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Livro destinado aos Alunos de Graduação em: Ciências
Contábeis, Ciências Atuariais e Administração. Contém os
principais conceitos de Controladoria, a saber: • Definição de
Controladoria; • Funções da Controladoria; • Ciclo PDCA; •
Modelos Organizacionais; • Controladoria X Auditoria
Interna; • Indicadores de Performance; • Balanced Scorecard;
• Custo de Oportunidade; • Controle Interno; • Planejamento
Estratégico de Empresas; • Níveis de Planejamento; •
Planejamentos Estratégico, Tático e Operacional; • Ambiente
Interno, Ambiente Externo; • Cenários; • Oportunidades, e
Ameaças; • Pontos fracos e Pontos Fortes; • Matriz GUT; •
Planos de Ação; • Estabelecimento de Planejamento
Estratégico; • Orçamento Empresarial; • Previsão de Vendas;
• Previsões Univariável, Multivariável e Qualitativa; • Centros
de Responsabilidade; • Princípio da Controlabilidade; •
Margem de Segmento; • Preço de Transferência; • Custo de
Capital; • Orçamento de Capital; • Valor Presente Líquido; •
Taxa interna de Retorno; • Índice de Rentabilidade; •
Payback; • Projetos mutuamente excludentes; • EVA; • Inflação e Correção Monetária; • Sistemas
de Amortização de Financiamentos; • Sistema de Amortização Constante (SAC); • Sistema Francês;
• Sistema Price (ou Tabela Price); • Sistema Americano; • Sistema de Amortização Variável;
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Imperfeitos
http://media.beebok.info/br-1452911372/imperfeitos.html

Será que Michael conseguirá encontrar um final feliz depois de ser rejeitado por Olivia?
Uma comédia romântica surpreendente sobre como recomeços podem ser a cura para um
coração partido. Quantas vezes um mesmo coração aguenta ser...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...

[PDF]

The Chase
http://media.beebok.info/br-1453554291/the-chase.html

Bem-vinda de volta aos jogos de hóquei e às festas da Universidade Briar! No primeiro
spin-off da série Amores Improváveis, conheça a apaixonante e misteriosa Summer, irmã
de Dean. Todo mundo diz que os opostos se atraem. E deve ser verdade, porque...
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Algo maravilhoso
http://media.beebok.info/br-1460314493/algo-maravilhoso.html

O mais aguardado romance de Judith McNaught com orelha assinada por Carina Rissi.
&#xa0;Alex sabe que é diferente das outras garotas. Após a morte do pai, viu a situação
financeira da família caminhar perigosamente rumo ao abismo, e coube a ela se tornar...

[PDF]

Esse Duque é Meu
http://media.beebok.info/br-1456482289/esse-duque-e-meu.html

Era uma vez... Para Olivia Lytton, seu noivado com o duque de Canterwick é mais uma
maldição do que uma promessa de felicidade para sempre. Pelo menos o título de
nobreza dele ajudará sua irmã, Georgiana, a garantir o próprio noivado com o
carrancudo...

[PDF]

After – Depois da verdade
http://media.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....

[PDF]

After – Depois do desencontro
http://media.beebok.info/br-1093573367/after-depois-do-desencontro.html

Tessa passa pelo momento mais difícil de sua vida. Enquanto luta para crescer na
carreira com a qual sempre sonhou, seu mundo é virado de ponta-cabeça: a inesperada
aparição de seu pai e uma traição imperdoável a deixam mais fragilizada do que...

[PDF]

Do mil ao milhão
http://media.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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Uma sombra do passado
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http://media.beebok.info/br-1459293512/uma-sombra-do-passado.html

Novo romance de um dos maiores fenômenos editoriais da história. &#xa0;Há muitos
anos, Fiona Bristow foi a única vítima que escapou das garras do Assassino da Echarpe
Vermelha, o serial killer que matou seu noivo e seu amado cão. Após o trauma,...

[PDF]

Predictably Irrational
http://media.beebok.info/br-380685050/predictably-irrational.html

Why do smart people make irrational decisions every day? The answers will surprise you.
Predictably Irrational is an intriguing, witty and utterly original look at why we all make
illogical decisions. Why can a 50p aspirin do what a 5p aspirin can't? If an item is "free" it
must be a...

[PDF]

As cinco linguagens do amor - 3ª edição
http://media.beebok.info/br-1033551876/as-cinco-linguagens-do-amor-3ª-edicao.html

As diferenças gritantes no jeito de ser e de agir de homens e mulheres já não são
novidade há tempos. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma
relação entre duas pessoas que às vezes parecem ter vindo de planetas...

[PDF]

Esquerda Caviar
http://media.beebok.info/br-711180821/esquerda-caviar.html

Este livro de Rodrigo Constantino é urgente. Uma pérola em meio ao mar de obviedades
e mentiras comuns na literatura “intelectual” nacional. O título Esquerda caviar remete a
uma expressão de nossos irmãos mais velhos portugueses para descrever a...

[PDF]

A casa de espiões
http://media.beebok.info/br-1382320373/a-casa-de-espioes.html

O mais novo thriller de Daniel Silva, autor best-seller do The New York Times Como o
mais recente chefe da Mossad, Gabriel Allon dá a si mesmo e aos agentes do "Escritório"
uma nova e enorme responsabilidade: encontrar Saladin, o cabeça do Estado Islâmico,...
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