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Esta é uma nova edição de um dos textos mais valiosos da literatura de gestão financeira e contabilidade gerencial. Apresenta os principais elementos de um amplo programa de planejamento e controle de resultados por meio de uma análise exaustiva do quadro conceitual, aliada a uma riqueza de pesquisas
detalhadas em termos de aplicação prática. Fornece informações e assessoria importantes aos profissionais de gestão em áreas que vão desde empresas privadas até agências governamentais e empresas sem objetivos rentáveis. Esta edição inclui uma nova terminologia contábil, que está em vigor no Brasil desde a
lei 6404/76. O principal objetivo do livro é especificar como desenvolver funções orçamentárias empresariais dentro do objetivo central de planejar e monitorar resultados. Paralelamente à formulação detalhada de soluções efetivas para o tratamento de situações emergentes, são discutidas as implicações do
planejamento e monitoramento dos resultados no plano orçamentário. Reconhecendo que o programa de planejamento e monitoramento de resultados deve ser concebido para se adaptar às situações observadas em cada organização, e que o fator humano é a essência da administração, conceitos e métodos
aplicáveis na esfera orçamentária são desenvolvidos neste livro de forma peculiar. Os problemas organizacionais não são ignorados em várias etapas da elaboração e implementação do programa orçamentário. Esta edição brasileira é valorizada pela tradução e adaptação à terminologia contábil vigente no país
realizada pelo professor A. W. Sanvicente, da FEA-USP, Ph.D. em Finanças de Stanford. Um livro didático sobre gestão financeira, orçamento de negócios e gestão de contabilidade e cursos contábeis. Se você é um profissional financeiro ou um gerente do seu próprio negócio, o conhecimento sobre temas de
planejamento nunca será demais. Livros de planejamento estratégico, livros de marketing e livros sobre planejamento de negócios financeiros são alguns exemplos. Mais do que palavras, essas obras muitas vezes refletem a verdadeira experiência cotidiana que tem ocorrido em algumas empresas, e que hoje pode
servir de inspiração para o seu negócio decolar. A riqueza de conteúdo estará sempre nos detalhes, tanto com base na pesquisa quanto nas situações enfrentadas pelos grandes empreendedores. Atualizar-se com os melhores livros de finanças corporativas é um dos segredos para se manter vigilante sobre como
planejar melhor suas contas financeiras, organizar contas, preparar fluxo de caixa e ter menos dúvidas e mais eficiência na hora de tomar decisões. Publicamos 7 livros sobre planejamento de negócios financeiros para ajudá-lo a analisar as melhores oportunidades de mercado. claro, para expandir sua visão de
negócio! Veja também: O que faz um consultor financeiro de negócios? Saiba como esse profissional pode ajudar a usar o negócio 7 livros sobre planejamento financeiro empresarial 1- Inteligência Financeira na empresa - Desmistificando Conceitos Financeiros e Contábeis Às vezes você precisará desmistificar o tema
e começar do início a realmente entendê-lo e inseri-lo na rotina. O livro sobre inteligência financeira, escrito pelos autores Karen Berman, Joe Knight e John Case traz exatamente essa ideia. Sua abordagem aos conceitos e princípios financeiros, além das ferramentas necessárias no dia a dia, faz com que os gestores
realmente possam entender a importância do planejamento financeiro. O livro tem clareza sobre temas como medições financeiras mecânicas, análise de dinheiro e lucro. 2- Contabilidade e Finanças para não especialistas Outro bom indicador para qualquer empreendedor é o trabalho de Contabilidade e Finanças para
não especialistas, que chegou à sua terceira edição como guia prático entre os livros sobre planejamento de negócios financeiros. Desenvolvido por Hong Yuh Ching, Fernando Marquez e Lucilene Prado, anota instruções e informações relevantes para o planejamento das finanças. Você não precisa ser um
especialista financeiro, como o próprio título do livro indica. Mas, claro, para adquirir grande valor para sua empresa e entender os diferentes cenários de empreendedorismo, você precisa se aprofundar um pouco mais nas ciências contábeis. 3- Finanças Corporativas e Valor Corporativo Finanças e Valor, de Alexander
Assaf Neto, é um dos melhores livros de finanças corporativas. Isso porque ajuda a entender as questões complexas das finanças corporativas no mundo globalizado em que vivemos e, além disso, levando em conta o mercado brasileiro. Como você entende os cálculos de despesas de capital? Como levar em conta
as altas taxas de juros e outras dificuldades do nosso país? Quais investimentos analisar e os melhores tempos para isso? O livro responde a essas perguntas com ideias e reflexões importantes para o mundo dos negócios. Além das finanças corporativas, também são citados temas como finanças pessoais e
comportamentais, governança corporativa, gestão baseada em riscos e custos. 4- Como construir um orçamento efetivo O consultor de Gestão Financeira Marcos Ramo, bem como outros profissionais do setor, escreveu alguns e-books interessantes sobre empreendedorismo e finanças. Entre eles está como construir
um orçamento efetivo e transformar seu negócio. Acessando-o no site da Amazon, vemos que parte da análise de que a taxa de mortalidade das empresas nos dois primeiros anos é de 23,4%, 45% para microempresas, segundo Sebrae. A falta de problemas de planejamento e gestão afeta esse resultado, de modo
que o livro mostra como ter o planejamento financeiro como ferramenta de gestão é essencial para alcançar os resultados esperados. 5- Ferramentas de Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas Muitos livros de planejamento financeiro empresarial exploram as principais ferramentas de gestão financeira
que nos permitem entender o impacto das decisões e ações em consonância com o ciclo operacional da empresa. Nadir Andreol destacou este tema em Ferramentas de Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas. Ao longo de 168 páginas, você pode entender os conceitos e métodos de uso e obtenção de
uma boa gestão financeira. As etapas de experiência, conceituação, instrumentalização e aplicação fazem parte dos capítulos que orientam o leitor a utilizar as ferramentas oferecidas na prática, seja para simular resultados ou planejar ações futuras. 6- Planejamento Financeiro e Controle, publicado há alguns anos,
mas ainda relevante para seus fundamentos, o livro Planejamento e Controle Financeiro - os casos básicos e práticos do orçamento empresarial, escrito por Masakazu Khoji e Halo Alves da Silva, nos ajuda a entender a relevância do planejamento financeiro e controle para o desenvolvimento mesmo em situações de
crise. Para os autores, a falta de planejamento financeiro é um dos principais motivos para a falência das empresas. E é com livros sobre planejamento financeiro empresarial como este que aprendemos melhor como criar planejamento de forma menos complexa e interessante. Casos práticos, tanto empresas
industriais quanto prestadores de serviços, podem ajudá-lo a acompanhar seus exercícios e planejar especificamente as finanças do seu negócio. 7- Orçamento integral do Orçamento empresarial Orçamento integral de Negócios - Metodologia, Desenvolvimento, Controle e Monitoramento destaca como fazer um
orçamento. Exemplos de trabalho explicam, por exemplo, as demonstrações financeiras, o fluxo de caixa e o balanço patrimonial da empresa - tudo parte do planejamento financeiro efetivo dos negócios. Os livros acima estão disponíveis em sites de e-commerce como Amazon ou Saraiva, e alguns deles ainda podem
ser baixados para leitura online. Conhece mais alguém na lista dos melhores livros de finanças corporativas que não mencionamos? Que tal compartilhar conosco o que aprendeu? Deixe seu comentário! E para o seguinte, ótimo ler! Leia mais: Como criar planejamento financeiro para executar em 7 etapas Facilite a
Gestão Financeira com um gerente de conta com NFE.io você economize tempo, porque ao emitir impostos de contas são calculados automaticamente e arquivos XML e HTML para enviar e-mails aos clientes. Use também o painel com todas as informações sobre suas contas mensais. Saiba mais: Gerente de Conta
Eletrônica: Conheça NFE.io Olá Amigos! Estive longe há muito tempo e me dediquei a preparar um livro de gestão de orçamento de negócios que pudesse se relacionar com essa ferramenta importante de forma atual e realista. Tenho o prazer de apresentar a vocês o resultado do nosso trabalho, o livro Orçamento de
Negócios: Transformando Estratégia em Ação. Ao longo dos anos, percebi que muitas pessoas apresentam um orçamento empresarial como um processo de construção de regras matemáticas ou contábeis para prever e criar estruturas de controle.  Embora essa definição não esteja errada, seu papel é muito mais
para a governança corporativa. Este livro tem como objetivo apresentar nossa visão do orçamento empresarial como uma ferramenta para apoiar o planejamento e focar principalmente nas relações existentes em cada etapa com representação de suas características. Seu conteúdo foi derivado de diversos anos de
implantação de sistemas orçamentários em empresas de médio e grande porte no Brasil e em outros países da América Latina, desde trabalhos em secretarias de gestão e tesouraria, bem como discussões nesta disciplina em diversos cursos de MBA ministrados. Espero que este trabalho seja uma excelente fonte de
informação e conhecimento para todos e nos permita compreender do ponto de vista da atenção diante da construção do orçamento empresarial, como deve ser organizado e quais as causas e consequências devem ser observadas para desenvolver a lógica adequada, oferecendo a mais nova e prática visão sobre a
gestão do orçamento empresarial. Seguindo a tendência global e utilizando as melhores ferramentas disponíveis, este livro foi publicado exclusivamente em formato digital e está disponível na Amazon via link ( . Boa leitura! Leitura!
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