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1 – TEMA 

 

A Importância do Controller na Gestão. 

 

1.1 - JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

No cenário atual, a má gestão é, sem dúvida, um dos principais fatores 

para falência e desequilíbrio financeiro das instituições.  

Por tais motivos, demonstraremos a importância da atuação do 

Controller na gestão de uma organização, atuando não apenas no âmbito financeiro, mais 

sobretudo, no planejamento, coleta de informações, preservação do capital e tomada de 

decisões.  

 

1.2 - OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral é mostrar a importância do Controller na gestão de 

uma organização, principalmente no contexto organizacional brasileiro. Ele está ligado 

diretamente à redução de custos, redução de desperdícios e ao aumento da lucratividade, 

a fim de garantir a sobrevivência da empresa.  

Dessa forma nosso trabalho consistirá na análise de um determinado 

setor de uma organização (a ser definida pelo grupo), buscando destacar as melhorias do 

Controller no mesmo.  

 

1.3 - OBJETIVO ESPECÍFICO 

  

Analisar o objetivo e os benefícios do controle interno na organização.  
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2 – RESUMO 

 

 

Diante do cenário atual empresarial global o que vivemos cada vez mais 

complexo e repleto de constantes mudanças (globalização, concorrência, econômica, 

tecnológica e etc.), nos vemos frente da necessidade de possuir e deter controles 

gerenciais eficazes que possam contribuir para tomadas de decisões bem como ditar os 

rumos futuros da organização. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a 

importância da Controladoria e do Controller e de destaca-los como peça e ferramentas 

preponderantes dentro das empresas, os quais apoiam os gestores no planejamento e 

controle e na consecução e alcance os objetivos traçados. 

Para que isto seja feito de uma maneira adequada serão realizados em 

atenção ao tema proposto levantamentos bibliográficos sobre Controladoria e o 

Controller, onde se busca compreender conceitos e posicionamento de autores aliados as 

aspectos quanto conhecimento, habilidades, formação do cargo que são requeridos. 

 

Palavras-chave: controladoria, planejamento. 

 

 

3 – INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas o cenário organizacional global e especialmente o 

brasileiro tem passado por grandes transformações, frente a crescente dinâmica da 

economia. E para que possam acompanhar tais transformações, se faz necessário 

acompanhar as tendências do mercado, onde por questão de sobrevivência as 

organizações são obrigadas a tomarem decisões mais rápidas e precisas.  

Diante disso, frente a este novo contexto, o Controller passa a exercer 

um papel de grande importância dentro das organizações, onde além de atuarem como 

responsáveis pelo suprimento de informações aos tomares de decisões, trabalham também 

em parceria com gestores dos demais departamentos da companhia onde contribuí no 
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sentido de formar, influenciar e dirigir todos para os objetivos da empresa, para que assim 

atinjam os resultados operacionais ora planejados.  

 

4 – MÉTODO 

 

Para o presente trabalho de monografia utilizaremos dois métodos para 

a pesquisa bibliográfica compreendendo: 1) método comparativo através da leitura e 

confronto dos textos e demais materiais e do posicionamento dos principais autores do 

assunto e, 2) método dedutivo resultado do raciocínio e conclusões levantadas perante o 

estudo minucioso relacionados à matéria principal do tema escolhido. 

 

5 – REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 – O IMPULSO DA CONTROLADORIANO BRASIL 

 

Estados Unidos, início do século XX, era de expansão empresarial, 

principalmente das fusões e formação de grandes organizações. Tais situações foram 

imprescindíveis ao surgimento da controladoria, sendo responsável pela formação e 

armazenamento de informações necessárias a tomada de decisões, com o objetivo de 

preservar o capital da instituição e avaliar os risco do negócio.  

A inovação americana foi adotada no Brasil a partir da década de 

sessenta, época em que as empresas norte americanas aqui se instalaram. Atualmente é 

uma das principais ferramentas de gestão empresarial, atuando incisivamente na 

prevenção e preservação do capital, além do planejamento orçamentário da instituição.  

O principal objetivo da controladoria é o de organizar e reportar dados 

relevantes para tomada de decisões, além de ser eficiente nos controles contábeis, 

financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais da organização.  

Atua, sobretudo monitorando a execução dos objetivos estabelecidos, 

investigando e diagnosticando as razões da ocorrência de eventuais desvios entre os 

resultados alcançados e os esperados, indicando, quando necessário, correções e, 

principalmente suavizando as imponderabilidades das variáveis econômicas. Para tanto, 

mantem banco de dados com informações sobre as operações passadas e presentes, 

visando auxiliar o processo decisório.  Diante dessas razões, demonstra-se a importância 



P á g i n a  | 5 

 

da controladoria para gestão de qualquer organização. E desse mesmo entendimento 

compartilha Brito:  

BRITO, O. S. (2000) apud GUIMARÃES (2009), “a Controladoria é a 

área mais indicada como apoio à gestão de riscos, por se tratar de um 

órgão central e que possui acesso às informações gerais da instituição”.  

 

E ainda, a visão de Perez Junior que defende:  

(...) “a missão da controladoria é otimizar os resultados econômicos da 

empresa por meio da definição de um sistema de informações baseado 

no modelo de gestão”. De acordo com FIGUEIREDO e CAGGIANO 

(2006) apud FALLEIROS, “o sistema de informação deve captar 

informações internas e externas de questões relacionadas a sua gestão 

de maneira que possa subsidiar os gestores na tomada de decisões” 

Logo, além da manutenção de bancos de dados com informações 

relativas ao passado e presente é imprescindível a coleta e armazenamento de dados com 

informações internas e externas.  

  5.2 – O CONTROLLER E SUA FUNÇÃO 

 

Contudo as empresas acabam por buscar profissionais especializados 

nas áreas, para efetuar uma administração mais objetiva, menos calorosa e mais crítica, 

assim a função do Controller dentro da empresa é para colocar está nos trilhos novamente, 

onde seu papel é de fundamental importância para o redirecionamento da organização, 

quebrando muitos paradigmas que ainda existem neste tipo de corporação. 

As funções e atribuições do Controller se diferem de empresa para 

empresa, dependendo do porte e da estrutura organizacional, podem ser encontradas em 

diversos níveis de administração, assim como atuar de diferentes formas. 

Suas atribuições são semelhantes à de um contador geral, que se 

responsabiliza pelo conteúdo das informações geradas, sendo responsável pelas seguintes 

áreas: 

 Contabilidade geral: escrituração e relatórios; 

 Contabilidade de custos: apuração de custos; 

 Contabilidade fiscal: cumprimento de obrigações; e 

 Contabilidade patrimonial: registro e controle. 
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A função do controller deve ser assumida por profissional com larga 

experiência e vivencia no ramo das finanças. Este profissional também deve conhecer 

todos os ramos da instituição e manter um bom relacionamento com os demais 

responsáveis pela gestão dos outros setores, uma vez que sua atuação está estritamente 

ligada a coleta de informações. 

De acordo com a abordagem feita acima, podemos afirmar que o 

controller atua de forma ampla na instituição, possuindo várias responsabilidades e 

funções. Dessa maneira, passamos a destacar as principais formas de atuação do 

controller seguindo as lições de Antonio Salvador Morante e FauziTimaco Jorge, que 

definem:  

Cabe ao controller a fiscalização quanto ao cumprimento das regras 

estabelecidas pela instituição.  

Conforme afirmado anteriormente, o controller atua incisivamente na 

instituição, sendo responsável pela verificação, acompanhamento e análise de toda 

questão orçamentária, além de se envolver nas questões contratuais, de produção, matéria 

prima e recursos humanos. Passamos a demonstrar a importância do controller nos 

departamentos financeiro, gestão tributária, contabilidade, planejamento estratégico e de 

tecnologia da informação, cujas funções detalhamos a seguir.   

 

 Planejamento: elaboração de orçamentos, analises de 

custos, interpretação das tendências e perspectivas econômicas, 

sugestão de preços, estudos de mercado e balanços projetados. 

 Finanças: planejamento financeiro, administração do fluxo 

de caixa, administração dos recursos financeiros. 

 Desenvolvimento e implementação de sistemas. 

 Auditoria interna: plano de auditoria interna. 

 

 O perfil do controller diante das exigências profissionais existentes na 

atualidade para o exercício da profissão tem como: capacidade de comunicação, visão 

para o futuro, atenção, capacidade de compreender, equilíbrio na tomada de decisões, 

liderança, persuasão, cooperação, ética, entre outros.  

A principal característica é a comunicação, uma vez ter como uma de 

suas principais funções auxiliar nas tomadas de decisões, sob o enfoque de planejar, 

executar e controlar as atividades, fornecendo dados, relatórios e sugestões na busca 

incansável de eficácia e eficiência.  
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O profissional deve possuir requisitos que sejam capazes de elaborar o 

planejamento financeiro, confeccionar relatórios gerenciais visando dar suporte para 

tomada de decisão, revisar e implementar processos e controle; controlar, analisar e 

consolidar os relatórios financeiros mensais; coordenar o planejamento estratégico, 

construir cenários econômicos e analisar a competitividade; analisar a viabilidade 

econômica de projetos de investimentos.  

Este necessita estar constantemente atualizado “as práticas 

internacionais de negócios, controles orçamentários, planejamento estratégico, além de 

tornar-se um profissional de fácil relacionamento e extremamente hábil para vender suas 

ideias e conceitos”.  

Deve ter uma visão proativa e preocupada com o futuro, elaborar 

relatórios da forma mais rápida possível, gerando informações atualizadas e confiáveis, 

insistir na análise e estudo de determinados problemas então deve forçar uma tomada de 

decisão, porém poderá conseguir a correta conscientização dos responsáveis, ao manter o 

assunto presente, até que uma decisão seja de fato tomada. 

Deve ser imparcial e justo nas críticas e comentários, avaliar o 

desempenho dos demais departamentos e executivos da organização tendo a capacidade 

de vender suas ideias e não apenas impor opiniões.  

Ter iniciativa e visão econômica futura para prever os problemas da 

entidade, sugerindo alterações que aperfeiçoem o resultado econômico, analisando 

desempenho e os resultados passados com vistas a ações de melhorias do processo. 

Habilidades: analíticas, na elaboração de relatórios com linguagem acessível e em 

especial de relatórios numéricos e na formação de diagnósticos, a partir de informações 

cruzadas com base na estatística sempre comparando o resultado realizado e o planejado. 

Acompanhar os desempenhos dos departamentos, a fim de cobrar os 

resultados e ações para aperfeiçoar o resultado econômico, tendo persuasão para 

convencer os gestores da utilização das suas sugestões, no sentido de tornar mais eficaz, 

desde que haja compreensão dos relatórios gerenciais e deve ter sua conduta profissional 

firmada em valores morais aceitos de forma absoluta e pela sociedade. 
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5.3 – O CONTROLLER E A CRIAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

 

No cenário atual o qual estamos inseridos, no vemos diariamente em 

torno de inúmeras questões como o baixo crescimento do desenvolvimento econômico, 

aumento da inflação, escassez de recursos naturais, mudanças políticas governamentais 

entre outras, o que tem obrigado muitas organizações a acender a luz de alerta em torno 

das decisões assertivas a serem tomadas quanto a alavancagem dos negócios, manutenção 

de lucros e sua própria sobrevivência. 

Essas constantes mudanças no panorama político-econômico-social 

mundial, inclusive no Brasil, tem obrigado muitos Controllers a concentrarem seus 

esforços na criação/desenvolvimento de políticas voltadas ao planejamento e controle 

quanto ao alcance e cumprimento dos objetivos esperados, de modo a propiciar através 

do papel o qual desempenha informações de grande valia e favoráveis a tomada de 

decisões por parte de seus principais usuários. 

Muitas vezes esses desafios, dependendo da condição financeira das 

empresas, tendem a ser enfrentados com poucos recursos, onde tem de fazer muito com 

pouco, e diante desse dilema um dos melhores caminhos é em estabelecer parcerias 

estratégicas. 

A construção de parcerias estratégicas quando bem executada pode 

trazer grandes benéficos às partes envolvidas nesta transação comercial, como a redução 

de custos, soma de esforços e recursos, troca de conhecimento, compartilhamento de 

tecnológica, aumento de investimos e pôr fim a própria obtenção das melhores 

oportunidades oferecidas pelo mercado. 

Para que o mesmo dê certo, ambas as empresas precisam manter 

alinhados os mesmo objetivos comuns que as une, através de da partilha de 03 (três) 

importantes princípios como o da: a) equidade, b) transparência e c) benefícios mútuos.  

Para que a parceria seja bem sucedida, alguns cuidados devem ser 

tomados como também alguns questionamentos devem ser feitos: 

 

 O que se espera alcançar com a parceria? (Potencias 

vantagens); 

 Ter clarificado suas competências e pontos que necessitam 

ser melhorados em seu negócio; 
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 Questões acerca da dependência que a parceira poderia 

gerar em uma eventual transação comercial; 

 Responsabilidades (direitos e deveres) de cada uma das 

empresas envolvidas no negócio; 

 

Quando uma entidade é iniciada ela passa por uma fase extremamente 

necessária que é a de projetar o futuro da empresa de modo que consiga se tornar lucrativa 

com o passar dos anos. Porém, todo esse futuro tão desejado só poderá se tornar realidade 

se houver uma organização coerente com todos os desejos da empresa e pronta para as 

tomadas de decisões, são necessários planejamentos que envolvem todo o campo de 

abrangência do empreendimento e que dá uma visão geral do que pode acontecer no 

decorrer do tempo em que a empresa estiver no mercado, para que se mantenha no 

mercado é exigida uma série de atividades e organizações referentes o planejamento 

estratégico, não existe uma empresa sem uma estratégia, se alguma existir assim, nessas 

condições, é certo de que ela provavelmente não viverá por muito tempo. 

   O planejamento estratégico significa que a empresa estará preparada 

para as atividades e situações prováveis que podem acontecer no futuro. E como ela fará 

isto? Através do planejamento é que poderá ver as mais distintas áreas existentes na 

empresa e estabelecer módulos de operação para cada uma delas, tornando o 

empreendimento mais organizado e preparado para qualquer eventual situação. Portanto, 

podemos dizer que planejar é decidir antecipadamente o que fazer, como fazer, quando 

fazer e com que recursos. 

 

5.4 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 Vantagens: 

 Com a fixação de objetivos e políticas para a empresa e suas 

unidades, e por meio da sistematização do processo de planejamento e 

controle, introduz-se o hábito do exame prévio e minucioso de 

principais fatores antes da tomada de decisões importantes; 

 Com base em resultados econômicos e financeiros projetados, 

importantes decisões financeiras podem ser tomadas com maior grau de 

acerto; 

 Aumenta o grau de participação de todos os membros da 

administração na fixação de objetivos; 

 Facilita a delegação de poderes; 

 Tende a melhorar a utilização dos recursos, bem como ajusta-los 

às atividades prioritárias. 
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 Desvantagens: 

 Os planejamentos baseiam-se em estimativas, estando sujeitos a 

erros maiores ou menores, segundo a sofisticação do processo de 

estimação; 

 O plano de resultados por si só, não garante o resultado projetado, 

deve ser continuamente monitorado e adaptado às circunstâncias; 

 Os atrasos na emissão de dados realizados prejudicam 

significativamente a implementação de ajustes em tempo hábil; 

 As dificuldades de implementação de ajustes geram 

desconfianças em relação a resultados projetados. 

 

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Demonstramos através do presente que as empresas carecem de 

profissionais experientes, preparados e com conhecimento especifico no processo de 

gestão das organizações e da tomada de decisões, de modo que possam assegurar o 

sucesso da companhia, bem como que está trilhe o caminho do crescimento e da 

consolidação dos negócios. 

Assim sendo, verifica-se também que a controladoria é um órgão de 

extrema importância dentro do gerenciamento das organizações, a qual atua em conjunto 

e simultaneamente com as demais áreas e membros de uma empresa de modo a contribuir 

para o equilíbrio e a eficácia gerencial, tendo como principal finalidade o apoio no 

processo de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 11 

 

 

 

7 – REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Livros 

 

MARION, José Carlos; Cardoso, Adalberto. Contabilidade como 

Instrumento para Tomada de Decisões. 1. Ed. São Paulo: Aliena, 2000. 

FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria - 

Teoria e Prática. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

NAKAGAWA, Masayuki. Introdução À Controladoria - Conceitos, 

Sistemas, Implementação. 1. Ed. São Paulo: Atlas, 1993. 

GARCIA, Alexandre Sanches. Introdução À Controladoria - 

Instrumentos Básicos de Controle de Gestão das Empresas. 1. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

BEPPLER, Mônica Külkamp. Planejamento Estratégico a Contribuição 

da Cultura Organizacional. 1. Ed. São Paulo: Atlas, 2013 

ALMEIDA, Martinho Isnard R. De; COSTA, Benny Kramer. Manual 

de Planejamento Estratégico. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 20 

                         MORANTE, Antonio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Controladoria: 

Análise Financeira, Planejamento e Controle Orçamentário. São Paulo: Atlas, 2008. 

p.2/4. 

 

 

Acesso Eletrônico 

 

Fipecafi. Disponível em: <www.fipecafi.org/>. Acesso em 03 de maio 

de 2014. 

Administradores. Disponível em: <www.administradores.com.br/>. 

Acesso em 10 de maio de 2014. 

Sebrae Paraná. Disponível em: <www.sebraepar.com.br/>. Acesso em 

25 de abril de 2014. 

CRC-RO. Disponível em: <www.crcro.org.br/>. Acesso em 06 de maio 

de 2014. 

Portal da Educação. Disponível em:  



P á g i n a  | 12 

 

<www.portaleducacao.com.br/Artigo/Imprimir/42993>. Acesso em 03 

de maio de 2014. 

Faculdade FAE do Paraná. Disponível em: 

<www.fae.edu_publicacoes_pdf_revista_da_fae_fae_v3_n2_o_planej

amento_estrategico>. Acessado em 02 de maio de 2014. 

SILVA, Patricia. Função do Controller na Gestao de Riscos. 24022013. 

Disponível em: <http://www.tiegestao.com.br/2013/02/24/funcao-do-controller-na-

gestao-de-riscos/>. Acesso em: 10 maio 2014 

Scielo Brazil. Disponivel em: 

<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid>. Acessado me 07 

de maio de 2014. 

Faculdade FAE do Paraná. Disponível em: 

<www.excelencia.com.br/Oportunidades/planejamento>. Acessado em 

03 de maio de 2014 

 

 

 

 

 


