas de armazenamento; 
12. Identificação automática e captura de dados; Parte IV – Sistemas 
de manufatura; Capítulos: 13. Introdução aos sistemas de manufatura; 
14. Células de manufatura com uma estação; 15. Linhas de montagem 
manuais; 16. Linhas de produção automatizadas; 17. Sistemas de 
montagem automatizados; 18. Manufatura celular; 19. Sistemas flexí-
veis de manufatura; Parte V – Controle de qualidade em sistemas de 
manufatura; Capítulos: 20. Programas de qualidade para manufatura; 
21. Princípios e práticas de inspeção; 22. Tecnologias de inspeção.

http://www.pearson.com.br/craig
http://www.pearson.com.br/craig
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ISBN 978-85-7605-810-6

www.pearson.com.br/ogata
O site de apoio do livro oferece: para professores, manual de soluções (em inglês) 
e apresentações em PowerPoint.
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5a EDIÇÃO

5a EDIÇÃO

Engenharia de controle moderno chega à quinta edição renovado, com uma 
didática diferenciada que intensifica o processo de ensino/aprendizagem — e 
faz com que passe despercebido o fato de o livro ter quatro décadas de mercado! 

Isso porque a obra, que foi totalmente revista e reformulada, traz agora novos 
exercícios e exemplos, bem como exibições do MATLAB©, que facilitam a 
utilização do programa na aplicação do conteúdo apresentado.

Ideal para cursos como engenharia, automação industrial e eletrotécnica, este 
clássico de Ogata não pode faltar na estante daqueles que, como a própria obra, 
querem fazer história.

OGATA

Katsuhiko

ENGENHARIA
DE CONTROLE
MODERNO 5a EDIÇÃO

OGATA

9788576058106_Ogata_5ED_3a_prova.indd   1 24/05/2012   14:14:14

EnGEnHArIA dE 
conTrolE ModErno,
5a edição
Katsuhiko Ogata

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-810-6
824 páginas

O nome de Ogata é sinônimo de engenharia. E, com esta 5a 
edição de Engenharia de controle moderno, o motivo da asso-
ciação fica claro.

De fato, mostrando que está conectado com os avanços da 
área, o livro reforça o uso do software MATLAB®, facilitando a 
resolução e a compreensão de exemplos e exercícios – sem 
deixar de lado, naturalmente, as comprovações matemáticas 
fundamentais. Além disso, o conteúdo foi revisado, com uma 
nova disposição dos capítulos, e também ampliado, com no-
vos exemplos e exercícios.

Indispensável para estudantes de engenharia mecânica, enge-
nharia de automação industrial e engenharia mecatrônica, En-
genharia de controle moderno é também leitura obrigatória 
para alunos de engenharia eletroeletrônica.

Para professores: manual de soluções (em inglês) e apresentações 
em PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução aos sistemas de controle; 2. Mode-
lagem matemática de sistemas de controle; 3. Modelagem matemática 
de sistemas mecânicos e elétricos; 4. Modelagem matemática de sis-
temas fluídicos e sistemas térmicos; 5. Análise de resposta transitória 
e de regime estacionário; 6. Análise e projeto de sistemas pelo método 
do lugar das raízes; 7. Análise e projeto de sistemas de controle pelo 
método de resposta em frequência; 8. Controladores PID e controlado-
res PID modificados; 9. Análise de sistemas de controle no espaço de 
estados; 10. Projeto de sistemas de controle no espaço de estados; 
Apêndices: A. Tabelas para a transformada de Laplace; B. Expansão em 
frações parciais; C. Álgebra vetorial e matricial; Referências; Índice.

conTrolE EssEncIAl, 
2a edição
Paulo Alvaro Maya e Fabrizio 
Leonardi

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0241-5
368 páginas

Controle essencial é uma obra sobre sistemas de controle que 
prima pela didática na transmissão do conhecimento e apre-
senta os sistemas com retroalimentação de maneira simples 
e dinâmica.

Esta 2a edição, revisada e atualizada, apresenta conteúdo adi-
cional e novos exemplos, exercícios e respostas seleciona-
das. Na Sala Virtual, os alunos também terão acesso a 
soluções de exercícios e a um novo capítulo introdutório ao 
uso do MATLAB®.

Esta obra é indicada aos alunos de engenharia elétrica, mecâ-
nica, controle e automação, além de atender aos estudantes 
de cursos tecnólogos relacionados a essas áreas. 

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual de solu-
ções, acesso ao capítulo 17. Para estudantes: soluções de exercí-
cios selecionados e acesso ao capítulo 17 com tutorial e aplicações 
para o uso do MATLAB®.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Sistemas de controle: definição e generalida-
des; 2. Analogia e modelagem; 3. Transformada de Laplace; 4. Função 
de transferência; 5. Diagramas de blocos; 6. Resposta dinâmica dos 
sistemas lineares; 7. Resposta em frequência; 8. Estabilidade; 9. Rea-
limentação; 10. Perturbação e sensibilidade; 11. Diagrama de Nyquist; 
12. Diagrama do lugar das raízes; 13. Projeto de compensadores; 14. 
Espaço de estados; 15. Realimentação de estados; 16. Sistemas de 
tempo discreto; 17. Introdução ao MATLAB® (disponível apenas na Sala 
Virtual); Respostas selecionadas; Índice.

curso dE dEsEnHo 
TécnIco E AuTocAd® 
Antônio Clélio Ribeiro, Mauro 
Pedro Peres e Nacir Izidoro

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-084-3
382 páginas

Definido como a linguagem gráfica universal da engenharia, o 
desenho técnico representa forma, dimensão e detalhes cons-
trutivos de um objeto em um desenho de duas ou três dimen-
sões, permitindo a interpretação correta do projeto e, conse-
quentemente, o funcionamento de uma determinada peça.

Com o intuito de estimular a leitura, o desenvolvimento e a 
interpretação de desenhos técnicos, a obra está dividida em 
duas partes, que contemplam o conteúdo conceitual e um cur-
so com as funcionalidades do software AutoCAD®. Apresen-
tando exemplos, tutoriais e exercícios, a obra é voltada para 
estudantes de engenharia, arquitetura e áreas afins.

Para professores: apresentações dinâmicas em PowerPoint, manual 
de soluções e sugestão de provas. Para estudantes: 180 exercícios 
para confecção manual e por meio do AutoCAD.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte 1: Capítulos: 1. Introdução ao estudo do desenho téc-
nico; 2. Teoria do desenho projetivo utilizado pelo desenho técnico; 3. 
Sistema de projeções ortogonais; 4. Leitura e interpretação de dese-
nhos; 5. Vistas em corte; 6. Escalas e dimensionamento; 7. Vistas 
auxiliares e outras representações; 8. Representações de roscas, para-
fusos, porcas e arruelas: desenhos de conjuntos e detalhes; 9. Tolerân-
cias e ajustes: indicação de acabamentos superficiais; 10. Desenhos 
de elementos de máquinas e de peças soldadas. Parte 2: Capítulos: 
11. Configurações; 12. Comandos básicos; 13. Comandos de formas 
geométricas; 14. Comandos básicos de modificações; 15. Comandos 
básicos de aferições e edições; 16. Dimensionamento; 17. Parametri-
zação, blocos, blocos dinâmicos e configuração; 18. Comandos bási-
cos de impressão e plotagem.

http://www.pearson.com.br/demana
http://www.pearson.com.br/ribeiro
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GEoMáTIcA,
13a edição
Charles D. Ghilani e Paul R. 
Wolf

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-8143-450-6
720 páginas

Esta obra apresenta conceitos básicos e material prático de 
cada uma das áreas fundamentais à prática moderna da topo-
grafia (geomática), apresentando o equipamento e os procedi-
mentos de topografia, enfatizando as estações totais para 
fazer observações de ângulo e distância, introduzindo o mape-
amento móvel, entre outros temas.

Repleto de exemplos, problemas e figuras, o livro é voltado 
para estudantes de engenharia civil, arquitetura, engenharia 
ambiental e agronomia.

Para professores: apresentações em PowerPoint (em português) e 
manual de soluções (em inglês). Para estudantes: capítulos e apên-
dices adicionais, planilhas do Excel, planilhas do Mathcad, planilhas 
do Mathcad em HTML, além de arquivos de instalação para Wolfpack 
6.0, Stats 4.1 e Matrix 4.04.1.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. Unidades, algarismos significati-
vos e notas de campo; 3. Teoria dos erros em observações; 4. Nivela-
mento – teoria, métodos e equipamento; 5. Nivelamento – procedimentos 
de campo e cálculos; 6. Medição de distância; 7. Azimutes, ângulos e 
inclinações; 8. Instrumentos de estação total: observação de ângulo; 
9. Cruzamentos; 10. Cálculos cruzados; 11. Geometria coordenada em 
cálculos de agrimensura; 12. Área; 13. Sistemas globais de navegação 
por satélite – introdução e princípios de operação; 14. Sistemas de 
navegação por satélite – análises estáticas; 15. Sistemas de navega-
ção por satélite – análises cinemáticas; 16. Ajustes usando o método 
dos mínimos quadrados; 17. Levantamentos topográficos de mapea-
mentos; 18. Mapeamento; 19. Levantamentos topográficos de controle 
e reduções geodésicas; 20. Coordenadas planas do estado e outras 
projeções de mapas; 21. Levantamentos topográficos de limite de pro-
priedades (on-line); 22. Levantamentos topográficos de terras públicas 
(on-line); 23. Levantamentos topográficos de construções; 24. Curvas 
horizontais; 25. Curvas verticais; 26. Volumes; 27. Fotogrametria; 28. 
Introdução aos sistemas de informações geográficas; Apêndice A – 
Respostas de problemas selecionados; Índice.

ElEMEnTos dE MáquInA EM ProJETos MEcânIcos,
5a edição 
Robert L. Mott

lAnÇAMEnTo

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de soluções. Para estudan-
tes: planilhas em MS Excel.
sv.pearson.com.br

Copyright: 2015
ISBN: 978-85-430-0590-4
920 páginas

Alinhada com os mais recentes avanços tecnológicos da área, Elementos de 
máquinas em projetos mecânicos apresenta de maneira clara e objetiva concei-
tos, procedimentos, dados e técnicas de análise necessários para projetar e in-
tegrar elementos de máquinas em sistemas e dispositivos mecânicos atuais.

Voltada para os cursos de engenharia mecânica, engenharia mecatrônica e 
mecânica industrial, esta 5a edição oferece cerca de 980 problemas, dividi-
dos igualmente entre o Sistema Internacional e o Sistema Americano de Uni-
dades, apresentando também orientações práticas para a utilização de 
softwares comuns no cotidiano dos profissionais da área.

SUMário: Parte I – Princípios de projeto e análise de tensão; Capítulos: 1. Natureza do projeto mecânico; 2. Materiais no projeto mecânico; 3. Análise 
de tensão e deformação; 4. Tensões combinadas e o círculo de Mohr; 5. Projeto para diferentes tipos de carregamento; 6. Colunas; Parte II – Projeto 
de uma transmissão mecânica; Capítulos: 7. Transmissões por correias e por cadeia de elos; 8. Cinemática de engrenagens; 9. Projeto de engrena-
gem de dentes retos; 10. Engrenagens helicoidais, cônicas e sem-fim; 11. Chavetas, acoplamentos e vedações; 12. Projeto de eixo; 13. Tolerâncias 
e ajustes; 14. Rolamentos de contato angular; 15. Conclusão de projeto de transmissão de potência; Parte III – Detalhes do projeto e outros elemen-
tos de máquina; Capítulos: 16. Mancais de deslizamento; 17. Elementos de movimento linear; 18. Molas; 19. Elementos de fixação; 20. Quadros 
de máquinas, conexões aparafusadas e conexões soldadas; 21. Motores elétricos e controles; 22. Controle de movimento: embreagens e freios; 23. 
Execução de projetos; Apêndices: 1. Propriedades das áreas; 2. Dimensões preferenciais e roscas; 3. Propriedades de projeto de aços de carbono 
e liga; 4. Propriedades de aços com tratamento térmico; 5. Propriedades de aços cementados; 6. Propriedades de aços inoxidáveis; 7. Propriedades 
de aços estruturais; 8. Propriedades de projeto de ferro fundido – sistema norte-americano de unidades; 8. Propriedade de projeto de ferro fundido 
– sistema internacional de unidades; 9. Propriedades típicas do alumínio; 10.1 Propriedades típicas das ligas de zinco fundidas sob pressão; 10.2 
Propriedade de ligas de magnésio fundidas sob pressão; 11.1 Propriedade de ligas à base de níquel; 11.2 Propriedades de ligas de titânio; 12. 
Propriedades de bronzes, latões e outras ligas de cobre; 13. Propriedades típicas de plásticos selecionados; 14. Fórmulas de deflexão de viga; 15. 
Perfis comercialmente disponíveis para elementos portantes; 16. Fatores de conversão; 17. Tabela de conversão de dureza; 18. Fator de geometria, 
I, para montagem de engrenagens; Respostas de problemas selecionados.

http://www.pearson.com.br/hibbeler
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AnálIsE dAs 
EsTruTurAs, 
8a edição
R. C. Hibbeler

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-127-7
544 páginas

Com a mesma qualidade e clareza de conteúdo que a torna-
ram célebre em todo o mundo, Análise das estruturas é a mais 
completa e atualizada obra que se pode encontrar sobre o 
assunto. Com uma didática dinâmica e objetiva, esta edição é 
ainda complementada pela diversidade de ilustrações, exem-
plos e exercícios e pela apresentação de problemas com pro-
jetos reais, que tornam o processo de ensino e aprendizagem 
uma experiência única.

Totalmente adaptada ao sistema internacional de unidades e 
medidas, este livro é bibliografia indispensável para estudan-
tes de engenharia civil, engenharia mecânica e arquitetura.

Para professores: apresentações em PowerPoint; Manual de solu-
ções e vídeos de orientação para resolução de problemas (em in-
glês). Para estudantes: animações e vídeos de orientação para solu-
ção de problemas (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Tipos de estruturas e cargas; 2. Análise de 
estruturas estaticamente determinadas; 3. Análise de treliças determi-
nadas estaticamente; 4. Cargas internas desenvolvidas em membros 
estruturais; 5. Cabos e arcos; 6. Linhas de influência para estruturas 
determinadas estaticamente; 7. Análise aproximada de estruturas es-
taticamente indeterminadas; 8. Deflexões; 9. Deflexões usando méto-
dos de energia; 10. Análise de estruturas estaticamente indeterminadas 
pelo método da força; 11. Análise pelo método do deslocamento: equa-
ções de inclinação-deflexão; 12. Análise pelo método do deslocamento: 
distribuição de momento; 13. Vigas e pórticos tendo membros não 
prismáticos; 14. Análise de treliça usando o método da rigidez; 15. 
Análise de viga usando o método da rigidez; 16. Análise de pórtico 
plano usando o método da rigidez; Apêndices; Problemas fundamen-
tais; Índice.

ISBN 978-85-7605-041-4
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O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações em 
PowerPoint. 

w w w . p e a r s o n . c o m . b r

No Brasil, o crescimento da economia impõe a organização de infraestru-
tura para atender a diferentes setores da sociedade, o que gera inevitáveis 
impactos ambientais. Surge, então, a necessidade de buscar o desenvolvi-
mento sustentável e aprimorar a visão sistêmica em ações que proporcio-
nem melhor qualidade de vida aos cidadãos. Introdução à engenharia 
ambiental, 2a edição pretende colaborar na capacitação do indivíduo para o 
contínuo desafio de melhorar o trinômio meio ambiente-desenvolvimento 
econômico-qualidade de vida.

Escrito por um grupo de professores pioneiros no estudo e no ensino do 
tema, este livro procura relacionar a engenharia com outras áreas do conhe-
cimento, já que transmite a visão dela em relação ao meio ambiente, além de 
apresentar o conflito entre os aspectos socioeconômicos e os ambientais 
como uma das grandes questões da engenharia no futuro. 

Esta nova edição leva em conta o dinamismo dos temas e dos próprios sistemas 
abordados, atualizando dados e conceitos e incluindo um novo capítulo sobre 
métodos de gestão corporativa para o meio ambiente e prevenção da poluição.

Destinado aos cursos de engenharia, esta obra também atende às necessida-
des de profissionais de outras áreas interessados no presente e no futuro do 
meio ambiente.

I N T R O D U Ç Ã O  À

ENGENHARIA
AMBIENTAL

O desafio do desenvolvimento
sustentável

Benedito Braga
Ivanildo Hespanhol
João G. Lotufo Conejo
José Carlos Mierzwa
Mario Thadeu L. de Barros
Milton Spencer
Monica Porto
Nelson Nucci
Neusa Juliano
Sérgio Eiger

2a

edição

2a

edição

I N T R O D U Ç Ã O  À

ENGENHARIA
AMBIENTAL

O desafio do desenvolvimento
sustentável

2a

edição

IN
T

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 À

EN
G

EN
H

A
R

IA
 A

M
B

IEN
TA

L
B

rag
a

VIRA

V
IR

A

VIRA

V
IR

A

9788576050414_Braga_2ED_Jan2013.indd   1 29/01/2013   16:23:27

InTroduÇão à 
EnGEnHArIA 
AMBIEnTAl
o desafio do 
desenvolvimento 
sustentável, 2a edição
Benedito Braga, Ivanildo 
Hespanhol, João G. L. Conejo, 
José Carlos Mierzwa, Mario 
Thadeu L. de Barros, Milton 
Spencer, Monica Porto, Nelson 
Nucci, Neusa Juliano e  
Sérgio EigerCopyright: 2005

ISBN: 978-85-7605-041-4
380 páginas

Escrito por um grupo de renomados professores de engenha-
ria hidráulica e sanitária da USP, esta obra aborda a questão 
da tecnologia apropriada ao desenvolvimento com conserva-
ção ambiental, revelando a visão da engenharia em relação ao 
meio ambiente, e o conflito entre aspectos socioeconômicos e 
ambientais como um dos grandes desafios da engenharia. 
Além do cuidado com a atualização de todos os dados, esta 2a 
edição traz um novo capítulo sobre gestão ambiental.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
resolução Conama 357/2005.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Fundamentos; Capítulos: 1. A crise ambiental; 2. 
Leis da conservação da massa e da energia; 3. Ecossistemas; 4. Ci-
clos biogeoquímicos; 5. A dinâmica das populações; 6. Bases do de-
senvolvimento sustentável; Parte II – Poluição ambiental; Capítulos: 7. 
A energia e o meio ambiente; 8. O meio aquático; 9. O meio terrestre; 
10. O meio atmosférico; Parte III – Desenvolvimento sustentável; Capí-
tulos: 11. Conceitos básicos; 12. Economia e meio ambiente; 13. As-
pectos legais e institucionais; 14. Avaliação de impactos ambientais; 
Bibliografia; Índice.

ISBN 978-85-8143-088-1
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R. J. Houghtalen
Ned H. C. Hwang

A. Osman Akan

ENGENHARIA

HID
RÁULIC

A
Engenharia hidráulica aborda, de maneira clara e objetiva, os princípios 
básicos da disciplina, além de temas como tubulações, bombas de água, 
hidráulica de águas subterrâneas, estruturas hidráulicas e métodos esta-
tísticos da hidrologia.
O equilíbrio na apresentação de conceitos teóricos e aplicações práticas 
é o destaque desta quarta edição de Engenharia hidráulica, que está ainda 
mais didática e consistente. Exemplos e ilustrações, vistos ao longo de 
toda a obra, também são essenciais para enriquecer o aprendizado.
Voltado para alunos de engenharia – principalmente hidráulica, civil, me-
cânica e ambiental –, este livro é uma excelente referência também para 
pro� ssionais que desejam rever conceitos básicos e suas aplicações nos 
sistemas de engenharia hidráulica.
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O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações 
em PowerPoint, banco de imagens em PowerPoint, exercícios 
adicionais (problemas) e manual de soluções (em inglês); para o 
aluno, exercícios de múltipla escolha autocorrigíveis.

Este livro também está disponível para compra em formato 
e-book. Para adquiri-lo, acesse nosso site. 4a

edição
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EnGEnHArIA 
HIdráulIcA, 
4a edição
Robert J. Houghtalen,  
A. Osman Akan e  
Ned H. C. Hwang

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-088-1
336 páginas

Considerado por muitos especialistas o melhor livro didático 
da área, a 4a edição desta obra se destaca ainda por sua lin-
guagem acessível e seu refinado projeto gráfico. Somados a 
tais elementos, a presença de diversos exemplos e ilustra-
ções enriquecem a leitura, equilibrando a apresentação de 
conceitos teóricos com suas aplicações. Além disso, os capí-
tulos contemplam exercícios com diferentes níveis de dificul-
dades de forma que os alunos sejam desafiados a aprofundar 
os conhecimentos adquiridos de acordo com as necessidades 
de seu curso.

Engenharia hidráulica é a única entre suas concorrentes a ofe-
recer um exclusivo conteúdo completo on-line como apoio para 
alunos e professores. Obra essencial sobre o tema para cur-
sos de engenharia civil, mecânica e ambiental.

Para professores: apresentações em PowerPoint, banco de imagens 
em PowerPoint, exercícios adicionais (problemas) e manual de solu-
ções (em inglês). Para estudantes: exercícios de múltipla escolha 
autocorrigíveis.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Propriedades fundamentais da água; 2. Pres-
são da água e forças de pressão; 3. Escoamento da água em tubos; 4. 
Tubulações e redes de tubulações; 5. Bombas de água; 6. Escoamento 
da água em canais abertos; 7. Hidráulica subterrânea; 8. Estruturas 
hidráulicas; 9. Medidas de pressão, velocidade e descarga da água; 
10. Semelhança hidráulica e modelos de estudo; 11. Hidrologia para 
projetos hidráulicos; 12. Métodos estatísticos em hidrologia; Símbolos; 
Respostas dos exercícios selecionados; Índice remissivo.
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dIMEnsIonAMEnTo 
BásIco dE ElEMEnTos 
EsTruTurAIs
Aço e mistos de aço e 
concreto
Ana Lydia Reis de Castro e 
Silva, Ricardo Hallal Fakury e 
Rodrigo Barreto Caldas

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-0112-8
496 páginas (est.)
Previsão de lançamento: primeiro semestre

Com abordagem totalmente estruturada sob a NBR 8800:2008, 
mais recente norma técnica da área de sistemas estruturais, 
este livro explora de forma clara e objetiva as estruturas de aço 
e os mistos de aço e concreto. Utilizando uma didática única, 
proposta pelos autores, a obra conta ainda com exemplos pas-
so a passo, além de exercícios com diferentes níveis de dificul-
dade resolvidos detalhadamente.

Completo e prático, o livro é indicado para alunos dos cursos 
de graduação em engenharia civil e técnicos em edificações e 
construção civil.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções. Para estudantes: atividades extras e capítulo sobre diferentes 
aplicações.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. Materiais estruturais; 3. Perfis 
estruturais de aço; 4. Segurança e desempenho estrutural; 5. Compor-
tamento e análise estrutural; 6. Barras de aço tracionadas; 7. Barras 
de aço comprimidas; 8. Barras de aço fletidas; 9. Barras de aço sob 
combinação de esforços solicitantes; 10. Ligações; 11. Bases de pilar; 
12. Lajes mistas de aço e concreto; 13. Pilares mistos de aço e concre-
to; 14. Vigas mistas de aço e concreto; Apêndices: A. Perfis laminados 
de seção aberta e barras redondas; B. Alguns perfis soldados conforme 
ABNT NBR 5884:2005; C. Flechas.

ElEMEnTos fInITos, 
4a edição
Tirupathi R. Chandrupatla e 
Ashok D. Belegundu

Copyright: 2015 
ISBN: 978-85-430-0593-5
536 páginas

Elementos finitos é um livro abrangente, pois oferece aplica-
ções computacionais em linguagens comuns ao cotidiano de 
alunos e profissionais de diferentes áreas da engenharia, 
como mecânica, mecânica industrial e civil. A obra é rica em 
exemplos e exercícios, enfatizando tanto o conhecimento fun-
damental quanto as considerações práticas.

Esta 4a edição acrescenta diversos problemas e exemplos, 
além de aprofundar e acrescentar conteúdo teórico e prático. 
Além disso, por meio da Sala Virtual, os alunos têm acesso a 
aplicações (códigos) em diferentes linguagens, como C, For-
tran, JavaScript, Matlab, QBasic e VB 5.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de 
soluções (em inglês). Para estudantes: aplicações (códigos) em 
diferentes linguagens, como C, Fortran, JavaScript, Matlab, QBasic e 
VB 5.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Conceitos fundamentais; 2. Álgebra matricial e 
eliminação Gaussiana; 3. Problemas unidimensionais; 4. Treliças; 5. 
Vigas e suportes; 6. Problemas bidimensionais usando triângulos de 
deformação constante; 7. Sólidos axissimétricos sujeitos a carga axis-
simétrica; 8. Elementos isoparamétricos bidimensionais e integração 
numérica; 9. Problemas tridimensionais na análise de tensão; 10. Pro-
blemas de campo escalar; 11. Considerações dinâmicas; 12. Pré-pro-
cessamento e pós-processamento.

fundAMEnTos dE 
InsTruMEnTAÇão
Luís Antonio Aguirre 

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-183-3
352 páginas

Compacto e objetivo, Fundamentos de instrumentação é um li-
vro único no mercado, pois oferece um conteúdo elaborado 
sob medida para a ementa e a carga horária da disciplina que 
atende. Ele também traz uma estrutura didática diferenciada, 
composta por fundamentação teórica detalhada, apresenta-
ção clara de pontos-chave, diversos exemplos e exercícios 
conceituais e práticos.

Os diferenciais da obra, contudo, não param por aí: ela dedica 
um capítulo exclusivo aos elementos finais de controle, com 
foco nos atuadores, e conta com uma sala virtual que disponi-
biliza, entre outros materiais, um capítulo adicional sobre as 
mais diversas aplicações da instrumentação, apresentando na 
prática o conteúdo estudado.

Por todas essas razões, Fundamentos de instrumentação é 
uma obra clara, prática e consistente para a formação de futu-
ros engenheiros, principalmente daqueles das áreas de meca-
trônica e de controle e automação.

Para professores: apresentações em PowerPoint e respostas dos 
exercícios. Para estudantes: atividades práticas para realização em 
laboratório.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Fundamentos conceituais; Capítulos: 1. Introdução 
aos sistemas de medição; 2. Análise generalizada de instrumentos; 3. 
Análise estática de instrumentos; 4. Análise dinâmica de instrumentos; 
5. Análise espectral, sinais modulados e aleatórios; Parte II – Circuitos 
de princípios físicos de medição; Capítulos: 6. Circuitos em sistemas 
de medição; 7. Sensores: princípios de medição; Parte III – Sensores e 
sistemas de instrumentação; Capítulos: 8. Medição de posição, força, 
conjugado e aceleração; 9. Medição de pressão, vazão e nível; 10. 
Medição de temperatura; 11. Elementos finais de controle. 
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ISBN 978-85-64574-20-5

www.pearson.com.br/boylestad
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações em PowerPoint 
e manual de soluções (em inglês); para estudantes, questões de múltipla escolha e 
arquivos de circuitos do MultiSim.
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12ª EDIÇÃO

12ª EDIÇÃO

ANÁLISE DE
CIRCUITOS

Introdução à

Robert L. Boylestad

12ª EDIÇÃO

ANÁLISE DE
CIRCUITOS

Introdução à

Totalmente atualizada, a nova edição de Introdução à análise de circuitos 
traz exemplos e problemas inéditos que, junto com uma abordagem 
teórica altamente didática, enriquecem a obra com aplicações práticas 
em MultiSim® e PSpice®.

Além disso, mostrando total sintonia com as novidades da área, o livro 
apresenta tópicos recentes, como memristores, touchpads de compu-
tadores, iluminação fluorescente versus incandescente, medidores de 
carga, baterias de íon-lítio e células de combustível.

Tudo isso deixa claro por que Introdução à análise de circuitos é referência 
na área e, portanto, imprescindível para estudantes de engenharia e 
tecnologia, bem como de profissionais que atuam nesses setores.
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InTroduÇão à 
AnálIsE dE cIrcuITos,
12a edição
Robert L. Boylestad

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-20-5
976 páginas

A 12a edição desta obra alia à sua consagrada tradição de 40 anos 
de sucesso uma atualidade sem igual na abordagem do tema.

A qualidade e a flexibilidade da didática adotada por Boylestad, 
ao expor a teoria de maneira clara e ricamente ilustrada, são 
complementadas pela exploração detalhada das mais novas 
tecnologias associadas aos circuitos elétricos. Além disso, a 
abordagem teórica é potencializada pelas aplicações práticas 
em versões recentes do MultiSim® e do PSpice® e pelos inú-
meros exercícios com escala progressiva de dificuldade.

Tudo isso facilita a orientação e a aprendizagem dos alunos, fa-
zendo de Introdução à análise de circuitos o material mais indica-
do para os diversos cursos que estudam os circuitos elétricos.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês). Para estudantes: questões de múltipla escolha e 
arquivos de circuitos do MultiSim®.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. Tensão e corrente; 3. Resistên-
cia; 4. Lei de Ohm, potência e energia; 5. Circuitos em série; 6. Circui-
tos em paralelo; 7. Circuitos em série-paralelo; 8. Métodos de análise 
e tópicos selecionados (CC); 9. Teoremas para análise de circuitos; 10. 
Capacitores; 11. Indutores; 12. Circuitos magnéticos; 13. Formas de 
ondas alternadas senoidais; 14. Os dispositivos básicos e os fasores; 
15. Circuitos de correntes alternadas em série e em paralelo; 16. Cir-
cuitos de corrente alternada em série-paralelo; 17. Métodos de análise 
e tópicos selecionados (corrente alternada); 18. Teoremas sobre circui-
tos (corrente alternada); 19. Potência (CA); 20. Ressonância; 21. Deci-
béis, filtros e gráficos de Bode; 22. Transformadores; 23. Sistemas 
polifásicos; 24. Formas de ondas pulsadas e a resposta de circuitos 
R-C; 25. Circuitos não senoidais; 26. Análise de sistema: introdução.

cIrcuITos EléTrIcos, 
10a edição 
James W. Nilsson e Susan A. Riedel 

lAnÇAMEnTo

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de soluções (em inglês). 
Para estudantes: manual do PSpice®.
sv.pearson.com.br

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-0478-5 
816 páginas (est.) 

Com destaque em sua proposta didática, esta obra explora tanto os temas 
fundamentais quanto os mais avançados sobre circuitos elétricos. Esta edi-
ção traz novos exemplos, exercícios, problemas de perspectiva prática e recor-
re a recursos computacionais como o MultiSim® e o PSpice® para  exemplificar 
aplicações e potencializar a análise de circuitos. 

Livro ideal para estudantes dos cursos de engenharias elétrica, eletrônica, da 
computação, de telecomunicação e de controle e automação.

SUMário: Capítulos: 1. Variáveis de circuitos; 2. Elementos de circuitos; 3. Circuitos resistivos simples; 4. Técnicas de análise de circuitos; 5. O 
amplificador operacional; 6. Indutância, capacitância e indutância mútua; 7. Resposta de circuitos RL e RC de primeira ordem; 8. Respostas natural 
e a um degrau de circuitos RLC; 9. Análise do regime permanente senoidal; 10. Cálculos de potência em regime permanente senoidal; 11. Circuitos 
trifásicos equilibrados; 12. Introdução à transformada de Laplace; 13. A transformada de Laplace em análise de circuitos; 14. Introdução aos circui-
tos de seleção de frequências; 15. Filtros ativos; 16. Séries de Fourier; 17. A transformada de Fourier; 18. Quadripolos; Apêndices: A. Solução de 
equações lineares simultâneas; B. Números complexos; C. Tópicos adicionais sobre enrolamentos magneticamente acoplados e transformadores 
ideais; D. O decibel; E. Diagramas de Bode; F. Tabela resumida de identidades trigonométricas; G. Tabela resumida de integrais; H. Valores-padrão 
comuns de componentes; Respostas dos problemas selecionados.
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Boylestad – Introdução à análise de circuitos (10a edição)

Burian – Circuitos elétricos

Malvino – Eletrônica (2 vols.)

Mariotto – Análise de circuitos elétricos

Nilsson – Circuitos elétricos (8a edição)

O’Malley – Análise de circuitos (2a edição)

9788534606936_Capa_Irwin_Mai2013.indd   1 21/05/2013   09:47:45

AnálIsE dE cIrcuITos 
EM EnGEnHArIA,
4a edição
J. David Irwin

Copyright: 2000
ISBN: 978-85-346-0693-6
866 páginas

O texto apresenta todo o programa de circuitos elétricos. Pode 
servir de guia tanto para estudantes de engenharia como para 
cursos oferecidos a não eletricistas e tem como objetivo aju-
dar os alunos a aprenderem sem a constante presença do 
professor.

O autor utiliza o software PSpice® para executar análise e si-
mulação de circuitos. Trata-se de utilização opcional, a ser em-
pregada segundo o critério do professor.

SUMário: Capítulos: 1. Conceitos básicos; 2. Circuitos resistivos; 3. 
Técnicas de análises nodal e de laço; 4. Análise DC com PSpice®; 5. 
Técnicas adicionais de análise; 6. Capacidade e indutância; 7. Circuitos 
RC e RL; 8. Circuito RLC; 9. Senoides e fasores; 10. Análise senoidal 
em regime permanente; 11. Análise de potência em regime permanen-
te; 12. Circuitos polifásicos; 13. Redes magneticamente acopladas; 
14. Resposta em frequência; 15. Quádruplos; 16. Transformada de 
Laplace; 17. Aplicação de análise de Fourier; 18. Técnicas de análise 
de Fourier; Apêndices: A. Técnicas para resolução de equações simultâ-
neas linearmente independentes; B. Procedimento para instalação do 
programa PSpice®; C. Números complexos; Referências; Respostas de 
alguns problemas; Índice analítico.

dIsPosITIVos 
ElETrônIcos E TEorIA 
dos cIrcuITos, 
11a edição
Robert L. Boylestad e  
Louis Nashelsky

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-64574-21-2
784 páginas

Dispositivos eletrônicos e teoria dos circuitos é uma obra com 
forte apelo didático e rica em exemplos e exercícios que apro-
ximam a teoria estudada dos desafios do cotidiano, concen-
trando-se, de forma clara e objetiva, no conteúdo fundamental 
ao tema. Assim, sem extremos ou abordagens dispensáveis à 
disciplina, a obra de Boylestad e Nashelsky propõe-se a apre-
sentar o conteú do efetivamente necessário às ementas.

Além dessas qualidades, esta edição conta ainda com outros 
destaques que justificam e mantêm o sucesso deste título. 
Entre eles, podemos citar a atua lização de seu conteúdo e a 
abordagem comparativa única sobre a aplicação das versões 
mais atuais do MultiSim® e do PSpice®. Portanto, este livro é, 
sem dúvida, um manual completo para os alunos dos cursos 
de engenharia relacionados à eletrônica.

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual de solu-
ções (em inglês). Para estudantes: questões de múltipla escolha, 
arquivos de circuitos do MultiSim® e do PSpice®.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Diodos semicondutores; 2. Aplicações do diodo; 
3. Transistores bipolares de junção; 4. Polarização CC & TBJ; 5. Análise 
do TBJ AC; 6. Transistores de efeito de campo; 7. Polarização do FET; 8. 
Amplificadores FET; 9. Resposta em frequência do TBJ e JFET; 10. Ampli-
ficadores operacionais; 11. Aplicações do AMPOP; 12. Amplificadores de 
potência; 13. CIs lineares/digitais; 14. Realimentação e circuitos oscila-
dores; 15. Fontes de tensão (reguladores de tensão); 16. Outros dispo-
sitivos de dois terminais; 17. pnpn e outros dispositivos; Apêndice A 
– Parâmetros híbridos; Apêndice B – Fator de oscilação e cálculos de 
tensão; Apêndice C – Quadros e tabelas; Apêndice D – Soluções para 
problemas ímpares selecionados; Índice remissivo.

ISBN 978-85-7605-208-1

www.pearson.com.br/cotrim
O site de apoio oferece: para professores, apresentações em PowerPoint; 
para estudantes, planta-modelo de instalações elétricas.
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NBR 5410:2004

É uma grande satisfação ver a obra do professor Cotrim continuar sendo editada, mantendo 
viva sua presença entre nós. Cotrim era um estudioso e incansável colaborador nos trabalhos 
de revisão e elaboração de normas técnicas da ABNT. Essa marca também permanece neste 
livro, a “bíblia” dos profissionais que trabalham com instalações elétricas de baixa tensão, 
atualizado conforme a edição de 2004 da NBR 5410.

Paulo E. Q. M. Barreto
Abee-SP — Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas

A comunidade técnica e dos projetistas de sistemas prediais sente-se incentivada e gratificada 
ao ver rejuvenescida e atualizada esta obra tão importante para o crescimento do profissional 
da área. Mais gratificante ainda é saber que nesta nova edição permanece ressaltado o 
espírito positivo do saudoso professor Cotrim, ensinando a pensar a engenharia com 
criatividade, apoiado em recursos técnicos (com a atualização das normas técnicas) e em 
recursos didáticos (ressaltados pela diagramação moderna, pela inclusão de exercícios e 
por novos exemplos didáticos).

Eng. Luiz Olimpio Costi
Abrasip — Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais

Quem disse que boas notícias envolvendo a engenharia elétrica acabaram? Esta nova 
edição do livro do saudoso professor Ademaro Cotrim, com as valiosas contribuições dos 
professores Hilton Moreno e José Aquiles Baesso Grimoni, é a boa nova que os engenheiros 
eletricistas esperavam, pois com a aceleração do desenvolvimento, precisaremos cada vez 
mais de engenheiros eletricistas que entendam das técnicas mais modernas relacionadas 
às instalações elétricas. 

Prof. José Roberto Cardoso
Epusp — Escola Politécnica da USP 

Ademaro A. M. B. Cotrim

9788576052081_Cotrim_3a_prova.indd   1 20/04/2012   14:32:23

InsTAlAÇõEs 
EléTrIcAs,
5a edição
Ademaro A. M. B. Cotrim

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-208-1
512 páginas

Conhecida pelos técnicos brasileiros como a ”bíblia” dos pro-
jetistas de instalações elétricas de baixa tensão (nas áreas 
residencial, comercial e industrial), esta obra possui uma base 
teórica bastante sólida, em total equilíbrio com sua parte prá-
tica, que inclui novos exercícios, exemplos e tabelas que dão 
ao leitor uma visão geral das instalações elétricas. Além de ter 
sido totalmente atualizada de acordo com a norma 5410/2004 
da ABNT, a mais recente no assunto, esta 5a edição de Instala-
ções elétricas – obra vencedora do Prêmio Jabuti – conta com 
um site de apoio com material disponível para professores e 
alunos, o que a torna muito mais moderna e atual.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
planta-modelo de instalações elétricas.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Fundamentos; 2. Conceitos fundamentais; 3. 
Proteção contra choques elétricos – fundamentos; 4. Planejamento da 
instalação; 5. Linhas elétricas; 6. Dispositivos de manobra, proteção, 
comando e seccionamento não automático; 7. Medidas de proteção 
contra choques elétricos (I) – básica e supletiva; 8. Medidas de prote-
ção contra choques elétricos (II) – seccionamento automático; 9. O 
aquecimento dos condutores e a queda de tensão; 10. Cálculo de cor-
rentes de falta; 11. Proteções contra sobrecorrentes; 12. Proteções 
contra sobretensões; 13. Dimensionamentos; 14. Compensação da 
energia reativa; 15. Instalações de segurança e de reserva; 16. Lumi-
notécnica; Apêndice A. Influências externas; Apêndice B. Os eletrodos 
de fundação e a equalização de potencial; Índice remissivo.
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O site de apoio do livro oferece: para alunos, exercícios adicionais; para os professores, 
apresentações em PowerPoint.
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Finalmente a 5a edição de Microeletrônica está em suas mãos!
Considerado referência obrigatória na área, o livro tem como objetivo desenvolver 
no leitor a capacidade de analisar e projetar circuitos eletrônicos analógicos e digitais 
tanto na forma discreta como integrada. Além disso, embora trate das aplicações 
de circuitos integrados (CIs), dá ênfase ao projeto de circuitos transistorizados 
para que o conhecimento que está contido no âmbito interno de um CI possibilite 
aplicações inteligentes e inovadoras de tais componentes.
A filosofia e as linhas pedagógicas da edição anterior foram mantidas nesta edição, 
mas houve várias modificações de estrutura e abrangência, dentre elas:

 •  cada capítulo está organizado de tal modo que os tópicos essenciais sejam 
colocados em primeiro lugar e o material especializado apareça mais no final;

 •  o Capítulo 4 sobre MOSFETs e o Capítulo 5 sobre TBJs foram completamente 
reescritos e atualizados;

 •  um novo capítulo (Capítulo 6) sobre amplificadores em circuitos integrados 
(CIs) foi incluído;

 •  o material do Capítulo 7, sobre amplificadores diferencial e multi-estágio, foi 
reformulado para apresentar previamente o par diferencial com MOSFET;

 •  ao longo do livro, a maior ênfase passou a ser direcionada para circuitos MOS;
 •  para dar lugar ao material novo, alguns tópicos que eram menos corriqueiros 

ou altamente especializados foram removidos.

Direcionado a alunos dos cursos de engenharia elétrica e computação, também 
pode ser bastante útil a engenheiros ou qualquer outro profissional que pretenda 
atualizar seus conhecimentos por meio de um estudo individual.

9788576050223_Sedra_Microeletronica_dez2012.indd   1 07/12/2012   14:42:19

MIcroElETrônIcA,
5a edição
Adel S. Sedra e  
Kenneth C. Smith

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-022-3
864 páginas

O grande número de inovações tecnológicas requer dos futu-
ros engenheiros o conhecimento de conceitos e o domínio de 
técnicas atuais que permitam a análise e o projeto de circuitos 
eletrônicos modernos. Foi pensando nisso que Sedra e Smith 
elaboraram esta 5a edição de um dos textos mais adotados no 
ensino de microeletrônica. As alterações foram feitas para re-
fletir as mudanças tecnológicas ocorridas, fazendo do livro a 
mais atual fonte disponível para o ensino da análise e do pro-
jeto de circuitos eletrônicos.

Com revisão técnica e adaptação de uma equipe da Universi-
dade de São Paulo (USP), o livro é complementado por um site 
de apoio com exercícios adicionais.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: exer-
cícios adicionais.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Dispositivos e circuitos básicos; Capítulos: 1. Intro-
dução à eletrônica; 2. Amplificadores operacionais; 3. Diodos; 4. Tran-
sistores de efeito de campo; 5. Transistores bipolares de junção; Parte 
II – Circuitos integrados analógicos e digitais; Capítulos: 6. Amplificado-
res em circuitos integrados de um único estágio; 7. Amplificadores dife-
renciais de múltiplos estágios; 8. Realimentação; 9. Amplificadores 
operacionais e circuitos de conversão de dados; 10. Circuitos lógicos 
CMOS; Parte III – Tópicos selecionados; Capítulos: 11. Memória e cir-
cuitos digitais avançados; 12. Filtros e amplificadores sintonizados; 
13. Geradores de sinais e circuitos formadores de onda; 14. Estágios 
de saída e amplificadores de potência; Apêndices; Índice.
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Ashfaq Ahmed é professor de engenharia na Purdue 
University-Calumet, em Hammond, Indiana, e autor 
de diversos livros.

A eletrônica de potência é parte essencial da 
engenharia elétrica. Este livro acessível e prático 
de Ashfaq Ahmed – respeitado professor da Purdue 
University-Calumet – é a introdução ideal a esse 
tema:

•  Apresenta a eletrônica de potência como uma 
combinação de potência, eletrônica e controle.

•  Exige apenas conhecimentos básicos em mate-
mática.

•  Traz inúmeros exemplos, figuras e tabelas que 
facilitam a compreensão.

•  É adequado tanto para alunos iniciantes quanto 
para pessoas experientes em busca de cresci-
mento profissional e novas oportunidades.

•  Derruba as barreiras entre a teoria e a prática.

Recomendado para cursos universitários e tecnoló-
gicos, Eletrônica de potência é um texto fundamen-
tal para profissionais de eletrônica atuais e futuros.

9788587918031_Ahmed_2a_prova.indd   1 13/09/2012   10:30:59

ElETrônIcA dE 
PoTêncIA
Ashfaq Ahmed

Copyright: 2000
ISBN: 978-85-87918-03-1
480 páginas

Este livro introduz o tema da eletrônica de potência, ou seja, o 
controle do chaveamento e conversão da potência elétrica utili-
zando dispositivos semicondutores. O principal objetivo é tornar 
facilmente compreensíveis os princípios de eletrônica de potên-
cia, satisfazendo as necessidades não só de programas acadê-
micos de engenharia elétrica, como também do currículo de 
cursos técnicos. Com uma explicação acessível, não exige am-
plos conhecimentos de matemática e de teoria de circuitos.

Voltado para os cursos de engenharia elétrica e eletrônica, Ele-
trônica de potência também é recomendado para estudantes 
de cursos tecnológicos de nível médio e para profissionais da 
indústria que buscam material de referência para se atualizar.

SUMário: Capítulos: 1. Eletrônica de potência; 2. Diodos de potência; 
3. Transistores de potência; 4. Dispositivos tiristores; 5. Resistores 
monofásicos não controlados; 6. Retificadores monofásicos controla-
dos; 7. Retificadores trifásicos não controlados; 8. Retificadores trifási-
cos controlados; 9. Choppers DC; 10. Inversores; 11. Controlador de 
tensão AC; 12. Chaves estáticas; Índice remissivo.

ISBN 978-85-430-0594-2
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Dispositivos, circuitos e aplicações

À medida que a tecnologia evolui e a eletrônica de potência encontra 
mais aplicações, novos dispositivos de potência com maior capacidade de 
temperatura e baixas perdas continuam a ser desenvolvidos. Eletrônica 
de potência se destaca ao abordar o maior número possível dessas apli-
cações.

A obra traz o estudo de diodos de potência e retificadores, transistores 
de potência e conversores CC-CC, inversores, tiristores e conversores tiris-
torizados, energia renovável, entre outros. Com problemas propostos e 
aplicações no PSpice, o livro é referência para estudantes e profissionais 
de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, mecatrônica e engenharia 
de controle e automação.
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Este livro também está disponível para compra em formato e-book.  
Para adquiri-lo, acesse nosso site.

sv.pearson.com.br
Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de soluções (em inglês). 
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dispositivos, circuitos e 
aplicações, 4a edição 
Muhammad H. Rashid

Copyright: 2015 
ISBN: 978-85-430-0594-2
880 páginas

À medida que a tecnologia evolui e a eletrônica de potência 
encontra mais aplicações, novos dispositivos de potência com 
maior capacidade de temperatura e baixas perdas continuam 
a ser desenvolvidos. Eletrônica de potência se destaca ao 
abordar o maior número possível dessas aplicações.

A obra traz o estudo de diodos de potência e retificadores, 
transistores de potência e conversores CC-CC, inversores, tiris-
tores e conversores tiristorizados, energia renovável, entre ou-
tros. Com problemas propostos e aplicações no PSpice®, o 
livro é referência para estudantes e profissionais de engenha-
ria elétrica, engenharia eletrônica, mecatrônica e engenharia 
de controle e automação.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de 
soluções (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulo: 1. Introdução; Parte I – Diodos de potência e retifi-
cadores; Capítulos: 2 – Diodos de potência e circuitos RLC chaveados; 
3. Retificadores com diodos; Parte II – Transistores de potência e con-
versores CC–CC; Capítulos: 4. Transistores de potência; 5. Conversores 
CC-CC; Parte III – Inversores; Capítulos: 6. Conversores CC-CA; 7. Inver-
sores de pulso ressonante; 8. Inversores multinível; Parte IV – Tiristo-
res e conversores tiristorizados; Capítulos: 9. Tiristores; 10. 
Retificadores controlados; 11. Controladores de tensão CA; Parte V – 
Eletrônica de potência: aplicações e proteções; 12. Sistemas flexíveis 
de transmissão CA; 13. Fontes de alimentação; 14. Acionamentos CC; 
15. Acionamentos CA; 16. Introdução à energia renovável; 17. Proteção 
de dispositivos e circuitos; Apêndices: A. Circuitos trifásicos; B. Circui-
tos magnéticos; C. Funções de chaveamento dos conversores; D. Aná-
lise transitória CC; E. Análise de Fourier; F. Transformação do sistema 
de referência; Referências; Respostas dos problemas selecionados; 
Índice remissivo.

http://www.pearson.com.br/demana
http://www.pearson.com.br/hibbeler
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Ondas eletromagnéticas

Ondas eletromagnéticas

é o livro de eletromagnetismo que o mercado há
muito espera. De autoria de renomados professores, trata-se de uma obra
bastante moderna em relação a aspectos gráficos e textuais, apresentando
uma linguagem acessível e, ao mesmo tempo, rica em quesitos técnicos.

Outro ponto de destaque do livro é sua didática — todos os capítulos são
acompanhados de grande quantidade de ilustrações, fórmulas e exercícios.
Além disso, a obra destaca-se por sua abrangência: começa com a
matemática necessária à compreensão do texto e termina tratando de
antenas, guias de onda e reflexão ionosférica, passando por campos elétrico e
magnético, ondas eletromagnéticas, fibras óticas e linhas de transmissão.

Todas essas características tornam essencial nos
cursos de física e engenharia, bem como em outros cursos nos quais o
eletromagnetismo é ponto a ser estudado.

Eletromagnetismo, aterramento, antenas,
guias, radar e ionosfera
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Para professores, apresentações em PowerPoint; para estudantes,
exercícios de múltipla escolha autocorrigíveis.
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ElETroMAGnéTIcAs
Eletromagnetismo, 
aterramento, antenas, 
guias, radar e ionosfera
Carlos Peres Quevedo e 
Cláudia Quevedo Lodi

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-369-9
400 páginas

Ondas eletromagnéticas: eletromagnetismo, aterramento, ante-
nas, guias, radar e ionosfera é o livro de eletromagnetismo que 
os professores e profissionais da área há muito esperavam. 
De autoria de Carlos Perez Quevedo e Cláudia Quevedo Lodi – 
ambos renomados professores do assunto –, trata-se de uma 
obra bastante moderna em relação a aspectos gráficos e tex-
tuais, a qual apresenta uma linguagem acessível e, ao mesmo 
tempo, rica em quesitos técnicos. Outro ponto de destaque é 
sua atualização, que obedece às exigências impostas pelo 
mundo em que vivemos: tratamos de impressoras a laser, por 
exemplo, em vez da antiga máquina de escrever. Soma-se a 
isso sua didática atual, alicerçada na vasta experiência dos 
autores, sua grande quantidade de ilustrações e fórmulas e 
sua extensa coleção de exercícios – dos mais diferentes níveis 
e acompanhados de suas respectivas respostas. Todas essas 
características tornam esta obra essencial nos cursos de físi-
ca e engenharia, bem como em outros cursos nos quais o ele-
tromagnetismo é ponto a ser estudado.

Para professores: apresentações em PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Análise vetorial; 2. Eletrostática; 3. Dielétricos 
e capacitância; 4. A corrente elétrica; 5. Campo magnético; 6. Materiais 
magnéticos; 7. Lei de Faraday, transformador e energia; 8. Equações de 
Maxwell; 9. Ondas eletromagnéticas; 10. Linhas de transmissão; 11. 
Antenas e guias de onda; 12. Propagação ionosférica; Apêndice A: Res-
postas dos exercícios; Índice.

www.pearson.com.br/notaros
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações 
em PowerPoint e manual de soluções (em inglês); para estudantes, 
questões de múltipla escolha, exercícios adicionais e propostas de 
projetos com o Matlab.
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ELETROMAGNETISMO
Branislav M. Notaroš

A teoria eletromagnética era até agora considerada um tema de difícil domínio pela 
maioria dos estudantes. Até agora porque, com este livro de Branislav Notaroš, 
esse status do assunto certamente mudará.

Desenvolvida com o intuito de facilitar o aprendizado, a obra é repleta de exemplos 
resolvidos passo a passo e uma série de problemas que acompanham cada um dos 
assuntos abordados, entre os quais campos eletrostáticos, magnetostáticos, ele-
tromagnéticos; correntes elétricas constantes; ondas eletromagnéticas planas 
uniformes; linhas de transmissão; guias de onda e cavidade ressonante; antenas 
e sistemas de comunicação wireless.

Com estratégias inovadoras para o campo eletromagnético, este livro é ideal para 
estudantes de engenharia elétrica, computação, física e cursos similares. 

9788564574267_Capa_Eletromagnetismo_Notaros_23Nov2011.indd   1 23/11/2011   17:48:43

ElETroMAGnETIsMo 
Branislav M. Notaroš

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-26-7
606 páginas

Branislav Notaroš, Ph.D. em engenharia elétrica, fez de Eletro-
magnetismo uma obra sem paridade. De fato, somente ela 
apresenta no decorrer de seus capítulos uma seção com o 
desenvolvimento histórico do eletromagnetismo, mas esse 
não é o único fator que encantará alunos e professores.

Eletromagnetismo é um material moderno e completo para o 
estudo do tema. O texto, simples e objetivo, prima pela exce-
lente didática, rica em exemplos (são mais de 350), para 
orientar os estudantes a desenvolverem seus conhecimentos. 
A detalhada explicação teórica é complementada por uma vas-
ta e profunda coleção de atividades que, entre os exercícios 
do próprio livro, do Companion Website e do Matlab, soma 
mais de 600 desafios para motivar os alunos a praticarem 
aquilo que aprenderam. Mais que uma leitura didática, esta 
obra é uma experiência de aprendizagem absoluta para alunos 
de engenharia elétrica, engenharia eletrônica e física.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês). Para estudantes: questões de múltipla escolha, 
exercícios adicionais e propostas de projetos com o Matlab.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Campo eletrostático no espaço livre; 2. Dielétri-
cos, capacitância e energia elétrica; 3. Campo eletrostático no espaço 
livre; 4. Campo magnetostático no espaço livre; 5. Campo magnetostá-
tico no meio material; 6. Campo eletromagnético de variação lenta no 
tempo; 7. Indutância e energia magnética; 8. Campo eletromagnético 
de variação rápida no tempo; 9. Ondas eletromagnéticas em plano uni-
forme; 10. Reflexão e transmissão das ondas planas; 11. Análise de 
campo das linhas de transmissão; 12. Análise de circuito das linhas de 
transmissão; 13. Guias de onda e cavidade ressonante; 14. Antenas e 
sistemas de comunicação sem fio; Apêndices; Índices.

ElETroMAGnETIsMo
fundamentos e simulações
Claudio Elias da Silva, Arnaldo 
José Santiago, Alan Freitas 
Machado e Altair Souza de Assis. 

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-430-0111-1
510 páginas

Nesta obra, os autores apresentam todos os conceitos do ele-
tromagnetismo de modo simples e consistente, exemplifican-
do-os com aplicações resolvidas detalhadamente, passo a 
passo, com o intuito de oferecer aos estudantes um aprendi-
zado constante e efetivo, culminando com a aplicação em li-
nhas de transmissão, guia de ondas e antenas. 

Para tanto, traz capítulos com aplicações da teoria eletromag-
nética e os exercícios do livro possuem simulações computa-
cionais que podem ser desenvolvidas tanto no Modellus (por 
meio de modelagem criada pelos autores do livro) quanto no 
Matlab. 

Este livro, didático e abrangente, é indicado para os cursos de 
engenharias elétrica, eletrônica, da computação, mecatrônica 
e química, além de física e geociências.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções. Para estudantes: acesso ao software Modellus para aplica-
ções do livro, códigos para aplicações no Matlab, exercícios adicio-
nais (propostos e resolvidos) e capítulo extra sobre linhas de trans-
missão, guia de ondas, fibras ópticas e antenas. 
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. A Carga e a interação eletromagnética; 2. Ele-
trostática; 3. Lei de Gauss; 4. Potencial elétrico; 5. Dielétricos e capa-
citância; 6. Corrente elétrica; 7. Campo magnético; 8. Campos 
magnéticos produzidos por correntes elétricas; 9. Lei de Faraday; 10. 
Oscilações eletromagnéticas; 11. Equações de Maxwell; Apêndices: A 
– Grandezas físicas e unidades – metrologia; B – Elementos de análise 
vetorial; C – Regra de Cramer.

http://www.pearson.com.br/demana
http://www.pearson.com.br/demana
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TécnIcAs dE 
coMunIcAÇão 
ElETrônIcA,
5a edição
Paul H. Young

Copyright: 2006
ISBN: 978-85-7605-049-0
704 páginas

Esta obra utiliza uma abordagem lógica e, ao mesmo tempo, 
oferece uma orientação voltada para o mundo real, ao incorpo-
rar exemplos, padrões e técnicas de diversas disciplinas tec-
nológicas. Destinada a alunos dos cursos de engenharia 
elétrica, eletrônica e da computação, bem como de ciências da 
computação e análise de sistemas.

SUMário: Capítulos: 1. Amplificadores de radiofrequência; 2. Oscilado-
res; 3. Espectros de sinal; 4. Elementos de ruído; 5. Modulação e sis-
temas de amplitude modulada; 6. Circuitos transmissores; 7. Circuitos 
receptores; 8. Sistemas de banda lateral; 9. Modulação de frequência 
e fase; 10. Phase-locked loops; 11. Modulação digital e de pulsos; 12. 
Conceitos de comunicação digital; 13. Técnicas de comunicação de 
dados; 14. Linhas de transmissão e guias de ondas; 15. Antenas e 
propagação de ondas de rádio; 16. Televisão básica; 17. Rádio digital 
e comunicação no espaço; 18. Comunicação por fibra óptica. Apêndi-
ces: A. Apresentando a função impulsiva; B. Curvas de atenuação de 
filtros; C. Dedução da resposta em frequência para PLLs; D. Software 
de comunicações; E. Abreviações e siglas; Respostas dos problemas 
selecionados.

ISBN 978-85-7605-504-4
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www.pearson.com.br/oppenheim
O site de apoio do livro oferece, para professores, manual de soluções (em inglês) e 
apresentações em PowerPoint.

Alan V. Oppenheim  |  Alan S. Willsky
Com colaboração de S. Hamid Nawab

Alan V. Oppenheim  |  Alan S. Willsky
Com colaboração de S. Hamid Nawab
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Sinais e sistemas traz o conceito e a prática do tema por meio de abordagem 
e didática diferenciadas: sinais de tempos contínuo e discreto são tratados 
paralelamente, auxiliando na aprendizagem do aluno sobre as semelhanças e as 
diferenças entre os dois tipos de sinais.

Além disso, a obra conta com o auxílio de inúmeros exemplos e exercícios 
de diversos níveis de dificuldade, trazendo todos os elementos essenciais 
relacionados à disciplina sinais e sistemas, como:

•  representações matemáticas por séries e transformadas de Fourier;

•  apresentação das características de domínio de tempo e frequência dos sistemas 
lineares invariantes no tempo;

•  discussão das transformadas de Laplace e z com aplicações em telecomunica-
ções e controle; 

•  estudo dos sistemas lineares com realimentação. 

Considerado um clássico na área, este livro é de fundamental importância para os 
cursos de graduação em engenharia elétrica e da computação, bem como para 
outros cursos relacionados às áreas de eletrônica, mecatrônica e automação.

9788576055044_Capa_Oppenheim_2ED_Mai2013.indd   1 21/05/2013   12:02:01

sInAIs E sIsTEMAs,
2a edição
Alan V. Oppenheim, Alan S. 
Willsky e S. Hamid Nawab

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-504-4
592 páginas

Com uma linguagem simples e objetiva, esta obra aborda pa-
ralelamente os métodos continuous-time e discrete-time (ou, 
em outras palavras, os sinais analógicos e digitais), permitin-
do que o leitor estabeleça as similaridades e as diferenças de 
cada método, o que facilita o entendimento das propriedades 
e possibilita o desenvolvimento de análises a partir de cada 
uma delas. Equilibrando teoria e prática, Sinais e sistemas con-
tém grande variedade de exemplos e um banco com cerca de 
600 exercícios organizados de acordo com o grau de dificulda-
de. Além disso, esta edição brasileira conta com um pequeno 
apêndice ao final de cada capítulo sobre como utilizar o 
MatLab a partir da teoria apresentada. Indicado para estudan-
tes de engenharia elétrica e computação, o livro também pode 
ser utilizado por graduandos de cursos relacionados às áreas 
de eletrônica, mecatrônica e automação.

Para professores: manual de soluções (em inglês) e apresentações 
em PowerPoint. 
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Sinais e sistemas; 2. Sistemas lineares inva-
riantes no tempo; 3. Representação de sinais periódicos em série de 
Fourier; 4. A transformada de Fourier em tempo contínuo; 5. A transfor-
mada de Fourier de tempo discreto; 6. Caracterização do tempo e da 
frequência dos sinais e sistemas; 7. Amostragem; 8. Sistemas de co-
municação; 9. Transformada de Laplace; 10. A transformada Z; 11. 
Sistemas lineares com realimentação; Apêndice; Bibliografia; Respos-
tas; Índice.

ISBN 978-85-8143-102-4

sv.pearson.com.br
O site de apoio do livro oferece para professores apresentações em PowerPoint, 
manual de soluções (em inglês) e exercícios extras com soluções (em inglês).
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Processamento em tempo discreto de sinais apresenta explicações claras e obje-
tivas sobre técnicas de processamento digital de sinais, aplicando-as a sistemas 
de tempo discreto analógicos ou digitais. Reconhecido mundialmente, este 
livro aborda desde princípios básicos a tópicos mais avançados, como amos-
tragem de sinais de tempo contínuo, técnicas de projeto de filtros e transfor-
madas de Fourier e de Hilbert, entre outros.

Ideal para estudantes de engenharias elétrica, eletrônica e da computação, 
bem como para profissionais dessas áreas, esta obra é repleta de exemplos e 
exercícios com diferentes graus de dificuldade que favorecem e enriquecem o 
processo de ensino e aprendizagem.

3 a edição

3 a edição

3 a 
edição

9788581431024_Oppenheim_Processamento de sinais_1a_prova.indd   1 22/01/2013   17:50:24

ProcEssAMEnTo EM 
TEMPo dIscrETo dE 
sInAIs,
3a edição
Alan V. Oppenheim e Ronald 
W. Schafer

Copyright: 2013
ISBN: 978-85-8143-102-4
688 páginas

Reconhecida mundialmente como a principal referência na 
área, Processamento em tempo discreto de sinais chega à 3a 
edição celebrando seu merecido reconhecimento nas princi-
pais instituições de ensino do país.

Esta obra conta com os nomes consagrados de Alan V. Oppe-
nheim e Ronald W. Schafer. Firmados em uma elaborada abor-
dagem didática, os autores expõem de maneira clara e objetiva 
as minúcias dos principais temas dessa disciplina com profun-
didade e abrangência ímpar. Além disso, eles se empenharam 
em oferecer um amplo material de apoio para alunos e 
professores.

Dessa maneira, os alunos encontrarão um conteúdo robusto e 
repleto de exemplos, gráficos, figuras, tabelas e exercícios 
com diferentes níveis de dificuldade e totalmente desenvolvido 
para proporcionar um aprendizado progressivo sobre o tema, o 
que o torna um material definitivo para os cursos de engenha-
ria elétrica, eletrônica e da computação.

Para professores: manual de soluções (em inglês), apresentações 
em PowerPoint e exercícios extras com soluções (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. Sinais e sistemas de tempo dis-
creto; 3. A transformada Z; 4. Amostragem de sinais de tempo contí-
nuo; 5. Análise de transformada de sistemas lineares invariantes no 
tempo; 6. Estrutura para sistemas de tempo discreto; 7. Técnicas de 
projeto de filtro; 8. A transformada discreta de Fourier; 9. Cálculo da 
transformada discreta de Fourier; 10. Análise de sinais de Fourier usan-
do a transformada discreta de Fourier; 11. Modelagem paramétrica de 
sinais; 12. Transformadas discretas de Hilbert; 13. Análise de ceps-
trum e deconvolução homomórfica; Apêndices: A. Sinais aleatórios; B. 
Filtros de tempo contínuo; C. Respostas para problemas básicos sele-
cionados; Bibliografia; Índice.

http://www.pearson.com.br/demana
http://www.pearson.com.br/oppenheim
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coMunIcAÇõEs  
sEM fIo
Princípios e práticas,  
2a edição
Theodore S. Rappaport

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-198-5
464 páginas

Comunicações sem fio: princípios e práticas apresenta de ma-
neira didática e ao mesmo tempo profunda os conceitos técni-
cos que são o núcleo do projeto, da implementação e da 
pesquisa dos sistemas de comunicação sem fio. O livro aborda, 
entre outros temas, as redes qi-fi, wi-mas e wi-fi e redes celula-
res, incluindo os sistemas 3G e a tecnologia Bluetooth, além de 
detalhes técnicos atualizados sobre os diversos padrões emer-
gentes de comunicação sem fio no mundo. Estruturada como 
livro-texto, a obra pode ser usada também como manual de re-
ferência completo para o tema e é indicada para estudantes e 
profissionais de engenharia e ciência da computação.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês). Para estudantes: apêndices com informações adi-
cionais.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução aos sistemas de comunicação sem 
fio; 2. Sistemas modernos de comunicação sem fio; 3. O conceito de 
celular: fundamentos de projeto do sistema; 4. Propagação de rádio 
móvel: perda de caminho em larga escala; 5. Propagação de rádio mó-
vel: atenuação em pequena escala e caminhos múltiplos; 6. Técnicas 
de modulação para rádio móvel; 7. Equalização, diversidade e codifica-
ção de canal; 8. Codificação de voz; 9. Técnicas de acesso múltiplo 
para comunicações sem fio; 10. Redes sem fio; 11. Sistemas e pa-
drões sem fio; Apêndice H. Abreviações e acrônimos; Índice remissivo.

ISBN 978-85-7605-922-6

www.pearson.com.br/tocci
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações em PowerPoint e manual 
do professor (em inglês); para estudantes: exercícios de múltipla escolha e links úteis.
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Considerado um clássico da área, Sistemas digitais sempre se destacou por abordar 
tanto os temas clássicos como as novidades da área de maneira objetiva e didática, 
primando pelo aprendizado. E, nesta 11a edição, isso não é diferente. 

Por meio de uma linguagem clara, repleta de exemplos resolvidos, questões para 
revisão e problemas/exercícios, o livro aborda temas atuais – como a programação de 
PLDs e a introdução às linguagens de descrição de hardware, inclusive VHDL –, sem 
deixar de lado tópicos tradicionais, abordando o uso de megafunções e blocos de cons-
trução fundamentais.

Por tudo isso, Sistemas digitais é ideal para cursos de engenharia, bem como para 
cursos de automação, ciência da computação e eletrônica.

11a EDIÇÃO

SISTEMAS DIGITAIS
princípios e aplicações

11a EDIÇÃO

SISTEMAS DIGITAIS
princípios e aplicações

11a EDIÇÃO

SISTEMAS DIGITAIS
princípios e aplicações

9788576059226_Tocci_11ED_2a_prova.indd   1 24/04/2012   09:20:44

sIsTEMAs dIGITAIs
Princípios e aplicações,  
11a edição
Ronald Tocci, Neal Widmer e 
Gregory Moss

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-922-6
840 páginas

Esta obra busca enfatizar o que é novo e atual, bem como 
suas projeções e desdobramentos para o futuro, e manter 
aquilo que é tradicional e possui valor histórico e/ou acadêmi-
co como base e referência. Assim, o conteúdo do livro foi ex-
tensamente revisado e atualizado com o objetivo de preparar 
os alunos para o que há de mais moderno atualmente e para 
o que está previsto para o futuro. Além disso, o aspecto didá-
tico foi revisto, contendo novos exemplos e figuras em todos 
os capítulos e exercícios para orientar melhor os estudantes.

Por todas essas características, Sistemas digitais é leitura obri-
gatória em cursos de engenharia, bem como em disciplinas 
ministradas nos cursos de automação, ciência da computação 
e eletrônica, entre outros.

Para professores: apresentações em PowerPoint, banco de imagens 
e manual de soluções. Para estudantes: Quartus II Web Version, tu-
toriais (em inglês), circuitos mostrados no livro e apresentados em 
Multisim®, material extra apresentando microprocessadores e micro-
controladores (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Conceitos introdutórios; 2. Sistemas de nume-
ração e códigos; 3. Descrevendo circuitos lógicos; 4. Circuitos lógicos 
combinacionais; 5. Flip-flops e dispositivos correlatos; 6. Aritmética di-
gital: operações e circuitos; 7. Contadores e registradores; 8. Famílias 
lógicas de circuitos integrados; 9. Circuitos lógicos MSI; 10. Projetos de 
sistema digital usando HDL; 11. Interface com o mundo analógico; 12. 
Dispositivos de memória; 13. Arquiteturas de dispositivos lógicos pro-
gramáveis; Glossário; Respostas de problemas selecionados; Índice de 
CIs; Índice.

http://www.pearson.com.br/demana
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ISBN 978-85-87918-88-8

www.pearson.com.br/capron
O site oferece apresentações em PowerPoint e manual do professor 
(em inglês) para os professores.
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Introdução à
Informática

Introdução à Inform
ática

8a edição

8a

edição

H. L . Capron
J. A. Johnson

Introdução à
Informática

8a edição
Com uma linguagem didática, este livro contém a mais uniforme e abrangente abor-
dagem dos conceitos de informática disponíveis no mercado. O texto enfoca a 
tecnologia e suas aplicações, discute questões éticas e os impactos sociais da 
tecnologia da informação (TI), dando ênfase também ao tema “conectividade”. Os 
autores oferecem o que há de mais atual em sistemas operacionais para microcom-
putadores, hardware e comércio eletrônico (e-commerce), bem como o novo mate-
rial sobre a ética, para assegurar que os estudantes recebam as informações mais 
recentes à medida que se instruem sobre o mundo da tecnologia.

Introdução à Informática, 8a edição, também se destaca por apresentar recursos 
que proporcionam ao aluno saber como os conceitos podem ser aplicados. Entre 
eles, a seção “Planeta Internet”, que permite realizar exercícios, buscas e outras 
atividades; e a seção “Profissionais de Informática”, que detalha a vida de um 
profissional de TI em uma determinada área.

Principais tópicos abordados: 

 Computadores como ferramentas para a era da informação;

8 Softwares aplicativos;

8 Sistemas operacionais;

8 A unidade central de processamento;

8 Fabricação de microchips; 

8 Armazenamento e multimídia;

8 A Internet em casa e no local de trabalho; 

8 A era da computação: passado, presente e futuro.

Recomendado para os alunos dos cursos de administração, contabilidade e 
economia e também para qualquer pessoa, profissional ou não, interessada em 
entender a tecnologia nos dias de hoje.

Capron / Johnson

9788587918888_Capron_8ED_19Abr2012.indd   1 19/04/2012   09:37:02

InTroduÇão à 
InforMáTIcA,
8a edição
H. L. Capron e J. A. Johnson

Copyright: 2004
ISBN: 978-85-87918-88-8
350 páginas

Introdução à informática é diferente de todos os outros títulos 
que abordam o tema. Com enfoque em microcomputadores e 
suas aplicações, ele inova ao discutir questões éticas e os 
impactos sociais da tecnologia da informação (TI), colocando o 
tema ”conectividade” constantemente em pauta. Vários recur-
sos importantes também fazem da obra uma referência, entre 
eles a seção ”Profissionais de informática”, que detalha a vida 
de profissionais da TI, possibilitando que os estudantes verifi-
quem como os conceitos que estão aprendendo podem ser 
aplicados no trabalho, e a seção ”Planeta Internet”, que permi-
te a realização de exercícios, buscas e outras atividades. Todas 
essas características positivas fazem de Introdução à informá-
tica o livro ideal para alunos dos cursos de administração, con-
tabilidade e economia, além de ser um guia para qualquer 
pessoa que queira entender a informática nos dias de hoje.

Para professores: manual do professor. Para estudantes: apresenta-
ção em PowerPoint.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Computadores: ferramentas para a era da infor-
mação; 2. Softwares aplicativos: realizando o trabalho; 3. Sistemas 
operacionais: software em segundo plano; 4. A unidade central de pro-
cessamento: o que acontece dentro do computador; 5. Entrada e saí-
da: a conexão do usuário; 6. Armazenamento e multimídia: os fatos e 
muito mais; 7. Redes (networking): conexões por computador; 8. A In-
ternet em casa e no local de trabalho; Apêndice: A ininterrupta história 
da era da computação: passado, presente e futuro; Glossário; Índice.
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Peter Norton
Introdução à

INFORMÁTICA

Peter Norton
Introdução à

INFORMÁTICA

Inclui CD-ROM

Peter Norton é um dos pioneiros no desenvolvimento de softwares. 

O livro Introdução à Informática visa proporcionar a estudantes e 

professores uma fácil compreensão e um objetivo entendimento de 

um assunto que poderá mudar suas vidas. Esta obra traz informações 

e práticas não encontradas em outros livros de iniciação à informática 

e tem por intuito proporcionar conhecimentos suficientes para 

enfrentar os desafios e as oportunidades desta nova sociedade regida 

pela tecnologia da informação.

Peter Norton
Introdução à INFORMÁTICA

9788534605151_Norton_2a_prova.indd   1 11/06/2012   14:59:20

InTroduÇão à 
InforMáTIcA
Peter Norton

Copyright: 1994
ISBN: 978-85-346-0515-1
640 páginas

Este livro proporciona a estudantes e professores fácil com-
preensão e entendimento claro de um assunto que pode mu-
dar a vida de todos. Com informações práticas de iniciação à 
informática, tais como o foco em ambientes atuais, possui 
exercícios e atividades que complementam e apoiam os con-
ceitos e as teorias. Proporciona aos estudantes conhecimen-
tos suficientes para enfrentar os desafios e as oportunidades 
desta nova sociedade regida pela tecnologia da informação.

SUMário: Parte I – Nossa sociedade tecnológica; Capítulos: 1. Estas 
máquinas espantosas; 2. Computadores nos negócios; 3. Civilizando o 
ciberespaço; Parte II – Como funcionam os computadores; Capítulos: 4. 
Processando dados; 5. Interagindo com o computador; 6. Armazenando 
informações em um computador; 7. Redes e comunicação de dados; 
Parte III – Usando software para microcomputadores; Capítulos: 8. O 
sistema operacional e a interface com o usuário; 9. Edição de texto e 
editoração eletrônica; 10. Planilhas eletrônicas; 11. Manipulando da-
dos com um gerenciador de banco de dados; Parte IV – Trabalhando 
como um profissional da informática; Capítulos: 12. Sistemas de infor-
mações gerais; 13. Criando programas de computador; 14. Computa-
dores e o mercado de trabalho; Apêndices; Glossário; Índice analítico.

ISBN 978-85-7605-207-4
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www.pearson.com.br/puga
O site de apoio oferece, para professores, manual de soluções 
e apresentações em PowerPoint; para estudantes, exercícios 
resolvidos, apêndice e estudo de caso.

Sandra PugaSandra Puga
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Este livro sintetiza, de maneira simples e prática, temas fundamentais 
para a formação de um bom programador: lógica de programação, 
estruturas de dados e aplicações em Java.

Em sua segunda edição, Lógica de programação e estruturas de 
dados traz códigos atualizados, um apêndice sobre recursos da 
linguagem Java, exemplos e soluções comentadas ao longo do 
texto. Além disso, ao final de cada capítulo, exercícios propostos 
buscam fixar ou complementar o conteúdo estudado.

A utilização da linguagem Java — em destaque na obra — mostra-se 
fundamental como ferramenta de programação, confirmando 
suas características de robustez, portabilidade e facilidade de 
programação. No entanto, o livro não se limita a essa linguagem, 
descrevendo todos os exemplos também em pseudocódigos e 
fluxogramas. Assim, professores e estudantes poderão escolher a 
linguagem com que estejam mais familiarizados.

Destinado a todos os interessados em programação de computadores, 
atende especialmente graduandos em ciência da computação, 
processamento de dados e sistemas de informação.

2a edição

2a

edição

9788576052074_Capa_Puga_Mai2013.indd   1 17/05/2013   12:31:31

lóGIcA dE 
ProGrAMAÇão E 
EsTruTurA dE dAdos
com aplicações em Java, 
2a edição
Sandra Puga e Gerson Rissetti

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-207-4
288 páginas

Esta 2a edição traz códigos atualizados, um apêndice sobre 
recursos da linguagem Java, exemplos e soluções comentadas 
ao longo do texto, além de exercícios propostos para fixar ou 
complementar o conteúdo. O livro descreve todos os exemplos 
tanto na linguagem Java quanto em pseudocódigo e fluxogra-
mas. Destinado a todos os interessados em programação de 
computadores, atende especialmente graduandos em ciência 
da computação, processamento de dados e sistemas de 
informação.

Para professores: manual de soluções e apresentações em PowerPoint. 
Para estudantes: exercícios resolvidos, apêndice e estudo de caso e 
pacote de programas.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução à lógica; 2. Introdução aos algorit-
mos; 3. Conceitos de programação; 4. Conceitos básicos sobre algo-
ritmos; 5. Construção de algoritmos: estruturas de controle; 6. 
Estruturas de dados estáticas; 7. Procedimentos e funções; 8. Busca 
e ordenação; 9. Acesso a arquivos; 10. Estruturas de dados dinâmi-
cas; Apêndice: Um pouco sobre o Java.
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ISBN 978-85-7605-024-7

www.pearson.com.br/forbellone
O site de apoio oferece: para professores, apresentações em PowerPoint e 
solução dos exercícios propostos; para estudantes, lista de exercícios extras. 
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Lógica de Programação

ANDRÉ LUIZ VILLAR FORBELLONE
HENRI FREDERICO EBERSPÄCHER

A construção de algoritmos e estruturas de dados

3a edição
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A programação de computadores está diretamente relacionada com a uti-

lização de lógica e com a construção de algoritmos e estrutura de dados.

Claro, simples e objetivo, este livro introduz o leitor no universo da lógica 

aplicada à programação de computadores. Ao final da leitura, o aluno 

estará capacitado a construir algoritmos, assim como a assimilar mais 

facilmente qualquer linguagem de programação existente ou futura.

O texto não requer nenhum conhecimento prévio de informática e é 

independente de configurações de máquina. Didático, aproveita com 

frequência exemplos e analogias provenientes do dia a dia para facilitar 

a compreensão dos assuntos abordados. Cada capítulo conta com exercí-

cios de fixação, que visam sedimentar o conteúdo de cada subitem, e com 

exercícios propostos, que cobrem tudo aquilo que é tratado.

No anexo encontram-se resoluções dos exercícios de fixação. A pseudolin-

guagem utilizada é intencionalmente próxima das linguagens de progra-

mação comumente adotadas como primeiras, para facilitar a posterior 

tradução e implementação prática.

Esta obra foi pedagogicamente concebida para estudantes que estão ini-

ciando seus estudos na área de construção de algoritmos e programação 

de computadores, servindo de base para disciplinas específicas ou como 

fonte de estudos independentes.

9788576050247_Forbellone_3ED_2a_prova.indd   1 09/08/2012   10:43:26

lóGIcA dE 
ProGrAMAÇão
A construção de 
algoritmos e estruturas de 
dados, 3a edição
André Luiz Villar Forbellone e 
Henri Frederico Eberspächer

Copyright: 2005
ISBN: 978-85-7605-024-7
224 páginas

Escrito com um texto agradável e objetivo, este livro apresenta 
o universo da lógica aplicada à programação de computado-
res. Fonte de estudo autoinstrucional, é indicado para estu-
dantes iniciantes na área de construção de algoritmos.

Para professores: manual de soluções e apresentações em Power-
Point. Para estudantes: exercícios adicionais.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução à lógica de programação; 2. Tópicos 
preliminares; 3. Estruturas de controle; 4. Estruturas de dados; 5. Ar-
quivos; 6. Modularizando algoritmos; 7. Estrutura de dados avançada; 
Anexo: Resolução dos exercícios de fixação selecionados; Bibliografia.

ISBN 978-85-7605-881-6
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www.pearson.com.br/ascencio_araujo
O site de apoio oferece, para professores, apresentações em PowerPoint; 
para estudantes, exercícios resolvidos utilizando códigos-fonte.

       algoritmos, análise da
    complexidade e
implementações em
     JAVA e C/C++

       algoritmos, análise da
    complexidade e
implementações em
     JAVA e C/C++

Este livro tem dois objetivos claros: ser um forte aliado dos professores da área 
de computação, ajudando-os a levar os estudantes a analisar diversas soluções 
para um mesmo problema, e contribuir para o desenvolvimento de profissionais 
que querem adotar padrões elevados de qualidade no desempenho de suas 
atividades. 

Para atingir esses objetivos, ele aborda estruturas de dados e análise da com-
plexidade, bem como análise de algoritmos e sua representação gráfica (os 
grafos), de maneira bastante didática, altamente explicativa. Além disso, traz 
as implementações e os códigos tanto em Java como em C e C++, permitindo 
ao leitor entender não apenas a aplicação prática dessas linguagens, mas tam-
bém suas semelhanças e diferenças.

9788576058816_Ascencio_2a_prova.indd   1 27/09/2012   14:36:33

EsTruTurAs dE dAdos
Algoritmos, análise da 
complexidade e 
implementações em JAVA  
e c/c++
Ana Fernanda Gomes 
Ascencio e Graziela Santos  
de Araújo

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-881-6
448 páginas

Como abordar e se aprofundar na medida certa em um assun-
to tão complexo como estrutura de dados? Este livro traz a 
resposta a essa pergunta! Idealizada pelas professoras 
Ascencio e Araújo, com ampla experiência acadêmica, esta 
obra une a estrutura de dados à análise de algoritmos e ao 
conteúdo sobre grafos, seguindo de perto as necessidades de 
alunos e professores.

Um ponto de destaque do material é sua didática progressiva, 
que tem início com os algoritmos e parte em seguida para as 
implementações em Java. Outro ponto que merece ser mencio-
nado são os exercícios, os quais, presentes em todos os capítu-
los, intensificam o processo de ensino e aprendizado e permitem 
que o aluno teste o conhecimento adquirido com eficácia.

Voltado para alunos dos cursos de ciência da computação, 
engenharia da computação, processamento de dados, siste-
mas de informação e análise de sistemas, este título também 
não pode faltar na biblioteca de profissionais que querem fa-
zer a diferença.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
exercícios resolvidos utilizando códigos-fontes.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Análise de algoritmo; 2. Algoritmos de ordena-
ção e busca; 3. Estruturas de dados do tipo listas; 4. Estruturas de 
dados do tipo pilha e fila; 5. Estrutura de dados do tipo lista de priori-
dades; 6. Estrutura de dados do tipo tabela hashing; 7. Estruturas de 
dados do tipo árvore; 8. Algoritmos em grafos; Referências; Índice.

APlIcAÇõEs dAs 
EsTruTurAs dE dAdos 
EM dElPHI
Ana Fernanda Gomes 
Ascencio

Copyright: 2005
ISBN: 978-85-7605-027-8
304 páginas

Destinado a alunos de graduação e pós-graduação dos cursos 
de ciência da computação, processamento de dados, enge-
nharia da computação, análise de sistemas e bacharelado em 
informática, este livro também é uma referência essencial 
para profissionais da área de informática, programadores e 
desenvolvedores de sistemas que utilizam o ambiente Delphi. 
Complementando o estudo de técnicas e linguagens de pro-
gramação, a obra aborda as principais estruturas de dados de 
maneira prática e apresenta uma ou mais aplicações, do-
cumentadas e implementadas no ambiente de desenvolvimen-
to Delphi e, consequentemente, com a linguagem Object 
Pascal. Entre os tópicos abordados estão vetor, algoritmos de 
busca, algoritmos de ordenação, pilha, fila, lista e árvore 
binária. 

O texto é complementado por um CD-ROM que apresenta os 
códigos-fonte e os executáveis de 31 aplicações.

SUMário: Capítulos: 1. Vetor; 2. Algoritmos de ordenação em vetores; 
3. Algoritmos de busca em vetores; 4. Estruturas de dados dos tipos 
pilha e fila; 5. Listas estática e dinâmica simplesmente encadeadas; 6. 
Lista dinâmica duplamente encadeada; 7. Árvore binária; 8. Aplicação 
com estruturas de dados do tipo pilha; 9. Aplicação com estruturas de 
dados do tipo lista; 10. Aplicação com estruturas de dados do tipo fila.
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http://www.pearson.com.br/demana


104

exatas COMPUTAÇÃO

ISBN 978-85-64574-16-8

www.pearson.com.br/ascencio_campos
O site de apoio do livro oferece: para professores e estudantes, fontes executá-
veis e exercícios resolvidos.
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Ana Fernanda Gomes Ascencio
Edilene Aparecida Veneruchi de Campos

Fundamentos da
dePROGRAMAÇÃO

COMPUTADORES

3a edição

ALGORITMOS, PASCAL, C/C++ (PADRÃO ANSI) E JAVA

Ana Fernanda Gomes Ascencio
Edilene Aparecida Veneruchi de Campos

Fundamentos da
dePROGRAMAÇÃO

COMPUTADORES

3a edição

ALGORITMOS, PASCAL, C/C++ (PADRÃO ANSI) E JAVA

Referência na área, Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, 
PASCAL, C/C++ (padrão ANSI) e JAVA traz em sua nova edição muitas novidades.
Mantendo a estrutura lógica que o consagrou, o livro revisa as classes JAVA e trata 
de vetores e matrizes dinâmicas, bem como aborda o padrão ANSI para as resolu-
ções em C/C++. Além disso, apresenta dois capítulos inéditos: Introdução à progra-
mação orientada a objetos e Desa� os.
Tudo isso somado aos diversos exemplos, problemas e analogias apresentados fa-
zem desta obra ideal para alunos de ciência da computação, engenharia da compu-
tação, sistemas de informação, análise de sistemas e desenvolvimento de sistemas.
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3a edição

9788564574168_Capa_Fundamentos da programacao_Ascencio_Jan2013.indd   1 11/01/2013   12:11:56

fundAMEnTos dA 
ProGrAMAÇão dE 
coMPuTAdorEs 
Algoritmos, Pascal, c/c++ 
e Java, 3a edição
Ana Fernanda Gomes 
Ascencio e Edilene Aparecida 
Veneruchi de Campos

Copyright: 2012
ISBN: 978-85-64574-16-8
480 páginas

A 3a edição de Fundamentos da programação de computado-
res: algoritmos, Pascal, C/C++ e Java chega ao mercado com 
muitas novidades.

Nesta nova obra, os leitores encontrarão: a abordagem de ve-
tores e matrizes dinâmicas; a revisão de classes Java (com 
exemplos para manipulação de texto); três novos capítulos – 
um sobre programação orientada a objetos, outro sobre desa-
fios que estimulam a prática e o desenvolvimento dos alunos 
e um capítulo on-line que aborda a utilização de uma IDE (da 
instalação até a execução de um projeto); a utilização do pa-
drão ANSI para as resoluções em C/C++.

Isso não é tudo: as qualidades que consagraram as edições 
anteriores – a estrutura lógica do texto, a didática simples e 
objetiva e o enfoque prático – continuam presentes neste livro, 
fazendo dele leitura fundamental para alunos de ciência da 
computação, engenharia da computação, sistemas de infor-
mação, análise de sistemas e desenvolvimento de sistemas.

Para professores e estudantes: resolução dos exercícios de cada 
capítulo.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Conceitos básicos; 2. Paradigmas de programa-
ção; 3. Estrutura sequencial; 4. Estrutura condicional; 5. Estrutura de 
repetição; 6. Vetores; 7. Matriz; 8. Sub-rotinas; 9. Manipulando cadeias 
de caracteres; 10. Registros; 11. Arquivos; 12. Introdução à programa-
ção orientada a objetos; 13. Desafios.

ISBN 978-85-346-0595-3
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Herbert Schildt, cujos livros 
sobre C e C++ venderam 
mais de um milhão de 
cópias em todo o mundo, 
revisou e atualizou a melhor 
referência que você pode 
ter sobre C. Não importa 
se você é um programador 
iniciante ou um profissional 
veterano, as respostas a 
todas as suas perguntas 
sobre C podem ser 
encontradas nesta obra.

Para ajudá-lo a encontrar  
os termos rapidamente,  
C completo e total,  
3ª edição está dividido 
em cinco partes, cada 
uma aborda um aspecto 
importante de C.

Parte 1 — Apresenta uma 
discussão detalhada da 
linguagem C, incluindo 
palavras-chaves, tipos de 
dados, operadores, funções, 
ponteiros, E/S, alocação 
dinâmica e muito mais.

Parte 2 — Apresenta 
uma extensão descrição 
das funções de biblioteca 

por categoria. Abrange 
as funções definidas pelo 
padrão ANSI e muitas 
extensões comuns, como 
as chamadas de arquivos 
Unix, gráficos e as funções 
de interface com o sistema 
operacional.

Parte 3 — Mostra como 
aplicar C, concentrando-se em 
algoritmos úteis e aplicações 
interessantes da linguagem C.

Parte 4 — Trata do ambiente 
de desenvolvimento C, 
incluindo eficiência, 
portabilidade, depuração 
e interface com o código 
assembler.

Parte 5 — Desenvolve um 
interpretador C, com vários 
e diversificados exemplos 
que esclarecem cada 
conceito apresentado neste 
livro e que o diferenciam 
de qualquer outra obra de 
referência sobre C.

Neste material você 
descobrirá informações 
preciosas não disponíveis 
em nenhuma outra fonte. Do 
começo ao fim, esta é a obra 
sobre programação C que 
você consultará com mais 
frequência.

Compatível com todos os 
compiladores C e C++, 
incluindo Borland C++ e  
Visual C++. Abrange o 
padrão C ANSI. 
 

O livro que você

deve ter sobre C

Um guia de

referência completa

sobre o padrão C ANSI
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c coMPlETo E ToTAl,
3a edição revista e 
atualizada
Herbert Schildt

Copyright: 1997
ISBN: 978-85-346-0595-3
850 páginas

Esta é a 3a edição do consagrado best-seller C completo e to-
tal. De A a Z, este é o livro sobre programação C que você 
consultará com mais frequência. Compatível com praticamen-
te todos os compiladores C e C++, incluindo as mais recentes 
versões de Borland C++ e Visual C++, também abrange CAN-
SI. O texto é dividido em cinco partes, cada uma abordando 
um aspecto importante da linguagem C.

SUMário: Parte I – A linguagem C; Capítulos: 1. Uma visão geral de C; 
2. Expressões em C; 3. Comando de controle do programa; 4. Matrizes 
e strings; 5. Ponteiros; 6. Funções; 7. Estruturas, uniões, enumerações 
e tipos definidos pelo usuário; 8. E/S pelo console; 9. E/S com arquivo; 
10. O pré-processador de C e comentários; Parte II – A biblioteca C pa-
drão; Capítulos: 11. Linkedição, bibliotecas e arquivos de cabeçalho; 
12. Funções de E/S; 13. Funções de string e de caracteres; 14. Fun-
ções matemáticas; 15. Funções de hora, data e outras relacionadas 
com o sistema; 16. Alocação dinâmica; 17. Funções gráficas e de tex-
to; 18. Funções miscelâneas; Parte III – Algoritmos e aplicações; Capí-
tulos: 19. Ordenação e pesquisa; 20. Filas, pilhas, listas encadeadas e 
árvores binárias; 21. Matrizes esparsas; 22. Análise de expressões e 
avaliação; 23. Solução de problemas de inteligência artificial; 24. Cons-
truindo o esqueleto de um programa Windows 95; Parte IV – Desenvol-
vimento de software usando C; Capítulos: 25. Interfaceamento com 
rotinas em linguagem Assembly; 26. Engenharia de software usando C; 
27. Eficiência, portabilidade e depuração; Parte V – Um interpretador C; 
Capítulo: 28. Interpretadores C; Índice analítico.

ISBN 978-85-7605-934-9
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www.pearson.com.br/deitel
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações em PowerPoint 
e manual de soluções (em inglês); para estudantes: exemplos de códigos em C, 
exercícios de múltipla escolha e apêndices adicionais.

NOVA EDIÇÃO ATUALIZADA

PROGRAMAÇÃO 
PROCEDURAL EM C:

Instruções de controle
Desenvolvimento de 

programas • Funções
Arrays • Ponteiros • Strings
E/S • Arquivos • Estruturas

Uniões • Exercícios ‘Fazendo a 
diferença’ • Manipulação de bits

Enumerações • Estruturas de dados
Programação de jogos • C99

Depuradores GNU gdb 
e Visual C++®

PROGRAMAÇÃO C++ ORIENTADA A OBJETO:
C++ como um ‘C melhor’ • E/S • Classes

Objetos • Sobrecarga • Herança
Polimorfi smo • Templates • Tratamento de exceções

“Os exemplos ampliados aliados ao texto de apoio são os melhores sobre linguagem C que já li. Os melhores 
alunos poderão facilmente pular o material desnecessário, ao passo que aqueles que precisam se esforçar terão 
muita informação para ajudá--los a entender o conteúdo ou, no mínimo, esclarecer suas dúvidas. A execução 
do código dos exemplos fornecidos, especialmente no modo de depuração, em conjunto com a leitura do texto, 
funcionam como um laboratório para que os alunos entendam perfeitamente como a linguagem C funciona.” 
Tom Rethard, University of Texas em Arlington

“Excelente introdução à linguagem C, com diversos exemplos claros. Muitas armadilhas da linguagem são 
claramente identi� cadas e métodos concisos de programação para evitá-las são apresentados.” 
John Benito, Blue Pilot Consulting, Inc., e membro do ISO WG14 – o grupo de trabalho responsável pelo padrão 
da linguagem de programação C

“Este é um dos melhores livros sobre linguagem C no mercado. A técnica em tempo real facilita o aprendizado 
dos fundamentos dessa linguagem de programação. Recomendo bastante este livro como material de ensino e 
também como referência.” 
Xiaolong Li, Indiana State University

Desde a década de 1990, mais de um milhão de alunos e pro� ssionais aprenderam programação e desenvolvimento 
de software com os livros da série “Como programar”, de Deitel®. C: como programar, 6a edição, apresenta três 
paradigmas atuais de programação: procedural em C, orientada a objeto e genérica em C++. O livro é apropriado para 
cursos de programação em C e C++ de níveis introdutório e intermediário.

C: como programar, 6a edição, inclui:

• Novos exercícios “Fazendo a diferença”.

• Novo projeto gráfi co, que organiza e destaca as 
  informações, melhorando a didática do livro.

• Apêndice aprimorado sobre C99, com cada recurso 
  vinculado ao local em que pode ser encontrado no livro.

• Pesquisa e classifi cação com uma introdução ao Big 0.

• Programação de jogos com a biblioteca C Allegro.

• Novos apêndices sobre depuração para Visual C++® 
  2008 e GNU gdb.

• Nova abordagem de programação orientada a objeto 
  em C++.

• Resource Center de programação segura em C.

• Execução dos códigos em Visual C++® 2008 e GNU 
   GCC 4.3.

• Novos exercícios sobre ponteiro de função.

Visite também o site em inglês deste livro:
www.deitel.com/books/chtp6/

Entre em contato com os autores em:
deitel@deitel.com

9788576059349_Deitel_6ED_1a_prova.indd   1 11/03/2013   17:05:30

c
como programar, 6a edição
Paul Deitel e Harvey Deitel

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-934-9
828 páginas

Parte da série mundialmente renomada Como programar, esta 
obra contém a tradicional e diferenciada didática dos autores, 
engloba exercícios, estudos de caso, exemplos e a seção “Fazen-
do a diferença”, a qual estimula os leitores a associar computa-
dores e Internet para encontrar a solução de problemas reais.

C: como programar é o livro definitivo para alunos dos cursos 
de ciência e engenharia da computação, sistemas de informa-
ção e engenharia elétrica, além de ser leitura indispensável 
para profissionais que utilizam a linguagem C.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês). Para estudantes: exemplos de códigos em C, apên-
dices E, F, G, H e I e exercícios autocorrigíveis
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução aos computadores, à Internet e à 
Web; 2. Introdução à programação em C; 3. Desenvolvimento estrutura-
do de programas em C; 4. Controle de programa em C; 5. Funções em 
C; 6. Arrays em C; 7. Ponteiros em C; 8. Caracteres e strings em C; 9. 
Entrada/saída formatada em C; 10. Estruturas, uniões, manipulações 
de bits e enumerações em C; 11. Processamento de arquivo em C; 12. 
Estruturas de dados em C; 13. O pré-processador C; 14. Outros tópicos 
sobre C; 15. C++: como um C melhor – introdução à tecnologia de ob-
jeto; 16. Introdução a classes e objetos; 17. Classes: visão mais deta-
lhada, parte 1; 18. Classes: visão mais detalhada, parte 2; 19. 
Sobrecarga de operadores; 20. Programação orientada a objeto: heran-
ça; 21. Programação orientada a objetos: polimorfismo; 22. Templates; 
23. Entrada e saída com streams; 24. Tratamento de exceções; Apên-
dices: A. Tabelas de precedência de operadores; B. Conjunto de carac-
teres ASCII; C. Sistemas numéricos; D. Programação de jogos: solução 
do Sudoku; Índice.

http://www.pearson.com.br/demana
http://www.pearson.com.br/demana
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A despeito do notável crescimento de novas linguagens de pro-
gramação, a linguagem C continua sendo a preferida por muitos 
profissionais de diversas áreas. Ela é, até hoje, a plataforma-base 
dos serviços de TI do sistema metroviário e das companhias tel-
efônicas, além de ser a “porta de entrada” para o aprendizado de 
diversas outras linguagens.

Em sua segunda edição, totalmente atualizada, com novo pro-
jeto gráfico e reunida em apenas um volume, Treinamento em 
linguagem C demonstra por que essa linguagem continua sen-
do disciplina básica nos cursos de ciência da computação. Além 
disso, os exemplos práticos — que podem ser adaptados para a  
criação de qualquer programa —, as seções de revisão  
e os exercícios ao final de cada capítulo tornam este livro único 
em sua área.

Planejada para ser um curso completo e voltada para alunos que 
cursam linguagem de programação, esta obra é também uma 
leitura valiosa para profissionais da área.

www.pearson.com.br/viviane 
Site de apoio oferece, para professores e estudantes, 
código-fonte dos exemplos do livro.

edição

9788576051916_Treinamento_Viviane_28Dez2012.indd   1 28/12/2012   11:33:56

TrEInAMEnTo EM 
lInGuAGEM c,
2a edição
Victorine Viviane Mizrahi

Copyright: 2008
ISBN: 978-85-7605-191-6
432 páginas

Mesmo com o notável crescimento de novas linguagens de 
programação, a linguagem C continua sendo a preferida por 
muitos profissionais de diversas áreas. Agora em apenas um 
volume e acompanhada do Companion Website, esta 2a edi-
ção de Treinamento em linguagem C foi totalmente atualizada 
e conta com um novo projeto gráfico, seções de revisão e exer-
cícios, além de vários exemplos que podem ser facilmente 
adaptados à criação de qualquer programa. Tudo isso torna a 
obra ainda mais didática e clara na apresentação de seu con-
teúdo: um curso completo de linguagem de programação C.

Código-fonte dos exemplos apresentados no livro.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Conceitos básicos; 2. Operadores; 3. Laços; 4. 
Comando de decisão; 5. Funções; 6. O teclado, o driver ansi.sys e o 
redirecionamento; 7. Matrizes; 8. Novos tipos de dados com struct, 
typedef, union e enum; 9. Ponteiros; 10. Ponteiros avançados e opera-
dores bit-a-bit; 11. Operações com arquivos; Apêndices: A. Iniciando o 
Visual Studio.Net 2003; B. Tabela ASCII; Índice remissivo.

ISBN 978-85-7605-045-2
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Curso completo de 
programação em C++ com 

exercícios didáticos

TreinamenTo
linguagem

em

módulo 12a  e d i ç ã o

TreinamenTo
linguagem

em

módulo 12a  e d i ç ã o

Com o objetivo principal de apresentar a linguagem C++ de maneira 
simples e clara e mostrar como ela pode ser usada para a criação de 
programas profissionais, este livro foi planejado para um curso com-
pleto de programação em linguagem C++. Os exemplos expostos 
podem ser facilmente adaptados para qualquer área de aplicação.

O conteúdo reúne informações necessárias para o aprendizado de 
outras linguagens de programação orientada a objetos, como Visual 
C++, C#, Visual Basic, Builder C++, C++ em Linux e em Java, entre 
outras.

Esta nova edição revisada e atualizada apresenta a evolução da lingua-
gem C++, os avanços no campo da informática e a sofisticação dos 
computadores.

Recomendado para qualquer profissional envolvido com programação 
em linguagem C e C++ e para o ensino de lógica de programação.
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TrEInAMEnTo EM 
lInGuAGEM c++,
2a edição
Victorine Viviane Mizrahi

Módulo I
Copyright: 2006
ISBN: 978-85-7605-045-2
256 páginas

Módulo II
Copyright: 2006
ISBN: 978-85-7605-046-9
336 páginas

A 2a edição de Treinamento em linguagem C++ tem como obje-
tivo mostrar como essa linguagem pode ser usada para a cria-
ção de programas profissionais. Planejado para um curso 
completo de programação em linguagem C++, o livro mostra a 
evolução da linguagem, trazendo diversos exemplos que po-
dem ser facilmente adaptados a qualquer área de aplicação.

SUMárioS
Módulo i – Capítulos: 1. Conceitos básicos; 2. Operadores; 3. Laços; 4. 
Comandos de decisão; 5. Funções; 6. Matrizes; 7. Novos tipos com 
struct, typedef, union e enum; Apêndices: A. Iniciando o Microsoft Visual  
C++ .Net 2003; B. Tabela ASCII; Índice.
Módulo ii – Capítulos: 8. Classes e objetos; 9. Sobrecarga de operado-
res; 10. Herança; 11. Ponteiros; 12. Funções virtuais e amigas; 13. 
Exceções e templates; 14. Operações com arquivos; Apêndices: A. Ini-
ciando o Microsoft Visual C++. Net 2003; B. Tabela ASCII; Índice.

ISBN 978-85-7605-046-9
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Curso completo de 
programação em C++ com 

exercícios didáticos

TreinamenTo
linguagem

em

módulo 22a  e d i ç ã o

TreinamenTo
linguagem

em

módulo 22a  e d i ç ã o

Com o objetivo principal de apresentar a linguagem C++ de maneira 
simples e clara e mostrar como ela pode ser usada para a criação de 
programas profissionais, este livro foi planejado para um curso com-
pleto de programação em linguagem C++. Os exemplos expostos 
podem ser facilmente adaptados para qualquer área de aplicação.

O conteúdo reúne informações necessárias para o aprendizado de 
outras linguagens de programação orientada a objetos, como Visual 
C++, C#, Visual Basic, Builder C++, C++ em Linux e em Java, entre 
outras.

Esta nova edição revisada e atualizada apresenta a evolução da lingua-
gem C++, os avanços no campo da informática e a sofisticação dos 
computadores.

Recomendado para qualquer profissional envolvido com programação 
em linguagem C e C++ e para o ensino de lógica de programação.
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www.pearson.com.br/deitel
Site de apoio com transparências em PowerPoint traduzidas e manual de soluções 
(em inglês) para professor; para o estudante, código-fonte dos exemplos do livro e 
exercícios de múltipla escolha (em inglês).

A melhor e mais respeitada introdução a C++, programação orientada a objetos (POO) e projeto orientado a 
objetos (OOD) com UML™ 2 utilizando o Deitel® Live-Code.

O C++ é uma das mais populares linguagens de programação orientada a objetos. Esta nova edição do livro-texto de 
C++ mais utilizado no mundo baseia-se na introdução a classes e objetos.

C++ como programar oferece uma cobertura abrangente sobre a programação orientada a objetos em C++, incluindo vários estudos de 
caso integrados de grande relevância: a classe GradeBook (capítulos 3 – 7), a classe Time (três seções do Capítulo 9), a classe Employee 
(capítulos 12 – 13) e o opcional OOD/UML™ 2 ATM System (capítulos 1 – 7, 9 e 13).
O dr. Harvey M. Deitel e Paul J. Deitel são os fundadores da Deitel & Associates, Inc., uma organização internacionalmente 
reconhecida de treinamento corporativo e criação de conteúdo especializada em C++, Java™, C, C#, Visual Basic® .NET, Visual 
C++® .NET, XML, Python, Perl, Internet, Web e tecnologias de objeto. Os Deitel são autores de muitos livros-texto sobre linguagem 
de programação, líderes de vendas internacionalmente, entre eles Java como programar, 6 ed., Sistemas operacionais, 3 ed., Internet & 
World Wide Web como programar, 3 ed. e C How to Program, 4 ed.
Contato com os autores: deitel@deitel.com 
Para informações sobre a série de treinamentos corporativos em DEITEL® DIVE INTO™ SERIES, oferecido em todo o mundo, e 
para assinar o boletim de correio eletrônico DEITEL® BUZZ ON-LINE, visite: www.deitel.com

9788576050568_Capa_Deitel_Nov2012.indd   1 12/12/2012   08:23:06

c++
como programar, 5a edição
Harvey M. Deitel e Paul J. 
Deitel

Copyright: 2006
ISBN: 978-85-7605-056-8
1.216 páginas

Completamente atualizada e adaptada em conformidade com o 
padrão ANSI/ISO C++, esta obra inclui tópicos como classe 
string, programação Web e Standard Template Library. Além da 
inclusão de novo conteúdo, foi feita uma completa reestruturação, 
a fim de facilitar a apresentação dos temas e sua compreensão.

Para professores: manual do professor (em inglês) e apresentações 
em PowerPoint. Para estudantes: código-fonte de exercícios progra-
mas (em inglês) e exercícios de múltipla escolha (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução aos computadores, à Internet e 
World Wide Web; 2. Introdução à programação em C++; 3. Introdução a 
classes e objetos; 4. Instruções de controle: parte 1; 5. Instruções de 
controle: parte 2; 6. Funções e uma introdução à recursão; 7. Arrays e 
vetores; 8. Ponteiros e strings baseadas em ponteiro; 9. Classes: um 
exame mais profundo, parte 1; 10. Classes: um exame mais profundo, 
parte 2; 11. Sobrecarga de operadores: objetos string e array; 12. Pro-
gramação orientada a objetos: herança; 13. Programação orientada a 
objetos: polimorfismo; 14. Templates; 15. Entrada/saída de fluxo; 16. 
Tratamento de exceções; 17. Processamento de arquivo; 18. Classe 
string e processamento de fluxo de string; 19. Programação Web; 20. 
Pesquisa e classificação; 21. Estruturas de dados; 22. Bits, caracteres, 
strings C e structs; 23. Standard Template Library (STL); 24. Outros 
tópicos; Apêndices: A. Tabela de precedência e associatividade de ope-
radores; B. Conjunto de caracteres ASCII; C. Tipos fundamentais; D. 
Sistemas de numeração; E. Tópicos sobre o código C legado; F. Pré-pro-
cessador; G. Código para o estudo de caso do ATM; H. UML 2: tipos de 
diagrama adicionais; I: Recursos sobre C++ na Internet e na Web; J: 
Introdução à XHTML; K. Caracteres especiais de XHTML; L. Utilizando o 
Depurador do Visual Studio®.NET; M. Utilizando o Depurador GNU™ 
C++ Debugger; Bibliografia; Índice remissivo.
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C# Multimedia Cyber Classroom

reúne vários recursos para ensino e aprendizado de C#, incluindo os exemplos de código-fonte
do livro e mais 10 apêndices no CD, os sites Web dos autores ( , e

), um CD interativo que pode ser adquirido opcionalmente ( ),
contendo links, soluções para parte dos exercícios do livro e análises dos exemplos de código do livro em áudios e acesso
por e-mail aos autores, no endereço

www.deitel.com www.prenhall.com/deitel
www.InformIT.com/deitel

deitel@deitel.com

Introdução ao .NET / IDE / Depurador

Web Services / ASP .NET

Estruturas de Controle / Métodos / Propriedades

Classes / Abstração de Dados

POO / Herança / Polimorfismo

Arrays / Estruturas de Dados / Coleções

Banco de Dados / ADO .NET / SQL

Assemblies / Espaços de Nome / Exceções

A introdução autorizada Live-Code da Deitel para programação em
C# para Windows , .NET, Internet e World Wide Web

TMTM

®

Os consagrados autores explicam detalhadamente, neste livro, como usar a linguagem de programação C# – a principal
linguagem na iniciativa .NET da Microsoft – para programação de propósito geral e para desenvolver aplicativos
multicamadas, cliente-servidor, com uso intensivo de banco de dados, baseados na Internet e na Web.

O Doutor e são os fundadores da , a organização de
treinamento e criação de conteúdo corporativo reconhecida internacionalmente, especializada em tecnologias C#, Visual
Basic .NET, Visual C++ .NET, C++, C, XML, Python, Perl, Internet, Web, dispositivos de comunicação móvel,
e-business e objetos.

Harvey M. Deitel Paul J. Deitel Deitel & Associates, Inc.

® ®

Neste livro, os Deitel e seus colegas , , e explicam o que
você precisa saber para construir aplicativos .NET completos com base na Web, incluindo:

Jeff Listfield  Tem R. Nieto  Cheryl Yaeger Marina Zlatkina

GUI / Formulários / Controles / Eventos / Delegados

XML / XSLT /  DOM / VoiceXML

Múltiplas Linhas de Execução / Redes Cliente-Servidor

Arquivos / Fluxos / Strings / Expressões Regulares

Sobrecarga de Operadores / Integração ao COM

Multimídia / Recursos Gráficos / GDI+

Manipulação de Bits e de Caractere / Unicode

TM TM TM

®

Este livro contém amplos recursos pedagógicos:

Boas práticas
de programação

Erros de
programação
comuns

Dicas de
teste e
depuração

Observações de
aparência e
comportamento

Dicas de
portabilidade

Dicas de
desempenho

Observações
de engenharia
de software

Centenas de programas Live-Code , com  telas capturadas que mostram os resultados gerados pelos programas.

Recursos da Internet e da World Wide Web para estimular mais pesquisas.

Centenas de dicas, práticas recomendadas e advertências – todas indicadas com ícones:
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c#
como programar
H. M. Deitel, P. J. Deitel, J. 
Listfield, T. R. Nieto, C. Yaeger 
e M. Zlatkina

Copyright: 2003
ISBN: 978-85-346-1459-7
1.200 páginas

Esta edição incorpora avanços em tecnologias de sistemas 
operacionais e possui todas as características que a tornam 
tão eficaz. Além disso, ao longo do livro, os autores fornecem 
aproximadamente 500 dicas e técnicas para escrever códigos 
claros e elegantes, evitando erros e melhorando o desempe-
nho e o uso.

SUMário: Capítulos: 1. Introdução aos computadores, à Internet, à 
Web e ao C#; 2. Introdução ao IDE do Visual Studio; 3. Introdução à 
programação em C#; 4. Estruturas de controle: parte 1; 5. Estruturas 
de controle: parte 2; 6. Métodos; 7. Arrays; 8. Programação baseada 
em objetos; 9. Programação orientada a objetos: herança; 10. Progra-
mação orientada a objetos: polimorfismo; 11. Tratamento de exceções; 
12. Conceitos de interface com o usuário gráfica: parte 1; 13. Concei-
tos de interface com o usuário gráfica: parte 2; 14. Múltiplas linhas de 
execução (Multithreading); 15. Strings, caracteres e expressões regula-
res; 16. Elementos gráficos e multimídia; 17. Arquivos e fluxos; 18. 
XML (Extensible Markup Language); 19. Bancos de dados, SQL e ADO.
NET; 20. ASP.NET, formulários Web e controles Web; 21. ASP.NET e ser-
viços da Web; 22. Redes: soquetes e datagramas baseados em fluxos; 
23. Estruturas de dados e coleções; 24. Acessibilidade; Apêndices: A. 
Tabela de precedência de operadores; B. Sistemas de numeração (no 
CD); C. Oportunidades de carreira (no CD); D. Depurador do Visual Stu-
dio .NET; E. Gerando documentação no Visual Studio (no CD); F. Geran-
do documentação no Visual Studio (no CD); G. Unicode® (no CD); H. 
Integração COM (no CD); I. Introdução à HyperText Markup Language 4: 
parte 1; J. Introdução à HyperText Markup Language 4: parte 2; K. Intro-
dução ao XHTML: parte 1; L. Introdução ao XHTML: parte 2; M. Carac-
teres especiais do HTML/XHTML; N. Cores no HTML/XHTML; O. 
Manipulação de bits (no CD); P. Cristal reports for visual studio .Net; 
Índice.

JAVA
como programar, 10a edição
Paul Deitel e Harvey Deitel 

lAnÇAMEnTo

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual de soluções (em inglês), 
banco de exercícios (em inglês) e laboratório de atividades (em inglês). Para estudan-
tes: capítulos complementares (do 26 ao 34), apêndices (do F ao N) e exercícios adi-
cionais de múltipla escolha. 
sv.pearson.com.brCopyright: 2016

ISBN: 978-85-430-0479-2 
1.120 páginas (est.)
Previsão de lançamento: primeiro semestre

Principal referência em programação em Java, esta 10ª edição passa a explo-
rar o Java Standard Edition 7 e 8, oferecendo uma ampla revisão do seu as-
pecto gráfico (Swing GUI, Java 2D, JavaFX e JavaFX GUI). Conta também com 
novos exemplos e aplicações de situações cotidianas explicadas passo a 
passo e com a exploração da classe Swing Worker, usada para criar interfa-
ces de usuários de diferentes segmentos. 

Ideal para profissionais da área, esta obra atende perfeitamente à necessidade 
de alunos dos cursos de graduação de ciência da computação, engenharia de com-
putação, sistemas de informação e análise e desenvolvimento de sistemas que 
cursam as disciplinas associadas ao universo Java.

SUMário: Capítulos: 1. Introdução aos computadores, à Internet e ao Java; 2. Introdução aos aplicativos Java, Input/Output e operações; 3. Instru-
ções de controle: parte 1 – Operadores de atribuição, ++ e –; 4. Instruções de controle: parte 2 – operadores lógicos; 5. Métodos; 6. Arrays e Ar-
rayLists; 7. Introdução a classes e objetos; 8. Classes e objetos: uma visão mais aprofundada; 9. Programação orientada a objetos: herança; 10. 
Programação orientada a objetos: polimorfismo e interfaces; 11. Tratamento de exceções: uma visão mais aprofundada; 12. Componentes GUI: parte 
1; 13. Imagens gráficas e Java 2D; 14. Strings, caracteres e expressões regulares; 15. Arquivos, fluxos e serialização de objetos; 16. Coleções ge-
néricas; 17. Java SE Lambdas e Streams; 18. Recursão; 19. Pesquisa, classificação e Big O; 20. Classes e métodos genéricos; 21. Estruturas de 
dados genéricas personalizadas; 22. Componentes GUI: parte 2; 23. Simultaneidade; 24. Acesso a bancos de dados com o JDBC; 25. JavaFX GUI: 
parte 1; Capítulos on-line: 26. JavaFX GUI: parte 2 (PSR-Per Software Release); 27. JavaFX Gráficos e multimídia (PSR-Per Software Release); 28. 
Redes; 29. Java Persistence Architecture (JPA); 30. Aplicativos Web JavaServer: parte 1; 31. Aplicativos Web JavaServer: parte 2; 32. REST-Based 
Web Services; 33. Estudo de caso ATM: parte 1 – Projeto orientado a objetos com o UML; 34. Estudo de caso ATM: parte 2 – Implementando um 
projeto orientado a objetos; Apêndices: A. Tabela de precedência de operadores; B. Conjunto de caracteres ASCII; C. Palavras-chave e palavras reser-
vadas; D. Tipos primitivos; E. Utilizando o depurador; Apêndices on-line: F. Usando a documentação da Java API; G. Criando documentação com java-
doc; H. Unicode; I. Saída formatada; J. Sistemas numéricos; K. Manipulação de bits; L. Pausa marcada e declarações contínuas; M. UML 2: tipos de 
diagramas adicionais; N. Padrões de projeto.

http://www.pearson.com.br/hibbeler
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O site de apoio oferece: para professores, manual de soluções (em 
inglês) e apresentações em PowerPoint; para estudantes, exemplos 
de projetos, o programa BlueJ 2.2.1 (com tutorial em inglês) e o Java 
Development Kit 1.5.0.
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A programação orientada a objetos — especialmente utilizando Java — é 
essencial para a formação de um bom programador e exige a superação de 
dois desafios: a compreensão dos conceitos fundamentais e o domínio da 
mecânica de escrever e executar um programa. Este livro utiliza o ambiente 
de desenvolvimento BlueJ para transmitir esse conhecimento de maneira 
prática e eficaz, tendo como foco principal a orientação a objetos sob uma 
perspectiva de engenharia de software.

Com uma abordagem didática baseada na apresentação e no aprofunda-
mento contínuo dos conceitos, Programação orientada a objetos com Java 
permite a transição natural para a prática da programação com o uso do 
ambiente BlueJ e de uma grande variedade de exercícios, projetos e exem-
plos de aplicação. Assim, ao mesmo tempo em que apresenta os conceitos 
fundamentais aos programadores iniciantes e conduz seu avanço para a 
programação avançada, torna-se também um guia seguro para programa-
dores mais avançados que querem migrar para a orientação a objetos.

Atualizado para refletir os últimos avanços da plataforma Java e cobrindo 
mais profundamente as interfaces gráficas com o usuário (GUIs), esta obra 
é indicada como livro-texto e material de estudo complementar para estu-
dantes de graduação e pós-graduação em ciência da computação e enge-
nharia da computação.

9788576051879_Barnes_4a_prova.indd   1 24/04/2012   08:26:13

ProGrAMAÇão 
orIEnTAdA A oBJETos 
coM JAVA
uma introdução prática 
usando o BlueJ, 4a edição
David J. Barnes e Michael 
Kölling

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-187-9
480 páginas

Com abordagem didática baseada na apresentação e no apro-
fundamento contínuo dos conceitos, linguagem acessível e 
uma vasta gama de exercícios, esta 4a edição traz atualiza-
ções importantes para professores e alunos, sendo a principal 
delas um capítulo inteiro dedicado à construção de interfaces 
gráficas visuais.

Além disso, o livro traz ainda o BlueJ, uma ferramenta útil, ino-
vadora e que o torna diferente de tudo o que há no mercado. 

Atualizado para refletir os últimos avanços da plataforma Java 
e cobrindo mais profundamente as interfaces gráficas com o 
usuário (GUIs), a obra é indicada para alunos dos cursos de 
computação, engenharia da computação e engenharia elétrica, 
nos níveis de graduação e pós-graduação.

Para professores: manual de soluções (em inglês) e apresentações 
em PowerPoint. Para estudantes: exemplos de projetos, BlueJ 2.2.1 
(com tutorial em inglês) e Java Development Kit 1.5.0.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Fundamentos da orientação a objetos; Capítulos: 1. 
Objetos e classes; 2. Entendendo as definições de classe; 3. Interação 
entre objetos; 4. Agrupando objetos; 5. Comportamento mais sofistica-
do; 6. Objetos bem-comportados; 7. Design de classes; Parte II – Estru-
turas de aplicação; Capítulos: 8. Aperfeiçoando estruturas com o uso 
da herança; 9. Mais sobre herança; 10. Técnicas de abstração adicio-
nais; 11. Criando interfaces gráficas do usuário; 12. Tratando erros; 
13. Design de aplicações; 14. Um estudo de caso; Apêndices.
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“Como mostra este livro, os sistemas Linux são funcionais, seguros e confiáveis. 
Graças ao esforço contínuo de seus milhares de desenvolvedores, o Linux está mais 
pronto do que nunca para ser colocado nas linhas de frente de seus milhares de 
usuários do mundo real. Os autores deste livro conhecem bem o terreno e estou feliz 
por deixá-lo em suas mãos capazes.”

Linus Torvalds

Desde 2001, o Manual completo do Linux: guia do administrador é considerado a 
fonte de informações definitiva para todo administrador de sistemas Linux que deseje 
solucionar seus problemas técnicos, do modo mais eficiente possível, e maximizar o 
desempenho e a confiança do sistema de produção que administra. Nesta segunda 
edição, os autores apresentam uma atualização completa desse clássico guia, 
abrangendo as mais importantes distribuições do Linux disponíveis no mercado e as 
mais poderosas ferramentas administrativas.

Nemeth, Snyder e Hein apresentam detalhadamente as melhores práticas de 
cada faceta da administração de sistema, incluindo: gerenciamento de segurança, 
projeto e administração de redes, hospedagem Web, gerenciamento de configuração 
de software, análise de desempenho, interoperabilidade Windows e muito mais. As 
novas seções, abordando tópicos mais complexos, como DNS, LDAP, segurança e 
gerenciamento de organizações de serviços de TI, serão especialmente úteis para os 
administradores de sistema.

Esta edição do Manual completo do Linux: guia do administrador aborda as principais 
distribuições do Linux disponíveis no mercado atualmente:

Compartilhando seus conhecimentos teóricos e suas experiências práticas vividas 
diariamente, os autores apresentam neste livro a essência da funcionalidade dos sistemas 
Linux no mundo real, e não apenas em ambientes ideais. Explicam, em detalhes, tarefas 
complexas e as ilustram com exemplos obtidos em seus próprios testes.

Red Hat® Enterprise Linux® FedoraTM Core SUSE® Linux Enterprise

Debian® GNU/Linux Ubuntu® Linux

  MANUAL COMPLETO DO

LINUX
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EVI NEMETH / GARTH SNYDER / TRENT R. HEIN
Com Lynda McGinley, Ben Whaley, Adam Boggs,

Jeffrey S. Haemer, Tobi Oetiker, Fritz Zaucker, Scott Seidel,
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MAnuAl coMPlETo 
do lInux
Guia do administrador,  
2a edição
Evi Nemeth, Gary Snyder e 
Trent R. Hein

Copyright: 2007
ISBN: 978-85-7605-112-1
704 páginas

Desde 2001, este livro é considerado a fonte de informações 
definitiva para todo administrador de sistemas Linux® que de-
seja solucionar seus problemas técnicos do modo mais efi-
ciente possível. Nesta 2a edição, os autores apresentam uma 
atualização completa deste guia clássico, abrangendo as mais 
importantes distribuições do Linux disponíveis no mercado e 
as mais poderosas ferramentas administrativas.

SUMário: Capítulos: 1. Por onde começar; 2. Inicialização e desliga-
mento; 3. Poderes da conta root; 4. Controlando processos; 5. O siste-
ma de arquivos; 6. Adicionando novos usuários; 7. Adicionando um 
disco; 8. Processos periódicos; 9. Backups; 10. Syslog e arquivos de 
log; 11. Gerenciamento de software e configuração; 12. Redes TCP/IP; 
13. Roteamento; 14. Hardware de rede; 15. DNS: O Domain Name 
System; 16. O sistema de arquivos de rede; 17. Compartilhando arqui-
vos de sistema; 18. E-mail; 19. Gerenciamento e depuração de redes; 
20. Segurança; 21. Hospedagem Web e servidores Internet; 22. O X 
Windows System; 23. Impressão; 24. Manutenção e ambiente; 25. 
Análise de desempenho; 26. Cooperando com o Windows; 27. Disposi-
tivos seriais; 28. Drivers e o kernel; 29. Daemons; 30. Gerenciamento, 
diretivas e política; Índice.

Não restam dúvidas: esta edição revista do já consagrado é o guia definitivo de Java para

programadores profissionais.

Completamente atualizado de acordo com a nova plataforma Java SE 6, este livro aborda os principais

aspectos da linguagem e da biblioteca por meio de exemplos já bastante testados e usados na prática.

Inclusive, os programas de exemplo foram cuidadosamente preparados para serem fáceis de entender e úteis

no dia a dia, de modo que o leitor possa tê-los como um excelente ponto de partida para a criação de seu

próprio código.

Outro ponto importante: este volume ajuda o profissional da área a fazer a transição para a plataforma Java

SE 6 de maneira bastante tranquila. Os autores enfocam conceitos fundamentais da linguagem Java e os

princípios básicos da programação da interface com o usuário. Isso é possível porque traz uma

abordagem detalhada de:

Core Java

Core Java

TM

TM

Sobre os autores

Cay S. Horstmann

Gary Cornell

é professor de ciência da computação da San Jose State University; além disso, ministra,

com frequência, palestras em conferências da área.

escreve e leciona para programadores profissionais há mais de 20 anos e é cofundador da

Apress. Autor de diversos best-sellers sobre computadores, chegou a ganhar o prêmio Readers Choice

da .Visual Basic Magazine
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Reflexão e proxies

Interfaces e classes internas

Design da interface gráfica (UI) com o usuário
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corE JAVA
Volume 1 – fundamentos, 
8a edição
Cay S. Horstmann e Gary 
Cornell

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-357-6
400 páginas

Core Java é um guia prático essencial para qualquer programa-
dor dominar a linguagem Java. Revisada e atualizada para a 
nova plataforma Java SE 6, esta edição explica ao leitor as 
novidades dessa versão e o auxilia a fazer a transição para ela.

A obra oferece uma grande quantidade de códigos de exemplo 
demonstrando diversos recursos de linguagem e biblioteca. Os 
programas de exemplo intencionalmente simples abordam os prin-
cipais pontos e, em grande parte, apresentam situações reais.

Para que o leitor aprenda todos os recursos avançados que o 
Java coloca à disposição, os autores explicam detalhadamen-
te tópicos como programação orientada a objetos, reflexão e 
proxies, interfaces e classes internas, modelo de ouvinte de 
eventos, tratamento de exceções, programação genérica, es-
trutura de coleções e concurrency, entre outros.

SUMário: Capítulos: 1. Uma introdução ao Java; 2. O ambiente de 
programação Java; 3. Estruturas de programação fundamentais no 
Java; 4. Objetos e classes; 5. Herança; 6. Interfaces e classes inter-
nas; 7. Programação gráfica; 8. Tratamento de evento; 9. Componentes 
da interface do usuário com o Swing; 10. Implantando aplicativos e 
applets; 11. Exceções, registro em log, assertivas e depuração; 12. 
Programação genérica; 13. Coleções; 14. Multithreading; Apêndice.
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O site de apoio oferece para professores, manual de soluções (em inglês) e 
apresentações em PowerPoint; para estudantes, código-fonte para os programas em 
Java (em inglês), biogra� as, curiosidades, leitura recomendada e recursos da Web.
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SistemasSistemasSistemas
operacionaisoperacionaisoperacionais

3a edição

DEITEL DEITEL CHOFFNES

SistemasSistemasSistemas
operacionaisoperacionaisoperacionais

3a edição

Este livro apresenta os conceitos fundamentais de sistemas operacionais e um estudo abrangente 
do que há de mais atual nesta área, resultado de 50 anos de pesquisa sobre sistemas operacionais 
e estudos de caso aprofundados dos dois sistemas operacionais mais utilizados hoje — o Linux e o 
Windows XP.

Sistemas operacionais 3a edição é uma obra única, devido a seu foco em tecnologias e questões atu-
ais da área de sistemas operacionais. Seu conteúdo atende aos requisitos de todos os cursos de sis-
temas operacionais, completando a abordagem básica com capítulos sobre multiprocessamento, 
redes, sistemas distribuídos, desempenho e segurança. Recursos como perguntas e respostas de 
revisão e mais de 300 figuras ilustrativas, incluindo exemplos de código em Java, conferem à obra 
um caráter didático exclusivo. 

Alguns dos tópicos abordados:

•  Introdução aos sistemas operacionais, conceitos de hardware e software e seu impacto sobre 
o projeto de sistemas operacionais.

•  Conceitos de processos, threads, interrupções, execução assíncrona concorrente, programa-
ção concorrente, deadlocks, adiamento indefinido e escalonamento de processadores.

•  Organização e gerenciamento de memória real e virtual.

•  Memória secundária, arquivos e bancos de dados com otimização de desempenho de disco, 
incluindo RAID.

•  Projeto e desempenho de processadores e gerenciamento de multiprocessador.

•  Introdução aos sistemas em rede, sistemas distribuídos e serviços web, além de segurança.

•  Estudo aprofundado sobre os sistemas operacionais Linux e Windows XP.

Voltado  para engenharia e ciência da computação, é um livro imperdível para quem deseja conhe-
cer em profundidade a história, os conceitos e os últimos avanços na área de sistemas operacionais.
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sIsTEMAs 
oPErAcIonAIs,
3a edição
Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel 
e David R. Choffnes

Copyright: 2005
ISBN: 978-85-7605-011-7
752 páginas

Este livro apresenta um abrangente tutorial contendo desde 
uma introdução aos sistemas operacionais (incluindo siste-
mas distribuídos), conceitos de hardware e software até um 
estudo dos principais componentes dos dois sistemas ope-
racionais mais importantes hoje existentes – o Linux e o  
Windows XP.

Para professores: manual de soluções (em inglês) e apresentações 
em PowerPoint. Para estudantes: código-fonte para os programas em 
Java (em inglês), exercícios autocorrigíveis (em inglês) e adendos.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução aos sistemas operacionais; 2. Con-
ceitos de hardware e software; 3. Conceito de processos; 4. Conceitos 
de thread; 5. Execução assíncrona concorrente; 6. Programação con-
corrente; 7. Deadlock e adiamento indefinido; 8. Escalonamento de 
processador; 9. Organização e gerenciamento da memória real; 10. 
Organização da memória virtual; 11. Gerenciamento de memória virtual; 
12. Armazenamento secundário, arquivos e bancos de dados; 13. Sis-
temas de arquivos e de bancos de dados; 14. Desempenho, processa-
dores e gerenciamento de multiprocessador; 15. Gerenciamento de 
multiprocessador; 16. Computação em rede e distribuída; 17. Introdu-
ção a sistemas distribuídos; 18. Sistemas distribuídos e serviços Web; 
19. Segurança; 20. Estudos de casos de sistemas operacionais; 21. 
Estudo de caso: Windows XP; Glossário; Índice.

sIsTEMAs oPErAcIonAIs ModErnos, 
4a edição
Andrew S. Tanenbaum e Herbert Bos

lAnÇAMEnTo

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de soluções (em inglês).
sv.pearson.com.br

Copyright: 2016
ISBN: 978-85-430-0567-6
864 páginas (est.)

A 4a edição de Sistemas operacionais modernos foi extensamente revisada e 
atualizada para incorporar os últimos desenvolvimentos em tecnologias de 
sistemas operacionais. Além de tratar do sistema UNIX, o livro traz como no-
vidade a abordagem do Windows 8 e 8.1, assim como um foco maior em 
Linux e a introdução da plataforma Android. 

Com uma estrutura objetiva que introduz os principais conceitos da área 
logo no início do livro, o que torna o aprendizado mais eficaz, o autor desta-
ca detalhes práticos e conceitos como ameaças, segurança, gerenciamento 
de memória, sistema de arquivos, I/O, design de interface, multimídia, entre 
outros temas que todo profissional da área precisa dominar. Por tamanha 
abrangência, é indicado para cursos de ciência e engenharia da computa-
ção e engenharia elétrica para disciplinas introdutórias sobre sistemas 
operacionais.

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. Processos e threads; 3. Gerenciamento de memória; 4. Sistemas de arquivos; 5. Entrada/saída; 6. Impasses; 
7. Virtualização e a nuvem; 8. Múltiplos sistemas de processamento; 9. Segurança; 10. Estudo de caso 1: UNIX, Linux e Android; 11. Estudo de caso 
2: Windows 8; 12. Design de sistema operacional; 13. Lista de leituras e referências.
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SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

2a edição

Nesta segunda edição, melhorada e atualizada, Tanenbaum e Van Steen 
apresentam os detalhes de funcionamento dos sistemas distribuídos, bem 
como as tecnologias subjacentes.
Ao separar princípios de paradigmas, os autores mostram como os 
princípios se relacionam uns com os outros, discutindo quatro classes 
diferentes de sistemas distribuídos, o que permite uma percepção ainda 
mais abrangente do conteúdo apresentado. 

Entre as novidades estão: 

•  novo capítulo sobre arquiteturas em sistemas distribuídos, abran-
gendo arquiteturas de sistemas, arquiteturas de so� ware e sistemas 
auto-gerenciadores;

•  expansão do tratamento de sistemas peer-to-peer, englobando 
técnicas básicas e aplicações;

•  novo material sobre computação em grade e serviços Web;

•  novo material sobre virtualização e seu papel em sistemas distribuídos;

•  extensão do tratamento da sincronização distribuída de relógios, 
incluindo material sobre sistemas baseados em GPS;

•  novos exemplos e estudos de caso para explicar os princípios de 
sistemas distribuídos;

•  capítulos atualizados sobre paradigmas para sistemas distribuídos.

Com apresentação clara, concisa e atraente e cobertura equilibrada 
e sistemática de princípios, conceitos avançados e tecnologias de 
sistemas distribuídos, é obra de referência tanto para professores quanto 
para alunos e pro� ssionais da área.

9788576051428_Tanenbaum_3a_prova.indd   1 15/03/2012   13:39:34

sIsTEMAs dIsTrIBuídos
Princípios e paradigmas, 
2a edição
Andrew S. Tanenbaum e 
Maarten Van Steen

Copyright: 2008
ISBN: 978-85-7605-142-8
416 páginas

Nesta 2a
 edição, melhorada e atualizada, Tanenbaum e Van Steen 

apresentam os detalhes de funcionamento de sistemas distri-
buídos, bem como as tecnologias subjacentes. Entre as novida-
des estão um novo capítulo sobre arquiteturas em sistemas 
distribuídos, arquiteturas de software e sistemas autogerencia-
dores e novos exemplos e estudos de caso. Com apresentação 
clara, concisa e atraente, além da cobertura equilibrada e sis-
temática de princípios, conceitos avançados e tecnologias de 
sistemas distribuídos, é obra de referência para professores, 
estudantes e profissionais da área.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. Arquiteturas; 3. Processos; 4. 
Comunicação; 5. Nomeação; 6. Sincronização; 7. Consistência e replica-
ção; 8. Tolerância a falhas; 9. Segurança; 10. Sistemas distribuídos ba-
seados em objetos; 11. Sistemas de arquivos distribuídos; 12. Sistemas 
distribuídos baseados na Web; 13. Sistemas distribuídos baseados em 
coordenação; 14. Sugestões de leitura adicional; Bibliografia; Índice.

EnGEnHArIA dE 
sofTwArE, 
9a edição
Ian Sommerville

orGAnIZAÇão 
EsTruTurAdA dE 
coMPuTAdorEs, 
6a edição
Andrew S. Tanenbaum e Todd 
Austin

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7936-103-1
544 páginas Copyright: 2014

ISBN: 978-85-8143-539-8
624 páginas

Referência mundial no assunto, esta edição foi reestruturada 
visando atender inteiramente às necessidades dos alunos e 
professores. A obra conta agora com novos capítulos que foca-
lizam o desenvolvimento ágil de software e os sistemas embar-
cados, mantendo a clareza de conteúdo e a didática dinâmica 
que a consagraram.

Excelente guia para as mais diversas aplicações independen-
temente das ferramentas ou processos de software disponí-
veis ou propostos, este livro é bibliografia indispensável para 
estudantes de ciência da computação, engenharia da compu-
tação e sistema de informação.

Para professores: apresentações em PowerPoint, sugestões de 
como usar o livro em sala de aula (em inglês), banco de exercícios 
(em inglês) e manual de soluções (em inglês). Para estudantes: es-
tudos de caso e quatro capítulos adicionais.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Introdução à engenharia de software; Capítulos: 1. 
Introdução; 2. Processos de software; 3. Desenvolvimento ágil de  
software; 4. Engenharia de requisitos; 5. Modelagem de sistemas; 6. 
Projeto de arquitetura; 7. Projeto e implementação; 8. Testes de softwa-
re; 9. Evolução de software; Parte II – Confiança e proteção; Capítulos: 
10. Sistemas sociotécnicos; 11. Confiança e proteção; 12. Especifica-
ção de confiança e proteção; 13. Engenharia de confiança; 14. Enge-
nharia de proteção; 15. Garantia de confiança e proteção; Parte III 
– Engenharia de software avançada; Capítulos: 16. Reúso de software; 
17. Engenharia de software baseada em componentes; 18. Engenharia 
de software distribuído; 19. Arquitetura orientada a serviços; 20. Softwa-
re embutido; 21. Engenharia de software orientada a aspectos; Parte IV 
– Gerenciamento de software; Capítulos: 22. Gerenciamento de proje-
tos; 23. Planejamento de projeto; 24. Gerenciamento de qualidade; 25. 
Gerenciamento de configurações; 26. Melhoria de processos.

A 6a edição de Organização estruturada de computadores che-
ga ao Brasil trazendo todas as características que edificaram 
o renome de Andrew S. Tanenbaum nas mais prestigiadas uni-
versidades do mundo, bem como a excepcional coautoria de 
Todd Austin –  competente especialista com experiência tanto 
no mercado como na academia.

Graças a essa parceria, o conteúdo da obra foi completamente 
revisto e atualizado. Assim, por meio de sua já célebre aborda-
gem didática, o livro apresenta as mais recentes terminolo-
gias, tecnologias e tendências da área, bem com novos 
exemplos e discussões sobre x86 e microcontroladores AVR. 
Além disso, a arquitetura ARM é profundamente abordada em 
um novo e exclusivo apêndice.

Tudo isso, somado a uma estrutura inteiramente compatível 
com as ementas universitárias e uma sala virtual repleta de 
materiais, faz de Organização estruturada de computadores o 
livro mais moderno sobre o assunto, tornando-o fundamental 
para os cursos de ciências e engenharia da computação, siste-
mas de informação e análise e desenvolvimento de sistemas. 

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês). Para estudantes: download de aplicativos (Assem-
bler e Tracer), simulador gráfico para aplicações do Capítulo 4 e su-
gestões de leitura para aprofundamento.
sv.pearson.com.br

SUMário: Prefácio; Capítulos: 1. Introdução; 2. Organização de sistemas 
de computadores; 3. O nível lógico digital; 4. O nível de microarquitetura; 
5. O nível de arquitetura do conjunto de instrução; 6. O sistema operacio-
nal; 7. O nível de linguagem de montagem; 8. Arquiteturas de computado-
res paralelos; 9. Bibliografia; Apêndices: A. Números binários; B. Números 
de ponto flutuante; C. Programação em linguagem de montagem; Índice. 
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www.pearson.com.br/aho
Site de apoio com fonte do Apêndice A e galeria de imagens para professores. 
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Alfred V. Aho      Monica S. Lam      Ravi Sethi     Jeffrey D. UllmanAlfred V. Aho      Monica S. Lam      Ravi Sethi     Jeffrey D. Ullman
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esde a publicação da primeira edição deste livro, 
em 1986, o mundo das linguagens de programação 
mudou significativamente. Hoje, as arquiteturas de 
computador oferecem diversos recursos dos quais 
o projetista de compilador pode tirar proveito, bem 

como novos problemas de compilação. 

É desse novo cenário que trata esta obra. Conhecido no mundo 
todo como o “livro do dragão”, Compiladores está completamente 
revisado e atualizado, apresentando as últimas novidades na área 
para professores, estudantes e pesquisadores.

Com uma abordagem completa do projeto de compiladores, o livro 
mantém a estrutura prática e didática que a tornou referência absoluta 
e enfatiza a aplicação da tecnologia de compiladores para uma ampla 
gama de problemas no projeto e desenvolvimento de software.

Dentre as principais novidades desta segunda edição, destacam-
se quatro novos capítulos que tratam de ambientes de execução, 
paralelismo de instrução, otimização de paralelismos e localidade e 
análise interprocedimental. Destaca-se também um site de apoio.

Recomendado como livro-texto nos cursos de ciência da computação 
e engenharia da computação, Compiladores é também leitura 
obrigatória para profissionais que querem se diferenciar no mercado.

9788588639249_Capa_Aho_1a_prova.indd   1 07/12/2012   13:23:32

coMPIlAdorEs
Princípios, técnicas e 
ferramentas, 2a edição
Alfred V. Aho, Monica S. Lam, 
Ravi Sethi e Jeffrey D. Ullman

Copyright: 2008
ISBN: 978-85-88639-24-9
684 páginas

Compiladores é recomendado como bibliografia básica na 
maioria dos cursos de ciência da computação do país. Nesta 
edição, todos os capítulos foram revisados a fim de refletir os 
avanços em engenharia de software, linguagens de programa-
ção e arquitetura de computadores. Entre os novos temas 
abordados estão a compilação em Java, a análise procedural 
e uma abordagem mais aprofundada da coleta de lixo. Um 
clássico da literatura dessa área e leitura indispensável para 
professores e estudantes.

Para professores: galeria de imagens e fonte do Apêndice A.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. Um tradutor simples dirigido por 
sintaxe; 3. Análise léxica; 4. Análise sintática; 5. Tradução dirigida pela 
sintaxe; 6. Geração de código intermediário; 7. Ambientes de run-time; 8. 
Geração de código; 9. Otimizações independentes de máquina; 10. Para-
lelismo de nível de instrução; 11. Otimização para paralelismo e localida-
de; 12. Análise interprocedural; Apêndice: A. Um front-end completo; 
Apêndice: B. Encontrando soluções linearmente independentes; Índice.

ArquITETurA E orGAnIZAÇão dE 
coMPuTAdorEs,
10a edição
William Stallings

lAnÇAMEnTo

Para professores: galeria de imagens, apresentações em PowerPoint, manual de proje-
tos (em inglês), manual de soluções (em inglês) e tabelas apresentadas no livro. Para 
estudantes: amostra do Syllabus, para download e exercícios adicionais.
sv.pearson.com.br

Copyright: 2017
ISBN: 978-85-7605-564-8
864 páginas (est.)
Previsão de lançamento: segundo semestre

Arquitetura e organização de computadores, de William Stallings, além de 
apresentar as principais mudanças, inovações e melhorias na área de com-
putação por meio de uma abordagem ampla e abrangente da área de arqui-
tetura de computadores, também promove uma profunda reflexão sobre os 
fundamentos da área, estabelecendo relações com questões contemporâ-
neas de design computacional. 

Nesta edição, o autor aborda a ampla adoção do funcionamento da GPGPUs 
em conjunto com as CPUs tradicionais para lidar com as inúmeras aplica-
ções que envolvem grandes conjuntos de dados, processadores multicore, 
cloud computing, a utilização da tecnologia e organização de memória flash 
para memória interna e externa, e a tecnologia Direct cache access, desen-
volvida pela Intel e por outros fabricantes para proporcionar rendimento 
melhor que a tradicional abordagem de acesso de memória direta (direct 
memory access).

Complementado por inúmeros exercícios de aprendizagem, este livro é indi-
cado para estudantes de ciência da computação, engenharia da computa-
ção e sistemas de informação. Todavia, por sua abrangência e didática, 
também é leitura indispensável para profissionais da área que desejem 
aprofundar e atualizar seus conhecimentos.

SUMário: Parte 1 – introdução; Capítulos: 1. Conceitos básicos e evolução do computador; 2. Problemas de desempenho; Parte 2 – O sistema de 
computador; Capítulos: 3. Uma visão Top-Down das funções e interconexões computacionais; 4. Memória cache; 5. Memória interna; 6. Memória 
externa; 7: Entrada/Saída; 8. Suporte do sistema operacional; 9. Sistemas numéricos; 10. Aritmética do computador; 11. Lógica digital; Parte 4 – A 
Central única de processamento; Capítulos: 12.  Conjuntos de instruções: características e funções; 13. Conjuntos de instruções: modos e formados 
de endereçamento; 14.  Estrutura e funções do processador; 15. Computadores com conjunto reduzido de instruções (RISC); 16. Paralelismo em 
nível de instruções e processadores superescalares; Parte 5 – Organização paralela; Capítulos: 17. Processamento paralelo; 18. Computadores 
multicore; 19. Proposta geral das unidades de processamento gráfico 688; Parte 5 – A unidade de controle; Capítulos: 20. Operação da unidade de 
controle; Controle microprogramado; Apêndice A; Apêndice B.
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O site de apoio oferece material adicional para professores e estudantes.

O guia definitivo para a engenharia de serviços

A chave para ser bem-sucedido na implementação da arquitetura orientada a serviços (service-oriented architecture – 
SOA) está em compreender o significado e a importância de seu bloco de construção mais fundamental: o serviço. É 
preciso entender o design de serviços para chegar à solução lógica “realmente orientada a serviços”, que pode ser criada 
para apoiar a realização dos objetivos estratégicos associados com o SOA e a computação orientada a serviços.

SOA: Princípios de design de serviços apresenta com grande abrangência teórica o paradigma de projeto orientado a servi-
ços, revelando exatamente como os serviços devem – ou não – ser projetados para uma arquitetura SOA do mundo real. 

O livro aborda em detalhes diversos tópicos, entre eles: 

  Uma introdução concisa ao SOA e os conceitos e benefícios da computação orientada a serviços.

  Uma exploração completa do paradigma de design orientado a serviços representado por oito princípios de projeto 
específicos.

  Uma comparação dos conceitos e princípios orientados a serviços e orientados a objetos e uma definição clara do 
que se qualifica como lógica “orientada a serviços”.

  Cobertura detalhada de quatro formas diferentes de granularidade de design relacionada a serviços.

  Um exame detalhado de modelos de contrato de serviços, com ênfase na padronização, abstração e utilização de WS-
-Policy, XML Schema e definições WSDL.

  Técnicas para maximizar a confiabilidade, a escalabilidade e o desempenho dos serviços, proporcionando altos 
níveis de autonomia e enfatizando o design sem informações de estado.

  Abordagens para posicionar serviços como recursos corporativos altamente localizáveis e interpretáveis.

  A definição de vínculos concretos entre cada princípio de projeto e os objetivos estratégicos e benefícios do SOA e 
da computação orientada a serviços.  

Sobre o autor

THOMAS ERL é o autor de livros sobre SOA mais vendido do mundo. Editor da série The Prentice Hall Service-Oriented 
Computing Series from Thomas Erl e de The SOA Magazine, também é o fundador da SOA Systems Inc., empresa especia-
lizada em serviços de consultoria estratégica e treinamento. Também é palestrante e escreveu diversos artigos e papers.

“Os livros de Thomas Erl sempre são repletos de 
informações bem-estruturadas. Este livro em particular 
traz uma visão muito clara da arquitetura de informação, 
pois fornece excelente abordagem teórica e exemplos 
práticos. Só pela Parte 1 já vale a pena adquiri-lo”. 
— Markus Zirn, diretor sênior, divisão de gerenciamento de produto, 
Oracle Fusion Middleware, Oracle Corporation

“Uma discussão muito clara sobre o assunto. Fornece uma 
boa estrutura, o que facilita o entendimento e destaca os 
pontos-chave com desenvoltura”.
— Kareem Yusuf, diretor de planejamento e estratégia SOA, IBM 
Software Group

“Fiquei muito impressionado. Um livro abrangente e 
educativo. Ajudou-me a revisar e examinar os princípios 
SOA a partir de uma perspectiva mais ampla. Eu diria 
que este é um livro de leitura obrigatória para quem se 
interessa por SOA”.
— Radovan Janecek, diretor de pesquisa e desenvolvimento,
 SOA Center, Hewlett-Packard

“O melhor livro sobre SOA que já li. Recomendo a todos os profissionais da área”.
— Brandon Bohling, arquiteto e estrategista de sistemas SOA Intel Corporation

CVR_ERL1893_CVR.INDD.indd   1 11/10/2013   15:20:04

soA
Princípios de design  
de serviços
Thomas Erl

Copyright: 2009
ISBN: 978-85-7605-189-3
336 páginas

Neste livro, Thomas Erl conduz o leitor em uma exploração 
abrangente e amplamente ilustrada do paradigma de projeto 
da orientação a serviços, revelando exatamente como os ser-
viços devem ser projetados para o SOA do mundo real.

Para professores: apresentação em PowerPoint. Para estudantes: 
diagramas para referência rápida.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. Estudo de caso; Parte I – Funda-
mentos; Capítulos: 3. Computação orientada a serviços e SOA; 4. 
Orientação a serviços; 5. Compreendendo os princípios de design; Par-
te II – Princípios de design; Capítulos: 6. Contratos de serviço (padroni-
zação e design); 7. Acoplamento de serviços (dependências 
intrasserviços e de consumidor); 8. Abstração de serviço (ocultação de 
informações e tipos de meta-abstração); 9. Capacidade de reúso de 
serviço (design comercial e agnóstico); 10. Autonomia de serviço (limi-
tes e controles de processamento); 11. Independência de estado de 
serviço (diferimento de gerenciamento de estado e design sem informa-
ções de estado); 12. Visibilidade do serviço (capacidade de interpreta-
ção e comunicação); 13. Composição de serviços (design de membro 
de composição e composições complexas); Parte III – Complementar; 
Capítulos: 14. Orientação a serviços e orientação a objetos: uma com-
paração de princípios e conceitos; 15. Práticas de suporte; 16. Mapea-
mento dos princípios da orientação a serviços e dos objetivos 
estratégicos; Parte IV – Apêndices: A. Conclusão de estudo de caso; B. 
Descrições de processo; C. Princípios e padrões – referência cruzada; 
Recursos adicionais; Sobre o autor; Sobre as fotografias; Diagramas e 
símbolos; Índice remissivo.

ISBN 978-85-7936-085-5

www.pearson.com.br/elmasri
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações em PowerPoint, banco 
de imagens, manual de soluções (em inglês); para estudantes, apêndices D e E (em inglês), 
manual de laboratório (em inglês).
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6a edição

Referência acadêmica tanto teórica como prática, Sistemas de banco de dados apresenta 
os aspectos mais importantes não apenas dos sistemas, mas também das aplicações de 
banco de dados, além de diversas tecnologias relacionadas ao assunto. Atualizada, a 
obra aborda: 

•  Conceitos fundamentais para projetar e usar os sistemas de banco de dados.

•  Fundamentos de modelagem e de projeto de banco de dados.

•  Linguagens e modelos fornecidos pelos sistemas de gerenciamento de banco de 
dados.

•  Técnicas de implementação do sistema de banco de dados, com exemplos práticos.

Indicado para os cursos de ciência e engenharia da computação, desenvolvimento de 
sistemas e sistemas de informação, este livro é também bibliogra� a básica para cursos 
de análise de redes, análise de sistemas e processamento de dados.

9788579360855_Capa_Elmasri_2a_prova.indd   1 22/08/2012   10:38:53

sIsTEMAs dE BAnco 
dE dAdos, 
6a edição
Ramez Elmasri e Shamkant 
Navathe

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7936-085-5
808 páginas

Ao abordar todo o ciclo de vida de um banco de dados, a obra 
de Elmasri e Navathe consegue ser referência acadêmica por 
sua utilização tanto teórica, em classes tradicionais, como prá-
tica, nas aulas de laboratório. Nesta 6a edição, essa flexibilida-
de não apenas é mantida, como também é intensificada pela 
atualização do conteúdo, que segue agora os mais recentes 
padrões para SQL e ODMG. Outros pontos de destaque do li-
vro são: o capítulo sobre segurança de bancos de dados e a 
análise das tendências de distribuição no capítulo que trata 
especificamente sobre bancos de dados distribuídos.

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual de solu-
ções (em inglês) e banco de imagens. Para estudantes: exercícios, 
manual de laboratório (em inglês) e apêndices D e E (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Introdução aos bancos de dados; Capítulos: 1. Ban-
cos de dados e usuários de banco de dados; 2. Conceitos e arquitetura 
do sistema de banco de dados; Parte II – Modelo de dados relacional e 
SQL; Capítulos: 3. O modelo de dados relacional e as restrições em 
bancos de dados relacionais; 4. SQL básica; 5. Mais SQL: Consultas 
complexas, triggers, views e modificação de esquema; 6. Álgebra e cál-
culo relacional; Parte III – Modelagem conceitual e projeto de banco de 
dados; Capítulos: 7. Modelagem de dados usando o modelo Entidade-
-Relacionamento (ER); 8. O modelo Entidade-Relacionamento Estendido 
(EER); 9. Projeto de banco de dados relacional por mapeamento ER e 
EER para relacional; 10. Metodologia prática de projeto de banco de da-
dos e uso de diagramas UML; Parte IV – Objeto, objeto relacional e XML: 
conceitos, modelos, linguagens e padrões; Capítulos: 11. Bancos de da-
dos de objeto e objeto relacional; 12. XML: Extensible Markup Language; 
Parte V – Técnicas de programação de banco de dados; Capítulos: 13. 
Introdução às técnicas de programação SQL; 14. Programação de banco 
de dados Web usando PHP; Parte VI – Teoria e normalização (...)

consulTE o suMárIo coMPlETo EM nosso sITE

BAnco dE dAdos
Implementação em sql, 
Pl/sql e oracle 11g
Edson França, Milton Goya e 
Sandra Puga

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-8143-532-9
352 páginas

O avanço da tecnologia e a integração dos sistemas em rede 
propiciam a geração constante e cada vez maior de dados. Por 
isso, considerando a relevância do armazenamento adequado 
dessas informações para a gestão de negócios em diferentes 
segmentos, Banco de dados: implementação em SQL, PL/SQL 
e Oracle 11g é um livro essencial para as áreas de tecnologia 
da informação e de sistemas computacionais.

Esta obra, que aborda desde a análise de dados até a 
implementação do projeto de banco de dados, é voltada para 
estudantes de tecnologia e sistemas de informação, ciência 
da computação e áreas correlatas.

Para professores: apresentações em PowerPoint, respostas de todos 
os exercícios propostos e tabelas e figuras que representam a estru-
tura dos modelos de banco de dados citadas ao longo do livro. Para 
estudantes: respostas dos exercícios e tabelas e figuras dos mode-
los de banco de dados.
sv.pearson.com.br

SUMário: Apresentação; Introdução; Capítulos: 1. Visão geral de proje-
to de banco de dados; 2. Requisitos de sistema de software; 3. Modelo 
relacional; 4. Modelagem de dados; 5. Normalização; 6. Modelo físico 
de dados; 7. Implementação do modelo físico de dados; 8. Manipula-
ção de dados – operações DML; 9. Consulta de dados; 10. Linguagem 
procedural PL/SQL; 11. Noções básicas de administração de banco de 
dados; Apêndices: 1. Guia de consulta de exemplos; 2. Guia de consul-
ta de linguagem de programação.
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InTErnET
uma abordagem top-down, 
6a edição
Jim Kurose e Keith W. Ross

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-8143-677-7
656 páginas

O aprendizado por meio da solução de problemas é altamente 
divulgado e indicado. Sua eficácia pode ser comprovada em 
Redes de computadores e a Internet, que traz a abordagem top-
down – ou seja, diferentemente de tudo o que há no mercado, 
o livro começa com as aplicações do tema e somente depois 
trata da teoria.

Nesta 6a edição, além de manter essa característica inovado-
ra, a obra adota o Python em suas aplicações e explora temas 
recentes e importantes, como as redes 4G e os serviços em 
nuvem. Ela também possui uma robusta sala virtual, com uma 
grande quantidade de material para professores e alunos, que 
permite expandir o aprendizado para além das páginas do 
livro.

Por tudo isso, esse livro é fundamental para alunos de gradua-
ção em ciências da computação, engenharia da computação, 
análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas de informa-
ção. É também bastante útil para profissionais que querem se 
manter atualizados.

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual de solu-
ções (em inglês). Para estudantes: exercícios autocorrigíveis (10 por 
capítulo), exercícios interativos, material de aprendizagem interativo 
(applets e códigos-fonte), tarefas extras de programação – Python e 
Java (em inglês), Wireshark labs (em inglês) e exemplos para imple-
mentação de laboratórios (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Redes de computadores e a Internet; 2. Cama-
da de aplicação; 3. Camada de transporte; 4. A camada de rede; 5. 
Camada de enlace: enlaces, redes de acesso e redes locais; 6. Redes 
sem fio e redes móveis; 7. Redes multimídia; 8. Segurança em redes 
de computadores; 9. Gerenciamento de rede; Trabalhos de casa e per-
guntas; Problemas; Entrevista: Jennifer Rexford; Referências; Índice. 

REDE DE BAIXO
CONSUMO DE
ENERGIA

WORM 

SONETO

CONTROLE

DE ACESSO

RODÍZIO DE FILAS 

SERVIDOR 

REDE TOLERANTE 
A ATRASOS

STREAMING DE ÁUDIO 

E VÍDEO (MÍDIA)

CLIENTE

COMUNICAÇÃO
SEM FIO

data 
center

IPv6

TRUDY

LAN HOUSE
PILHA DE

PROTOCOLOS

COLISÃO

CAMADA

posso lhe 
contar um

 segredo, bob?

claro, 
alice!

aloha!

devo 
compará-la 
a um dia de 

verão?

@$#%*&@$!
?&^^%$&%#!!

Seguindo a abordagem 
bottom-up — que trabalha progressivamente 

o desenvolvimento de redes até suas aplicações —, a 
quinta edição de Redes de computadores traz importantes

inovações que têm como objetivo acompanhar os
acontecimentos em uma área em constante mudança.

Para começar, a obra aborda diversos assuntos atuais, como
redes sem fi os (802.12 e 802.16), redes 3G usadas por

smartphones, redes peer-to-peer, mídia em tempo real e
telefonia VOIP. Além disso, oferece ampla cobertura 

aos aspectos relacionados à qualidade de 
serviço — tema aprofundado no Capítulo 5, 

“A camada de rede”.

Por todas essas características, 
Redes de computadores é uma obra 

essencial tanto para estudantes 
de graduação em ciência da 

computação e sistemas de 
informação como para 

profi ssionais que 
aspiram atualizar 

e ampliar seu 
conhecimentowww.pearson.com.br/tanenbaum

O site de apoio do livro oferece, para professores, 
manual de soluções (em inglês) e apresentações 
em PowerPoint.

C
iência da com

putação
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rEdEs dE 
coMPuTAdorEs, 
5a edição
Andrew S. Tanenbaum e 
David Wetherall

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7605-924-0
600 páginas

Esta obra de reconhecimento mundial conta agora com a par-
ticipação de David Wetherall, um dos primeiros a trabalhar com 
redes wireless, ao lado do já conhecido Andrew Tanenbaum. 
Além disso, totalmente em sintonia com as mais recentes ino-
vações tecnológicas, a obra traz diversos assuntos em voga, 
como redes sem fio (802.12 e 802.16), redes 3G usadas por 
smartphones, telefonia VOIP, redes P2P e distribuição de con-
teúdo por meio de CDNs, entre outros.

Outro ponto que merece destaque: o livro continua seguindo a 
abordagem bottom-up, a qual, ao explicar o funcionamento das 
redes de computador de dentro para fora, analisando os ele-
mentos físicos (hardwares e sistemas de transmissão) e abrin-
do gradativamente o foco até englobar por completo as 
aplicações da rede, torna o material ideal para uma aprendiza-
gem progressiva e consistente.

Pela qualidade única de seu texto e a experiência de seus au-
tores, Redes de computadores é uma obra essencial tanto 
para estudantes de graduação em ciência da computação e 
sistemas de informação como para profissionais que aspiram 
atualizar e ampliar seu conhecimento.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. A camada física; 3. A camada de 
enlace de dados; 4. A subcamada de controle de acesso ao meio; 5. A 
camada de rede; 6. A camada de transporte; 7. A camada de aplicação; 8. 
Segurança de redes; 9. Sugestões de leituras e referências bibliográficas.

ISBN 978-85-7936-109-8

www.pearson.com.br/benyon
O site de apoio do livro oferece: para professores, apresentações 
em PowerPoint; para estudantes, resumo orientativo e links úteis.
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Atual e inovador – assim pode ser descrito Interação humano-compu-
tador, do renomado David Benyon.

De fato, além de apresentar as interfaces de tecnologias mais atu-
ais – como realidade mista, computação ubíqua e móvel, agentes 
e avatares –, o livro se destaca por sua didática, que privilegia não 
apenas o uso de exemplos e casos para aproximar o leitor do con-
teúdo estudado, mas também de exercícios e desafios para testar o 
conhecimento apreendido.  

Esta obra conta ainda com um site de apoio exclusivo, que oferece 
material complementar para os principais interessados nela: profes-
sores e estudantes de ciência e engenharia da computação, informá-
tica, ergonomia e áreas afins.

9788579361098_Benyon_Interação Humano-Computador_3a_prova.indd   1 17/07/2012   09:11:40

InTErAÇão HuMAno-
-coMPuTAdor,
2a edição
David Benyon

Copyright: 2011
ISBN: 978-85-7936-109-8
464 páginas

Este livro conta com uma abordagem prática e dinâmica sobre 
as novas tecnologias existentes no mercado. Além disso, vai 
além dos conceitos e das teorias básicas do tema ao tratar de 
aplicações de computação ubíqua, realidade mista, dispositi-
vos móveis e avatares, entre outros assuntos do momento, 
sendo ideal para estudantes de graduação em ciência da com-
putação e sistemas de informação.

Tudo isso é apresentado por meio de uma estrutura rica em 
recursos didáticos, que conta com apresentações de casos, 
exemplos, exercícios e desafios, os quais auxiliam o leitor a se 
situar em um mundo de frequentes mudanças.

Para professores: apresentações em PowerPoint. Para estudantes: 
resumo orientativo dos capítulos e links úteis.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Princípios básicos do design de sistemas interati-
vos; Capítulos: 1. Design de sistemas interativos: uma fusão de habili-
dades; 2. PACT: um framework para o design de sistemas interativos; 
3. O processo do design de sistemas interativos centrado no ser huma-
no; 4. Usabilidade; 5. Design de experiência; 6. O Home Information 
Centre (HIC): um estudo de caso no design de sistemas interativos; 
Parte II – Técnicas para o design de sistemas interativos; Capítulos: 7. 
Entendimento; 8. Antecipação; 9. Design; 10. Avaliação; 11. Análise de 
tarefas; 12. Design contextual 1: entrevista contextual e modelagem do 
trabalho; 13. Design contextual 2: dos modelos ao design; 14. Design 
da interface: aspectos visuais; 15. Design da interface: multimodalida-
de e realidade mista; Parte III – Contextos para o design de sistemas 
interativos; Capítulos: 16. Design de sites; 17. Web 2.0; 18. CSCW: 
trabalhando em grupos; 19. Agentes e avatares; 20. Computação ubí-
qua; 21. Computação móvel; Parte IV – Fundamentos do design de 
sistemas interativos; Capítulos: 22. Memória e atenção; 23. Emoção e 
computação afetiva; 24. Cognição e ação; 25. Interação social; 26. 
Percepção e navegação; Referências; Índice remissivo.
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www.prenhall.com/gonzalez_br

Para o docente, manual do professor (em inglês) e apresentações em 

PowerPoint; para o estudante, revisões de conteúdos de 

probabilidade, estatística, vetores e matrizes (em inglês), respostas 

dos exercícios selecionados, tutoriais (em inglês), projetos 

computacionais (em inglês) e um banco de imagens 

com todas as f iguras do livro.
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ProcEssAMEnTo 
dIGITAl dE IMAGEns,
3a edição
Rafael C. Gonzalez e Richard 
E. Woods

Copyright: 2010
ISBN: 978-85-7605-401-6
624 páginas

Esta obra, líder no mercado mundial há mais de 20 anos, abor-
da todos os conceitos-chave da área de processamento de 
imagens atual, como fundamentos da imagem digital, transfor-
mações de intensidade e filtragem espacial, restauração, pro-
cessamento de imagens em cores, wavelets e compressão de 
imagens, entre outros.

Sua estrutura cuidadosamente planejada torna o tema de fácil 
compreensão para o leitor, que se beneficiará com atividades, 
figuras e materiais adicionais completos e atualizados.

Indicado para graduandos e pós-graduandos das áreas de ciên-
cia e engenharia da computação, este livro, por causa de sua 
profundidade e amplitude, pode ser muito útil também para 
estudantes em cursos de especialização nas áreas de mate-
mática, medicina e oceanografia, entre outras.

Para professores: apresentações em PowerPoint, manual do profes-
sor (em inglês) e links para outras fontes educativas. Para estudan-
tes: revisões de temas como probabilidade, estatística, vetores e 
matrizes (em inglês), respostas dos exercícios selecionados, proje-
tos computacionais (em inglês), tutoriais (em inglês); para profissio-
nais: novas referências selecionadas e links para banco de dados de 
imagens comerciais.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulos: 1. Introdução; 2. Fundamentos da imagem digital; 
3. Transformações de intensidade e filtragem espacial; 4. Filtragem no 
domínio da frequência; 5. Restauração e reconstrução de imagens; 6. 
Processamento de imagens coloridas; 7. Processamento com wavelets 
e multirresolução; 8. Compressão de imagens; 9. Processamento mor-
fológico de imagens; 10. Segmentação de imagens; 11. Representação 
e descrição; 12. Reconhecimento de objetos; Apêndice A; Bibliografia; 
Glossário; Índice.

Com texto acessível e abrangente, George Luger reúne nesta 
obra os tópicos mais importantes relacionados à inteligência 
artificial por meio da resolução de problemas complexos com 
uso intenso de conhecimento e raciocínio em situações mutá-
veis e ambíguas.

Ideal para estudantes de ciência da computação, engenharia 
da computação e sistemas de informação, esta edição apre-
senta os conceitos fundamentais de inteligência artificial, com 
detalhes e informações práticas necessárias para a imple-
mentação dos algoritmos e estratégias discutidos no livro.

Para professores: apresentações em PowerPoint e manual de solu-
ções (em inglês).
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Inteligência artificial: suas raízes e seu escopo; 
Capítulo: 1. IA: história e aplicações; Parte II – Inteligência artificial 
como representação e busca; Capítulos: 2. O cálculo de predicados; 3. 
Estruturas e estratégias para busca em espaço de estados; 4. Busca 
heurística; 5. Métodos estocásticos; 6. Controle e implementação de 
busca em espaço de estados; Parte III – Capturando inteligência: o 
desafio da IA; Capítulos: 7. Representação do conhecimento; 8. Méto-
do forte de solução de problemas; 9. Raciocinando em situações incer-
tas; Parte IV – Aprendizado de máquina; Capítulos: 10. Aprendizado de 
máquina: simbólico; 11. Aprendizado de máquina: conexionista; 12. 
Aprendizado de máquina: genético e emergente; 13. Aprendizado de 
máquina: probabilístico; Parte V – Tópicos avançados para a solução de 
problemas por IA; Capítulos: 14. Raciocínio automático; 15. Compreen-
são de linguagem natural; Parte VI – Epílogo; Capítulo: 16. Inteligência 
artificial como investigação empírica; Índice.

Este livro se destaca por seu viés prático e sua abordagem 
dinâmica. Com conteúdo abrangente e profundo e mais de 
300 problemas propostos (de diferentes níveis de dificuldade), 
oferece aos estudantes e profissionais da área de TI uma pers-
pectiva atualizada do mundo real e da indústria de tecnologia.

Esta 6a edição traz importantes avanços tecnológicos, princi-
palmente sobre segurança de redes e dados, que envolvem a 
criptografia por meio de definições detalhadas, sendo indicada 
para cursos de graduação e pós-graduação em análise e de-
senvolvimento de sistemas, redes de computadores e segu-
rança da informação.

Para professores: apresentações em PowerPoint (em português), ga-
leria de imagens, manual de soluções e manual de projetos (em in-
glês). Para estudantes: 300 exercícios adicionais.
sv.pearson.com.br

SUMário: Capítulo: 1. Visão geral; Parte I – Cifras simétricas; Capítu-
los: 2. Técnicas clássicas de encriptação; 3. Cifras de bloco e o Data 
Encryption Standard (DES); 4. Conceitos básicos na teoria dos números 
e campos finitos; 5. Advanced Encryption Standard (AES); 6. Operação 
da cifra em bloco; 7. Geração de número pseudoaleatório e cifras de 
fluxo contínuo; Parte II – Cifras assimétricas; Capítulos: 8. Mais teoria 
dos números; 9. Criptografia de chave pública e RSA; 10. Outros crip-
tossistemas de chave pública; Parte III – Algoritmos de integridade de 
dados criptográficos; Capítulos: 11. Funções de hash criptográficas; 
12. Códigos de autenticação de mensagem; 13. Assinaturas digitais; 
Parte IV – Confiança mútua; Capítulos: 14. Gerenciamento e distribui-
ção de chaves; 15. Autenticação do usuário; Parte V – Segurança de 
rede e Internet; Capítulos: 16. Controle de acesso à rede e segurança 
na nuvem; 17. Segurança no nível de transporte; 18. Segurança de re-
des sem fio; 19. Segurança de correio eletrônico; 20. Segurança IP; 
Apêndices: A. Projetos para ensino de criptografia e segurança de re-
des; B. Exemplos; Referências; Créditos; Índice.

InTElIGêncIA 
ArTIfIcIAl, 
6a edição
George Luger

crIPToGrAfIA E 
sEGurAnÇA dE rEdEs
Princípios e práticas, 
6a edição
William Stallings

Copyright: 2014
ISBN: 978-85-8143-550-3
632 páginasCopyright: 2015

ISBN: 978-85-430-0589-8
576 páginas
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Ajax, Rich Internet Applications
desenvolvimento Webe

para programadores

A prática e exclusiva abordagem da Série do
Desenvolvedor Deitel trata dos mais recentes
temas relacionados ao desenvolvimento de
aplicações Web

® ®

Este novo livro dos consagrados autores Paul J. Deitel e Harvey
M. Deitel apresenta a tradicional abordagem live-code — criada
pelos próprios autores — totalmente dirigida ao ensino do
desenvolvimento de aplicações para Web 2.0. Com lições
demonstradas por meio de 180 programas (e 18.000 linhas de
código) previamente testados, o leitor encontra aqui um
completo guia para o aprendizado da sintaxe, das descrições de
código e de suas respectivas saídas para desenvolver as mais fortes,
seguras e flexíveis aplicações Web 2.0.

A obra tem início com uma introdução concisa sobre os padrões
XHTML, CSS e JavaScript. Em seguida, traz lições sobre o
desenvolvimento avançado do lado do cliente, apresentando
padrões como DOM, XML, Ajax, JSON e outras tecnologias
Rich Internet Applications. Por fim, são abordados os aspectos do
lado do servidor, incluindo serviços Web, bancos de dados, PHP,
Ruby on Rails, ASP .NET, JavaServer Faces e serviços Web.
Quando chegar ao último capítulo, você terá aprendido tudo o
que precisa saber para construir as melhores aplicações Web 2.0
para seu site.

e são os fundadores da
, uma organização internacionalmente

reconhecida nas áreas de treinamento corporativo, desenvolvi-
mento de soluções para a Internet e criação de conteúdo.
Escreveram diversos livros-texto sobre linguagens de
programação, líderes de vendas no mundo inteiro — alguns
deles publicados no Brasil — incluindo:

, , e

A foi especialmente criada para
atender aos programadores com conhecimento prévio na área,
abordando os vários aspectos das tecnologias emergentes, como
.NET, Java™, serviços Web, Internet e desenvolvimento Web,
entre outros.

Paul J. Deitel Dr. Harvey M. Deitel
Deitel & Associates, Inc.
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Uma abordagem prática e repleta de exemplos dos seguintes assuntos:

• Web 2.0  •  XHTML , CSS e JavaScript™  •  DOM , XML e RSS  •  Rich Internet Applications com Ajax  •  JSON, Dojo, Script.aculo.us  •  Adobe Flash CS3 e Flex™  •
Web Servers (IIS e Apache™)  •  Database (SQL, MySQL , ADO.NET e Java DB)  •  PHP e Ruby on Rails™  •  ASP .NET e ASP.NET Ajax  •  JavaServer™ Faces (JSF)  •  Web

services SOAP em Java™  •  Web services REST em ASP.NET  •  Mashups  • E muito mais…
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“Este livro é, sem dúvida, o mais abrangente em sua categoria .“

“Indispensável para quem quer aprender os recursos essenciais de programação Web.”

“Excelente para aprender as aplicações Web regidas por padrões... leva você do navegador ao
servidor e ao banco de dados, cobrindo o desenvolvimento Web em diversas linguagens de
programação.”

“Consolida o navegador como uma plataforma de desenvolvimento de primeira classe.”

“Parabenizo os Deitel por este excelente trabalho. O capítulo sobre a Web 2.0 é
simplesmente fantástico! Um dos melhores — se não o melhor — guia de referência para a
Web 2.0.”

“O capítulo sobre CSS é compacto, conciso e repleto de informações úteis!”

“Uma das melhores introduções ao JavaScript.”

“Uma boa introdução ao DOM; não tropeça nas incompatibilidades de navegadores.”

“Um tutorial do Ajax excepcionalmente claro; o melhor que já li! Grandes soluções para os
úteis recursos Ajax type-ahead e edit-in-place. A 'biblioteca para ajudar a eliminar as
incompatibilidades de diversas versões de navegadores' é fantástica."

“Um grande capítulo [sobre criação de jogos em Flash].”

“Uma sólida introdução ao Adobe Flex com aplicações muito úteis.“

“Uma sólida introdução às funcionalidades e flexibilidades do PHP. Inspirou-me a rever todo o
meu código! Desenvolvimento JSF fácil de acompanhar com bancos de dados, Virtual Forms e
Google Maps.”

“Excelente abordagem do desenvolvimento de aplicações ASP .NET, com muitos códigos de
exemplo."

“O capítulo sobre serviços Web oferece um aprendizado abrangente sobre a Web 2.0. Os
exemplos vão muito além da missão deste livro de ensinar os fundamentos da Web 2.0.”

—
Jesse James Garrett, Adaptive Path

—
Anand Narayanaswamy, ASPAlliance.com

— Paul Vencill, MITRE, Inc.

—
Johnvey Hwang, Splunk, Inc.

— José Antonio González Seco, Parlamento de Andaluzia
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— Eric
Lawrence, Microsoft

— John Peterson,
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— Jennifer Powers, University of
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—
George Semeczko, Independent Consultant
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A obra é um guia de programação para a Internet e a Web 2.0 
sob as perspectivas técnica, comercial e social, refletindo as 
metodologias de desenvolvimento de aplicações ricas para a 
Internet (Rich Internet Applications), baseadas em Ajax. Indis-
pensável para os usuários acostumados com o uso de aplica-
ções desktop com interfaces gráficas ricas, este livro traz 
lições práticas para a criação de aplicações multimídia que 
incluem imagens, animação, áudio e vídeo, bem como diver-
sas técnicas de programação de banco de dados para armaze-
nar e manipular dados e outros recursos exigidos no 
desenvolvimento de aplicações robustas.

Para estudantes: código-fonte dos exemplos do livro.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Introdução; Capítulo: 1. Mergulhe na Web 2.0; Parte 
II – O cliente Ajax; Capítulos: 2. Introdução à XHTML; 3. Cascading Style 
Sheets™ (CSS); 4. JavaScript: introdução à criação de scripts; 5. Java- 
Script: estruturas de controle – parte I; 6. JavaScript: estruturas de con-
trole – parte II; 7. JavaScript: funções; 8. JavaScript: arrays; 9. Java- 
Script: objetos; 10. Modelo de Objeto de Documento (DOM): objetos e 
coleções; 11. JavaScript: eventos; 12. XML e RSS; 13. Aplicações ricas 
para a Internet habilitadas com Ajax; Parte III – Tecnologias clientes de 
aplicações ricas para a Internet; Capítulos: 14. Adobe® Flash® CS3; 15. 
Adobe® Flash® CS3: montagem de um jogo interativo; 16. Adobe® Flex™ 

2 e aplicações ricas para a Internet; Parte IV – Tecnologias de servidor 
para aplicações ricas para a Internet;  Capítulos: 17. Servidores Web (IIS 
e Apache); 18. Banco de dados: SQL, MySQL, ADO.NET 2.0 e Java DB; 
19. PHP; 20. Ruby on Rails; 21. ASP . NET 2.0 e ASP . NET Ajax; 22. Apli-
cativos Web JavaServer™ Faces (JSF); 23. Aplicações Web JavaServer® 

Faces habilitadas a Ajax; 24. Serviços Web; Índice remissivo.
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Fórmulas e funções
com Microsoft® Office

Excel 2007

Fórmulas e funções com Microsoft® Office Excel 2007

Fórmulas e funções
com Microsoft® Office

Excel 2007
Crie matrizes poderosas

Solucione problemas 
comuns 

Domine a análise E-Se 

Encontre soluções ótimas 

Analise criticamente 
seus dados 

Domine as fórmulas 
� nanceiras 

Monitore tendências e 
faça previsões

A maioria dos usuários do Microsoft® Excel aprende apenas uma pequena 
porcentagem dos recursos oferecidos pelo programa. Eles reconhecem que poderiam 
aproveitar muito mais o software se soubessem, por exemplo, criar fórmulas e 
funções para automatizar tarefas que costumam realizar.

Infelizmente, esse lado do Excel parece complexo e intimidador para o usuário 
inexperiente com o software e pouco familiarizado com o mundo da matemática e 
das finanças e com o jargão das planilhas eletrônicas.

Isso lhe soa familiar? Se você precisa usar o Excel diariamente em seu trabalho ou nos 
estudos, então está com o livro certo em mãos. Esta obra desmistifica a criação de 
fórmulas e apresenta as mais úteis funções do Excel de maneira simples e acessível, 
sem recorrer ao uso de jargões e tecnicismos. 

Fórmulas e funções com Microsoft® Office Excel 2007 ensina não apenas os recursos de 
nível intermediário e avançado do programa, mas também mostra por que essas 
ferramentas são indispensáveis para você dominar o software num piscar de olhos. 
Com lições apresentadas em formato passo a passo e totalmente ilustradas com telas 
da interface do programa, este livro traz todas as informações necessárias para nunca 
mais temer o Excel.

Desenvolva suas habilidades 
em fórmulas e funções do 

Microsoft® Excel com técnicas 
testadas e aprovadas

usiness solutions

Paul McFedries é professor de Office, Windows e programação, especialmente de Excel, e é presidente da 
Logophilia Limited, uma empresa de redação de textos técnicos. Paul escreve programas para PCs há mais de 
20 anos e desenvolve soluções baseadas em Excel desde o final dos anos de 1980. Atualmente, dedica-se em 
tempo integral à carreira de escritor, sendo autor de mais de 50 livros que venderam aproximadamente três 
milhões de exemplares no mundo inteiro. Esses livros incluem Microsoft® Office Access 2007 Forms, Reports, and 
Queries, Tricks of Microsoft® Office 2007 Gurus e Windows Vista Unleashed.
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Destinado a quem precisa usar o Excel diariamente, seja no 
escritório ou para elaborar seus trabalhos escolares, Fórmulas 
e funções com Microsoft® Office Excel 2007 desmistifica as fór-
mulas das planilhas eletrônicas e apresenta as funções mais 
úteis para os trabalhos rotineiros. Além de tratar dos recursos 
intermediários e avançados do Excel para a construção de fór-
mulas, também mostra por que eles são úteis, demonstrando 
como é possível usá-los no cotidiano, por meio de tutoriais 
claros, expostos passo a passo, e exemplos práticos dirigidos 
diretamente aos usuários de negócios.

Modelos de planilhas dos exemplos apresentados no livro.
sv.pearson.com.br

SUMário: Parte I – Dominando intervalos e fórmulas do Excel; Capítu-
los: 1. Tirando o máximo proveito de intervalos; 2. Utilizando nomes de 
intervalos; 3. Criando fórmulas básicas; 4. Criando fórmulas avança-
das; 5. Solucionando problemas de fórmulas; Parte II – Dominando 
funções; Capítulos: 6. Entendendo funções; 7. Trabalhando com fun-
ções de texto; 8. Trabalhando com funções lógicas e de informações; 
9. Trabalhando com funções de pesquisa; 10. Trabalhando com fun-
ções de data e hora; 11. Trabalhando com funções matemáticas; 12. 
Trabalhando com funções estatísticas; Parte III – Criando modelos de 
negócios; Capítulos: 13. Analisando dados com tabelas; 14. Analisan-
do dados com tabelas dinâmicas; 15. Utilizando as ferramentas de 
modelagem de negócios do Excel; 16. Utilizando regressão para rastre-
ar tendências e fazer previsões; 17. Solucionando problemas comple-
xos com o Solver; Parte IV – Criando fórmulas financeiras; Capítulos: 
18. Criando fórmulas de empréstimo; 19. Criando fórmulas de investi-
mento; 20. Criando fórmulas de desconto; Índice.
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VBA e macrosVBA e macros para Microsoft® Office Excel 2007

Automatize relatórios

Evite erros comuns 

Elabore gráficos que 
comunicam

Utilize funções avançadas

Migre para o Excel 2007

Trabalhe com 
caixas de diálogo

Exporte seus dados para os 
outros aplicativos do Office

Embora seja um especialista em Excel, você simplesmente não consegue fazer o gravador de macros funcionar 
para corrigir aquele código gravado dias atrás. Sim, é claro que esta situação lhe é familiar, e é por isso que está 
com este livro em mãos. A única coisa que talvez você ainda não saiba é que as macros criadas hoje podem 
simplesmente não funcionar amanhã. Um possível motivo: talvez sua macro possua 12 ou 16 registros, em vez 
dos 14 aceitos pelo Excel. Este é um dos diversos problemas comuns do programa de gravação de macros que 
fazem com que muitos experts evitem escrever macros no Excel. Mas não desanime, esta obra o ajudará a 
solucionar todos esses contratempos.

Ideal para usuários que já possuem alguma experiência no Excel, VBA e macros para Microsoft® Office Excel 2007 
também é uma ferramenta preciosa para aqueles que não dominam o software nem possuem experiência em 
programação. Tudo que você precisa saber para criar tabelas dinâmicas, automatizar relatórios, gerenciar bancos 
de dados e criar aplicativos no Excel VBA com agilidade e segurança está aqui.

 Aprenda a sintaxe do VBA em linguagem fácil de entender.

 Domine as ferramentas mais poderosas do Excel: tabelas dinâmicas, gráficos, filtros avançados.

 Economize horas de trabalho automatizando tarefas repetitivas.

 Crie aplicativos no Excel com caixas de diálogo personalizadas.

 Construa, em segundos, centenas de relatórios para suas diversas necessidades.

 Entenda como as mudanças no Excel 2007 afetam suas macros criadas em outras versões do software.

Desenvolva suas habilidades 
em programação de macros e 
VBA do Microsoft® Excel com 

técnicas testadas e aprovadas

usiness solutions

Bill Jelen é o MrExcel. Considerado um dos maiores especialistas mundiais no software de planilhas eletrônicas 
da Microsoft, ele mantém o site MrExcel.com desde 1998. Antes de fundar o MrExcel.com, Jelen passou 12 anos 
trabalhando como analista financeiro em departamentos de finanças, marketing, contabilidade e operações de 
uma empresa norte-americana pública de 500 milhões de dólares. Ele vive próximo de Akron, Ohio, com sua 
esposa, Mary Ellen, e os filhos, Josh e Zeke. 

Tracy Syrstad lembra como era penosa a curva de aprendizagem de VBA quando desenvolvia aplicativos para 
seus colegas de trabalho no antigo emprego. Agora, como gerente da equipe de consultoria de projetos 
para o MrExcel, ela gosta de ajudar os clientes a encontrarem suas próprias soluções para os problemas com 
os quais se deparam diariamente no uso do Excel e outros aplicativos do Microsoft Office.

para Microsoft® Office

Excel 2007

VBA e macros
para Microsoft® Office

Excel 2007
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A infinidade de recursos do Excel permite ao usuário a criação 
de diversos miniprogramas capazes de ajudá-lo nas mais es-
pecíficas necessidades. Esses miniprogramas são desenvolvi-
dos na linguagem chamada VBA (Visual Basic for Applications). 
Com uma didática clara e detalhada, este livro é indicado para 
professores e estudantes que utilizam essa ferramenta em 
suas tarefas diárias ou administradores que queiram automa-
tizar suas planilhas criando aplicativos completos para suas 
necessidades.

Modelos de planilhas dos exemplos apresentados no livro.
sv.pearson.com.br

SUMário: Introdução; Capítulos: 1. Libere o poder do Excel com o VBA; 
2. Isso parece o BASIC, então por que não parece familiar?; 3. Referen-
ciando intervalos; 4. Funções definidas pelo usuário; 5. Loops e contro-
le de fluxo; 6. Fórmulas no estilo L1C1; 7. O que é novo no Excel 2007 
e o que mudou; 8. Crie e manipule nomes no VBA; 9. Programação de 
eventos; 10. Userforms – uma introdução; 11. Criando gráficos; 12. 
Exploração de dados com o filtro avançado; 13. Utilizando o VBA para 
criar tabelas dinâmicas; 14. O poder do Excel; 15. Visualizações de 
dados e formatação condicional; 16. Lendo e gravando na Web; 17. 
XML no Excel 2007; 18. Automatizando o Word; 19. Matrizes; 20. Pro-
cessamento de arquivo de texto; 21. Utilizando o Access como back-end 
para aprimorar o acesso multiusuário aos dados; 22. Criando classes, 
registros e coleções; 23. Técnicas avançadas de userform; 24. Interface 
de programas aplicativos do Windows; 25. Tratando erros; 26. Persona-
lizando a faixa para executar macros; 27. Criando suplementos.
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A obra mostra passo a passo as técnicas usadas por fotógra-
fos digitais e editores de imagens. Além disso, ela não apenas 
explica como, mas também quando e por que usar as ferra-
mentas do novo software da Adobe. Dessa forma, mesmo o 
leitor mais leigo aprende a trabalhar com imagens como um 
verdadeiro profissional. Também conta com um tratamento es-
pecial no papel e nas cores para ressaltar os aspectos didáti-
cos do livro. Por tudo isso, Adobe® Photoshop® CS5 para 
fotógrafos digitais é indispensável para um público composto 
de profissionais, estudantes de diversas áreas e apaixonados 
por fotografia digital.

SUMário: Capítulos: 1. Usando o Mini Bridge do Photoshop® CS5; 2. 
Os fundamentos do Camera Raw; 3. Camera Raw – além do básico; 4. 
Ferramentas de ajuste do Camera Raw; 5. Como redimensionar e cortar 
fotos; 6. Segredos de correção de cores; 7. Como criar imagens P & B 
incríveis; 8. Criando imagens HDR; 9. Consertando problemas comuns; 
10. Efeitos especiais para fotógrafos; 11. Técnicas para incrementar a 
nitidez; 12. Impressão passo a passo e gerenciamento de cores; 13. O 
passo a passo de meu fluxo de trabalho; índice remissivo. 
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Scott Kelby, um dos mais renomados fotógrafos do mundo e 
autor de mais de 50 livros de fotografia e design, é também 
autor de Fotografia digital na prática, obra que chega ao seu 
quarto volume em português, com as mesmas características 
que tornaram as três anteriores uma referência absoluta no 
assunto.

De maneira acessível e clara, e sempre focando a prática, Fo-
tografia digital na prática – Volume 4 apresenta o ato de foto-
grafar como uma ação simples, prazerosa e repleta de 
surpreendentes possibilidades de resultados.

SUMário: Capítulos: 1. Fotografando pessoas como um profissional; 2. 
Utilizando flash de sapata como um profissional; 3. Mais dicas para 
usar seu estúdio como um profissional; 4. Mais dicas sobre objetivas; 
5. Dicas profissionais para fotografar sob luz natural; 6. Fotografando 
paisagens como um profissional; 7. Dicas profissionais para fotografar 
viagens; 8. Fotografando esportes como um profissional; 9. Fotografan-
do HDR como um profissional; 10. Dicas profissionais para gravação de 
vídeo DSLR; 11. Dicas profissionais para obter melhores fotos; 12. 
Mais receitas para conseguir “a foto”; Índice.

Capítulo 8 Fotografia digital na prática

[ 122 ]

No Volume 3 desta série, falei sobre como fotografar corridas de carros em uma velocidade de 
obturador lenta, de modo que você possa ver as rodas se movendo, o que mostra movimento e 
velocidade (caso contrário, se você congelar o movimento, parecerá que o carro está parado na 
pista). Mas há uma única situação em que você pode fotografar automobilismo em velocidades 
bem altas de obturador (assim é quase certo que a foto sairá supernítida): quando você se posiciona 
de modo que os carros quase vêm diretamente em sua direção. Se não conseguir ver os lados das 
rodas, não há como afirmar que elas estão girando (como mostrado acima), assim você com certeza 
irá tirar várias fotos em foco e supernítidas. Depois de se posicionar, mude a câmera para o modo 
de prioridade de abertura e fotografe em uma grande abertura no menor f-stop que a objetiva 
permitir (como f/4 ou f/2.8), então (e este é o segredo) focalize o capacete do piloto. Se o capacete 
estiver nítido, o restante terá nitidez. A propósito, na verdade, você não precisa de uma velocidade 
de obturador superalta para congelar a ação se o carro estiver vindo bem na sua direção — 1⁄250 
segundo em geral é suficiente.

O truque para congelar o movimento em 
corridas de carros

Durante uma corrida, quando a bandeira amarela aparece, os carros andam bem mais 
devagar que o habitual, e esse é um grande momento para capturar algumas boas fotos 
panorâmicas em uma baixa velocidade de obturador, simplesmente porque eles não 
estão correndo. Isso torna muito mais fácil seu trabalho de acompanhar os carros (e tirar 
fotos mais em foco ao fazer a panorâmica).

Faça panorâmicas em baixa velocidade de obturador quando aparecer a bandeira amarela 

Mais receitas para conseguir “a foto”

[ 203 ]

Características deste tipo de foto: uma combinação de luz natural e estrobo cria dimensão e 
uma sensação de que a foto foi tirada só com luz natural.

(1) Esta é uma que você pode tentar na entrada de uma igreja, mas certifique-se de que as portas 
estejam totalmente abertas, de modo que não apareçam no quadro (neste caso, era uma entrada 
de porta dupla). O ideal é encontrar uma porta que não esteja diretamente na frente do sol para 
que você possa posicionar a noiva bem ali, como mostrado acima. Uma vez que não há luz in-
tensa incidindo diretamente na pessoa, a luz é suave (como a luz de uma janela), mas ao mesmo 
tempo é meio achatada, razão pela qual queremos posicionar um estrobo em um dos lados para 
adicionar dimensão.

(2) O estrobo, com uma softbox quadrada de 27”, está exatamente à direita da foto e atrás da 
noiva, em um ângulo de 45°. Ele adiciona luz suficiente para que pareça um fluxo de luz natural 
atravessando uma janela.

(3) O kit de baterias do estrobo está acabando (muitas vezes, é difícil encontrar tomadas elétricas 
convenientes em uma igreja), ele está conectado a um monopé (segurado por um amigo) e po-
sicionado bem mais alto em relação à noiva, apontado para baixo em um ângulo como a luz do 
sol apontaria. Para obter o fundo fora de foco, se possível fotografe em um f-stop como f/2.8 ou 
f/4, (use o f-stop mais baixo possível). Geralmente, fotografamos com o estrobo no modo manual 
e, para assegurar que ele esteja sincronizado com a câmera, configure a velocidade do obturador 
para 1⁄125 segundo.

A receita para conseguir este tipo de foto

ISBN 978-85-8143-172-7

Novos segredos para fotografar como um pro� ssional

Eis como Scott descreve sua obra: “Se você e 
eu saíssemos para tirar umas fotos e você me 
perguntasse: ‘Kelby, quero que a luz pareça bem 
suave e favorável para o tema. A que distância 
devo posicionar esta softbox?’, eu não lhe daria 
uma aula sobre técnicas de iluminação ou modi-
ficadores de flash. Eu simplesmente diria: ‘Apro-
xime-se o máximo possível do tema, sem que ele 
se destaque na foto’. Bem, essa é a linha deste 
livro: saímos para fotografar e respondo às suas 
perguntas, dou conselhos e compartilho segre-
dos exatamente como faria com um amigo: sem 
todas aquelas explicações técnicas ou vocabu-
lário específico de fotografia”.
De fato, cada página deste livro apresenta um 
conceito. Sempre que partir para a próxima, 
você aprenderá outra configuração, ferramenta 
profissional ou truque. Em outras palavras, não 
se trata de uma obra teórica, cheia de jargões 
confusos ou conceitos detalhados, mas de um 
livro que aponta qual botão pressionar, que con-
figuração usar e quando utilizá-la. Com cerca 
de 200 dos truques mais secretos da fotografia, 
este livro irá ensiná-lo a tirar fotos muito melho-
res, mais nítidas e coloridas, para que você 
obtenha resultados mais profissionais. Se está 
cansado de folhear revistas de fotografia e pen-
sar “por que minhas fotos não saem assim?”, 
este é o livro certo para você.

Scott Kelby, autor de Fotografi a digital na 

prática – a série de livros de fotografi a mais 

vendida de todos os tempos –, está de volta 

com este volume imperdível, que parte do 

ponto em que o anterior parou. Mantendo 

sua abordagem prática e objetiva – sem 

jargões –, o autor ensina novas técnicas 

profi ssionais que você poderá começar a 

aplicar hoje mesmo, elevando ainda mais a 

qualidade de suas fotos. 

Scott  Kelby

na prática

Um volume imperdível da série de 
fotografia mais vendida de todos os tempos

Scott  Kelby

na prática

Scott Kelby é presidente da National 

Association of Photoshop Professionals 

(NAPP), editor e cofundador da revista 

Photoshop User. Ministra cursos de 

fotografi a e ofi cinas de imagem digital 

em várias partes 

do mundo. É autor 

premiado de mais de 

50 livros de fotografi a, 

entre eles Adobe® 

Photoshop CS5 para 

fotógrafos digitais, 

publicado no Brasil 

pela editora Pearson.
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Ganhador de prêmios e de sucesso internacional, Fotografia 
digital na prática, de Scott Kelby, é o livro de fotografia digital 
mais vendido no mundo. Este é o primeiro volume da série em 
que autor desvenda os truques utilizados pelos mais renoma-
dos fotógrafos da atualidade. 

Esta 2a edição apresenta as principais técnicas para fotografar 
pessoas, flores, casamentos, esportes, viagens, entre outros 
temas como um profissional, por meio de lições explicadas 
passo a passo. Além dos últimos lançamentos em equipamen-
tos, ferramentas e tecnologias da fotografia digital.

SUMário: Capítulos: 1. Dicas de profissionais para obter fotos nítidas; 
2. Fotografando flores como um profissional; 3. Fotografando casamen-
tos como um profissional; 4. Fotografando paisagens como um profis-
sional; 5. Fotografando esportes como um profissional; 6. Fotografando 
pessoas como um profissional; 7. Evitando problemas como um profis-
sional; 8. Tirando proveito da tecnologia digital como um profissional; 
9. Tirando fotos de viagens e cidades como um profissional; 10. Impri-
mindo como um profissional e outros detalhes interessantes; 11. Dez 
coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito; 12. Receitas para 
ajudá-lo a obter “a foto”.

Fotografia digital na práticaCAPÍTULO 3

[ 40 ]

Agora que você sabe que os profissionais de casamento usam objetivas rápidas para fotografar 
em pouca luz com menos ruído, comprar uma dessas para fotos de casamento é, portanto, 
um ótimo investimento. Mas qual velocidade máxima de uma objetiva você precisa? Os dois 
tamanhos hoje mais populares de objetivas rápidas para fotógrafos de casamento provavel-
mente são uma objetiva de foco fixo de 50 mm e uma de 85 mm. Ok, então agora você precisa 
da f/1.4 ou f/1.8? Nisso posso ajudar: na época em que este livro era escrito, uma objetiva de 
50 mm f/1.8 Nikon era vendida por cerca de US$ 125 (na B&H). Mas, para obter apenas 2/3 de 
um stop e deixar que entre mais luz, a Nikon de 50 mm f/1.4 custa cerca de US$ 330 (quase 
o triplo do preço). Além da diferença óbvia de preço, é necessário ser mais preciso ao fazer o 
foco da foto em f/1.4 do que em f/1.8 (fotografar um objeto próximo com um deles criará uma 
profundidade de campo muito rasa. Por exemplo, se você fotografar um retrato em close-up 
em f/1.4, a ponta do nariz da pessoa poderia ficar em foco, mas os olhos ficariam um pouco 
desfocados e o cabelo apareceria muito fora de foco). Por essa razão, pessoalmente gosto 
mais de fotografar em f/1.8 (isso me dá um pouco mais de latitude e de área em foco). Quanto 
à qualidade, é polêmico o fato de que alguém possa realmente ver a diferença de qualidade 
entre o f/1.4 ou f/1.8; portanto, para a maioria das pessoas, recomendo usar a objetiva f/1.8 
menos cara (então a quem eu recomendaria comprar o modelo f/1.4? Essa é fácil: médicos ricos).

Você precisa da objetiva f/1.4?

[ 41 ]

Fotografando casamentos como um profissional CAPÍTULO 3

Se você estiver fotografando casamentos em ambientes internos com um flash, é bem provável 
que haverá sombras duras e uma luz desfavorável ao tema e pouco contrastada (flat light), mas 
isso pode mudar. O truque para obter uma luz suave e difusa é usar algum tipo de difusor de 
flash. Um dos mais populares hoje é o Westcott Micro Apollo Softbox (mostrado acima), que 
custa cerca de US$ 30. Outro difusor popular de flash é o Gary Fong’s Lightsphere Collapsible, 
que é vendido por cerca de US$ 45. Ambos podem ser conectados na unidade de flash e são 
ótimos para suavizar a luz e difundi-la uniformemente. Isso fará uma grande diferença na 
qualidade da luz que incide sobre a noiva, o noivo ou a festa do casamento, e você alcançará 
resultados bem mais profissionais com um custo muito baixo.

Obtendo luz suave e difusa com um flash, parte 1

Caso você esteja fotografando em uma ISO muito alta, irá querer conhecer um plug-in 
popular do Photoshop para fotógrafos de casamento chamado Dfine 2.0 (da Nik Software). 
Além de reduzir o ruído, um efeito colateral positivo é que ele também suaviza a pele.

Uma dica muito legal
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Scott Kelby

Segredos passo a passo para dar a suas fotos uma aparência profi ssional!

Este é o livro de fotografia digital 
mais vendido no mundo! Ganhador de 
prêmios e de sucesso internacional, este 
best-seller, escrito por Scott Kelby, é o 
único que mostra a você como tirar fotos 
com qualidade profissional, utilizando 
os mesmos truques dos fotógrafos 
mais renomados da atualidade – e, 
surpreendentemente, isso é mais fácil 
do que se pode imaginar.
A fórmula de sucesso de Fotografia digital na prática é descri-
ta pelo próprio autor: “Se você me perguntasse ‘Scott, o que 
devo fazer para fotografar essa flor, deixando-a em foco e, ao 
mesmo tempo, com o fundo fora de foco?’, pode apostar que 
eu não me preocuparia em dar uma aula de fotografia. Eu 
apenas diria ‘Pegue sua lente zoom, configure o f-stop como 
f/2.8, focalize a flor e fotografe’. Este é o conteúdo do livro: 
você e eu saímos para fotografar juntos, eu respondo às suas 
perguntas, dou alguns conselhos e compartilho muitos segre-
dos que aprendi, exatamente como eu faria com um amigo, 
sem dar todas aquelas explicações técnicas nem usar jargões 
de fotografia”.

Este não é um livro teórico – 
cheio de termos confusos ou 
conceitos detalhados. É uma 
obra que ensina qual botão 
pressionar, que configuração 
utilizar e quando utilizá-la. Com 
quase duzentos dos mais bem 
guardados truques da fotogra-
fia, esta obra será seu guia de 
bolso para que tire fotos melho-
res, mais nítidas, mais coloridas 
e com o toque profissional que 
sempre desejou.

Cada lição apresenta uma foto ilustrativa, explicada página 
a página. Você aprenderá as principais técnicas, ferramentas 
e truques necessários para transformar suas fotos do dia a 
dia em verdadeiros trabalhos artísticos. Se você está cansado 
de tirar fotos comuns e deseja registrar imagens dignas das 
melhores revistas de fotografia, não deixe de ler este livro.

Nos últimos três anos, Scott Kelby foi 

eleito o autor de livros de fotografia mais 

vendido no mundo. Ele é editor-chefe 

da revista digital Light It! e da revista 

Photoshop User, além de ser presidente 

da National Association of Photoshop 

Professionals (NAPP). É coapresentador 

do aclamado videocast semanal The Grid 

e ministra workshops sobre fotografia, 

Lightroom e Photoshop ao redor do 

mundo. Scott é autor premiado de 

mais de cinquenta livros de fotografia 

e tratamento de imagens digitais, 

entre eles Adobe® 
Photoshop CS5 para 
fotógrafos digitais 

e a renomada série 

Fotografia digital na 
prática, publicados 

no Brasil pela 

editora Pearson.

A série de 

fotografia 

digital mais 

vendida no 

mundo!
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Este livro mostra como desenvolver colaboradores que domi-
nem não só as capacidades técnicas necessárias para de-
sempenhar um bom trabalho, mas também as atitudes que 
farão deles líderes em suas áreas de atuação. Ele propõe um 
método eficaz para construir equipes que atinjam resultados 
ambiciosos, fornecendo instrumentos para a resolução de pro-
blemas de liderança e gestão de equipes.

Copyright: 2005 | ISBN: 978-85-7605-038-4
216 páginas
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Os meiOs justificam 
Os fins
Gestão baseada em valores: 
da ética individual à ética 
empresarial
Ricardo Vargas

a forca do temperamento

LIDERANÇA

miguel vizioli
maria da luz calegari

a forca do temperamento

LIDERANÇA
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Por meio de um modelo ao mesmo tempo simples e eficiente, mostra
como o temperamento de cada indivíduo — seja ele Artesão, Guardião, Idealista
ou Racional — interfere significativamente em sua atitude de líder. Além disso, a
obra traz sugestões de filmes e leituras, bem como entrevistas com quatro
grandes líderes, cujas respostas evidenciam comportamentos típicos de seu
temperamento, estabelecendo o equilíbrio ideal entre teoria e prática.

Liderança

“Meu jeito informal quebrou barreiras e impeliu ao dinamismo, porque o
formalismo separa as pessoas, em vez de agregá-las.”

“Sempre fui bom em exatas e pessoas com meu tipo psicológico com
frequência se dirigem para a engenharia. Eu escolhi a física.”

“Gosto de quebrar paradigmas, de montar estratégias, de motivar as pessoas
para fazer com que as coisas aconteçam.”

“Entendemos que não é possível ter sucesso em um mundo que não tem
perspectivas ecológicas.”

Oliver Weber: desprezo por regras, característica de um líder

José Tadeu Alves: inteligência lógico-matemática do líder

José Perdomo: talento do líder para motivar pessoas

David Feffer: compromisso pela criação da visão, típico do líder

Artesão

Guardião

Idealista

Racional
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Liderança
a força do temperamento
Miguel Vizioli e  
Maria da Luz Calegari

Copyright: 2010 | ISBN: 978-85-7605-565-5
176 páginas

Este livro tem como principal objetivo fazer com que os líde-
res – e futuros líderes – incorporem comportamentos mais 
adequados às exigências corporativas e adquiram competên-
cias que lhes deem condições de se manter motivados e 
produtivos, além de atribuírem essas características aos 
seus liderados. Indispensável na estante de líderes, consul-
tores e funcionários que aspiram a cargos de gerência e de 
supervisão, esta obra também constitui material fundamen-
tal para estudantes das áreas de recursos humanos e gestão 
de pessoas.

ISBN 978-85-7605-144-2
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Judas Tadeu Grassi M
endes

João Batista Padilha Junior

O agronegócio é um tema que vem ganhando cada vez mais destaque 
não apenas no meio acadêmico, mas também na economia nacional — 
os sucessivos saldos líquidos na balança comercial externa têm mos-
trado a importância do agronegócio em nosso país. Além disso, há 
uma demanda por obras que tratem desse assunto do ponto de vista 
econômico. Este livro vem justamente para suprir essa lacuna.

Estruturado de maneira didática e objetiva, esta obra traça um para-
lelo entre o agronegócio brasileiro e o mercado internacional e aborda 
vários fatores-chave no setor, como comercialização e desenvolvi-
mento econômico, demanda, consumo e produção de alimentos, aná-
lise de mercados agrícolas e análise de preços agropecuários, entre 
outros. Além disso, é repleto de exemplos do contexto atual e inclui 
questões para discussão e revisão, que direcionam e complementam 
a compreensão do conteúdo apresentado.

Por todas essas características, Agronegócio: uma abordagem 
econômica é ideal não apenas para alunos dos cursos de graduação 
de agronomia, zootecnia, engenharia agrícola e medicina veterinária 
e de pós-graduação e especialização em economia e administração, 
mas também para profissionais das áreas de ciências agrárias, ciências 
florestais e demais áreas correlatas ao estudo do agronegócio.
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aGrOneGóciO
uma abordagem 
econômica
Judas Tadeu Grassi Mendes e 
João Batista Padilha Junior
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Estruturada de maneira didática e objetiva, a obra traça um 
paralelo entre o agronegócio brasileiro e o mercado internacio-
nal e aborda vários fatores-chave no setor, como comercializa-
ção e desenvolvimento econômico, demanda, consumo e 
produção de alimentos, análise de mercados agrícolas e análi-
se de preços agropecuários, entre outros. Além disso, é reple-
ta de exemplos do contexto atual e inclui questões para 
discussão e revisão que direcionam e complementam a com-
preensão do conteúdo apresentado.
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marketinG e 
aGrOneGóciO
a nova gestão – diálogo 
com a sociedade
José Luiz Tejon e Coriolano 
Xavier

Copyright: 2009 | ISBN: 978-85-7605-184-8
336 páginas

Ao unir de modo sutil e didático a teoria com a prática, este 
livro apresenta uma visão atual de todas as etapas e proces-
sos envolvidos no agronegócio por meio de estudos de caso 
atualizados, estatísticas recentes e uma abordagem totalmen-
te focada no marketing, o que torna a obra única em sua área.

Voltado para os cursos de gestão do agronegócio, é um livro 
indispensável para profissionais do setor e para estudantes 
de pós-graduação e dos cursos de administração e economia 
com especialização nessa área.

ISBN 978-85-87918-29-1
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www.pearson.com.br/keegan
O site de apoio oferece, para professores, apresentações em PowerPoint  
e manual de soluções (em inglês). Para estudantes, apêndice e estudos de 
casos.
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Vivemos em um mundo global. Isso fica claro quando olhamos ao 
redor e encontramos produtos vindos de diversos países, assim como 
bens produzidos aqui no Brasil, em uma empresa multinacional, para 
consumo tanto interno quanto externo.

Para apresentar os panoramas desse “novo mundo” e do mercado 
global que ele propicia, Marketing global foi totalmente revisado e 
atualizado em sua sétima edição. Considerado referência na área, o 
livro traz o que há de mais atual em termos de mercado internacional, 
como um capítulo sobre e-marketing, além de inúmeros exemplos que 
demonstram a teoria na prática.

A fim de ajudar o processo de ensino e aprendizado, o livro oferece 
também material de apoio em seu site, incluindo estudos de caso 
enriquecidos com perguntas para os estudantes e apresentações em 
PowerPoint para os professores.

Voltado para alunos de graduação em marketing e administração, 
bem como para profissionais que atuam em áreas como comércio 
exterior, Marketing global deixa claro que, no século XXI, a fantasia 
de marketing de tempos atrás se tornou realidade: o marketing global 
chegou, e para ficar!
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Com um capítulo especial sobre e-marketing global e muitas 
outras mudanças positivas, Marketing global reafirma seu pa-
pel de material mais importante sobre marketing internacional 
disponível no mercado. A obra apresenta as estratégias de 
implementação de programas de internacionalização de negó-
cios e empresas, e seu foco em negócios com embasamento 
acadêmico permite o confronto das duas visões, oferecendo 
rico material para debate. É ideal para alunos tanto de gradua-
ção como de pós-graduação.
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“A ética empresarial é o resultado
das práticas que os gestores têm
e permitem na empresa.”

A missão, a visão e os valores,
em muitas empresas, são
definidos e expostos na parede,
mas não são usados na gestão
de pessoas. Existem programas
de responsabilidade social e
códigos de ética que são
confundidos com filantropia
e adotados apenas como fonte de
marketing. O essencial da ética
empresarial tem passado ao largo
das abordagens tradicionais.
Ricardo Vargas redefine a ética
empresarial, propondo um modelo
para sua gestão.

Cada pessoa tem uma ética, uma
maneira de tomar decisões e agir
em consonância com seus
valores, e as empresas também
procuram estabelecer uma ética,
agregando colaboradores em
torno de uma missão e de valores
definidos, para realizar uma visão
e concretizar objetivos de
negócio. Muitas vezes, porém,
a ética desejada da empresa e a
de seus colaboradores não
coincidem. Quando isso acontece,
há um enorme desperdício
de recursos, gastos em atividades
não produtivas.

Combinando experiência no
desenho de processos de
mudança organizacional e de
gestão da ética com
conhecimentos científicos sobre
o comportamento humano, este
livro é uma ferramenta
indispensável em programas de
desenvolvimento de líderes;
interessa a todos que querem
melhorar suas competências
de administração de empresas
utilizando a ética como ferramenta
de liderança.

OS MEIOS
JUSTIFICAM
OS FINS

RICARDO VARGAS

Gestão baseada
em valores:

da ética individual
à ética empresarial

Psicólogo, consultor,
pesquisador e conferencista
internacional, Ricardo Vargas é
fundador da Plan B International
(consultoria de gestão) e
da TMI Brasil e da TMI Portugal
(empresas da rede internacional
de consultoria TMI).

Licenciado em psicologia pela
Universidade de Lisboa, com
mestrado em terapia familiar
e de sistemas pela Faculdade
de Medicina da Universidade de
Sevilha e mais de uma década
de trabalho em consultoria,
Vargas trabalhou com alguns dos
especialistas mundiais em gestão
e psicologia. Exerce sua atividade
de consultoria em empresas
multinacionais, coordenando
projetos no Brasil e na Europa.
Sua abordagem à gestão integra
conhecimento multidisciplinar em
metodologias eficazes e
inovadoras, contribuindo para
respostas concretas aos desafios
de administração de empresas.
Ricardo Vargas também é autor
do livro
sobre desenvolvimento de líderes,
também publicado pela Pearson
Education.
Contato com o autor:
etica@planb-international.com.

partner

A arte de tornar-se inútil,

“Este livro explica de forma rigorosa e prática o que fazer para
que a ética empresarial deixe de ser uma simples declaração
de intenções, para se transformar no centro de uma forma de
gestão que gera valor para a empresa, os indivíduos e a
sociedade.”

“O projeto Visão de Futuro Embraco foi um fator importante
para que a empresa fosse uma das melhores para se trabalhar,
na pesquisa de 2003. O trabalho de Ricardo Vargas no
desenho e na implementação desse projeto, cujo modelo é
reproduzido neste livro, nos proporcionou um elevado nível de
consciência e capacidade em gestão da mudança e liderança
com base em valores empresariais.”

“Há alguns princípios básicos no mundo de negócios que
jamais devem ser esquecidos, caso contrário a visão do curto
prazo pode se sobrepor à perenidade das empresas. Ricardo
Vargas soube com maestria e clareza mostrar a importância da
gestão baseada em valores e a influência da ética no dia-a-dia
das empresas, tornando a questão extremamente prática
e objetiva.”

“Este verdadeiro ‘manual de sobrevivência na selva’ aponta
com muita propriedade, e de forma objetiva e didática, o
caminho para a perenidade e a prosperidade das empresas: a
gestão baseada em valores.”

Júlio Moura, presidente do Grupo Nueva (extraído do Prefácio)

Paulo Neumann, assessor corporativo em gestão
da Embraco S/A

Ricardo Lachac, COO da Indiana Seguros

Paulo Lalli, diretor de negócios da Alpargatas S/A (Sandálias Havaianas)

Exame

“Os valores são a força invisível por trás do comportamento
humano. Entender essa força e gerir o seu uso pode fazer a
diferença entre o sucesso e outra coisa qualquer.”
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O site de apoio oferece: para professores, apresentações em 
PowerPoint; para estudantes, exercícios de múltipla escolha. 
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Para ter sucesso no ramo do turismo e enfrentar os desafi os desse mercado 
competi ti vo, o gestor precisa conhecer técnicas que, aliadas a processos 
de inteligência de mercado, permitem ampliar as possibilidades de oferta 
em um processo de planejamento e gestão do desti no. Este livro traz uma 
metodologia para aperfeiçoar o turismo como ati vidade empresarial e au-
mentar a competi ti vidade e a sustentabilidade dos desti nos turísti cos.

Esta segunda edição de Turismo: planejamento e gestão mantém a metodo-
logia de planejamento integrado para o desenvolvimento do turismo contex-
tualizada por meio de exemplos de casos nacionais e internacionais. Desta-
ca, ainda, a metodologia de cluster para redes de hospitalidade e estratégias 
competi ti vas, como a experiência turísti ca, o senso de lugar, o geoturismo e a 
estratégia de Cingapura, inspirada na técnica japonesa de paisagismo shakkei. 

Com sólida visão de mercado, o livro mostra a necessidade de se compreen-
der o turista e apresenta os conceitos do turismo sustentável e a metodologia 
para a elaboração de um planejamento estratégico de um desti no — incluin-
do diagnósti co, análise do mercado e da concorrência, defi nição de objeti vos, 
obtenção de vantagens competi ti vas e elaboração do planejamento táti co.

Indicada para estudantes de turismo e gestão em turismo, esta obra também 
é um manual para administradores públicos, gestores de desti nos e para todos 
que desejam conhecer e implementar as ações necessárias para tornar realida-
de um projeto de turismo.

Turismo
p l a n e j a m e n t o  e  g e s t ã o
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turismO
Planejamento e gestão,  
2a edição 
Mario Petrocchi

Copyright: 2009 | ISBN: 978-85-7605-192-3 
384 páginas

Há mais de dez anos, a primeira versão deste livro abriu uma 
área até então inexplorada do turismo, carreira que nos anos 
seguintes se tornaria uma das mais procuradas pelos aspiran-
tes a universitários. Cobrindo com autoridade todos os pontos 
relacionados ao lado administrativo do turismo, esta 2a edição 
foi totalmente atualizada e ampliada para atender às necessi-
dades atuais da indústria do turismo no país.

Livro-texto indicado para estudantes que estejam cursando o 
segundo ou o terceiro ano dos cursos de turismo ou gestão de 
turismo, em nível de graduação e especialização.
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fundamentOs da 
cOntabiLidade 
Elias Pereira, Alfredo 
Kobayashi, Carlos Aragaki, 
Reginaldo Gonçalves, Valdir 
Mompean e José R. de Lima

Copyright: 2005 | ISBN: 978-85-7605-017-9
344 páginas

Introduzindo os princípios da contabilidade passo a passo e 
gerando discussões de modo lógico, este título traz uma abor-
dagem clara e objetiva, que permite aos estudantes evoluir de 
uma etapa simples para outra mais complexa, visando tam-
bém ao autodesenvolvimento dos leitores. Fundamentos da 
contabilidade é um livro ideal para estudantes de contabilida-
de e alunos de administração e economia.

ISBN 978-85-7605-154-1
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como elaborar textos jurídicos

Edição rEvista ConformE

Além de ter profundo conhecimento sobre normas e leis que regem 

a Justiça brasileira, é fundamental que o profissional do direito 

conheça a língua portuguesa — sua ferramenta básica de trabalho. 

É por meio dela, por exemplo, que advogados conseguem redigir 

peças processuais claras, bem escritas e objetivas.

Com uma linguagem simples e didática, que se concentra em 

apresentar as habilidades necessárias para a construção das 

comunicações escritas no mundo jurídico, Português instrumental 

para cursos de direito tem o propósito de ser um verdadeiro 

manual para o profissional de direito que quer ser bem-sucedido.

Resultado da parceria de dois profissionais muito experientes em 

suas respectivas áreas, o livro possui quatro partes que abordam 

a comunicação no texto forense, a qualidade do texto jurídico, os 

tipos de peças processuais e os pontos da língua portuguesa que 

geralmente suscitam dúvidas. 

Indicada para alunos de direito e para os profissionais da área, a 

obra oferece ainda várias dicas práticas, exemplos e exercícios 

com gabarito — elementos que facilitam a compreensão e fazem 

com que o leitor coloque em prática tudo o que aprendeu.

9788576051541_Gold_1a_prova.indd   1 14/03/2012   15:15:14

POrtuGuês 
instrumentaL Para 
cursOs de direitO
como elaborar textos 
jurídicos
Miriam Gold e Marcelo Segal

Copyright: 2008 | ISBN: 978-85-7605-154-1
224 páginas

Este livro é um manual de redação para os estudantes de di-
reito, que precisam dominar a língua portuguesa para escrever 
com clareza e eficácia petições e outras peças processuais. É 
dividido em duas partes distintas: uma que aborda pontos-
-chave da gramática, levando em consideração o jargão da 
área, e outra que mostra como escrever de maneira clara e 
objetiva, partindo das técnicas de dissertação. Prática, acessí-
vel e repleta de dicas úteis, a obra também traz dicas pontuais 
e exercícios no término de cada uma das partes.

ISBN 978-85-87918-68-0
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www.pearson.com.br/morris
Site de apoio com recursos em inglês.

Apresentando a psicologia tanto como uma ciência quanto como uma 
disciplina especial, os renomados autores Charles G. Morris, da 
Universidade de Michigan, e Albert A. Maisto, da Universidade da 
Carolina do Norte em Charlotte, abordam neste livro-texto desde temas 
básicos até os avanços mais recentes da psicologia.

As teorias desenvolvidas nessa área científica, os diferentes 
distúrbios psicológicos, fatores biológicos e culturais que influenciam 
o comportamento, dentre outros tópicos, são tratados de maneira 
bastante didática e aprofundada, fazendo com que esta obra seja 
essencial para estudantes de psicologia.

Além de serem caracterizados por uma estrutura que facilita muito 
o aprendizado e torna os assuntos examinados ainda mais inte-
ressantes, os capítulos contêm seções especiais que contextualizam 
na vida real a teoria apresentada no texto e que ajudam a assimilar o 
conteúdo aprendido.
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intrOduçãO à 
PsicOLOGia,
6a edição
Charles G. Morris e Albert A. 
Maisto

Copyright: 2004 | ISBN: 978-85-87918-68-0
568 páginas

Claro, conciso e voltado para o entendimento do estudante, o 
livro aborda desde temas básicos até os avanços recentes em 
psicologia, destacando tópicos como os diferentes distúrbios 
psicológicos e os fatores biológicos e culturais que influen-
ciam o comportamento. Trata também da sensação e percep-
ção, dos estados de consciência, da aprendizagem, da 
memória, da motivação e da emoção. Conta com seções espe-
ciais que contextualizam na vida real a teoria apresentada e 
figuras e ilustrações que esclarecem processos complexos 
com explicações passo a passo, facilitando o aprendizado.

ISBN 978-85-346-0542-7
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O objetivo principal desta obra é introduzir os estudantes graduandos em ciências e em enge-
nharia no estudo da física, oferecendo uma apresentação clara e objetiva tanto da teoria como de 
suas aplicações. A partir da compreensão da natureza conceitual do assunto, o aluno aprenderá 
realmente como se resolve um problema.

A obra foi elaborada de maneira a atender aos programas das seguintes disciplinas: Introdução 
à Física, Física Básica, Física I, II, III e IV.

Destaques:

  Grande quantidade de problemas propostos e problemas resolvidos.

  Apresentação de exemplos resolvidos, seguidos de autotestes.

  Apresentação de quadros de destaques da física moderna com tópicos de interesse para o 
físico atual.

  Uma rápida introdução a cada capítulo que orienta e motiva o estudante a atingir os objetivos 
de aprendizado.

  Comentários, incluídos na maioria dos capítulos, que aumentam o interesse do estudante 
sobre os assuntos em questão.

FREDERICK J.KELLER nasceu em Huntington, West Virginia, em 10 de maio de 1934. Bacharelou-se em 1960 pela Universidade 
Marshall e obteve o mestrado e o doutorado na Universidade do Tennessee em 1962 e 1966, respectivamente. Em 1966, entrou 
para a Universidade Clemson, onde atua como professor de física. Dedicou-se por muitos anos ao treinamento de professores de 
física do segundo grau, tendo sido diretor de duas escolas para professores do segundo grau e diretor associado de seis outras.

W. EDWARD GETTYS nasceu em Gaffney, South Carolina, em 16 de março de 1939. Obteve o bacharelado e o mestrado em 
física pela Universidade Clemson. Doutorou-se em física pela Universidade de Ohio e integrou o corpo docente da Universidade 
Clemson em 1963, onde foi professor de física por 28 anos. Além de pesquisas na área da matéria condensada, atuou em outros 
programas de física e trabalhou para melhorar o ensino dessa matéria em colégios do segundo grau. É, atualmente, professor 
emérito de física na Universidade Clemson.

MALCOLM J. SKOVE nasceu em Cleveland, Ohio, em 3 de março de 1931. Frequentou as Universidades de Novo México, 
Pennsylvania, Jyochi Diagaku (Tóquio) e Clemson, onde se bacharelou em física industrial em 1956. Doutorou-se em física pela 
Universidade da Virginia em 1960. Ensinou nas Universidades de Virginia, Illinois, Porto Rico, Clemson, Haile Selassie (Adis 
Abeba) e no Instituto Federal Suíço de Tecnologia. Em 1988, foi diretor do programa de física do estado sólido na National 
Science Foundation. É, atualmente, professor de física na Universidade Clemson.
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física
Frederick J. Keller, W. Edward 
Gettys e Malcolm J. Skove

Volume I
Copyright: 1999 | ISBN: 978-85-346-0542-7 
630 páginas

Volume II
Copyright: 1999 | ISBN: 978-85-346-0972-2
640 páginas

Com o objetivo principal de introduzir os estudantes graduan-
dos em ciências e em engenharia no estudo da física, este li-
vro oferece uma apresentação clara e objetiva tanto da teoria 
como de suas aplicações. Destacam-se a grande quantidade 
de problemas propostos com soluções, os exemplos resolvi-
dos e quadros de destaques da física moderna.

Magnus Bäck

Patrick Ben Koetter

Ralf Hildebrandt

Alistair McDonald

David Rusenko

Carl Taylor

Servidor de e-mail

Guia de instalação, configuração e gerenciamento

para pequenos escritórios
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E
ste livro tem exatamente o que você precisa para aprender a configurar e

administrar um servidor de e-mail. Ele aborda a configuração do servidor e

do servidor de e-mail, além de outros importantes recursos extras, como

webmail e ferramentas de proteção contra spam e vírus. Escrito por administra-

dores Linux profissionais, o texto enfatiza a simplicidade, a praticidade e a

confiabilidade, de modo que o leitor não perca tempo em sua tarefa de colocar o

servidor em funcionamento.

• Todas as informações necessárias para configurar facilmente seu próprio

servidor de e-mail Linux.

• Fornecer acesso ao e-mail para os usuários viawebmail.

• Proteger o servidor de e-mail contra vírus, spameoutras ameaças.

• Informações-chave sobre como instalar, configurar e utilizar o PostFix, o

Courier, oSquirrelMail, o ProcMail, oClamAVeoSpamAssassin.

• Proteção para a instalação contra vírus, spam, invasores e falhas de

hardware.

Ao contrário da metodologia de outros livros, que abordam um componente por

vez, fornece os pré-requisitos básicos de todos os

componentes de servidor, permitindo que você instale, sem difilculdades, um

servidor de e-mail completo e funcional para a rede de um escritório ou uma

empresa de pequeno porte.

O público-alvo deste livro são os administradores de sistemas “não oficiais” em

empresas de pequeno porte, que querem configurar um servidor de e-mail Linux

sem gastar muito tempo para se tornarem especialistas em aplicativos

individuais.

Um guia passo a passo simples para configurar um servidor de e-mail Linux que

utiliza asmais populares, e gratuitas, ferramentas de código-fonte aberto.

Servidor de e-mail Linux

O que você aprenderá ao ler este livro

Para quem este livro foi escrito
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servidOr de e-maiL 
Linux
Ralf  Hildebrandt, Alistair 
McDonald, Carl Taylor, 
Magnus Bäck, 
David Rusenko e Patrick Bem 
Koetter

Copyright: 2007 | ISBN: 978-85-7605-110-7
304 páginas

Este livro apresenta um método funcional, desde os princípios 
básicos até conduzir o leitor passo a passo pelo processo de 
configuração dos recursos extras do sistema, incluindo importan-
tes ferramentas como SpamAssassin, ProcMail e SquirrelMail.

Mais segredos incríveis para fotografar como um profissional!

Scott  Kelby
Autor de Adobe® Photoshop® CS4 

para fotógrafos digitais

Scott  Kelby

Scott Kelby é editor-chefe 
da revista Photoshop User, 
presidente da National 
Association of Photoshop 
Professionals, diretor de 
treinamento do Adobe 

Photoshop Seminar Tour e um dos mais 
importantes palestrantes do mundo. É 
autor consagrado de mais de 40 livros, 
dentre eles Adobe Photoshop CS4 para 
fotógrafos digitais, publicado no Brasil 
pela Pearson Education.

Depois de ensinar como fotografar flores, es-
portes e outros temas com nitidez, Scott Kelby 
agora traz dicas sobre como utilizar flashes, 
fazer fotos em close-up, fotografar pessoas e 
até mesmo construir um estúdio do zero, 
mostrando que qualquer pessoa pode fazer 
retratos com qualidade profissional. 

Além disso, ele escreveu capítulos inteiros so-
bre os tópicos mais solicitados, entre eles foto-
grafia de paisagens e casamentos. Há também 
um capítulo inteiro dedicado a compartilhar 
alguns dos segredos para fazer fotos parece-
rem mais profissionais. Sempre que virar a pá-
gina, o leitor aprenderá outra configuração, 
outra ferramenta ou outro truque profissional 
para transformar suas fotos em fotos artísticas. 

Se você está cansado de tirar fotografias que só 
parecem “ok” e de olhar revistas de foto-grafia e 
pensar: “por que minhas fotos não saem as-
sim?”, então este é o livro certo. Com cerca de 
200 dos truques mais guardados da fotografia, 
esta obra o ensinará a tirar fotos muito melho-
res, mais nítidas, mais coloridas, para que você 
obtenha resultados mais profissionais. 

Scott Kelby, autor do best seller  
Fotografia digital — volume 1, está de 
volta com um livro totalmente novo, 
que continua a partir do ponto em que 
o primeiro volume parou. Com uma 
abordagem prática e evitando os jar-
gões da área, o autor vai direto ao pon-
to para ensinar as técnicas que os maio-
res profissionais do ramo utilizam e que 
tornaram o volume 1 o livro sobre foto-
grafia digital mais vendido no mundo.

na prática

ISBN 978-85-7605-238-8
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fOtOGrafia diGitaL 
na Prática
volume 2
Scott Kelby

Copyright: 2009 | ISBN: 978-85-7605-238-8
240 páginas

Com uma abordagem prática e evitando os jargões da área, o 
autor ensina as técnicas que os maiores profissionais do ramo 
utilizam e que tornaram o Volume 1 o livro sobre fotografia di-
gital mais vendido no mundo. Depois de ensinar como fotogra-
far flores, esportes e outros temas com nitidez, Scott Kelby 
agora traz dicas sobre como utilizar flashes, fazer fotos em 
close-up, fotografar pessoas e até mesmo construir um estú-
dio, mostrando que qualquer pessoa pode fazer retratos com 
qualidade profissional.
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Mais segredos incríveis para fotografar como um pro� ssional

Eis como Scott descreve sua obra: “Se você e 
eu saíssemos para tirar umas fotos e você me 
perguntasse: ‘Kelby, quero que a luz pareça bem 
suave e favorável para o tema. A que distância 
devo posicionar essa softbox?’, eu não lhe 
daria uma aula sobre técnicas de iluminação ou 
modi� cadores de � ash. Eu simplesmente diria: 
‘Aproxime-se o máximo possível do tema, sem 
que ele se destaque na foto’. Bem, essa é a 
linha que este livro segue: nós saímos para 
fotografar e eu respondo as suas perguntas, 
dou-lhe conselhos e compartilho os segredos 
que aprendi exatamente como eu faria com 
um amigo — sem todas aquelas explicações 
técnicas e jargões de fotogra� a”.

De fato, cada página deste livro apresenta um 
conceito. Sempre que partir para a próxima, você 
aprenderá outra con� guração, outra ferramenta 
pro� ssional ou outro truque. Em outras palavras, 
não se trata de uma obra teórica, cheia de 
jargões confusos e conceitos detalhados. Trata-
se de um livro que mostra qual botão pressionar, 
que con� guração usar — e quando usá-la. 
Com cerca de 200 dos truques mais secretos 
da fotogra� a, ele o ensinará a tirar fotos muito 
melhores, mais nítidas, mais coloridas, para que 
você obtenha resultados mais pro� ssionais. Se 
você está cansado de tirar fotos simples e de ver 
revistas de fotogra� a e pensar “por que minhas 
fotos não saem assim?”, este é o livro certo.

Scott Kelby, autor dos volumes 1 e 2 de 
Fotogra� a digital na prática — best-sellers 
mundiais —, está de volta com esta obra 
totalmente nova, que parte exatamente de 
onde o volume anterior parou. Com sua 
simplicidade e sua objetividade 
características — e sem jargões 
tecnológicos —, este é um livro que você 
pode começar a usar hoje mesmo e, 
assim, tirar fotos ainda melhores.

Scott  Kelby

na prática

Autor dos volumes 1 e 2 de Fotogra� a digital na prática. 
Os livros de fotogra� a mais vendidos de todos os tempos.

Scott  Kelby

3

na prática
3

Scott Kelby é presidente da National 
Association of Photoshop Professionals 
(NAPP), editor-chefe da revista Photoshop 
User e palestrante sobre fotogra� a 

digital e geração de 
imagens em todo o 
mundo. Ele é autor 
consagrado de 
mais de 50 livros, 
entre eles o Adobe® 
Photoshop CS4 para 
fotógrafos digitais, 
publicado no Brasil 
pela editora Pearson.
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fOtOGrafia diGitaL 
na Prática
volume 3
Scott Kelby

Copyright: 2011 | ISBN: 978-85-7605-837-3
264 páginas

Neste terceiro volume de Fotografia digital na prática, o autor 
aprofunda tópicos apresentados nos volumes anteriores 
(como a utilização do flash como um profissional) e apresenta 
novos temas (como lições para usar estúdio e lentes, bem 
como fotografar produtos, ambientes externos, pessoas e 
eventos esportivos). Kelby utiliza uma linguagem clara e uma 
didática única: cada página apresenta um único conceito e, 
sempre que partir para a próxima, o leitor aprenderá outra con-
figuração, outra ferramenta, outro truque. São mais de 200 
dicas capazes de transformar qualquer pessoa em um fotógra-
fo profissional.
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