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No mundo global altamente competitivo em que vivemos, o sucesso de qualquer
organização depende não apenas da qualidade e dedicação dos seus colaboradores e
do acerto nos produtos e nos mercados, mas também do conhecimento profundo do
meio envolvente e do bom desenho dos processos estratégicos, operacionais e
administrativos e ainda de uma boa gestão dos recursos financeiros e recursos
humanos. Este livro faz uma abordagem aos principais temas da gestão moderna. Na
primeira parte do livro são apresentados os fundamentos da gestão contemporânea,
que consistem em saber o que é uma empresa, o que é a gestão e quais as funções
do gestor. Como gerir é obter resultados através do trabalho dos membros da
organização e como o trabalho dos gestores é dirigir e coordenar as atividades dos
colaboradores de modo atingir os objetivos definidos, na segunda parte do livro são
estudadas as funções dos gestores, como o planeamento e tomada de decisão, a
organização e inovação, a direção nas suas principais facetas "motivação, liderança e
comunicação" e o controlo. Finalmente, a terceira parte centra-se na discussão das
principais funções da empresa, como a gestão de operações, a gestão de marketing, a
gestão financeira e a gestão de recursos humanos. Em cada área funcional descrevese o objetivo, os processos administrativos, os fluxos de informação e as relações
entre as diversas áreas e discute-se as principais técnicas e instrumentos específicos
de cada área de gestão.
Il Result Driven Management (RDM) è un approccio di gestione innovativo ed efficace
che ha portato le aziende in cui è stato applicato a raggiungere risultati eccezionali.
Unisce infatti tecniche di gestione, aspetti comportamentali e valori con l’obiettivo di far
crescere l’azienda, integrando l’intuizione con la razionalità. I vantaggi consistono nel
rendere la gestione di tutte le problematiche aziendali estremamente semplice ed
efficace, nell'aiutare a mantenere la visione d’insieme, nel facilitare la definizione delle
priorità, nell'avere una maggiore velocità quando si affrontano attività e progetti
importanti. Il felice incontro tra l'RDM e gli acquisti, trova le ragioni del suo successo
attraverso il ruolo sempre più strategico ricoperto da questa funzione, per sua natura
guidata e orientata dai risultati, in un contesto di mercato tanto complesso e dinamico,
quanto imprevedibile. Vincere negli acquisti è un testo assolutamente innovativo nella
bibliografia di settore in quanto applica a una funzione tanto strategica, quanto in realtà
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spesso trascurata, un approccio gestionale del tutto nuovo, coniugando contenuti
estremamente fruibili per affrontare la gestione con un atteggiamento non scontato e
uno sguardo sempre rivolto al futuro. L’intendimento degli autori è quello di offrire non
solo spunti di riflessione ma anche esempi applicativi concreti che aiutino il manager
degli acquisti nell'intraprendere le decisioni più coerenti con gli obiettivi attesi.
A Teoria da comunicação é uma reflexão científica, o seu estudo é muito recente.
Apesar disso, o seu objeto de estudo, a comunicação, é muito antigo. O que acontece
devido à introdução dos meios de comunicação de massas que fazem com que os
cientistas foquem o olhar na comunicação.
Esta obra sistematiza conhecimentos, ensinamentos e metodologias dispersos pelas
melhores obras da especialidade. O rigor e profundidade dos melhores autores das
Escolas Portuguesas e das Escolas Francesas são recuperados, recriados e
adaptados ao contexto actual. Estrutura da Obra : - Capítulo I - Introdução geral Capítulo II - Os custos e a necessidade do seu cálculo - Capítulo III - A classificação de
custos para diferentes objectivos - Capítulo IV - As componentes do custo de produção
- Capítulo V - A dificuldade do cálculo do custo de produção completo - Capítulo VI - As
técnicas de custeio e o seu efeito nos resultados - Capítulo VII - Dinâmica da relação
custo-volume-resultado - Capítulo VIII - A medida da produção - Capítulo IX - Métodos
de acumulação de custos e formas de organização da produção - Capítulo X Processos produtivos com inerência de defeituosos - Capítulo XI - O processo
produtivo conjunto - Capítulo XII - A valorização da produção a custos préestabelecidos Público alvo: uma obra indispensável aos Docentes da área, pois nela
encontrarão resposta a muitas das dúvidas que sempre surgem, mesmo a quem já
muito estudou esta área do saber. A qualidade do material pedagógico,
nomeadamente os exercícios propostos e resolvidos, é outra das mais-valias que
distinguem o livro e o tornam um excelente elemento de estudo para estudantes do
ensino superior.
100.840
A compreensão do vasto conjunto de conceitos, metodologias, práticas e sistemas
tecnológicos voltados à competitividade empresarial é um dos desafios da
administração contemporânea. Nesta obra, o autor nos proporciona insights sobre a
forma de estruturar as organizações, aspecto estratégico, considerando-se que é
justamente através da arquitetura empresarial que se pode obter um diferencial
competitivo difícil de ser copiado. Para apoiar os negócios geridos por uma estrutura
organizacional redesenhada e orientada a processos, os recursos humanos e a
tecnologia da informação são fundamentais. No contexto de pessoas envoltas com
processos de negócios, discutem-se formas de tornar os novos postos de trabalho redesenhados -mais atrativos às pessoas que os ocuparão. Verifica-se, também, ser
indispensável operar sobre um novo paradigma para arquitetura de sistemas de
informação, em particular, para a integração entre eles. Para facilitar o entendimento
desses conceitos, o autor nos guia, detalhadamente, através de temas associados à
motivação de pessoas e ao suporte tecnológico necessário à construção de um
ambiente especializado para integração entre sistemas de informação, que propicie a
gestão por processos. A presente obra é um instrumento abrangente, com alto
potencial de agregação de valor aos profissionais de mercado (analistas de processos,
analistas de negócios, analistas de sistemas, profissionais de RH e administradores)
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bem como aos pesquisadores e acadêmicos, por tratar de um tema, ainda
incipientemente explorado: a importância da integração dos sistemas de informação
aos negócios, a preocupação em desenvolver postos de trabalho mais atrativos, em
especial, às organizações orientadas por processos de negócios. O assunto é
explicitado tanto do ponto de vista tecnológico, de pessoas, quanto de negócios,
sendo, portanto, recomendável aos leitores das áreas de administração, de sistemas
de informação e de gestão de pessoas.
Este livro expõe a dificuldade existente na tarefa de determinar e controlar os custos e
ainda a certeza de que os custos exatos não existem. Além disso, mostra que os
custos resultam das ações e decisões tomadas pelos administradores e que a
contabilidade está no meio de dois verbos: gerar e gerir.
In the classroom, ABC looks like a great way to manage a company’s resources. But
many executives who have tried to implement ABC on a large scale in their
organizations have found the approach limiting and frustrating. Why? The employee
surveys that companies used to estimate resources required for business activities
proved too time-consuming, expensive, and irritating to employees. This book shows
you how to implement time-driven activity-based costing (TDABC), an easier and more
powerful way to implement ABC. You can now estimate directly the resource demands
imposed by each business transaction, product, or customer. The payoff? You spend
less time and money obtaining and maintaining TDABC data—and more time addressing
problems that TDABC reveals, such as inefficient processes, unprofitable products and
customers, and excess capacity. The authors also show how to use TDABC to link
strategic planning to operational budgeting, to enhance the due diligence process for
mergers and acquisitions, and to support continuous improvement activities such as
lean management and benchmarking. In presenting their model, the authors define the
two questions required to build TDABC: 1) How much does it cost per time unit to
supply resource capacity for each business process? 2) How much resource capacity
(time) is required to perform work for a company’s many transactions, products, and
customers? The book demonstrates how to develop simple, valid answers to these two
questions. Kaplan and Anderson illustrate the TDABC approach with a wealth of case
studies, in diverse settings, based on actual implementations.
Illustrare con chiarezza e semplicità il controllo di gestione: questa è la finalità del libro
che descrive gli strumenti e i modelli di analisi necessari per programmare e monitorare
le performance aziendali. Gli Autori espongono in maniera organica i principali
meccanismi di controllo e, al contempo, nel testo, prestano particolare attenzione ai
modelli che aiutano a interpretare, affrontare e risolvere i problemi di gestione
caratteristici dell'attuale contesto competitivo (come, ad esempio, la value chain
analysis, il life-cycle costing, lo strategic management accounting). Il richiamo a quanto
avviene, in materia di controllo, nel contesto italiano contribuisce a stimolare nel lettore
una riflessione sulla concreta applicabilità delle soluzioni proposte nel testo. Interessati
a questo volume sono manager, professionisti, consulenti, studenti e tutti coloro che
intendono rispondere a un bisogno, sempre più sentito, di acquisire competenze di
controllo di gestione.

Quali criteri privilegiare per assumere le decisioni più convenienti? Nella gestione
di un’impresa governare la relazione tra costi sostenuti e prezzi a cui offrire sul
mercato beni e servizi prodotti è oggi uno snodo cruciale. Ogni decisione che
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porta ad acquistare e impiegare risorse – generando un’uscita – conduce prima
o poi a un prodotto o a un servizio che genera valore per un cliente disposto a
pagare un prezzo per averlo. Solo se l’entrata di cassa così generata sarà
superiore al costo, l’insieme delle decisioni d’impresa (la sua gestione
insomma) sarà alla fine soddisfacente. Per collegare analiticamente i costi con i
ricavi, occorre conoscere metodologie di costing ben precise.
Um livro que tem como objetivo aumentar a compreensão sobre a viabilidade de
aplicação do Activity Based-Costing (ABC) nos vários setores de atividade
económica. O ABC (Activity-Based Costing) constitui uma abordagem mais
precisa de determinação do custo dos produtos e dos serviços. Persistem no
entanto questões relacionadas com a aplicabilidade do ABC nas organizações
dos diferentes setores de atividade económica porque a sua implementação é
difícil. Com efeito, e apesar dos inúmeros benefícios do modelo, a literatura
mostra que a taxa de aplicação efetiva do ABC está muito aquém do esperado.
É neste sentido que se justifica esta obra, desenvolvida com o objetivo de
identificar, a partir de uma revisão de literatura, se a implementação do ABC
resulta, ou não viável em entidades dos diversos setores, industrial, comercial ou
dos serviços. Na primeira parte do livro é efetuada uma abordagem ao ABC,
onde se procura, para além de caraterizar o sistema, dar especial enfoque às
vantagens que a sua aplicação confere às entidades, bem como às dificuldades
que surgem decorrentes dessa aplicação. Na segunda parte, são descritas
várias investigações onde foram estudadas e/ou efetuadas aplicações do
modelo ABC. Nesta parte é possível perceber como tem vindo a ser aplicado o
modelo pelas entidades e como as dificuldades que têm sido encontradas têm
vindo a condicionar a expansão do mesmo. Estrutura da obra - Introdução Capítulo I – Enquadramento teórico - Capítulo II – Revisão de literatura - Capítulo
III – Reflexões - Conclusões Público-alvo Os assuntos abordados na obra são de
particular interesse para académicos, investigadores da área e responsáveis
pela gestão de entidades que vejam na implementação do modelo ABC um
modo de gerir de forma eficaz os seus recursos, moldar comportamentos
organizacionais e, simultaneamente, reduzir custos.
L’idea di predisporre una raccolta di scritti in tema di controllo strategico nasce
dall’esperienza, ormai pluriennale, di svolgimento del corso di “Controllo
Strategico”. La difficoltà di reperire testi e altro materiale bibliografico incentrato
sulle principali tematiche affrontate nel corso ha infatti richiesto, in più occasioni,
un’opera di selezione di vari contributi teorici, ripresi da diverse fonti, da indicare
quale base per la preparazione dello studente. Il risultato è sempre stato di un
programma d’esame assai articolato, frammentato, con un conseguente sforzo,
in termini di docenza, di fornire un quadro di riferimento univoco e la forte
necessità di rifarsi continuamente ad un filo logico che collegasse i diversi
materiali di studio e di supporto. Naturalmente uno sforzo “supplementare” ne è
derivato anche per gli studenti, per i quali la frequenza delle lezioni è
probabilmente risultata più che mai necessaria e, comunque, la preparazione
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dell’esame ha richiesto un approccio molto “flessibile” e modalità di studio e
lavoro peculiari.
O controller é o responsável pela consolidação dos sistemas quantitativos de
planejamento orçamentário, pelos registros fiscais e gerenciais da atividade
empresarial, além dos controles internos, da análise da produtividade e
lucratividade, dos sistemas de informação gerencial e segurança do patrimônio.
Para o exercício da função, deverá ter capacitação gerencial e domínio de
contabilidade gerencial, custos de produção, legislação fiscal, orçamento
empresarial, análise e gestão de projetos, e métodos quantitativos aplicados. A
obra Controladoria – Conceitos e aplicação para gestão empresarial auxilia o
profissional nestes conhecimentos relevantes da área. Dividida em quatro
partes: Gestão do custeio, Gestão financeira, Gestão orçamentária e Gestão das
normas e controle interno, proporciona aos seus leitores o conhecimento
conceitual e as aplicações práticas necessárias para a gestão da empresa
moderna. Por meio dela, o leitor será capaz de consolidar os conhecimentos das
áreas de administração, contabilidade, engenharias, economia, entre outros,
para o exercício da função de controller. Ao final da leitura será possível ter
domínio das ferramentas para a coordenação dos fatores econômicos da
empresa, visando a sua utilização mais racional no cumprimento dos objetivos
traçados para o crescimento da organização.
The IV Latin American Congress on Biomedical Engineering, CLAIB2007,
corresponds to the triennial congress for the Regional Bioengineering Council for
Latin America (CORAL), it is supported by the International Federation for
Medical and Biological Engineering (IFMBE) and the Engineering in Medicine,
Biology Society (IEEE-EMBS). This time the Venezuela Society of
Bioengineering (SOVEB) organized the conference, with the slogan
Bioengineering solution for Latin America health.
O livro Gestão de desenvolvimento de produtos apresenta de forma didática e completa um
modelo estruturado para a gestão do processo de desenvolvimento de produtos. Apesar de
possuir algumas particularidades relacionadas ao desenvolvimento de bens duráveis e
equipamentos, o modelo pode ser adequado ao desenvolvimento de qualquer tipo de produto.
O livro pode ser utilizado tanto por professores e alunos de graduação e pós-graduação de
diversas áreas do conhecimento, como por profissionais de empresas, já que aborda o tema
de uma forma prática, mas sem ser superficial. Além disso, o livro traz uma série de questões,
exemplos, casos, dentre outros materiais, de modo a fazer com que o leitor fixe ainda mais o
assunto que está sendo desenvolvido. Enfim, Gestão de desenvolvimento de produtos é um
livro que pode ser utilizado por todos aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos na
área de gestão de produtos sem perder de vista o embasamento teórico, mas sempre levando
em conta o aspecto prático da questão.
Análise de custos e preços de venda
L'activity based costing in pratica. Una guida all'implementazione attraverso esempi ed
applicazioniBenchmarking e activity based costing in ambito socio-sanitario. Evidenze
empiriche dal mondo delle RSAMaggioli EditoreAnalisi e gestione dei costi negli enti localistato
dell'arte, modelli e applicazioni di cost managementFrancoAngeliAplicabilidade do Activity Based Costing nos vários setores de atividade económicanos vários setores de atividade
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económicaVida Economica Editorial
Neste livro, os autores propõem o desenvolvimento simultâneo de todas as etapas da
monografia e a exploração das novas possibilidades de pesquisa abertas pela Internet,
relacionadas não só à definição do tema e ao levantamento de dados, mas também à
disseminação dos resultados obtidos após a conclusão do trabalho. Destinada a alunos de
graduação e pós-graduação, a obra abrange desde o planejamento da monografia a
recomendações e sugestões práticas para redação, digitação e edição.
368.1.1
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No mundo global altamente competitivo em que vivemos, o sucesso de qualquer
organização depende não apenas da qualidade e dedicação dos seus
colaboradores e do acerto nos produtos e nos mercados, mas também do
conhecimento profundo do meio envolvente e do bom desenho dos processos
estratégicos, operacionais e administrativos e ainda de uma boa gestão dos
recursos financeiros e recursos humanos. Este livro faz uma abordagem aos
principais temas da gestão moderna. Na primeira parte do livro são
apresentados os fundamentos da gestão contemporânea, que consistem em
saber o que é uma empresa, o que é a gestão e quais as funções do gestor.
Como gerir é obter resultados através do trabalho dos membros da organização
e como o trabalho dos gestores é dirigir e coordenar as atividades dos
colaboradores de modo atingir os objetivos definidos, na segunda parte do livro
são estudadas as funções dos gestores, como o planeamento e tomada de
decisão, a organização e inovação, a direção nas suas principais facetas motivação, liderança e comunicação - e o controlo. Finalmente, a terceira parte
centra-se na discussão das principais funções da empresa, como a gestão de
operações, a gestão de marketing, a gestão financeira e a gestão de recursos
humanos. Em cada área funcional descreve-se o objetivo, os processos
administrativos, os fluxos de informação e as relações entre as diversas áreas e
discute-se as principais técnicas e instrumentos específicos de cada área de
gestão.
A Série Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de
preparar profissionais para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas
áreas, abordando desde conhecimentos teóricos e práticos adequados às
exigências profissionais até a formação ética e sólida. Este livro tem como
objetivo proporcionar ao leitor uma visão geral do comportamento e dos efeitos
dos custos na prática da gestão contábil e estratégica em uma organização. A
partir de conceitos básicos e da classificação dos custos, são apresentadas as
principais técnicas de custeio, discutindo-se a importância de cada uma delas no
processo decisório. Entre os temas abordados, estão os principais instrumentos
de gestão estratégica de custos, a avaliação dos indicadores de desempenho e
a formação de preços para a otimização do processo decisório, além de
aspectos contemporâneos como a avaliação de custos durante o ciclo de vida do
produto e a análise de custos na cadeia de valor.
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