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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é mapear as funções da controladoria em empresas de médio porte 

abordando: o ordenamento da teoria vigente, a situação hierárquica da controladoria nas 

organizações, a influência da controladoria sobre a contabilidade, a sua competência na gestão 

de riscos e a identificação das práticas da controladoria, no que diz respeito ao orçamento e ao 

composto estratégico. Para a execução deste trabalho a pesquisa empírica contou com a 

participação de seis empresas, todas de médio porte com características heterogêneas. 

Partindo da premissa de que nem a teoria nem a prática estão pacificadas, além de mapear as 

funções da controladoria o estudo procura o alinhamento das práticas com as teorias. Além 

disso, as empresas deste nicho têm se deparado com um progresso expressivo do seu grau de 

complexidade, o que por sua vez exigem novos mecanismos de controles organizacionais. A 

metodologia empregada apresenta uma abordagem quantitativa e qualitativa, baseada em 

estudos de casos múltiplos, com caráter exploratório. Após o emprego de entrevistas 

semiestruturadas, foi aplicado o questionário em escala Likert e a pesquisa documental sobre 

os sujeitos da pesquisa: diretores, controladoria e profissionais adjuntos. Os resultados 

indicam que as funções ainda são ditadas pelo entendimento dos gestores, contudo o caráter 

transversal da controladoria e o conhecimento e as habilidades do controller são 

determinantes. 
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1 INTRODUÇÃO 

As funções exercidas pela controladoria não são simetricamente observadas nas 

organizações e poderão variar de empresa para empresa, de acordo com o porte da 

organização e com o viés da gestão que será adotado (Lunkes e Schnorrenberger, 2009). Em 



 

 

que pese a evolução ocorrida nas funções da controladoria, não raro ainda se percebe um viés 

limitado por parte dos gestores responsáveis acerca do seu papel, os quais tendem a relegar a 

controladoria, tão resolutamente ao âmbito das questões financeiras. 

Acrescente-se a isso a complexidade crescente das relações, que se estabelecem intra e 

interorganizacionalmente, que pode ser atribuída à abertura dos mercados, à 

internacionalização e consequente volatilidade do capital, às crises econômicas e aos avanços 

tecnológicos que impactam na gestão das organizações (Lunkes e Schnorrenberger, 2009), ao 

acirramento da competitividade (Kronmeyer, 2006) e todo um ambiente exigente de 

estratégias, adaptação e gerenciamento (Ritson et al, 2012). 

Partindo dos desafios propostos e da premissa da relevância da controladoria nas 

organizações de médio porte, há uma abrangência desconhecida e não mapeada das suas 

funções. Além disso, a partir do entendimento de quem nem a teoria, nem as práticas estão 

pacificadas, este estudo apresenta dois objetivos que procuram mapear suas funções e ordenar 

resumidamente a teoria proposta, não sem antes investigar a posição hierárquica da 

controladoria; sua influência sobre a contabilidade, e a gestão econômica e financeira; as 

relações existentes da controladoria com a gestão de riscos e as práticas da controladoria 

quanto aos sistemas de informação e o composto estratégico presente nos planos estratégico e 

orçamentário da organização. 

Martins (2005) trata da importância deste alinhamento com a teoria e o mapeamento 

da realidade ao comparar as teorias como ‘redes’ lançadas com o objetivo de recolher aquilo 

que se faz, o que efetivamente acontece no mundo das organizações. Pela sistematização e 

pela busca de seguras explicações do que ocorre e pela constituição das teorias, permite-se 

que se trace os ‘mapas’ da realidade. Estes mapas da realidade que menciona o autor são o 

traçado do comparativo empírico-teórico, provenientes das funções da controladoria e do 

cotejo com a teoria diante das evidências, ou não, da pluralidade do papel exercido pelo 

controller. 

O produto desta pesquisa oferece aos gestores das empresas uma revisão atualizada do 

papel da controladoria pelo cotejo com a teoria, mais do que isso, na medida em que se 

aprofunda, compreende-se através do estudo o modus operandi empregado pelos seus 

dirigentes, constituindo-se também num tratado sobre a gestão atual em algumas empresas de 

médio porte. 

 

2 REVISÃO LITERATURA 

2.1. Ordenamento da teoria proposta com foco nas funções da controladoria 

A teoria da controladoria é abrangente e envolve conceitos de outras ciências, além da 

contábil (Mosimann e Fisch, 1999), como se poderia pressupor. Baseia-se em “princípios, 

procedimentos e métodos oriundos de outras áreas do conhecimento, tais como contabilidade, 

administração, economia, estatística, psicologia e sistemas” (Peleias, 2002, p. 13). A 

composição da teoria da controladoria é formada pela Teoria Geral dos Sistemas, Teoria do 

Agenciamento, Teoria da Contabilidade, da Tecnologia da Informação e Mercado de Capitais 

(Peters, 2004, apud Borinelli, 2006). 



 

 

A teoria geral dos sistemas, por sua vez, envolve a integração pela análise dos dados 

estatísticos, pela análise de mercado, pela análise ambiental, pela análise conjuntural e pela 

projeção e elaboração de cenários (Padoveze (2012). 

A teoria do agenciamento é descrita pela relação contratual, na qual o executivo 

(também chamado de agente) atua em benefício do proprietário, (do capital) conferindo ao 

agente poderes de decisão. A teoria do agenciamento converge com a controladoria, tanto 

pelo postulado da manutenção de normas e procedimentos da governança corporativa 

estimulando o Compliance, como pela monitoria, empregando-se os instrumentos de controles 

internos e na gestão de riscos. A transparência gerada por esta simetria informacional, 

proveniente do trabalho da controladoria favorece a tomada de decisões. 

A teoria da contabilidade é abordada por Nakagawa (1993) quando afirma que a 

controladoria se integra ao planejamento e a implementação dos sistemas de informação, os 

quais se operacionalizam a partir do conceito de que a teoria da contabilidade é suportada 

pelas teorias da decisão, mensuração e informação. 

As relações que se estabelecem entre o emprego da tecnologia da informação e a 

controladoria são vitais para a geração de informação qualificada. A tal ponto esta simbiose é 

salutar, que quando não administrados de forma integrada entre as áreas de controladoria e 

tecnologia da informação, podem propiciar um ambiente de retrabalhos, decisões equivocadas 

e intempestivas que conduzem a riscos financeiros, operacionais, tecnológicos e outros, os 

quais tendem a afetar seus ativos (Schneider, 2012). 

 

2.2. A posição hierárquica da controladoria 

A teoria institucional oferece uma contribuição no auxílio à compreensão da posição 

hierárquica da controladoria em empresas de médio porte. Ela oferece indicativos sobre as 

relações ‘intramuros’ que se estabelecem no íntimo das organizações pelo estudo do inter-

relacionamento entre o indivíduo, a organização e o ambiente. Das relações que se 

estabelecem entre estes sujeitos, se poderá observar a posição da controladoria em diferentes 

situações dispostas no organograma organizacional. Esta diversidade é ditada por aspectos 

que vão além de um único entendimento, de um único critério. 

As empresas adotam este ou aquele critério para posicionar a controladoria, pelo 

entendimento de que suas escolhas são guiadas por uma concepção institucionalizada do que é 

visto como o melhor o racional, o justo (Dias Filho e Machado, 2004, apud Guerreiro, Beuren 

e Boff, 2008). Assim, observa-se que a disposição hierárquica da controladoria não está 

balizada por um comportamento linear, mas pela subjetividade ditada pela compreensão dos 

seus dirigentes. 

Por outro lado, a disposição hierárquica da controladoria e a influência do controller 

sobre as decisões estão associadas a outros fatores: a própria iniciativa do profissional, sua 

autoridade, sua aderência à organização, e também o tipo de estrutura e a cultura 

organizacional (Lunkes e Schnorrenberger, 2009). 

 

 

 



 

 

2.3. A controladoria a contabilidade e a gestão econômica e financeira 

A controladoria originou-se da contabilidade e dos controles provindos das atividades 

do contador. Esta abordagem é compartilhada por Lunkes e Schnorrenberger (2009) que 

compreendem que o espectro de atuação da controladoria foi sendo ampliado ao longo do 

tempo. Originalmente, ela estava amparada no controle; consequentemente a sua base se 

encontrava na contabilidade. As atividades exercidas pelo profissional da contabilidade com o 

passar do tempo, depararam-se com a necessidade de ampliar sua formação, suas habilidades, 

o que também concordam os autores supracitados, na medida em que novas áreas foram sendo 

incorporadas, como planejamento e sistema de informações. 

A contabilidade enquanto um instrumento gerencial sofreu uma evolução para a 

controladoria, onde interessa, mais do que registrar e apontar, agora sim, avaliar e controlar o 

desempenho da organização (Kanitz, 1976). Por estas origens, contudo, a controladoria é uma 

ciência autônoma e não se confunde com a contabilidade, apesar de utilizar pesadamente o 

instrumental contábil (Mosimann e Fisch, 1999). 

A controladoria passou ser entendida como a ciência contábil evoluída. Este 

alargamento do campo de atuação, evento presente em todas as ciências, se processou de tal 

modo na contabilidade que ela passou a ser representada semanticamente pela denominação 

de controladoria (Padoveze, 2012). 

Este processo evolutivo pode ser melhor ilustrado pelas mudanças que se processaram 

nos últimos anos na própria contabilidade brasileira. A data de outubro de 2005 se revestiu de 

um marco na história. Naquela ocasião pelo advento e criação do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) sob número 

1.055/2005 de 7 de outubro de 2005, publicada no Diário Oficial da União em 24 de outubro 

de 2005, ficou estabelecido que haveria a centralização da emissão de normas reguladoras, 

com o claro e inequívoco intuito de uniformizar o processo contábil com um objetivo ainda 

maior: conduzir a contabilidade brasileira aos padrões internacionais (IFRS - International 

Financial Reporting Standards). No ano seguinte através da publicação pelo Banco Central do 

Brasil no Comunicado 14.259 em 10 de março de 2006, havia uma clara determinação de que 

os bancos brasileiros deveriam a partir de então, apresentar em seus registros contábeis, isto é, 

em seus balanços e demonstrações contábeis, a adequação aos padrões às normas IFRS, 

culminando nas modificações da Lei 11.941 de 27 de maio de 2009. 

Quanto às características que determinam a controladoria na gestão econômica está 

aquela associada a assuntos de controle financeiro e resultado com base no lucro (Lunkes e 

Schnorrenberger, 2009). O conhecimento dos fatores macroeconômicos, bem como os da 

organização, são peculiaridades da controladoria. O método eficaz de controle se faz pelo 

sistema contábil, em consonância com a metodologia financeira, juntas constituem poderosas 

ferramentas para a controladoria (Tung, 1993). Razão pela qual, não raro, se verificam 

controllers na condição de gestores financeiros. 

 

2.4. A controladoria e a gestão de riscos 

Compreendida não pela sua essencialidade, mas acessoriamente, como parte das 

atividades do controller, a gestão de riscos pode ser incluída no leque de funções da 



 

 

controladoria. Não perfazem atividades que justifiquem a existência da controladoria, mas 

salvaguardam o patrimônio e impactam no controle econômico e financeiro das empresas, 

minimizando incertezas (Borinelli, 2006). 

De acordo com o porte da empresa há setores especificamente dedicados à análise e ao 

mapeamento do risco. As atribuições assumidas pela controladoria podem variar de uma 

empresa para outra, sua cultura, o mercado de atuação, o ramo de atividade, entre outras, 

sendo difícil definí-las com precisão (Guimarães et al, 2009). 

Em organizações de pequeno e médio porte, as ações da controladoria junto ao 

mapeamento de riscos e seu acompanhamento, normalmente são de caráter permanente. 

Quanto ao processo de implementação e execução do modelo de gestão de riscos, os autores 

Penha e Parisi (2005, p. 9) entendem que “o controller deve participar ativamente, de forma a 

garantir que este modelo contribua com a missão da Controladoria”. 

Esta participação frente à Teoria da Agência envolve o tratamento das incongruências 

reduzindo a assimetria informacional e servindo de embasamento para a tomada de decisões 

(Arruda, Madruga e Freitas, 2008). 

A governança corporativa tem como pano de fundo a problemática levantada por Berle 

e Means (1933) através de sua obra The Modern Corporation and Private Property nos idos 

de 1930 que apresentou pela primeira vez, os estudos sobre o que se tornaria a Teoria da 

Agência, posteriormente tratada por Jensen e Meckling em 1976. Contudo, já em 1932 

pretendia-se um sistema de gestão e controle seguros e capazes de unificar e integrar as 

informações, pois ficava claro que somente com tais dispositivos de coerção e regulamentação 

sobre a gestão, se poderia assegurar o interesse dos proprietários. 

 

2.5. A controladoria, a informação, os sistemas de informação e o conhecimento 

A atuação da controladoria depende da informação e se dá num processo 

retroalimentado, que envolve a própria informação, a gestão e o resultado. Dada a facilidade 

de obter informações geradas pelos sistemas, pode-se alcançar de modo mais enfático e 

efetivo os controles que favorecem à gestão (Frezatti, 2008). 

O controller por natureza é um analista da informação. Do entendimento equilibrado 

das variáveis que influenciam os resultados da organização e da habilidade no lidar com elas, 

que o controller se constitui, em si mesmo, num diferencial competitivo. Detentor de um 

conhecimento organizacional ímpar, ele exerce a função de organizar e, por conseguinte, 

reportar dados relevantes no apoio ao processo decisório. É um papel estratégico no conceito 

de accountability, suportado pelas teorias da decisão, mensuração e informação (Segreti, 

Peleias e Rodriguez, 2005). 

A própria controladoria morfologicamente é um agrupamento ordenado de 

conhecimentos, esses se ‘constituem em bases teóricas e conceituais de ordens operacional, 

econômica, financeira e patrimonial, relativas ao controle do processo de gestão 

organizacional’ (Borinelli, 2006). Se o conhecimento é pré-requisito para o exercício das 

funções da controladoria, a capacidade de bem empregá-lo é crucial. 

Detentora de um conhecimento somente equiparado ao conhecimento do decisor, a 

controladoria passa a integrar uma posição estratégica, posto que aquilo que será instrumento 



 

 

para a decisão, já está, em primeira mão, de sua posse. Trata-se de um valor. O valor deste 

conhecimento é vaticinado por Figueiredo e Caggiano (2008), ao analisar o conjunto de 

conhecimento de valor, e de como atuar de acordo com as diferenças de cada setor e melhorar 

o desempenho e os resultados. 

 

2.6. A controladoria e o planejamento e o orçamento 

O caráter multifacetado das funções da controladoria concorda com seu importante 

papel na preparação de planos estratégicos e orçamentários (Anthony e Govindarajan, 2001). 

A controladoria deve gerar um ambiente de alinhamento e coerência entre o que se planeja 

estrategicamente e o que se aplica. Caso este alinhamento não esteja presente, notadamente os 

resultados não serão obtidos e novamente o primeiro a detectar tal disfunção na organização 

será a própria controladoria. Assim, podemos concluir que do começo ao fim, a controladoria 

participa ativamente no planejamento estratégico, no controle e na implementação dos planos 

traçados. Mas para Schmidt e Santos (2006, p. 67): “a função de controle, dentro do processo 

decisório, talvez seja a mais crítica para a controladoria. O controller passa a ser o responsável 

pelo acompanhamento dos planos e avaliação do desempenho”. 

O controller não é um assistente do processo que determina o plano estratégico, mas se 

envolve, submerge nele. Não está apartado do processo de planejamento, mas caminha junto 

com aqueles que são responsáveis diretos pela gestão. Não se confunde com os 

administradores que tomarão a decisão, mas apoia pelo controle que exerce, pelas 

informações que detém, pelas ações que foram postas em prática. Não gere os departamentos, 

mas integra-os, para que a execução não seja uma colcha de retalhos, mas tenha uma forma 

definida e coerente com o objetivo organizacional traçado. 

Tanto no que se refere ao planejamento quanto ao orçamento, a função de integrar os 

departamentos da organização passa pela habilidade do controller, e isto se dá de modo 

progressivo (Anderson e Schmidt, 1961). O plano orçamentário resume bem esta premissa, 

pela integração que propõe e pela definição das metas empresariais a serem alcançadas. O 

controle que interessa à controladoria é aquele que favorece à avaliação da área ou 

departamento, em relação ao que foi planejado e sua eficiência diante dos planos 

orçamentários (Mosimann e Fisch, 1999), posto que o sucesso da operação é proveniente do 

desempenho da cadeia de valor e do controle sob ela exercido pelo instrumento do orçamento. 

 

3 MÉTODO 

O método empregado se constitui nas abordagens qualitativa e quantitativa, baseadas 

em estudos de casos múltiplos com caráter exploratório. Envolvendo mais de um objeto ou 

sujeito, assim a pesquisa pode dar margem a múltiplos caminhos, na medida em que se 

aprofunda e do que ausculta da teoria (Godoy, 1995).  

O estudo não está voltado para uma generalização, assim procurou-se uma amostra 

menos ampliada e mais conformada ao objetivo em questão. Optou-se pelo mesmo critério 

utilizado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) para enquadrar as empresas, 

isto é, suas receitas brutas anuais. 

 



 

 

Quadro 1 Empresas Participantes - Amostra 

Empresa Características Rec Bruta Anual 

(R$) 

1 Negócios de projetos e construções no setor de construção civil em todo o 

país. 110 colaboradores 

80.000.000,00 

2 Entretenimento e uma proposta de parques temáticos e resorts. 72 

colaboradores 

90.000.000,00 

3 Distribuidora de materiais de construção, com mais de 20 anos no mercado, 

conta com um quadro superior a 100 colaboradores 

60.000.000,00 

4 Indústria atuante há mais de 30 anos no segmento eletroeletrônico, com 

faturamento da ordem. 150 colaboradores 

50.000.000,00 

5 Transportes. 1.000 colaboradores 85.000.000,00 

6 Atividade imobiliária há mais de 40 anos. Mais de 300 colaboradores 34.000.000,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016) 

 

Os casos múltiplos por acessibilidade contaram com 18 (dezoito) profissionais, sendo 

6 (seis) diretores, 6 (seis) controllers e 6 (seis) gerentes ou colegas que atuam conjuntamente 

ou conhecem as atividades da controladoria. O caráter heterogêneo da amostra está 

evidenciado na seleção das empresas participantes das entrevistas. 

Os instrumentos de coleta de dados na pesquisa de campo se apresentam 

fundamentados pelo referencial teórico e envolvem entrevistas semiestruturadas e 

questionário em escala Likert. Aplicou-se ambos os instrumentos, primeiro aos diretores e 

posteriormente à controladoria, e por fim, aos adjuntos para favorecer a eventual contraponto. 

O questionário, em escala Likert (com 30 proposições) se constitui em etapa confirmatória do 

que advém das entrevistas. 

O tratamento e a análise dos dados envolveram a transcrição das entrevistas, a análise 

das médias das respostas dos questionários em escala Likert, bem como a análise dos 

documentos coletados. Quanto às entrevistas semiestruturadas foi empregada a análise de 

conteúdo, que apresenta “características metodológicas: objetividade, sistematização e 

inferência” (Richardson 2012). Buscam-se inferências pelo processamento e pela seleção 

literal dos principais trechos das entrevistas, aqui fragmentados e categorizados, seguindo a 

recomendação de Richardson (2012), que orienta ao atendimento e a resposta aos objetivos da 

pesquisa. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Inicialmente cabe convencionar que aqui, as menções feitas à 'teoria' não podem ser 

compreendidas de modo estrito, posto que na verdade trata-se das afirmativas e dos estudos 

dos autores citados. Assim, a citação deste termo ao longo desta pesquisa fica compreendida 

pelo emprego de sua forma mais ampliada. 

É do confronto entre as chamadas ‘generalizações empíricas’ (Martins, 2005) que 

nesta pesquisa foram convertidas em principais evidências, com a teoria abordada, que se 

apoiou a análise dos resultados das entrevistas semiestruturadas. 

 

 

 

 



 

 

Quadro 2  Síntese das Entrevistas – Categoria Posição Hierárquica  

Empresa Principais Evidências – Entrevista Cotejo Teoria / Autor 

1 Atrelado ao diretor financeiro 

Controles sobre contratos, procedimentos adotados de 

acordo com a percepção já instituída no ambiente: “os 

melhores, os ideais, os justos...” 

Lunkes e Schnorrenberger (2009) 

Dias Filho e Machado (2004, apud 

Guerreiro, Beuren e Boff 2008) 

Fernandes (2000) 

2 Atuação sobre o controle contábil exerce uma força 

rumo a decisões lógicas  

Horngren(1985) 

3 Estratégica, controles e apoio à decisão da direção Figueiredo e Caggiano (2008) 

4 Gestão diversas áreas, visão generalista da organização, 

controle e integração. Influencia nas decisões. Atua de 

modo ‘transversal’ 

Mosimann e Fisch (1999) 

Roehl- Anderson e Bragg (2000) 

Padoveze (2012) 

5 Uso ferramental e gestão contábil da empresa  Yoshitake(1984) 

6 Informação, controles. Reporta-se superintendente 

Processos internos, geradora de sinergia 

Moura e Beuren (2003) 

Figueiredo e Caggiano (2008) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Além do acima exposto, os resultados decorrentes das funções da controladoria 

demonstram esta panorâmica da diversidade entre as organizações, espelhadas na disposição 

hierárquica da controladoria nas empresas de médio porte. Um terço das empresas foram 

identificadas pelas entrevistas em posição de linha. A outra terça parte em posição de staff e a 

parte final numa posição híbrida, isto é, linha e staff. 

Apenas uma das empresas, a empresa 1, declara pelos seus respondentes que a 

controladoria não se ocupa com a função inerente à contabilidade, perfazendo 83,33% das 

empresas envoltas com a controladoria atuante nas atividades da contabilidade, atuando como 

gestora ou não. 

 

Quadro 3 Síntese das Entrevistas – Categoria Contabilidade e Gestão Financeira  

Empresa Principais Evidências – Entrevista Cotejo Teoria / Autor 

1 Ausência sobre contabilidade e gestão financeira, somente 

controles pela gestão contratos 

Kupper (2014) 

2 Atuação fiscalizadora e gestora contabilidade  

Audita informações contábeis e apoio as decisões 

Brito (2003) 

Padoveze (2012) 

3 Estrutura controles, gestão contábil e financeira, 

Estabelece planos e estratégias contábeis 

Francia (1991, apud Padoveze 2012) 

Yoshitake (1984) 

4 Apoio às decisões pela gestão contábil/ financeira, 

qualidade da informação financeira   

Hábil integração das áreas em busca resultados 

Heckert Wilson (1963, apud Padoveze, 

2012) 

Peleias (2002) 

5 Gestão contabilidade e investimentos estratégicos  Martin (2002, apud Ribeiro, 2013) 

6 Gestão contabilidade e apoio gestão financeira  Marion (2008) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

A gestão econômica e financeira por sua vez somente é assumida pela controladoria 

em 33,33% das empresas. No caso, a empresa 4 e 6 declaram-se responsáveis por ambas, 

contabilidade e gestão econômica e financeira. 



 

 

As funções voltadas a gestão de riscos englobam metade das organizações 

pesquisadas. Enquanto que a maioria das empresas (empresas 1, 3, 4, 5, 6) atribui à 

controladoria a competência pelos controles internos. 

A controladoria somente atua no sistema de governança corporativa pela empresa 4, 

em todas as demais não há apontamentos de atividades da controladoria. 

 

Quadro 4 Síntese das Entrevistas – Categoria Gestão de Riscos 

Empresa Principais Evidências - Entrevista Cotejo Teoria / Autor 

1 Controle interno pela normatização processos Padoveze (2004) 

2 Auditoria pela análise dos registros contábeis Gomes, Santos e Schmidt (2006) 

3 Monitora e controla o modelo de negócio Knoeppel (1935) 

4 Controle atuação dos gestores e reporte à diretoria Arruda et al (2008) 

5 Gestão do orçamento implica no monitoramento de 

gestão de riscos e apoia controles internos 

Nakagawa (1993) 

6 Gestão riscos, auditoria e controles internos 

Atua na orientação junto aos decisores e aplicação do 

regimento interno favorecendo o compliance 

Brito (2004) 

Heckert e Wilson (1963, apud 

Padoveze, 2012) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Metade das empresas, empresas 2, 4 e 6, confirma que a controladoria em suas 

organizações é responsável pela auditoria, de caráter administrativo e institucional ou de 

caráter econômico. 

Na categoria que trata da função da controladoria junto à Informação (empresas 2, 3, 4 

e 6) 66,67% das organizações considera que a controladoria exerce de algum modo a gestão 

do conhecimento, seja pelo ordenamento da informação estruturada, ou pela organização do 

capital intelectual na geração de manuais e análises gerenciais, conferindo legitimidade e 

acurácia. 

A terça parte das respostas atribui o sistema de informações (empresa 4) à 

controladoria. 

 

Quadro 5 Síntese das Entrevistas – Categoria Informação 

Empresa Principais Evidências - Entrevista Cotejo Teoria / Autor 

1 Define parâmetros gerando relatórios aos gestores Lunkes e Schnorrenberger (2009) 

2 Certifica as informações, legitima e propaga Beuren e Martins (2001) 

3 Apoia a TI na geração de informações, preparando 

relatórios que definirão as decisões 

Assessora aos gestores com informações de valor 

Almeida, Parisi e Pereira, In Catelli, 

(2001) 

Perez et al (1997) 

4 Gestor TI e responsável pela qualidade informação 

Conhece, integra e agrega os gestores 

Guerreiro, Beuren e Boff (2008) 

Padoveze (2012) 

5 Gera informação estruturada, sistematiza decisão Peleias (2002) 

6 Estrutura a informação, conhecimento qualificado Anthony e Govindarajan (2001) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

A absoluta totalidade, isto é 100% das empresas revela que a controladoria dissemina 

as informações que dispõem. Quanto ao planejamento 50% das empresas pesquisadas 



 

 

(empresas 3, 4 e 6) afirmam que a controladoria se envolve com o planejamento 

organizacional de algum modo. 

 

Quadro 6 Síntese das Entrevistas – Categoria Planejamento e Orçamento 

Empresa Principais Evidências – Entrevista Cotejo Teoria/ Autor 

1 Apoia limitado ao seu raio de ação restrito Schmidt (2002) 

2 Cria modelos e projeções para desenvolver planos Padoveze (2004) 

3 Atua ativamente elaboração e desenvolvimento Anthony e Govindarajan (2001) 

4 Orçamento e Planejamento a cargo do Controller 

Organiza, estimula, gere, monitora e acompanha 

Martin (2002) 

Schmidt e Santos (2006) 

5 Responsável pelo orçamento, projeções 

Participa, mas atua coadjuvante no planejamento 

Morante e Jorge (2008) 

6 Apoia planos estratégicos e conduz orçamento Anderson e Schmidt (1961) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

A controladoria desenvolve atividades de orçamento em 83,33% nas empresas 2, 3, 4, 

5 e 6. Esta concentração baseia-se no pressuposto de Borinelli (2006): “mesmo que as 

empresas se diferenciem em porte ou setor de atividade, certo conjunto de atividades sempre 

estará presente”. 

As análises do questionário em escala Likert contam com a média simples das 

respostas dos sujeitos da pesquisa por empresa. A seguir quadro com a síntese das principais 

proposições do questionário. 

 

Gráfico 1 – Resumo do Questionário Likert das Funções da Controladoria 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Estas constatações convergem com a pesquisa de Peleias et al (2010) que buscaram 

identificar, descrever e analisar as características dos trabalhos científicos em controladoria no 

Brasil. No cômputo deste estudo restaram destacadas duas temáticas: a gestão estratégica e o 

processo decisório. Analisando as proposições com maior média de concordância, decorrentes 



 

 

do questionário em Likert, percebe-se este alinhamento e reforçam a indicação da posição 

estratégica que a controladoria adquire, e que fundamenta a sustentação de que o controller é 

o principal executivo da inteligência na organização (Nakagawa, 1993). 

Em que pesem estes resultados, o mais importante em primeiro lugar é a importância 

da controladoria fornecendo subsídios aos responsáveis pela decisão nas organizações. Em 

segundo lugar, a utilização de técnicas atualizadas de produção das informações estruturadas, 

por parte da controladoria, especialmente pelo emprego dos sistemas de tecnologia da 

informação, para atuar tanto de modo a produzir o conhecimento necessário para a gestão, 

como a promover a integração necessária no estímulo à sinergia entre os departamentos com 

vistas a resultados. 

Em terceiro lugar, além dos respondentes demostrarem satisfação com os resultados 

obtidos na posição em que a controladoria se encontra, ainda revelam sua influência quando 

se trata de decisões de financiamento e investimento, quando participa como suporte ao 

planejamento estratégico e na consolidação do processo orçamentário organizacional. 

No que concerne à análise do total das médias por empresas, os números revelam a 

amplitude das funções da controladoria em cada empresa. Quanto maior o valor da soma da 

média da empresa, maior o leque de funções da empresa ou maior a concordância dos 

respondentes, expressa pela média igual ou superior a 3 (três) atribuída às proposições 

estudadas. 

 

Gráfico 2 – Média Geral das Funções da Controladoria - Likert 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

A empresa 4 destoa das demais pelo resultado valorado em 102,67. Depreende-se que 

se trata de uma empresa onde a controladoria tenha funções bem ampliadas. Acrescente-se 

que a média alta em 3,42 por proposição, também denota que há uma relação comum de 

entendimento das funções da controladoria que vai além da mera concordância com as 

assertivas do questionário Likert. 

As empresas 3 e 6, respectivamente com um escore de 85,00 e 81,67 no cômputo da 

média total das respostas, permitem a compreensão de que a metade das funções da 

controladoria analisadas neste questionário, correspondem aquelas exercidas pela 

controladoria. 

As empresas 5, 2 e 1, com médias de distribuição em 77,67, 72,67 e 70,00, todas com 

73,33% das respostas em discordância com o rol de proposições das funções da controladoria, 

também apresentam, respectivamente, as médias das respostas em 2,59, 2,42 e 2,33 reduzindo 



 

 

progressivamente o entendimento dos sujeitos destas empresas quanto às funções da 

controladoria. 

 

5 DISCUSSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA GESTORES E CONTROLLERS 

Sob o prisma da premissa estratégica, esta pesquisa ainda demonstrou que pelo 

posicionamento da controladoria na organização é possível compreender os resultados a 

serem obtidos pelo modelo de gestão empregado. Se a controladoria de fato tem uma natureza 

estratégica, quanto mais posicionada a favor desta condição maior será o benefício que ela 

tenderá a produzir, enquanto que quanto mais operacional, e menos permeável na 

organização, menor será sua contribuição e tudo isto impactará nos resultados finais. Isto 

adquire maior significado em se tratando de empresas de médio porte. Em sua maioria, a 

amostra coletada indicou que o posicionamento da controladoria é, como mencionado 

anteriormente, limitado proporcionalmente, ao entendimento dos administradores 

responsáveis. 

Outro aspecto diz respeito a menção feita sobre a transversalidade da controladoria, 

identificada na entrevista semiestruturada. Possivelmente esteja aí um dos aspectos que 

respondem a citação anterior e que procura demonstrar que ainda há uma abrangência 

desconhecida e não mapeada das suas funções. Esta transversalidade é uma característica que 

revela seu modo de atuação. Não se orienta no mesmo sentido dos demais departamentos, mas 

ao abarcar a toda a organização no desempenho de suas funções, o faz numa direção que até 

então não havia sido descrita. 

O conceito ‘transversal’ da controladoria não encontra sustentação na teoria 

pesquisada. A alusão às funções desempenhadas presentes na teoria, e que possam tangenciar 

este conceito, não chegam a apontá-la com o sentido e a proeminência com que a mesma fora 

coletada, tampouco com o significado com que fora cunhada. 

Doravante, a controladoria não poderá ser compreendida de modo restrito a uma 

posição tradicional, dado seu dinamismo, com a circunscrição organizacional, orientada pela 

direção transversal com que transita pelos diversos departamentos e áreas. Este caráter 

transversal é coerente com o seu ímpeto, não mais relegado a uma posição estagnada, ou 

formatada sob o conceito estático dos demais departamentos, posto que a estes perpassa e 

culmina nos patamares decisórios. 

 

6 CONCLUSÕES 

Além das evidências, tanto na condução dos aspectos associados à contabilidade, 

quanto à gestão econômica e financeira, os resultados demonstraram a relevância da 

controladoria pelo domínio e pelo processamento das informações, que subsidiam os escalões 

decisórios. 

Marcada pela sua versatilidade na organização, as relações existentes da controladoria 

com a gestão de riscos, os controles internos e a governança corporativa, demonstra que é 

limitada a difusão dos conceitos sobre governança corporativa em empresas de médio porte. 



 

 

A controladoria se encarrega muito mais dos controles internos, do que da gestão de riscos, e 

de modo indireto em limitada medida aos fundamentos da governança corporativa. 

A constituição de indicadores internos para o controle e acompanhamento do negócio 

e seus consequentes riscos, se sobressaem em relação às demais funções da controladoria. 

Pelo desenvolvimento desta e de outras atividades, há uma prerrogativa que reside na geração 

de informações que são empregadas no mapeamento e gestão de risco das empresas. Esta 

habilidade em lidar com a informação e com o que ocorre, dentro e fora da organização, de tal 

modo expresso no reconhecimento aferido em mais da metade da amostra, indicam que o 

ponto alto é a gestão do conhecimento, manifesto tanto pela constituição de normas e 

formalização do capital intelectual, como na sistematização dos processos. 

O apoio à gestão estratégica e a consolidação do orçamento são os tópicos que, após a 

análise dos resultados, inserem a controladoria numa atuação mais destacada junto às 

organizações. Poder-se-ia esperar que a controladoria exercesse um papel mais voltado a 

planejar e, portanto, com propriedade para assim, efetuar seus controles sugerindo 

modificações junto aos altos escalões. Em que pese o exercício de funções da controladoria no 

planejamento estratégico em menor escala, não sucumbe sua participação no planejamento 

orçamentário. A controladoria seria de acordo com os apontamentos da pesquisa, responsável 

pela consolidação do orçamento nos departamentos destas organizações, e também, pela sua 

difusão, aquela que integraria a organização, mesmo que na diversidade de suas áreas, com 

vistas a um ordenamento econômico comum. 

Ao aprofundar as razões dos gestores ao determinarem esta ou aquela função para a 

controladoria, cabe sim, previamente, observar que há pontos em comum que unem na 

diversidade as empresas, quando abordada a temática proposta. O primeiro aspecto é de 

caráter extrínseco à organização, e compreende a influência exercida pela controladoria, na 

atmosfera em que estão envoltas as empresas. Este desafio, ditado pela necessidade de 

operarem na complexidade permanente, estimula ainda mais os responsáveis por se 

assessorarem com profissionais especializados no controle, independente dos modelos e 

ramos de negócios. Ocorre que as habilidades exigidas para lidar com o ambiente, extrapolam 

em muito os controles voltados somente aqueles de domínio técnico contábil. 

O segundo aspecto se encontra no âmago das organizações. Se não há um regramento, 

se não há um ponto convergente que padronize as funções da controladoria, exceto pelo 

entendimento unânime da sua importância para a organização, obviamente se proliferarão 

formas diferenciadas que melhor se adequem e melhor respondam as necessidades das 

empresas, segundo o entendimento de cada um dos executivos, responsáveis pelas decisões. 

Estes por sua vez, definirão o exercício das práticas da controladoria considerando, conforme 

Dias Filho e Machado (2004, apud Guerreiro, Beuren e Boff, 2008) aquilo que entenderem 

como: “... o melhor, o mais adequado, o racional, o justo, etc”. De fato, como já mencionado 

anteriormente por Lunkes e Schnorrenberger (2009, p. 149) ao tratarem das funções da 

controladoria em empresas de médio porte “não existe consenso, defende-se que esta área 

deva constar numa posição que melhor atenda às necessidades e objetivos da organização”. 

Fica evidenciado que em empresas de médio porte o ponto crítico, em se tratando da 

definição das funções da controladoria, está delimitado pelo raio de compreensão dos 



 

 

mandatários da organização, daqueles a quem competem às decisões. Acrescente-se, pelas 

evidências deste estudo, a reafirmação do predicado estratégico conferido à controladoria 

como sua marca indelével. Ainda que eventualmente não atue de modo estratégico, e não 

raras vezes se verifica que sua atuação é tática e por vezes operacional, o que sobressai na 

controladoria é que se trata de um órgão influenciador, umbilicalmente ligado às decisões 

organizacionais. Assim, não outorgar à controladoria o pressuposto estratégico, é ao menos 

questionável, mas não o aproveitar como tal, é mitigar sua principal função. 
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