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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou apresentar a importância da controladoria no processo de gestão de 

uma empresa e no auxílio aos gestores na tomada de decisão, através de pesquisa exploratória, 

revisão bibliográfica baseada nos referenciais teóricos encontrados em livros e artigos. Teve 

como objetivo verificar se a siderurgia possuía e executava um sistema de controladoria eficaz, 

além de avaliar o cenário no qual a empresa está inserida, se a mesma dispõe de material 

necessário para o efetivo trabalho, além das estratégias utilizadas para alcançar os objetivos 

estabelecidos pela própria empresa no plano geral e verificar se os colaboradores conseguem 

visualizar um sistema de controladoria eficaz na empresa. Em seguida foi elaborado um texto 

com os quesitos respondidos de acordo com o questionário aplicado. A pesquisa revelou que a 

empresa ainda desconhece todas as possíveis ferramentas e utilidades da controladoria, mas aplica 

algumas funções da mesma na prática. 

 

 

Palavras-chaves: Controladoria, Processo de Gestão, Gestores, Questionário, Ferramentas. 
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1 INTRODUÇÃO 

As empresas estão cada vez mais complexas, exigindo maior racionalidade em uma 

gestão. Racionalidade flexível às mudanças e inovações do dia-a-dia, mas dentro da realidade 

que a empresa apresenta. O mundo está mais competitivo, surgem várias empresas 

competentes no mercado, mas que infelizmente não se encontram preparadas para as 

mudanças tanto econômicas, como sociais e tecnológicas. Essas empresas, sejam elas de 

grande ou de pequeno porte, não conseguem aproveitar as ferramentas disponíveis para o seu 

sucesso. Com isso surge a controladoria na busca de uma melhor orientação aos gerentes, por 

analisar tanto o mercado interno dos negócios como o externo. Acompanha as informações 

gerenciais, gera informações seguras, supervisiona os setores da Administração e 

Contabilidade, com a intenção de ajudar os gestores na tomada de decisão. 

As teorias administrativas e contábeis acabam não expressando a realidade das 

empresas tornando necessária a criação de um modelo de gestão que trouxesse essa 

aproximação. Assim foi criado o sistema de Gestão Econômica, que tem essa visão de 

alcançar eficácia na empresa. A teoria da decisão mostra como a decisão é tomada, como 

resolver os problemas e como prever tais problemas. Portanto, assim como a contabilidade, o 

objetivo da controladoria não é o lucro de imediato, e sim ‘O que fazer?’, ‘Como planejar?’ e 

‘Como prever?’ para chegar ao lucro, mas realizando um caminho inverso ao que costumava 

ser a controladoria. Partindo desses pressupostos a questão que norteia esse trabalho é: A 

controladoria no processo de gestão tem sido executada com eficácia em uma empresa do 

ramo siderúrgico? 

A pesquisa se justifica á medida que a controladoria é uma ferramenta eficaz no 

processo de gestão de qualquer empresa no auxilio ao gestor na tomada de decisão, o presente 

trabalho busca abordar o departamento de controladoria da siderúrgica a fim de responder aos 

quesitos proposto como: analisar o cenário no qual a empresa está operando, determinar quais 

as estratégias utilizadas para alcançar os objetivos, estabelecidos no plano da empresa, e 

verificar se os colaboradores conseguem visualizar um sistema de controladoria eficaz dentro 

da empresa.  

Almeja-se que esta pesquisa seja útil para a empresa estudada e para todas as empresas 

que possui um departamento de controladoria, mas que não sabem como estruturar e 

aproveitar as ferramentas que o conhecimento sobre esta oferece. 
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

 Verificar se uma empresa siderúrgica do estado do Rio de Janeiro possui e executa um 

sistema de controladoria. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Conceituar Sistema de Controladoria, Processo de Gestão e Planejamento. 

• Avaliar o cenário no qual a empresa está operando, relacionando os fatores internos e 

externos que poderão afetar suas operações. 

• Verificar se a empresa dispõe de todos os materiais necessários para o trabalho. 

• Determinar quais as estratégias usadas para alcançar os objetivos estabelecidos no 

plano geral da empresa. 

• Determinar quais os objetivos da empresa para curto e longo prazo. 

• Analisar se os colaborados conseguem visualizar um controle interno das ferramentas 

da controladoria. 

• Verificar se os colaboradores se encontram satisfeitos com o processo da gestão. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Controladoria 

 Estudos comprovam que indícios de procedimentos contábeis já existiam desde o 

tempo das cavernas e até mesmo na bíblia, na contagem das ovelhas. Rocchi (2007) aponta 

em seus estudos que os primeiros registros de utilização das práticas de controladoria estão 

relacionados á civilização egípcia e remontam ao ano 2.000 a.C. Para o autor, a primeira 

constatação histórica do uso de controles internos reporta-se aos conceitos utilizados por um 

tesoureiro egípcio, encarregado da verificação dos estoques de cereais armazenados nos silos 

administrativos pelo faraó. 

 Segundo Mossimann, Alves e Fisch (1993, pág. 85): 

“(...) a controladoria consiste em um corpo de doutrinas e conhecimento relativos á 

gestão econômica. Pode ser visualizada sob dois enfoques: como um órgão 

administrativo com uma missão, funções e princípios norteadores definidos no 

modelo de gestão e sistema empresa e, como uma área do conhecimento humano 

com fundamentos, conceitos, princípios e métodos oriundos de outras ciências. ’’ 

 Na visão de Catelli, a Controladoria é responsável pela “identificação, mensuração, 

comunicação e a decisão relativos aos eventos econômicos (...) respondendo pelo lucro e pela 

eficácia empresarial”. 

 Segundo Figueiredo e Caggiano (2008): 

"no processo de interação da empresa com os diversos agentes, começa a surgir uma 

série de fenômenos econômicos, sociais, políticos, educacionais, tecnológicos e 

regulatórios, fazendo com que as necessidades da empresa na busca de sua eficácia 

transcendam os conceitos oferecidos pela administração, contabilidade e economia. 

Dessa forma, tornou-se necessário, para dar explicação e fornecer uma compreensão 

a esses fenômenos, a definição de um modelo conceitual teórico de um ramo de 

conhecimento denominado Controladoria".  

 Heckert e Wilson (1963) e Roehl-Anderson e Bragg (1996) consideram que a 

controladoria frequentemente deve orientar na direção, controle e proteção do negócio e 

geralmente é a principal responsável pela contabilidade.  

 Knoeppel (1935) afirma que sua função é coordenar o negócio com destaque e 

imparcialidade. E sua responsabilidade é planejar os lucros e prover o aparato necessário ao 

controle do lucro.  

 Tung (1974) descreve que compete à controladoria a observação e controle da cúpula 

administrativa como o conselheiro e o consultor.  
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 Para Nakagawa (1993) a controladoria está relacionada à geração de informações para 

o auxílio na tomada de decisão. Ela organiza e reporta dados relevantes, exerce força ou 

influência, o que induz os gestores a tomarem decisões lógicas e consistentes com a missão e 

os objetivos da organização. 

 Padoveze (2012, pág. 3) considera a Controladoria como uma ciência contábil 

evoluída, que a utiliza em toda sua plenitude: 

"Como em todas as ciências, há o alargamento do campo de atuação; esse 

alargamento do campo de abrangência da Contabilidade conduziu a que ela seja 

mais bem representada semanticamente pela denominação de controladoria. A 

Controladoria pode ser definida, então, como a unidade administrativa responsável 

pela utilização de todo o conjunto da Ciência Contábil dentro da empresa. À 

Controladoria cabe a responsabilidade de implantar, desenvolver, aplicar e 

coordenar todo o ferramental da Ciência Contábil dentro da empresa, nas suas mais 

diversas necessidades".  

 A orientação, o controle e o registro dos atos e fatos da administração econômica são 

praticados e estudados pela Contabilidade. Considerada em seu aspecto teórico, é a ciência 

que estuda e enuncia as leis do controle econômico das empresas de todas as classes e deduz 

as normas oportunas a seguir para que esse controle seja verdadeiramente eficaz, persuasivo e 

completo. Considerada em sua manifestação prática, é a aplicação ordenada das ditas normas 

(BESTA apud D'AMORE, 1967 pág. 50 e 51). 

 Herrmann Jr.(1978, pág. 29) considera a Contabilidade como ciência autônoma que: 

"tem como objetivo o estudo aziendal sob o ponto de vista estático e dinâmico. 

Serve-se da escrituração como instrumento para demonstrar as variações 

patrimoniais. A Contabilidade não se confunde, nem com a organização, nem com a 

gestão". 

 Enquanto que Hendriksen (1977, pág. 100 apud PADOVEZE 2012, pág. 4) considera 

a Contabilidade como: 

"um processo de comunicação de informação econômica para propósitos de tomada 

de decisão tanto pela administração como por aqueles que necessitam fiar-se nos 

relatórios externos". 

 Assim como A.A.A. (1966 apud GLAUTIER, pág. 2 apud PADOVEZE 2012, pág. 4), 

que a considera "o processo de identificação, mensuração e comunicação de informação 

econômica para permitir formação de julgamentos e decisões pelos usuários da informação". 

 Tesche (1991) afirmam que: 

 "a Contabilidade é uma ciência, visto apresentar as seguintes características: ter 

objeto de estudo próprio; utilizar-se de métodos racionais; estabelecer relações entre 

os elementos patrimoniais, válidas em todos os espaços e tempos; apresentar-se em 
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constante evolução; ser o conhecimento contábil regido por leis, normas e 

princípios; seus conteúdos evidenciarem generalidade; ter caráter preditivo; estar 

relacionada com os demais ramos do conhecimento científico; a construção lógica 

do pensamento ser o fundamento das ideias e estas ensejarem os conteúdos das 

doutrinas; apresentar o caráter de certeza na afirmação de seus enunciados." 

 Ao citar essas características Padoveze (2012) as explica como: os eventos 

econômicos e as mutações patrimoniais; identificação mensuração, registro - partidas 

dobradas, comunicação; teorias contábeis; os mesmos eventos econômicos reproduzidos nas 

mesmas condições provocam os mesmos efeitos; por meio dos modelos de decisão; 

comprovados por evidências posteriores. E ainda divide as definições de Contabilidade por 

dois enfoques: no conceito de controle econômico do patrimônio e de suas mutações e no 

conceito de processo de comunicação de informação econômica.  

 Estes autores dividem a mesma opinião sobre controladoria com função de 

implementação, desenvolvimento do trabalho, a aplicabilidade e a coordenação de todo o 

ferramental da Ciência Contábil. A controladoria tem como papel principal garantir aos 

gestores as informações adequadas ao processo decisório na busca para uma eficácia 

gerencial.  

 A controladoria apresenta uma definição voltada para a gestão econômica, Lunkes e 

Schnorrenberger destacam três perspectivas de desenvolvimento da controladoria, que serão 

evidenciadas na figura a seguir. 

 

Perspectivas  Características 

Gestão Operacional Responsável pela contabilidade, controle contábil, 

planejamento financeiro e orçamento. Direcionada ao 

usuário interno e externo.  

Gestão Econômica Divisão da controladoria em dois grupos (órgão 

administrativo e ramo do conhecimento). Responsável 

pelo processo de gestão e sistema de informações. 

Direcionada ao usuário interno e externo. 

Gestão Estratégica Coordenadora do planejamento e controle (estratégico, 

tático e operacional). Direcionada principalmente ao 

usuário interno. 

Figura 1: Sinopse das perspectivas de desenvolvimento conceitual da controladoria. 

Fonte: LUNKES E SCHNORRENBERGER, (2009, pág. 19). 
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3.2 Funções da Controladoria 

 As principais funções da controladoria segundo Lunkes e Schnorrenberger (2009) e 

Figueiredo e Caggiano (2008) são planejamento, organização, direção, controle e informação, 

cujas características são: 

 O planejamento determina um plano integrado para alcançar os objetivos e as metas, a 

curto e longo prazo, sendo sempre analisado e revisado. 

 A organização é importante para executar os planos de acordo com a estrutura 

necessária. A direção é a coordenação da organização de divisões de tarefas, com autoridade, 

poder, responsabilidade e lealdade. O controle mede o desempenho em relação a padrões 

esperados, sempre os desenvolvendo e revisando-os. Servem de orientação para os gestores 

desempenharem suas funções.  

 A informação é obtida através da preparação, análise e interpretação dos resultados 

financeiros para serem utilizados pelos gestores no processo de tomada de decisão. 

 Para Figueiredo e Caggiano (2008) o controller tem como base direcionadora de suas 

funções a busca da eficácia organizacional. E com o enfoque no usuário externo a 

controladoria também tem a função de administrar e supervisionar cada uma das atividades 

que impactam o desempenho empresarial, como impostos federais, estaduais e municipais, 

envolvendo-se até mesmo com negociações com as autoridades físicas, quando necessário. 

Manter relacionamento adequado com os auditores internos e externos; estabelecer planos de 

seguro; desenvolver e manter sistemas e procedimentos de registro; supervisionar a tesouraria; 

instituir programas de financiamento; e muitas outras atividades. 

 Segundo Lunkes e Schnorrenberger (2009), são encontradas três vertentes de funções 

da controladoria entre os autores. A primeira é sob a perspectiva da gestão operacional, 

influenciados pela visão do Controller's Institute of America (Instituto de Controller da 

América, organização que fornece informações sobre o desempenho de empresas e realça os 

padrões profissionais da controladoria, agora conhecido como Financial Executives Institute) 

de 1946. A segunda é sob a perspectiva da gestão econômica, influenciados pela ideia da 

GECON (modelo de atuação, que compreende um sistema de informação baseado em gestão 

por resultados econômicos, que visa mensurar o Valor Econômico da Empresa a qualquer 

momento). Na terceira a perspectiva é a gestão estratégica, em que considera a controladoria 

importante na preparação de planos estratégicos e orçamentários. Além de estar integrando a 

alta administração e atuando de forma mais sistêmica, ao formular e implementar estratégias, 

e assim traduzindo o plano estratégico em medidas operacionais e administrativas.  
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 Lunkes e Schnorrenberger (2009) organizam os autores quanto à função da 

controladoria considerada por eles da seguinte forma: 

 Os autores Jackson (1949), Heckert e Willson (1963), Cohen e Robbins 

(1966), Vancil (1970), Anderson, Schmidt e McCosh (1973), Tung (1974), Wilson e 

Colford (1981), Yoshitake (1984), Serfling (1992), Roehl-Anderson e Bragg (1996), 

Schwarz (2002), Horngren, Sundem e Stratton (2004), Brito (2003) e Padoveze e 

Benedicto (2005) consideram a primeira vertente. Dentre eles, Jackson (1949), 

Heckert e Willson (1963), Vancil (1970), Tung (1974), Wilson e Colford (1981), 

Yoshitake (1984), Brito (2003) e Padoveze e Benedicto (2005) consideram a 

contabilidade como uma função básica. Jackson (1949) e Tung (1974) também 

consideram a auditoria interna enquanto Yoshitake (1984), e Horngren, Sundem e 

Stratton (2004) consideram os controles internos. Os autores Mosimann e Fisch 

(1999), Almeida, Parisi e Pereira (2001), Peleias (2002) e Santos (2005) se destacam 

entre os que formam a segunda vertente. Ela é basicamente formada por brasileiros. 

Formando a terceira vertente encontram-se autores norte-americanos, como Anthony 

e Govindarajan (2001), Atkinson et al. (2000) e Garrison e Noreen (2001). Dentre os 

autores brasileiros encontram-seMosimann e Fisch (1999), Almeida, Parisi e Pereira 

(2001), Peleias (2002), Schmidt e Santos (2006) e Nascimento e Reginato (2007). Já 

dentre os autores alemães, Mann (1973), Bramsemann (1980), Welge (1988), 

Reichmann (2001), Hahn (2001), Weber (2004), Kupper (2005) e Horváth (2006), 

entre outros. 

 A controladoria possui também uma função motivadora. Ela está relacionada 

principalmente ao comportamento dos funcionários podendo influenciá-los de forma positiva, 

quando motiva, ou de forma negativa, quando desmotiva. Isso pode ser observado ao se 

analisar o efeito dos sistemas de controle sobre os funcionários. Ao se observar a implantação 

desses controles é possível definir as necessidades de melhoria na gestão e os incentivos para 

o desenvolvimento e aperfeiçoamento do recurso humano da empresa. Através disso gera 

motivação para quem está sendo avaliado. 

 Julião (2003), ao citar o que representa a avaliação de desempenho para a Associação 

Brasileira de Recursos Humanos do Estado do Paraná (ABRHPR, 2001), explica que 

demonstra o empenho por parte dos funcionários ao cumprir as tarefas que a empresa lhe 

confia, sendo "um instrumento que situa o grau de gestão participativa, em que os 

colaboradores passam a sentir-se parte integrante de todo o processo decisório; a permanência 

do vínculo planejamento-método-competência outorga à avaliação a coerência necessária para 

garantir sua confiabilidade". A avaliação de desempenho passa assim a representar uma 

ferramenta de motivação para os empregados, contribuindo para otimização dos processos da 

empresa e para uma facilitação do aumento de sua eficácia. 

 Há diversas perspectivas e visões sobre o que é controladoria e quais são as suas 

funções. Porém, entende-se que elas não são, necessariamente, conflitantes, e que podem, 

inclusive, ser complementares, constituindo-se em partes do todo. A figura 2 apresenta a 

percepção dos autores de Lunkes e Schnorrenberger. 
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Figura 2: Evolução do campo de atuação da controladoria. 

Fonte: Lunkes e Schnorrenber (2009, pág. 20). 

3.3 Usuários da controladoria 

 A controladoria auxilia os diferentes usuários na tomada de decisão. Os usuários da 

controladoria são todos os interessados nas informações que ela gera em relação à empresa, se 

dividem em usuários internos e externos. Esses usuários podem estar relacionados com a 

empresa, os usuários internos, ou não fazerem parte dela, os usuários externos. 

 

 

Figura 3: Usuários internos e externos da controladoria. 

Fonte: LUNKES E SCHNORRENBERGER (2009, pág. 21). 
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3.3.1 Internos 

 Lunkes e Schnorrenberger (2009) consideram usuários internos a alta administração da 

organização os colaboradores, as equipes, processos e atividades, departamentos e unidades 

que se encontram em todas as áreas da empresa. Citando também que são criados centros de 

responsabilidade para assegurar que as unidades estão correspondendo às expectativas da 

empresa e usar as informações para o planejamento, execução e controle de curto prazo em 

operações rotineiras e de longo prazo na definição de novos investimentos, formulação de 

políticas e planos.  

3.3.2 Externos 

 Ainda segundo Lunkes e Schnorrenberger (2009) os acionistas, investidores, agências 

reguladoras e governamentais, credores, concorrentes, fornecedores e a sociedade em geral 

são os usuários externos. Para eles a sociedade em geral se interessa na liquidez, no 

endividamento e no resultado empresarial. Também se preocupa com o meio ambiente e 

responsabilidade social, com objetivo de assegurar o nível de empregos e o crescimento dos 

setores econômicos locais, proporcionando melhoria social nas áreas e educação, saúde, lazer 

e ambiental. 

 Explicam que o interesse dos acionistas e investidores é principalmente em 

informações que auxiliam na análise da liquidez, risco, rentabilidade atual, pagamento de 

dividendos, tendências de crescimento e perspectivas futuras da organização. Já o das 

agências reguladoras e governamentais, para eles, é em informações sobre o cumprimento de 

normas, procedimentos, práticas contábeis, pagamento de tributos e para fins de incentivos 

fiscais, estabelecimento de estratégias e políticas econômicas. Afirmam que os credores 

buscam analisar a saúde financeira da empresa e podem ter interesse no fluxo de caixa ou 

liquidez. Enquanto para eles os concorrentes se interessam no lançamento de novos produtos, 

construções de novas fábricas, investimentos na automação dos processos e em sistemas de 

informações e alteração nas políticas de estoque e de crédito. Consideram que as informações 

de interesse dos fornecedores são sobre os níveis de estoque de cada material para saber 

quando será necessário repor e a liquidez da empresa. Já os clientes têm interesse em saber se 

a organização pode honrar seus compromissos. 
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3.4 Posição Hierárquica da Controladoria 

 A Controladoria não possui apenas uma posição hierárquica definida na literatura. 

Como é encontrada em diferentes níveis em cada empresa, pode assumir funções desiguais. 

Essa posição depende principalmente das características da empresa em que é aplicada. Sendo 

algumas características seu modelo de administração e seu porte. Com isso percebe-se uma 

ausência de consenso entre os autores em relação à posição mais adequada.  

 Quando se referem à posição da controladoria utilizam dois aspectos para defini-la. O 

primeiro está relacionado à localização no organograma da empresa e a quem ela está 

subordinada. O segundo está relacionado ao nível de autoridade em relação às outras áreas, se 

é de linha ou de staff. 

 Segundo Borinelli (2006), é de suma importância entender que a posição da 

controladoria na estrutura organizacional e o grau de autoridade atribuído a quem por ela 

responde dependem de diversos fatores. 

 A divergência entre as definições dos autores em relação à posição mais adequada na 

qual a controladoria deve ocupar no organograma da organização gera três correntes de 

opiniões diferentes.  

 A primeira vertente é ocupada por Tung (1974), Nakagawa (1993), Souza (1993), 

Perez Jr. et al. (1997), Figueiredo e Caggiano (1997), Oliveira (1998), Anthony, 

Govindarajan, (2001), Horngren et al. (2004), Mambrini et al. (2002), Padoveze (2004), 

Oliveira et al. (2004), Borinelli (2006), Nascimento e Reginato (2007). Para eles, a 

controladoria deve estar ligada diretamente a presidência como uma área de assessoria. Com 

isso, não influencia em outras áreas, apenas fornece as informação necessárias para os 

tomadores de decisão. 

 

 

Figura 4: Controladoria como órgão de assessoria. 

Fonte: Adaptado de COELHO, LUNKES E MACHADO (2012, pág.35). 
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 A segunda vertente considera a controladoria como uma área integrante da alta 

administração. Seus principais autores são Kanitz (1977), Donnelly (1981), Yoshitake (1984) 

e Santos (2004). Para eles como a controladoria tem conhecimento da empresa como um todo 

é capaz de localizar problemas, propor sugestões e até tomar decisões. Ela possui 

características opostas à anterior.  Nesse caso ela já integra e influencia a tomada de decisões. 

 

 

Figura 5: Controladoria como órgão de linha na alta administração. 

Fonte: Adaptado de COELHO, LUNKES E MACHADO (2012, pág.35). 

 A terceira vertente considera que a controladoria deve ser subordinada a diretoria 

financeira e de contabilidade. Seus integrantes são Crozat T. I. (1999), Moura, Beuren (2000), 

Peleias (2002), Lunkes e Schnorrenberger (2009). Considera que a atuação da controladoria 

está mais voltada a área financeira, assim não tem a função de assessoria da presidência e nem 

a autoridade de tomar decisões. 

 

 

Figura 6: Controladoria como órgão de linha subordinado à alta administração. 

Fonte: Adaptado de COELHO, LUNKES E MACHADO (2012, pág. 36). 

 Santos et al. (2005) realizou um estudo no qual foram apresentadas as posições 

ocupadas pela controladoria em empresas no Brasil. Em sua maioria, 82% das empresas, está 
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subordinada à diretoria financeira. Enquanto em apenas 9% delas integram à alta 

administração. 

 O nível de autoridade de um órgão pode ser autoridade de linha ou autoridade de staff. 

O primeiro seria uma autoridade de comando enquanto o segundo seria como uma assessoria. 

Então para definir qual a autoridade da controladoria é necessário entender qual função está 

exercendo, se é fornecedor de informações a demais áreas ou se participa da tomada de 

decisões. 

 

 

Figura 7: Comparação entre Autoridade de Linha e Staff. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Segundo Fayol (2000 apud SANTOS et al. 2005), órgãos de linha são responsáveis 

pelo alcance dos objetivos básicos da organização, possuindo autoridade pela posição 

ocupada na estrutura organizacional. Com isso podendo assumir a função de comando.  A 

controladoria pode ser considerada um órgão de linha quando se encontra no mesmo nível da 

alta administração e assume a função de tomar decisões. 

 Para Fayol (2000 apud SANTOS et al. 2005), os órgãos de staff não possuem 

autoridade de cargo conferido pela estrutura organizacional. Então sua autoridade é de 

especialista e não de comando. É um órgão responsável por atividades de apoio, 

aconselhamento, orientação e assessoria. Assim a controladoria pode assumir essa definição 

por ser responsável em fornecer informações às outras áreas da empresa. 

 Alguns autores ainda consideram a controladoria como órgão tanto de linha como de 

staff, por assumir funções relacionadas às duas definições. Em alguns momentos assume 

funções de decisão e controle, como também em outros assume funções de assessoria e apoio. 

Porém isso pode gerar conflitos ao se definir um órgão com as duas características, 

dificultando a localização da sua posição. 
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 A controladoria, segundo Padoveze (2012), possui basicamente duas áreas 

subordinadas a ela. As primeiras envolvem a contabilidade societária, o controle patrimonial e 

a contabilidade tributária, são elas a área contábil e a área fiscal. A outra é a área de 

planejamento e controle, com o orçamento e projeções, a contabilidade de custos, a 

contabilidade por responsabilidade e o acompanhamento do negócio e estudos especiais. 

 Pode ser observado, portanto que não há um consenso entre os autores em relação à 

posição hierárquica que a controladoria deve ocupar que pode ser referente à estrutura 

organizacional ou ao nível de autoridade que possui. A Controladoria pode ocupar diferentes 

posições no organograma, mas está basicamente ligada aos níveis mais altos da empresa. Pode 

também assumir autoridade de linha ou de staff, não havendo dependência entre esses dois 

aspectos. Assim as posições hierárquicas encontradas em empresas distintas poderão ser 

diferentes, dependendo basicamente de suas características específicas. 

3.5 Gestão Econômica 

 Da mesma forma que o mundo tem passado por modernizações ao longo do tempo, o 

ambiente empresarial também teve a oportunidade de sofrer muitas transformações que 

acabam produzindo novos desafios às empresas. Essas mudanças têm influenciado seus 

processos de gestão, tornando inevitável uma adaptação. Assim foi desenvolvido um novo 

modelo gerencial diferenciado em relação aos demais, que, com as ferramentas ideias, supre 

essas necessidades de informação dos gestores e de cada área da empresa de ação para o 

alcance de um propósito final em comum. Esse modelo é a Gestão Econômica (GECON), 

que, para Catelli et al. (2010), significa Administração por Resultado. Tem o objetivo de 

atingir o resultado econômico esperado, o melhor possível, mediante ao aumento da 

produtividade e eficiência dos procedimentos da empresa. Está presente nos processos de 

planejamento estratégico, pré-planejamento, planejamento operacional, execução e controle. 

 O GECON foi idealizado ao final dos anos 70 pelo professor Armando Catelli, criando 

uma linha de pesquisa do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Sendo como um 

modelo gerencial com o objetivo de obter eficiência atingindo a otimização dos resultados da 

empresa.  Esse modelo envolve diversas áreas da empresa fornecendo informações específicas 

a cada uma de um modo que todas alcancem o objetivo da empresa.  

 Segundo Catelli et al. (2010, pág. 30 e 31), o sistema GECON envolve os processos de 

planejamento, execução e controle operacional das atividades e tem sua formação com base 
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na missão da empresa, em suas crenças e valores, na estrutura organizacional, na realidade 

operacional, nas características dos gestores empresariais, em sua filosofia administrativa e 

em um processo de planejamento estratégico que busca em última instância a excelência 

empresarial e a otimização do desempenho econômico da empresa. Sendo assim composto 

pela interação do sistema de gestão e do sistema de informação e orientando o processo 

decisório ao estabelecer uma sequência de etapas fundamentais do processo de Gestão 

Empresarial. Essa sequência é apresentada na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Sistema de gestão. Eficácia. Resultado. 

Fonte: CATELLI ET AL (2010, pág. 294). 

 A sequência começa pelo planejamento estratégico que é um processo de observação, 

identificação, análise, estudo e projeção do que será feito, visando orientar a etapa seguinte. 

Catelli et al. (2010) considera como premissa assegurar o cumprimento da missão e a 

continuidade da empresa. Inicia-se com o estabelecimento de cenários, depois a identificação 

de oportunidades e ameaças e de pontos fortes e fracos, terminando com a formulação de 

diretrizes estratégicas. 
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 Em seguida está a fase do pré-planejamento que pode ser considerada como fase de 

simulações, representando a determinação das alternativas, definidas nos objetivos e metas, 

que melhor possibilitem as diretrizes da etapa anterior. Cujo processo definido por Catelli et 

al. (2010) é o estabelecimento de objetivos e metas operacionais, seguido por identificar 

alternativas de ação operacionais e analisá-las, escolher as melhores simuladas de cada área e 

finalizar com a consolidação e harmonização das alternativas. 

 Logo após essas fases são encontradas mais duas (cuja necessidade de divisão se 

baseia no fator tempo) de processo de planejamento operacional onde são feitos 

levantamentos de diversas variáveis e elaborados os orçamentos. A primeira é a médio e 

longo prazos determinada por Catelli et al. (2010) como detalhamentos das alternativas da 

etapa anterior quantificando-se analiticamente as variáveis envolvidas. Iniciando seu processo 

pela definição do horizonte de planejamento, dos módulos temporais de planejamento, de 

etapas e prazos e a determinação dos recursos necessários, criando assim um plano 

operacional aprovado. A segunda é em curto prazo na qual Catelli et al. (2010) determina 

como replanejamento das ações podendo utilizar variáveis conhecidas mais próximas 

assegurando o ótimo desempenho. Começa pela identificação das variáveis internas e externas 

de curto prazo, depois a análise de adequação do plano da etapa anterior á realidade atual, a 

decisão, se passarão manutenção ou revisão e a consolidação e harmonização das alternativas. 

Assim é gerado um plano de curto prazo com programação das transações a serem feitas. 

 Em seguida ocorre a fase da execução na qual as ações de adquirir recursos, operá-los 

e transferi-los, são executadas de acordo com o planejado na etapa anterior, porém não 

deixando de aperfeiçoá-las. Catelli et al. (2010) descreve que o processo começa com a 

identificação das alternativas de execução para as metas se cumprirem, depois há a escolha 

das melhores e por último a implementação das ações, obtendo assim as transações realizadas. 

 Finalmente se encerra com a fase de controle onde ocorre a identificação e a correção 

das diferenças entre o planejado e o executado e suas causas, como a avaliação de resultado e 

de desempenho. Catelli et al. (2010) apresenta como processo dessa etapa a identificação das 

transações realizadas, a comparação desses resultados com os planejados e a identificação das 

causas dos desvios e definição de quais ações  serão implementadas, resultando assim em 

ações corretivas. 

 A prática dessa sequência gera informações gerenciais importantes para a tomada de 

decisão e com isso o nível de eficácia aumenta através da otimização do resultado econômico 

alcançado. Então o sistema GECON possibilita o cumprimento da missão da empresa através 

de suas ferramentas oferecidas. 
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3.6 Sistemas de informação 

 Beuren (2002) afirma que as informações devem ser tratadas como um recurso 

valioso. Elas são importantes para a tomada de decisão, pois quando usadas com eficácia 

trazem vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Segundo Schmidt e Santos (2006) 

o gerenciamento informativo constitui-se na atividade fundamental. Para Nakagawa (1993), a 

controladoria torna-se responsável pelo projeto, implementação e manutenção de um sistema 

integrado de informações. Então o sistema de informações deve ser gerenciado pela 

controladoria que através da transmissão dessas informações favorece o cumprimento dos 

objetivos da empresa. 

 Martins (1989, pág.38), afirma que:  

"A informação é o componente básico das decisões, e a Contabilidade é um sistema 

de informação especializado, de base financeira, que possibilita aos usuários 

alocações mais eficientes dos recursos sob sua responsabilidade. A Contabilidade 

não é pois um sistema que encontra finalidade em si mesmo, existe para que os 

tomadores de decisão a utilizem. O ponto fundamental que se destaca aqui é que as 

atividades contábeis (coleta, processamento e comunicação da informação) devem 

estar voltadas ao interesse do usuário e suas decisões." 

“A Contabilidade é, objetivamente, um Sistema de Informação e Avaliação 

destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza 

econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de 

contabilização. Os objetos da Contabilidade, pois, devem ser ardentes, de alguma 

forma explícita ou implícita, aquilo que o usuário considera como elementos 

importantes para seu processo decisório." (IPECAFI, CVM e IBRACON, 1986) 

3.7 Definições e funções 

 Laudon e Laudon (1999, pág. 4) definem sistemas de informações: 

 "como um conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para 

coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações com a finalidade de 

facilitar o planejamento, controle, coordenação, análise e processo decisório nas 

organizações".  

 Assim como Stair (1998, pág. 11), que os define como: 

 "uma série de elementos ou componentes inter-relacionados que coletam, 

manipulam e armazenam, disseminam os dados e informações e fornecem um 

mecanismo de feedback". 

 Padoveze (2012 pág. 45) define: 

 "como um conjunto de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros 

agregados segundo uma sequência lógica para o processamento dos dados e 

tradução em informações, para com o seu produto, permitir às organizações o 

cumprimento de seus objetos principais".  
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 Enquanto Mosimann e Fisch (1999, pág. 54) especificam que é “uma rede de 

informações cujos fluxos alimentam o processo de tomada de decisões das áreas de 

responsabilidade e da organização como um todo".  

Guerreiro (1992, pág. 3) frisa que: 

"deve ser configurado de forma a atender eficientemente às necessidades 

informativas de seus usuários, bem como incorporar conceitos, políticas e 

procedimentos que estimulem o gestor a tomar a melhor decisão para a 

organização". 

 Então, pode ser definida como: ferramentas para obtenção de informações lógicas e 

relevantes a tomada de decisão, assim como o processamento e a disseminação dessas 

informações específicas a cada usuário. 

 Para Lunkes e Schnorrenberger (2009 pág. 97): 

 "no sistema de informações são executados os processos de registro, acumulação e 

processamento, disseminação e utilização dos dados e informações. Ele é formado 

pelos elementos por meio dos quais as informações da organização são registradas e 

disponibilizadas."  

 Entre seus componentes destacam-se: a organização, pessoas e tecnologia, além do 

ambiente.  

"Aqui incluem-se as pessoas e equipamentos que processam as informações e os 

instrumentos, como sistemas contábeis e softwares, entre outros. Portanto, o sistema 

de informações tem um significado especial na aplicação e disseminação das 

informações das informações específicas visando atender ao planejamento e 

controle, de acordo com as áreas de responsabilidade, como produção, vendas, 

finanças e recursos humanos, que as utilizam na tomada de decisão".  

 Para Küpper (2005 apud LUNKES E SCHNORRENBERGER, 2009), a controladoria 

tem a função de atuar "na coordenação entre os sistemas parciais de gestão, na harmonização 

do próprio sistema, no direcionamento dos objetivos e na adequação e inovação".  

 Já para Almeida, Parisi e Pereira (1999, pág. 376), tem a função de gerir os sistemas 

de informação na: 

 "definição da base de dados que permita a organização da informação necessária à 

gestão; elaboração dos modelos de decisão para os diversos eventos econômicos, 

considerando as características físico-operacionais próprias das áreas, para os 

gestores; e padronização e harmonização do conjunto de informações".  

 Schmidt e Santos (2006) acreditam que a controladoria deve preocupar-se em 

comunicar os gestores com as informações necessárias para a tomada de decisão 

planejamento e controle. Lunkes e Schnorrenberger (2009) simplificam a ideia dos outros 

autores ao definir que a controladoria: 
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 "atua na coordenação da necessidade de informações, por meio do processamento e 

disseminação, alinhados aos demais sistemas, como planejamento, controle, gestão 

de pessoal e organizacional". 

3.8 Classificação 

 Os sistemas de informação são classificados em Sistemas de Informação de Apoio à 

Gestão e Sistemas de Informações de Apoio às Operações. Os Sistemas de Informação de 

Apoio à Gestão são sistemas que trabalham com as informações financeiras e econômicas, 

como o Sistema de Informações Executivas (SIE), o Sistema de Informações Gerenciais 

(SIG), o Sistema de Apoio à Decisão (SAID) e o Sistema de Informação Contábil ou Sistema 

de Informação de Controladoria (SIC). Os Sistemas de Informações de Apoio às Operações 

são os sistemas que auxiliam as áreas operacionais na execução do seu trabalho, como o 

Sistema de Processamento de Transações (SPT) e os Sistemas Especialistas. Apesar de serem 

classificados separadamente, devem ser usados de forma integrada para se obter o melhor 

aproveitamento das informações, auxiliando ainda mais na tomada de decisão. 

 Para Padoveze (2012) os Sistemas de Informação de Apoio à Gestão são utilizados 

principalmente no planejamento e controle financeiro e na avaliação de desempenho dos 

negócios pelas áreas administrativa, financeira e a alta administração da empresa. Já os 

Sistemas de Informações de Apoio às Operações estão ligados ao sistema físico-operacional 

da empresa sendo utilizados pela administração operacional no planejamento e controle das 

diversas áreas operacionais. Contudo frisa que os dois devem agir em conjunto para que o 

sistema global de informações empresariais funcione adequadamente a um custo aceitável e 

que tenha como foco flexibilizar informações não estruturadas para tomada de decisão. 

Considera os sistemas de apoio à gestão como a expressão econômico-financeira dos sistemas 

de apoio às operações, que deve fazer a mensuração econômica dos seus eventos gerados e 

controlados com base neles mesmos. Acredita que os Sistemas de Informações de Apoio à 

Gestão necessitam constantemente de informações qualitativas que são capturadas nos 

Sistemas de Apoio às Operações, sendo assim alocadas e analisadas com impacto econômico-

financeiro que apresentam. 

 SAID é definido como sistemas em extensão dos modelos de Contabilidade Gerencial 

para manuseio de problemas de planejamento semiestruturados e estratégicos (PADOVEZE 

2012). Com isso, auxiliam na tomada de decisão através da organização das informações 

previamente definidas para serem corrigidas com sua reformulação. 

 Para Lunkes e Schnorrenberger (2009) o SIC é um dos instrumentos fundamentais, 

pois forma a base para um amplo sistema de informações com a geração de informações em 
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parâmetros de valor para inúmeras finalidades e o desenvolvimento de um sistema de 

informações eficaz requer a existência de um adequado sistema contábil. Então o SIC é 

importante para disseminar a informação contábil para toda a empresa, fazendo com que a 

Contabilidade seja usada como apoio a outras funções. 

3.9 Modelos de gestão 

3.9.1 Definição 

 Figueiredo e Caggiano (2008) consideram que modelo de gestão é um conjunto de 

princípios e definições que decorrem de crenças específicas e traduzem o conjunto de ideias, 

crenças e valores dos principais executivos, impactando assim todos os demais subsistemas 

empresariais. Para esses autores, isso significa que é um grande modelo de controle, pois nele 

são definidas as diretrizes de como os gestores vão ser avaliados, e os princípios de como a 

empresa vai ser administrada. Porém, podem gerar conflitos e indefinições entre os gestores 

por não estar devidamente definido e explicitado, e assim levar a atitudes fora dos objetivos 

da empresa. Com isso concluem que um dos princípios básicos da gestão é uma clara 

definição de seu modelo de gestão e a integração deste com os modelos de decisão, 

informação e mensuração.  

 Crozatti (1998) entende que como as crenças e valores são conceitos que formam a 

cultura organizacional, que ao interagirem, conduzem a criação do modelo conceitual a ser 

adotado para gerir a empresa, denominado por modelo de gestão. 

"Em cada atividade desenvolvida pela empresa, observam-se três aspectos 

interdependentes. O primeiro diz respeito à qualidade, quantidade e cumprimento de 

prazo, que denominamos de operacional [...] o que caracteriza o aspecto econômico 

da atividade. Finalmente, as operações envolvem prazos de pagamentos e 

recebimentos, o que caracteriza o aspecto financeiro da atividade". (CATELLI E 

GUERREIRO 1992, pág. 6 e 7). 

 Modelo de gestão são as normas, princípios e definições que servem como base de 

orientação para a gestão criar suas ferramentas para administrar a empresa de forma eficiente. 

Assim alcançando seus objetivos de forma que gere uma integração atingindo todas as áreas 

da empresa. 
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3.9.2 Estrutura 

 Padoveze (2012) acredita que a gestão empresarial é segmentada nos aspectos 

operacional, econômico e financeiro. E para o modelo de gestão ser o ideal deve estrutura-se, 

levando em conta:  

- O processo de gestão do sistema empresa (planejamento, execução, controle);  

- A avaliação de desempenho das áreas e dos gestores (responsabilidade pelos 

resultados das áreas de suas responsabilidades); 

- O processo decisório (centralização ou descentralização); 

- O comportamento dos gestores (motivação – empreendedores). 

3.10 Controller 

 Os modernos conceitos de Controladoria definem o controller como um agente de 

suma importância na tomada de decisão por exercer uma forte influência ao reportar dados 

relevantes e consistentes com a missão e objetivos da empresa. (SOUZA ET AL 2006). 

 Focado no resultado do planejamento, o moderno controller precisa ter uma visão 

proativa dirigida para o futuro e controle propriamente dito. Deve ter capacidade de 

solucionar problemas e coletar informações para as tomadas de decisão. Deve ser um tradutor 

de desempenho, um vendedor de ideias, um líder na linguagem de negócios (TUNG apud 

OLIVEIRA, PEREZ JÚNIOR E SILVA 2009, pág. 11). Ou seja, o controle é visto como 

ferramenta chave no processo de gestão da empresa, a parte principal de um sistema pensante. 

  Segundo Oliveira, Perez Jr e Silva (2010, pág. 107) definem controller como: “o 

principal executivo da controladoria”.  E ainda explicam que:  

“A função controller não é apenas controlar, mas também contribuir para a 

Administração da empresa, que participa efetivamente como elemento estratégico 

para atingir metas definidas”.  

 Lunkes e Schnorrenberger (2009, pág. 9) advertem que ainda não existe definição 

unânime para o termo controller, e que este profissional pode exercer diferentes atividades 

dependendo da organização em que atua, estes autores afirmam que “o controller responsável 

pela contabilidade e elemento principal da fase do planejamento estratégico com suporte a 

todos da área gerencial da organização”. 

 Muitas outras funções estão em sua competência por isso é denominado profissional 

multifuncional, ou seja, de acumular experiência em diversas áreas administrativas, 

financeiras e contábeis. Mas tudo isso se faz necessário em decorrência da necessidade de 
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respostas imediatas que proporcionem veracidade e perspectivas futuras no mundo da decisão 

(OLIVEIRA, PEREZ JR E SILVA, 2009, pág. 13). 

3.11 Planejamento 

 Com o avanço das tecnologias os usuários ficam mais exigentes na procura de um 

trabalho diferenciado, as empresas também se encontram em um ambiente mais dinâmico, 

competitivo e complexo. Portanto faz-se necessário ter um processo de gestão bem 

estruturado assim como um planejamento, controle e execução que sejam eficazes no decorrer 

do processo. Segundo Padoveze (2012) planejamento é a definição de um plano para ligar 

uma situação desejada com situação atual. 

 Planejar eficientemente não é saber onde você quer estar no futuro e, então, trançar 

uma linha entre os pontos A e B para chegar até lá. Planejar é trabalhar do ponto aonde você 

quer chegar (B) e fazer o caminho para trás, para alcançar o lugar em que você está (A): não 

no futuro, nem no passado, mas no presente (PADOVEZE 2012, pág. 28). 

 Planejar, portanto é estruturar com eficiências os passos desejados, é projetar no 

presente o seu ideal, é buscar na empresa um resultado satisfatório não apenas aos agentes 

internos, mas buscar nos agentes externos a satisfação de fazer parte do grupo. Portanto faz-se 

necessário um processo de gestão que funcione, que esteja preocupado com todas as 

mudanças que o meio pode trazer ao processo do gerenciamento (PADOVEZE 2012, pág.28). 

 O Planejamento é a mais básica de todas as funções administrativas, e a habilidade 

pela qual essa função é desempenhada determina o sucesso de todas as operações. Planejar 

pode ser definido como o processo de pensamento que precede a ação e está direcionado para 

que se tomem decisões no momento presente com o futuro em vista (GLAUTIR E 

UNDERDOWN 1991, pág. 439). 

 Existem dois pontos de vistas conflitantes a respeito da capacidade de uma empresa de 

moldar seu próprio destino. Alguns afirmam que o sucesso da empresa em alcançar suas 

metas baseia-se, principalmente, em sua capacidade de interpretar o ambiente e adequar-se a 

ele, visto que a empresa está ao sabor das forças econômicas e sociais, sobre as quais não tem 

domínio. Por sua vez os teóricos do planejamento e controle afirmam que o gestor tem 

controle sobre o futuro da empresa, acreditando que o desempenho dela pode ser manipulado 

e, portanto, planejado e controlado. Dessa forma, em sua maneira de pensar, a qualidade das 

decisões de planejamento e controle tomadas pelos administradores é um fator- chave para o 

sucesso (CATELLI 2007, pág. 156). 
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 Por sua vez é reforçada por Catelli (2007), a importância de um planejamento para 

obtenção do sucesso da empresa, a empresa que faz uso adequado dessa ferramenta conhecida 

pelos gestores tem condição de enfrentar o ambiente externo com constantes mutações que 

estão envolvidas. 

Segundo Nascimento e Reginato (2007, pág. 39) muitas das respostas ás mudanças 

ambientais dependem da ação organizacional, ou seja, da forma como estão organizados os 

elementos da organização. A ação organizacional depende, então, da forma como a empresa é 

gerida, ou seja, do modelo de gestão que a empresa utiliza para cumprir sua missão, alcançar 

seus objetivos. As respostas dependem basicamente do modelo de gestão de empresa, e, as 

mudanças ambientais são provocadas pelos interesses individuais dos agentes que formam o 

ambiente, tornando-o complexo e em constante mutação. 

 

Figura 9: As influências ambientais na eficácia organizacional. 

Fonte: NASCIMENTO E REGINATO (2007, pág. 39). 

 Segundo Almeida (1996 apud CATELLI 2007) “cinco são os estados ambientais, ou 

estado da natureza, em que uma decisão pode ocorrer: certeza, incerteza, risco, complexidade 

e conflito”. 

 Portanto planejar é se programar para o futuro, procurando focar nas mudanças 

ambientais projetando o estudo sempre á frente, antecipando se aos concorrentes, se 

preparando mesmo para o mercado que está cada vez mais competitivo e desleal. 



33 

 

3.11.1 Planejamento Estratégico 

 Planejar estrategicamente é pensar de maneira mercadológica para a melhor direção a 

ser seguida pela empresa, digamos que é pensar na frente com foco no futuro com objetivos e 

técnicas claras para otimização dos resultados. Segundo Padoveze (2012, pág. 28) o 

planejamento é onde será apresentada toda a diretriz, política, mecanismo objetivos das 

empresas, essa fase tem como produto final o equilíbrio dinâmico das interações da empresa 

com suas variáveis ambientais, é nessa etapa que serão realizadas as leituras do cenário do 

ambiente e da empresa, comumente confrontando as ameaças e oportunidades dos cenários 

vislumbrados com os pontos fortes e fracos da empresa. 

 Para Fischmann e Almeida (1991, pág. 25), planejamento estratégico é uma técnica 

administrativa que, por meio da análise do ambiente de uma organização, cria a consciência 

das suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua 

missão e, a partir desta consciência, estabelece o propósito de direção que a organização 

deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar os riscos. 

 Las Casas (2001, pág. 15) afirma que o planejamento é caracterizado por uma série de 

aspectos importantes, como: 

- O planejamento estratégico é um processo; 

- É caracterizado por uma análise de dados internos e externos; 

- É orientado diretamente para o concorrente, em vez de aos clientes; 

- É um processo multifuncional; 

- Ocorre em vários níveis. 

 O planejamento estratégico é o alicerce da empresa, ajuda a empresa antecipar os 

imprevistos e conseguir se adequar a ele. A empresa aplicando o planejamento estratégico se 

preparara para as ameaças ambientais, tanto internas como externas, é ele que encaminha a 

empresa para um sistema eficaz e produtivo. 

 Para Oliveira (2002, pág. 73) um processo de diagnóstico de ambiente na confecção de 

um planejamento estratégico, é necessário o levantamento de informações relativas a pontos 

fortes e fracos, bem como as oportunidades e ameaças que possam advir do ambiente externo. 

As oportunidades e ameaças fazem parte das variáveis não controláveis pela empresa. 

Enquanto as oportunidades podem criar condições favoráveis para a empresa, desde que ela 

tenha condições de usufruí-las, as ameaças podem criar condições desfavoráveis (OLIVEIRA, 

2002). 
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 A ideia fica mais transparente quando Braga e Monteiro (2005, pág. 19) definem o 

planejamento estratégico como: “uma atividade administrativa que tem como objetivo 

direcionar os rumos da instituição e dar a ela sustentabilidade, mesmo sob condições de 

incerteza”. Tais autores completam a ideia ao dizerem que se chega ao objetivo do 

Planejamento Estratégico respondendo consistentemente a três questões fundamentais: ‘Em 

que situação a empresa se encontra?’, ‘Aonde a empresa que chegar?’ e ‘Como vai chegar até 

lá?’. 

 É importante não ver o planejamento estratégico apenas como uma função mecânica, é 

preciso ir além. 

 Terence (2002, pág. 195) alerta que: o planejamento estratégico não deve ser visto 

como uma ferramenta que, por si só, garanta a melhor estratégia para empresa, melhor 

utilização e desenvolvimento de seus recursos e suas habilidades atuais, mas como uma 

ferramenta que pode auxiliá-la na identificação e operacionalização de estratégias em um 

processo flexível e presente, presente em todos os níveis da organização. 

 A estratégia não é, evidentemente, o único fator determinante no sucesso ou fracasso 

de uma empresa; a competência de sua alta administração é tão importante quanto sua 

estratégia. A sorte pode ser um fator importante também, apesar de, frequentemente, o que as 

pessoas chamam de boa sorte ser, na realidade, resultado de uma boa estratégia (DJALMA, 

2009, pág. 6). 

3.11.2 Planejamento Operacional 

 Segundo Amaru, ‘’consiste na previsão dos meios/atividades e recursos que deverão 

ser acionados para possibilitar a realização de um objetivo. ’’ 

 Fernandez assim define o planejamento operacional da seguinte maneira: 

‘’Trata-se de um processo decisório que identifica, integra, avalia e escolhe o plano 

a ser implementado, dentro dos planos operacionais alternativos dos vários 

segmentos da empresa em consonância com as metas, objetivos, estratégicas e 

políticas da empresa’’. 

 É no planejamento operacional que as pessoas se encontram mais próximas da 

execução e consequentemente onde a demanda por seu serviço é maior requerendo uma maior 

observação. 

 Segundo Lunkes e Schnorrenberger (2009, pág. 24):  

“Um dos principais instrumentos que podem ser utilizados na implementação do 

planejamento é o orçamento. Porque ele fomenta a comunicação e coordenação. 
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Orçamento é um plano com a descrição das atividades e operações a serem 

executadas no período. O processo orçamentário tem inúmeros propósitos, como 

auxiliar no planejamento, na comunicação e coordenação, alocação de recursos, 

gerenciamento do desempenho financeiro e operacional, evolução e controle do 

desempenho e base para incentivos e remuneração variável. O planejamento, além 

de ser parâmetro para avaliação dos planos, permite a apuração do resultado por área 

de responsabilidade, desempenhando papel de controle por meio do sistema 

contábil. Ele está onipresente no ciclo administrativo e pode ser definido em termos 

amplos, com um enfoque sistemático e formal á execução das responsabilidades do 

planejamento, execução e controle.” (LUNKES E SCHNORRENBERGER, 2009). 

 

 

Figura 10: Os objetivos do orçamento segundo o ciclo administrativo. 

Fonte: BOISVERT (1999) 

 O orçamento auxilia os membros de gerência da organização a estarem com um olhar 

mais atento para traçar seus planos á demais áreas. É uma ferramenta eficaz que os gerentes 

dispõem para uma melhor administração. (LUNKES E SCHNORRENBERGER, 2009). 

3.12 Controle 

  Oliveira (2005) defende que controlar é comparar o resultado das ações com padrões 

previamente estabelecidos, com a finalidade de corrigi-las se necessário. 



36 

 

 Portanto, controlar seria estar pronto para solucionar possíveis erros e corrigi-los de 

maneira ágil, ou seja, é saber como proceder diante do inesperado ou até mesmo do previsto 

que pode ocorrer dentro da organização. 

 Figueiredo e Caggiano (2008, pág. 23) definem controle como “função de 

planejamento por um sistema de feedback que informa o resultado de decisões passadas, 

sendo necessário para avaliação da qualidade do processo decisório e para seu 

aperfeiçoamento”, como é ilustrado na figura. 

 

Figura 11: Orçamento feedback. 

Fonte: FIGUEIREDO E CAGGIANO (2008). 

 O sistema de feedback produz grande quantidade de informações analíticas usadas no 

processo de planejamento, proporciona também meios para avaliação dos objetivos 

planejados. É também um instrumento de controle nas decisões, pois proporciona meios de 

avaliação contínua do desempenho corrente em fase do planejado estrategicamente 

(FIGUEIREDO E CAGGIANO, 2008). 

 Para Padoveze (2012, pág. 28), controle é um processo contínuo e recorrente que 

avalia o grau de aderência entre os planos e sua execução, compreendendo a análise dos 

desvios ocorridos, procurando identificar suas causas e direcionando ações corretivas. 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 O presente trabalho inicia-se com a pesquisa exploratória que, segundo Severino 

(2007, pág. 123), é a pesquisa que busca apenas levantar informações sobre um determinado 

objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação 

desse objeto. Na verdade, ela é uma preparação para a pesquisa explicativa, que é aquela que, 

além de registrar e analisar os fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja 
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através da aplicação do método experimental, ou seja, através da interpretação pelos métodos 

qualitativos. 

 Para levantamento das informações utilizou-se de revisão bibliográfica, que Severino 

(2007, pág. 122) destaca como sendo: a que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. 

Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e 

devidamente registradas. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 

pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes 

dos textos (SEVERINO 2007). 

 Para analisar os dados da empresa, aplicou-se um questionário de questões abertas 

possibilitando a elaboração de respostas com suas próprias palavras. Um questionário é o 

conjunto de questões, sistematicamente articulados, que se destinam a levantar informações 

escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre 

os assuntos em estudo. As questões devem ser pertinentes ao objeto e claramente formuladas, 

de modo a serem bem compreendidas pelos sujeitos. As questões devem ser objetivas, de 

modo a suscitar respostas igualmente objetivas, evitando provocar dúvidas, ambiguidades e 

respostas lacônicas (SERVERINO 2007, pág. 125). O questionário foi aplicado ao gerente 

responsável pelo departamento de controladoria de uma siderúrgica levando em consideração 

o seu trabalho realizado e de seus colaboradores. Depois de realizar toda a pesquisa e coletar 

os dados através do questionário respondido pela pessoa responsável pelo departamento de 

controladoria, foi elaborado um estudo de caso no qual foi necessário redigir o processo de 

acordo com os quesitos. Estudo de caso é um tipo de pesquisa que se concentra no estudo de 

um caso em particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos, onde a 

coleta de dados e sua análise se dão da mesma forma que nas pesquisas de campo 

(SERVERINO 2007, p. 121). Nele se observa de maneira clara e precisa as oscilações 

encontradas nas respostas sendo possível demonstrar com eficácia o resultado proposto no 

objetivo do trabalho. 

4.1 Estudo de Caso 

Ainda pouco desenvolvida como uma ciência e apontada como dependente da 

contabilidade, a controladoria vem sendo pouco utilizada pelas empresas. Por isso optou-se 

em explorar o papel da controladoria através de um questionário com o objetivo de saber se 

possui um sistema de controladoria e o executa. O levantamento de dados ocorreu com o 
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responsável pelo departamento de controladoria da empresa X da área siderúrgica, 

considerada uma empresa de grande porte e muito bem conceituada na região sudeste. Para 

ele a empresa tem o objetivo de manter uma vantagem competitiva em relação ao mercado em 

que opera e um alto valor agregado em alguns produtos. Utiliza da estratégia de possuir 

baixos custos de produção e dominar toda a cadeia produtiva do seu principal produto 

atendendo a diversos segmentos. Com isso é possível perceber a importância do processo de 

gestão para essa empresa. 

A empresa pesquisada se localiza no estado do Rio de Janeiro participando em todas 

as etapas da cadeia produtiva do aço, desenvolvendo produtos siderúrgicos de alto valor 

agregado que abastecem a indústria automobilística, a construção civil, os fabricantes de 

eletrodomésticos e o setor de embalagem. A empresa ocupa o segundo lugar na produção de 

minério de ferro no país, desfruta de um sistema logístico moderno e eficiente para o 

transporte dos insumos e o escoamento de produtos siderúrgicos e de minério de ferro. Em 

2013 a receita líquida do grupo aumentou 14% e atingiu a cifra recorde de R$ 17,3 bilhões. O 

lucro cresceu 23% e chegou a R$ 4,8 bilhões. A força de trabalho acompanhou essa 

prosperidade, o numero de empregados chegou a cerca de 20 mil durante o ano de 2013. 

A Siderurgia tem como missão destacar-se como um ícone de empreendedorismo e 

cidadania para o Brasil e aumentar o valor da empresa para os acionistas de forma sustentável, 

por meio do foco na indústria siderúrgica, mineração e infraestrutura, que propiciam 

vantagem competitiva para o crescimento da empresa, oferecendo produtos e serviços de 

qualidade, atuando de forma ética com empregados, fornecedores, clientes e comunidades 

onde opera em harmonia com o meio ambiente. Tem como valores pautar ações pela ética e 

pela transparência, incentivar o respeito ás pessoas e uma confiança mútua, zelar por um 

ambiente seguro e saudável, defendendo uma atuação social e ambiental responsável, 

valorizar a gestão integrada e o trabalho em equipe, priorizar o compromisso dos acionistas e 

buscar sempre a satisfação e o reconhecimento do cliente. 

Questão 1 – A empresa possui um departamento somente de controladoria? 

A empresa possui uma Diretoria de Controladoria. 

Borinelli (2006) considera que deve haver uma unidade organizacional que realize as 

atividades de Controladoria de caráter corporativo ou divisional, as quais precisam ser 

desenvolvidas de forma macro, e que consolide as atividades realizadas de forma 

descentralizada. 
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Questão 2 – Quantas pessoas compõem o setor de controladoria, quais são suas funções 

e como essas funções são delegadas no departamento? Quais são as áreas subordinadas 

à controladoria? 

As pessoas são distribuídas nas áreas de Contabilidade, contabilidade internacional, custos, 

tributos diretos e indiretos, e informações gerenciais. 

As principais funções da controladoria segundo Lunkes e Schnorrenberger (2009) e 

Figueiredo e Caggiano (2008) são planejamento, organização, direção, controle e informação. 

Ela pode se dividir para desempenhar melhor cada função. Como entre os autores da área de 

controladoria não existe um consenso em relação a sua estrutura, tomando como base os 

estudos de Borinelli (2006) sobre a estrutura conceitual básica de controladoria, ela poderá ser 

integrada pela Contabilidade Geral ou Financeira e pela Contabilidade Societária (cuja função 

é contábil), pela Contabilidade Gerencial e pelo Planejamento, Orçamento e Controle (cuja 

função é gerencial e estratégica), pela Contabilidade de Custos (cuja função é de custos), pela 

Contabilidade Fiscal ou Tributária (cuja função é tributária), pelo Seguro e Controle 

Patrimonial (cuja função é de proteção e controle dos ativos), Controles Internos (cuja função 

é de controle interno), Riscos (cuja função é controle de riscos) e Sistemas de Informações 

(cuja função é de gestão da informação). Porém cada empresa adota uma estrutura diferente 

conforme sua necessidade. 

A princípio foi questionado ao ‘gestor’, responsável pelo departamento de 

controladoria, se havia um departamento separado só para fins de controle, o mesmo explicou 

que a empresa possui um departamento responsável pela controladoria que é denominado 

Diretoria de Controladoria. É agregado ao setor de contabilidade, podendo ser confundido 

com ele. Ao dividir o setor de controladoria da empresa em cinco áreas subordinadas a ele, 

conforme sua função cita contabilidade, contabilidade internacional, custos, tributos diretos e 

indiretos e informações gerenciais.  

Questão 3– Qual a função da controladoria na empresa? 

Suprir a administração, mercado e governo de informações econômicas para cada área de 

aplicação. 

As principais funções da controladoria segundo Lunkes e Schnorrenberger (2009) e 

Figueiredo e Caggiano (2008) são planejamento, organização, direção, controle e informação. 

A informação é obtida através da preparação, análise e interpretação dos resultados 

financeiros para serem utilizados pelos gestores no processo de tomada de decisão. 
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Questão 4 – Qual o seu papel em auxiliar o processo de gestão (planejamento, execução 

de planos e controles de atividades)? 

Envolvido nos três macros processos da controladoria. 

O processo de gestão pode ser considerado um processo decisório que para assegurar a 

continuidade da empresa possibilita o aperfeiçoamento de seu resultado. Ele compreende os 

processos de planejamento, execução de planos e controles de atividades. O planejamento 

pode ser definido como o processo de pensamento que precede a ação e está direcionado para 

que se tomem decisões no momento presente com o futuro em vista (GLAUTIR E 

UNDERDOWN, 1991).  A execução começa com a identificação das alternativas para as 

metas se cumprirem, depois há a escolha das melhores e por último a implementação das 

ações, obtendo assim as transações realizadas (CATELLI ET AL 2010). O controle verifica se 

o resultado esperado foi atingido revisando o que foi feito. Servem de orientação para os 

gestores desempenharem suas funções. O entrevistado se considera envolvido nos três 

processos. O ideal para a empresa é se utilizar desses processos, sendo a controladoria 

responsável por acompanhá-los. 

Questão 5 – Qual a sua opinião em relação à eficiência do processo de gestão da 

empresa? 

A área gerencial da empresa é responsável pelo processo de gestão que é muito eficiente e 

bem estruturado, além de ser muito importante para a empresa toda. 

O processo de gestão envolve o planejamento, a execução e o controle, com isso a 

controladoria se torna uma ferramenta eficaz no processo de gestão de qualquer empresa, no 

auxílio ao gestor na tomada de decisão.  

A função do profissional dentro dessa área ainda não está bem especificada na 

empresa, mas considera que o serviço principal é suprir a administração, mercado e governo 

de informações econômicas para cada área de aplicação. O seu papel, em auxiliar o processo 

de gestão, está envolvido em planejamento, execução de planos e controles de atividades - 

que considera como macro processos da controladoria. Para ele o processo de gestão da 

empresa envolve toda a empresa e nesse caso é muito eficiente e bem estruturado, sendo de 

grande importância. Assim podemos observar que a influência da Controladoria nas 

operações da empresa é muito grande. 

Questão 6 - Como você realiza o apoio à avaliação de desempenho da empresa? Com 

quais instrumentos atua? 
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Não estou ligado diretamente na avaliação de desempenho da Empresa, apenas gero 

informações para as Áreas Gerenciais que calculam e acompanham esse desempenho. 

O termo avaliação de desempenho possibilita vários significados, em função do 

sentido de "avaliação" e do contexto de "desempenho", segundo Catelli (1999). Os sentidos 

de avaliação podem ser quantitativos ou qualitativos, por referir-se ao "ato ou efeito de 

atribuir valor", sendo entendidos como a importância e a mensuração respectivamente 

(SILVA FILHO 2002 apud PEREIRA 1999). Sendo considerado pelo contexto empresarial, o 

desempenho "assume diversas dimensões, quando relacionado à empresa em sua totalidade, 

às suas áreas, às suas funções e aos cargos exercidos, como também aos aspectos 

operacionais, econômicos e financeiros das atividades e ainda às atividades planejadas e 

realizadas, que vão impactar num processo de gestão como um meio para se tomar decisões 

adequadas" (SILVA FILHO 2002 apud PEREIRA 1999). Assim, para Gallon et al. (2008), a 

avaliação de desempenho pode ser "o conjunto de métodos, ferramentas e indicadores, 

estruturado para coletar, descrever e representar dados, a fim de gerar informações sobre 

múltiplas dimensões de desempenho para diferentes usuários", ao citar (BITITCI, TURNER E 

BEGEMANN 2000, NEELY, ADAMS E KENNERLEY 2002), e ainda responsável em 

"oferecer informações que facilitem o processo de aprendizado organizacional" ao citar 

(KAPLAN E NORTON 1996). Então a controladoria deve estar presente no sistema de 

avaliação de desempenho facilitando o processo de suprir a necessidade de informação das 

demais áreas. 

Questão 7 - Como é feita a avaliação dos resultados na empresa? Qual é o papel do 

setor de controladoria nesta fase? 

A área gerencial da controladora avalia os resultados através de análises horizontais e 

verticais em comparação com o orçamento das áreas operacionais. 

A avaliação de resultado se diferencia da avaliação de desempenho. "A avaliação de 

resultado trata da análise da rentabilidade dos produtos e serviços e a avaliação de 

desempenho trata da análise do desempenho das áreas de responsabilidade da empresa do 

ponto de vista da sua contribuição para a formação do resultado econômico global" (SANTOS 

apud GUERREIRO 1989, pág. 22). A controladoria se envolve na avaliação de resultado por 

influenciar a tomada de decisão. Como ela deve transmitir as informações necessárias para os 

gestores, se utiliza dos resultados encontrados nos produtos e serviços gerados pela empresa. 

Deve buscar essas informações, organizá-las, avalia-las e com isso fazer uma análise do que 

foi encontrado. 
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Não está ligado diretamente na avaliação de desempenho da empresa, apenas a apoia 

gerando informações para as áreas gerenciais que calculam e acompanham esse desempenho. 

Na fase de avaliação dos resultados na empresa, o papel do setor de controladoria, 

principalmente sua área gerencial, é avaliar os resultados da empresa através de análises 

horizontais e verticais em comparação com o orçamento das áreas operacionais.  

Questão 8 – Qual a principal habilidade do profissional que compõe o departamento de 

controladoria? 

Conhecer a legislação, e senso de análise. 

Para Tung (apud OLIVEIRA, PEREZ JR E SILVA 2009, pág. 11) o controller deve 

ter capacidade de solucionar problemas e coletar informações para as tomadas de decisão. 

Assim como um tradutor de desempenho, um vendedor de ideias e um líder na linguagem de 

negócios. 

Questão 9 – Quais as principais fontes de informação da controladoria na empresa? 

Legislação societária, Legislação Tributária, compras, produção e venda. 

A principal habilidade do profissional que compõe o departamento de controladoria 

deve ser conhecer a legislação e senso de análise. Para ele as principais fontes de informação 

da controladoria na empresa são a Legislação Societária, a Legislação Tributária, as Compras, 

a Produção e a Venda.  

Questão 10 – Qual tipo de postura a unidade organizacional denominada Controladoria 

(ou que exerce as funções de Controladoria) assume quando do seu relacionamento com 

as demais áreas da empresa? 

A controladoria norteia as áreas operacionais quanto à legislação e mercado. 

As demais áreas da empresa são como usuários internos da controladoria, pois ela 

deve gerar informações que os auxilie na execução de suas funções. Sendo assim, a 

controladoria deve estar integrada as áreas da empresa como um todo. 

Questão 11 – A Controladoria tem uma missão constituída? 

Criar condições relevantes para tomada de decisão por parte dos administradores. 

É muito importante que a controladoria tenha uma missão constituída, pois segundo 

Borinelli (2006) representa o que ela se propõe a fazer, o motivo que justifica a existência e a 

operação dela em uma entidade. 
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Questão 12 – A controladoria produz algum relatório? O que ela abrange no mesmo? 

Produz relatórios com informações contábeis e econômicas. 

A controladoria é responsável pela geração de informações que sejam úteis aos 

gestores da empresa conforme a necessidade de informação de cada área. Essas informações 

poderão ser transmitidas através de relatórios que conterão dados que influenciarão 

especificamente as tomadas de decisão de cada setor da empresa. 

A unidade organizacional denominada controladoria, quando do seu relacionamento 

com as demais áreas da empresa, assume a postura de norteador das áreas operacionais quanto 

à legislação e mercado. Acredita que a missão constituída da controladoria é criar condições 

relevantes para tomada de decisão por parte dos administradores. A controladoria produz 

relatórios que abrangem informações contábeis e econômicas. Demonstrando que seus 

colaboradores enxergam suas ferramentas como úteis a apenas uma parte da empresa, assim 

não conseguindo visualizá-la como responsável pelo controle interno. 

Questão 13 – Quais os objetivos da empresa para curto e longo prazo e quais as 

estratégias usadas para alcançá-los? 

A empresa opera com custos de produção muito baixos garantindo grande vantagem 

competitiva no mercado. Domina toda a cadeia produtiva do aço atendendo a diferentes 

segmentos da indústria com alguns produtos de alto valor agregado. 

A controladoria deve conhecer os objetivos da empresa para assegurar que sejam 

alcançadas, através da transmissão de informações necessárias as outras áreas da empresa. 

Questão 14 – O sistema de informação é o caminho pelo qual transitam os eventos 

econômicos. Dentro do sistema têm-se as funções de registrar, acumular, organizar e 

finalmente comunicar os resultados as pessoas que precisam dos números. Que papel o 

setor de controladoria desenvolve no melhoramento do sistema de informações da 

empresa? 

A controladoria é uma grande geradora de informações que são disseminadas para os 

administradores, mercado e governo. Para que ela possa atender a este seleto grupo, é preciso 

estar sempre modernizando os controles e sistema de informações para que as respostas 

sejam mais rápidas e confiáveis. 

Schmidt e Santos (2006) acreditam que a controladoria deve preocupar-se em 

comunicar os gestores com as informações necessárias para a tomada de decisão, 

planejamento e controle. Para Nakagawa (1993), a controladoria torna-se responsável pelo 



44 

 

projeto, implementação e manutenção de um sistema integrado de informações. Para Küpper 

(2005 apud LUNKES E SCHNORRENBERGER 2009), a controladoria tem a função de 

atuar "na coordenação entre os sistemas parciais de gestão, na harmonização do próprio 

sistema, no direcionamento dos objetivos e na adequação e inovação". Assim a controladoria 

é responsável por seu gerenciamento, sendo que através da transmissão dessas informações 

favorece o cumprimento dos objetivos da empresa. 

Demonstra estar ciente das estratégias da empresa, contribuindo para alcançar o 

objetivo da mesma. Foi apresentado por ele que o sistema de informação é o caminho pelo 

qual transitam os eventos econômicos e que dentro do sistema têm-se as funções de registrar, 

acumular, organizar e finalmente comunicar os resultados as pessoas que precisam dos 

números. Verificando assim que a empresa possui os materiais necessários para o trabalho. E 

ao perguntar qual papel o setor de controladoria desenvolve no melhoramento do sistema de 

informações da empresa, afirmou que a controladoria é uma grande geradora de informações 

que são disseminadas para os administradores, mercado e governo. Para que ela possa atender 

a este seleto grupo, é preciso estar sempre modernizando os controles e o sistema de 

informações para que as respostas sejam mais rápidas e confiáveis. Porém percebe-se que a 

empresa ainda não aproveita do máximo que a Controladoria pode oferecer para o 

melhoramento da empresa. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A empresa está inserida no ramo siderúrgico, considerada uma empresa de grande 

porte no estado do Rio de Janeiro. Possui as principais ferramentas para a realização de todo 

seu trabalho até mesmo por preferir trabalhar com sistema próprio por considerá-lo mais 

eficaz para a empresa. A mesma está inserida em um cenário promissor, hoje passando por 

seu melhor momento graças ao aumento significativo da demanda mundial de aço. 

O Brasil se encontra hoje na nona posição do ranking dos maiores produtores de aço 

no mundo.  

A empresa não tem objetivo para o departamento da controladoria, apenas busca de 

forma eficaz a geração de informação e precisa cumprir com suas obrigações junto aos 

gestores responsáveis. De acordo com o gestor ele próprio considera a controladoria apenas 

como "grande geradora de informações que são disseminadas para os administradores, 

mercado e governo". A empresa possui todos os materiais essenciais para o processo de seu 

trabalho, conta com ferramentas de tecnologias atualizadas e profissionais capacitados, mas 
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tem uma visão defasada do departamento de controladoria e sua função na organização. As 

estratégias usadas pelo gestor para alcançar os objetivos é através de comparação com o 

orçamento das áreas operacionais, que na verdade deveria ser através de um plano geral 

elaborado pela empresa. 

A empresa não tem claros os objetivos para curto e médio prazo por considerar o 

departamento de controladoria apenas como um departamento legislativo e com senso de 

análise. 

 O processo de gestão fica ligado diretamente ao gestor do departamento que é o 

responsável por transmiti-los todas as informações relacionadas ao andamento da empresa 

para cumprirem com a tomada de decisão. Portanto os colaboradores não conseguem 

visualizar um sistema de controle eficaz.  

Com base nos objetivos propostos para o estudo fica claro que o departamento de 

controladoria se encontra defasado não por não manter um sistema de controlaria, mas não 

utilizar de forma eficiente esse sistema. 

6 LIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Não foi possível verificar em mais empresas de grande porte da mesma região como 

funciona o departamento de controladoria na empresa, pois os responsáveis se recusaram a 

responder o questionário. 

 Limitamos o tema a aplicar um questionário com 14 questões subjetivas, deixando o 

responsável bem à vontade nas exposições de sua fala.  

O trabalho não teve como objetivo criticar o responsável da controladoria quanto à 

utilização da controladoria e sim verificar como o mesmo considera essa ferramenta e se 

executa com qualidade. 
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7 CONCLUSÃO 

Com os avanços tecnológicos o presente trabalho provou a necessidade de 

implementar um sistema de Controladoria, através da revisão bibliográfica, onde os 

gestores estarão preparados para possíveis oscilações no meio ambiente.  

O trabalho também atingiu seu objetivo de verificar se uma empresa siderúrgica 

do estado do Rio de Janeiro possui e executa um sistema de controladoria, através de seu 

estudo de caso baseado em um questionário. Ficou evidenciado que a empresa possui 

uma área de Controladoria, mas ligada a contabilidade. Seus colaboradores não têm o 

conhecimento aprofundado dos benefícios que a utilização das ferramentas da 

controladoria pode trazer, portanto a empresa não se aproveita da controladoria em toda 

sua plenitude. 

A controladoria em seu processo de gestão não tem sido executada com eficácia 

nessa empresa do ramo siderúrgico no estado do Rio de Janeiro, porém a empresa tem 

procurado utilizá-la de forma eficaz ao incluí-la no auxílio do processo de gestão, 

estando envolvida no planejamento, na execução de planos e nos controles de atividades 

das áreas gerenciais. Ela gera informações importantes para a administração, o mercado e 

o governo, então é uma área relevante para a empresa, mas não alcança a eficácia como 

um todo. Essa falha se deve a falta de conhecimento nas aplicações da controladoria, que 

pode estar ligada a todas as áreas da empresa colhendo e gerando informações que 

garantam a melhoria de desempenho. 
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8 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDO FUTURO 

 Não se esgota aqui o que pode ser conhecido sobre o assunto de controladoria. É 

apenas um caminho a ser seguido para uma pesquisa mais aprofundada no futuro.  

 Recomendações que podem ser reconhecidas:  

• Procurar recolher todos os questionários que foram aplicados nas empresas, que 

tenham um departamento de controladoria, mesmo que agregado ao setor de 

contabilidade.  

• Aplicar o questionário não apenas para o responsável pelo departamento de 

controladoria e sim para todos os profissionais que participam do departamento.  

• Buscar alternativas para as empresas que possuem um departamento, mas não 

conhecem as ferramentas essenciais para uma melhor adequação do sistema de 

informação.  

• Comparar a outros ramos de atividades, como funciona o departamento de 

controladoria. 
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10 ANEXOS 

10.1 Questionário 

 

 

 

Caro (a) entrevistado (a),  

Este questionário é um instrumento que tem por objetivo verificar se a empresa possuiu e 

executa um sistema de controladoria eficaz na empresa. O levantamento dos dados aqui 

obtidos será integrado ao Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel 

em Ciências Contábeis. 

Nome: Fabiana Franco Ribeiro E-mail: francofabiana96@gmail.com 

Desde já agradeço a atenção. 

 

Questão 1 – A empresa possui um departamento somente de controladoria? 

Questão 2 – Quantas pessoas compõem o setor de controladoria, quais são suas funções e 

como essas funções são delegadas no departamento? Quais são as áreas subordinadas a 

controladoria? 

Questão 3 – Qual a função da controladoria na empresa? 

Questão 4 – Qual o seu papel em auxiliar o processo de gestão (planejamento, execução de 

planos e controles de atividades)? 

Questão 5 – Qual a sua opinião em relação à eficiência do processo de gestão da empresa? 

Questão 6 – Como você realiza o apoio à avaliação de desempenho da empresa? Com quais 

instrumentos atua? 
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Questão 7 – Como é feita a avaliação dos resultados na empresa? Qual é o papel do setor de 

controladoria nesta fase? 

Questão 8 – Qual a principal habilidade do profissional que compõe o departamento de 

controladoria? 

Questão 9 – Quais as principais fontes de informação da controladoria na empresa? 

Questão 10 – Qual tipo de postura a unidade organizacional denominada Controladoria (ou 

que exerce as funções de Controladoria) assume quando do seu relacionamento com as 

demais áreas da empresa? 

Questão 11 – A Controladoria tem uma missão constituída? 

Questão12 – A controladoria produz algum relatório? O que ela abrange no mesmo? 

Questão 13 – Quais os objetivos da empresa para curto e longo prazo e quais as estratégias 

usadas para alcançá-los? 

Questão 14 – O sistema de informação é o caminho pelo qual transitam os eventos 

econômicos. Dentro do sistema têm-se as funções de registrar, acumular, organizar e 

finalmente comunicar os resultados as pessoas que precisam dos números. Que papel o setor 

de controladoria desenvolve no melhoramento do sistema de informações da empresa? 

 



 


