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RESUMO 

A Controladoria tem como missão garantir a continuidade da empresa assegurando um 

bom desempenho. Para tal, a Controladoria utiliza algumas práticas, que também são 

denominadas de artefatos, ferramentas e ou técnicas, que podem contribuir para um 

adequado desempenho econômico. O objetivo desta pesquisa é identificar quais são as 

práticas de Controladoria adotadas em empresas de setores sob regulação governamental 

e o estágio de desenvolvimento se encontram. Buscou-se verificar as práticas adotadas 

pelas empresas e analisar a relação entre essas práticas e a regulação. A amostra da 

pesquisa é formada por 14 empresas do setor de utilidade pública, listadas na BOVESPA. 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário. Para análise dos dados, 

se utilizou a estatística descritiva, o ranking médio e o coeficiente de variância. Os 

resultados da pesquisa apontam que as práticas de Controladoria mais utilizadas são: valor 

presente líquido, planejamento estratégico, orçamento operacional e análises 

quantitativas (simulações). Foi possível, também, identificar avanço em relação aos 

estágios de desenvolvimento das práticas estabelecidos pelo IFAC. 
 

Palavras-Chave: Controladoria; Práticas de Controladoria; Empresas sob regulação 

governamental. 

Área Temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 

1 INTRODUÇÃO 

 O ambiente empresarial vem se transformando para adaptar-se às novas demandas 

e, consequentemente, a Contabilidade tem procurado avançar para atender à crescente 

necessidade de informações que suportem o processo de tomada de decisão nesse 

ambiente de maior complexidade. Segundo Yalcin (2012), essas mudanças alteraram a 

quantidade e o valor da informação esperada da Contabilidade, tendo a Contabilidade 

Gerencial em geral e a Controladoria em particular, desenvolvido práticas em 

consonância com essas expectativas. 

 Esse cenário de competição impactou na administração pública e nos serviços sob 

sua gestão, denominados de setores de utilidade pública, pois desde que as empresas 

multinacionais passaram a representar uma fatia significativa da produção mundial, e 

consequentemente contribuem com riqueza, geração de emprego e tributos, tornou-se 
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necessário a redefinição das regras político econômicas desses setores (BUZANELLO, 

2010). Corroboram Bocodo e Cenci (2011) que a partir dos anos 90 o modelo de gestão 

do Estado passou por mudanças que ocasionaram a inserção de valores concorenciais em 

setores onde havia a prestação de serviço público. Segundo os autores, esses serviços 

estavam sob monópilio estatal e passaram a ser regulados pelo Estado, mas abertos à 

iniciativa privada, sujeitos às regras do mercado. 

             Portanto, frente a esse novo cenário, para enfrentar os obstáculos impostos pela 

concorrência, as empresas buscam apoio nos dados gerados pela Contabilidade de forma 

que auxiliem o processo decisório. Nesse sentido, Bencova e Kalavska (2009) reforçam 

a importância do controle para identificar as técnicas de produção mais econômicas e 

eficientes, destacando a importância da Controladoria e suas práticas para o desempenho 

da empresa. 

Observa-se que há outras pesquisas com o objetivo de identificar as práticas de 

Controladoria adotadas pelas empresas brasileiras, tais como: Muller e Beurer (2010); 

Teixeira et al. (2011) e Leite (2013), que apresentaram resultados de forma geral, sem 

ênfase na segmentação por setor de atividade econômica ou considerando o contexto 

regulatório em que algumas dessas empresas estão enquadradas. 

Assim, o problema desta pesquisa reside no fato de não se conhecer se e como a 

regulação impacta as práticas de Controladoria das empresas que desenvolvem suas 

atividades sob influência da regulação. Neste sentido, a questão de pesquisa a ser 

respondida nesta pesquisa é: Quais em que medida as práticas de Controladoria são 

adotadas por empresas que atuam em setores regulados? E em que estágio de 

desenvolvimento estas práticas se encontram?  

 Diante da relevância do tema, este artigo, portanto, tem o objetivo de investigar 

se há relação entre as práticas de Controladoria adotadas e a regulação governamental, 

bem como identificar em que estágio de desenvolvimento conforme classificação do 

IFAC as práticas se encontram. A realização deste estudo em empresas brasileiras de 

setores regulados pelo governo, cujos segmentos caracterizam-se como de utilidade 

pública, pode contribuir para que se conheça quais as práticas utilizadas e em qual 

contexto são utilizadas, propiciando informações sobre empresas do mesmo segmento de 

atuação e com diferentes formatos de apresentação. É importante destacar a importância 

econômica e social do segmento de utilidade pública, onde estão as empresas de água e 

saneamento, energia elétrica e gás natural. 

Ademais, deve-se ressaltar que o conhecimento científico sobre Controladoria se 

encontra em estágio evolutivo, e pesquisas desta natureza são fundamentais para se 

consolidar o conhecimento a cerca da prática e da teoria sobre Controladoria. 

Além dessa, o estudo está organizado em outras quatro seções. A seção dois 

apresenta o referencial teórico, contendo os estudos relacionados sobre práticas de 

Controladoria, bem como aspectos sobre regulação. A seção três compreende os aspectos 

metodológicos utilizados. A quarta seção contém a apresentação e análise dos dados. Por 

fim, tem-se a quinta seção contendo a conclusão e sugestão de novos estudos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Controladoria 

Conforme Elliott (1940), o desenvolvimento da Controladoria pode ser atribuído 

ao fiscal das contas públicas, também chamado de “comptroller”, que executava a função 

de controle em postos governamentais americanos para que os fundos só fossem 

desembolsados e apropriados para a finalidade pretendida. Essa função governamental 



 
 

 

passou a ser exercida por grandes empresas, tais como ferrovias, minas e grandes 

indústrias, muitas das quais tiveram o cargo mais de cinquenta anos. 

 Borinelli (2006, p. 198) definiu a Controladoria como órgão do sistema formal da 

organização responsável pelo controle do processo de gestão e pela geração e 

fornecimento de informações de ordens operacional, econômica, financeira e patrimonial 

demandadas (i) para assessorar as demais unidades organizacionais durante todo o 

processo de gestão – planejamento, execução e controle – buscando integrar os esforços 

dos gestores para que se obtenha um resultado organizacional sinérgico e otimizado, bem 

como (ii) pelos agentes externos que se relacionam com a empresa, para suas tomadas de 

decisões. 

 Para Ciuhureanu (2012), a Controladoria representa para a organização o controle 

dos fatores de produção, a fim de obter produtos e serviços adequados em termos de 

qualidade e custo razoável; ela serve como uma ferramenta para a tomada de decisões 

pelos gestores da empresa. Além disso, essa informação pode ter uma importância 

estratégica, estar envolvida no estabelecimento de determinadas decisões das diferentes 

fases da vida do produto. As organizações, ao implantarem a Controladoria como órgão 

ou setor definem sua missão e objetivos (MULLER; BEUREN, 2010). Figueiredo e 

Caggiano (2008, p. 26) afirmam que a “missão da controladoria é zelar pela continuidade 

da empresa, assegurando a otimização do resultado global”. 

Conforme Kanitz (1976), a Controladoria é uma área subordinada à presidência 

da empresa e suas atribuições não se resumem apenas a administrar o sistema contábil da 

empresa. Para Alves (2013), a Controladoria combina a Contabilidade de Custos e a 

Contabilidade Gerencial para cumprir o propósito de atender aos mais diversos usuários, 

principalmente os usuários internos, centralizando todas as informações como 

responsável por reunir essas atividades em uma mesma área. 

Na presente pesquisa adotou-se o conceito de Controladoria proposto por Borinelli 

(2006), ou seja, a Controladoria como representante formal da organização responsável 

pelo controle do processo de gestão e pela geração e fornecimento dos mais diversos tipos 

informações. Já em relação às funções do controller, parte-se da definição proposta por 

Kanitz (1976), em que o controller pode exercer várias funções, dependendo da 

organização e do modelo de gestão que orienta seus executivos; entretanto, a principal 

função a ser exercida pelo controller é implantar sistemas de informação, sistemas de 

avaliação de desempenho, coordenação, planejamento e acompanhamento. Estes sistemas 

provem o controller de informações para reportar à administração alternativas que 

suportem o processo decisório. 

Para que a Controladoria desempenhe seu papel com eficácia, argumenta Borinelli 

(2006), principalmente as funções que objetivam a mensuração dos resultados, utiliza-se 

as práticas de Controladoria. Essas práticas serão discutidas a seguir. 

 

2.2 Práticas de Controladoria 

 Nesta pesquisa, denomina-se práticas de controladoria, as técnicas, métodos ou 

mecanismos utilizados pela Contabilidade Gerencial para produzir informações 

destinadas aos usuários internos apoiando o processo decisório para o atingimento dos 

objetivos da empresa (FREZATTI; AGUIAR; GUERREIRO, 2007). 

 De acordo com Borinelli (2006), as práticas de controladoria caracterizam-se 

como métodos e mecanismos destinados a verificar e comunicar os fatos econômicos das 

organizações. Esses métodos e instrumentos também são chamados de artefatos. Frezatti 

(2006) e Soutes (2006) definem artefatos como ferramentas, instrumentos, modelos de 



 
 

 

gestão e sistemas que possam fornecer informações variadas sobre os dados econômicos 

das organizações. Em oposição a ao termo artefato, autores como Muller e Beuren (2010), 

Cavalcanti, De Luca, Ponte e Gallon (2012) e Leite (2013) utilizam o termo práticas de 

Controladoria, também adotado nesta pesquisa. 

 Para Abdel-Kader e Luther (2008), ao longo das três últimas décadas, diversas 

práticas se desenvolveram juntamente com as organizações, por isso, tem sido estimulado 

o interesse em explicar por que essas empresas adotam diferentes práticas. Segundo 

Muller e Buerer (2010), é essencial que a utilização dessas práticas seja contínua para 

garantir o atendimento aos objetivos da empresa, apoiando o processo de gestão. 

 As práticas de Controladoria se desenvolvem mediante as demandas de 

informações por parte das organizações. A Federação Internacional de Contabilistas 

(IFAC) publicou em 1998 um pronunciamento, identificando os estágios evolutivos da 

Contabilidade Gerencial, bem como os elementos essenciais que constituem as práticas 

utilizadas nesses estágios. Nesse relatório foram caracterizados quatro estágios evolutivos 

das práticas, conforme descritos a seguir no Quadro 1: 
 

Quadro 1 – Estágios de desenvolvimento das práticas de Contabilidade Gerencial conforme o IFAC 

Estágios de Desenvolvimento Práticas de Contabilidade Gerencial 

1º Estágio: até 1950 

Custeio por absorção, custeio variável, custo padrão, retorno sobre o 

investimento (ROI), orçamento para controle dos custos e medidas 

financeiras de desempenho. 

2º Estágio: de 1950 até 1964 

Orçamento para planejamento, orçamento de longo prazo, medidas não 

financeiras de desempenho, análise custo-volume-lucro, controle de 

estoques. 

3º Estágio: de 1965 a 1984 

Custeio Baseado em Atividades (ABC), gestão baseada em atividades 

(ABM), custo da qualidade, orçamento base zero, análises quantitativas 

(simulações, "what if"). 

4º Estágio: a partir de 1985 

Custo meta, valor econômico adicionado (EVA), benchmarking, análise 

do valor para o acionista, análise da cadeia de valor e análise do ciclo de 

vida do produto. 

 Fonte: Adaptado de Abdel-Kader e Luther (2006). 

 Abdel-Kader e Luther (2006) comentam que os estágios de desenvolvimento 

propostos pelo IFAC não são mutuamente exclusivos, sendo que cada estágio sucessivo 

abrange os conceitos da fase anterior e incorpora um adicional que surgiu a partir de um 

novo conjunto de condições. O 1º estágio teve como foco a determinação dos custos e 

controle financeiro; o 2º estágio focou no fornecimento de informações para planejamento 

e controle; no 3º estágio a Contabilidade Gerencial se consolidou como parte integrante 

do processo de gerenciamento nas empresas e o foco teve ênfase na redução dos 

desperdícios e recursos por meio da análise de processos; o 4º estágio objetivou a criação 

de valor a partir da utilização eficaz dos recursos. 

 

2.3 Aspectos Regulatórios e Impacto na Contabilidade 

 Na opinião de Fiani (1998), a regulação econômica pode ser definida como a 

atuação do Estado com objetivo de limitar os graus de liberdade dos agentes econômicos 

nos processos decisórios. Para Gelis Filho (2006), a definição de regulação, além da 

intervenção do Estado na economia, também se caracteriza pela intervenção do Estado 



 
 

 

nas questões sociais com o propósito de corrigir falhas de mercado e aumentar o bem-

estar da sociedade. 

 As empresas inseridas nos segmentos de água e saneamento, energia elétrica e gás 

natural, além de atender a Lei das Sociedades Anônimas e os procedimentos 

complementares dispostos pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), estão sujeitas 

às normas das agências reguladoras federais que podem gerar demonstrações contábeis 

mais conservadoras, pois o lucro apresentado pelas empresas em suas demonstrações 

financeiras é repetidamente utilizado por comissões do governo e por agências 

reguladoras como instrumento de regulação, como, por exemplo, nas circunstâncias de 

aumento de tarifas, determinação de impostos etc. (COSTA et al., 2010). 

 Ressalta-se que até a aprovação da norma do Internacional Financial Reporting 

Interpretations Comitee - IFRIC 12 e da interpretação emitida pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC, o ICPC 01 que trata dos contratos de concessão de 

energia elétrica no Brasil, o manual do setor elétrico não se diferenciava das normas 

aplicadas à Contabilidade Societária. Entretanto, a partir da adoção do ICPC 01, as 

empresas do setor elétrico passaram a divulgar informações que não atendiam às 

exigências da ANEEL, o que acarretou na aprovação da Resolução Normativa nº 396/10 

que criou a Contabilidade Regulatória e aprovou as alterações no documento específico 

do setor (ANEEL, 2016). 

 Monteiro (2014) identificou que as empresas do setor elétrico consideram as 

informações oriundas da Contabilidade Regulatória importantes para a Contabilidade 

Gerencial. Ainda, segundo o autor, as decisões operacionais são muito mais baseadas na 

contabilidade regulatória do que na Contabilidade Societária. Entretanto, para fins de 

elaboração do relatório gerencial prevalecem as informações oriundas da Contabilidade 

Societária. A partir das pesquisas acima mencionadas pode-se inferir que a Contabilidade 

Regulatória, embora apresente algumas divergências em relação à Contabilidade 

Societária, contribui para que a Contabilidade Gerencial disponibilize maiores 

informações para o processo de tomada de decisão. 

O setor de água e saneamento básico, por sua vez, é regulado por agências estaduais 

que intercedem em todos os municípios do Estado. Portanto, podem existir diferenças 

entre as obrigações a serem cumpridas pelas empresas de acordo com o local de atuação. 

Destaca-se o Estado de São Paulo, que possui um Manual de Contabilidade Regulatória 

e Plano de Contas Regulatório a serem utilizados pelas empresas do setor de saneamento 

do Estado de São Paulo, reguladas pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do 

Estado de São Paulo, a ARSESP. 

No setor de gás natural as empresas estão submetidas à legislação societária e as 

normas da CVM, sendo que a Agência Reguladora possui foco nas questões relacionadas 

ao funcionamento das indústrias e do comércio, em promover as licitações e contratos 

para a atividade de exploração e na fiscalização para que todas as normas desta atividade 

sejam cumpridas (ANP, 2016). A seguir serão apresentadas pesquisas que contribuirão 

para a análise e compreensão dos resultados. 

 

2.4 Estudos Relacionados 

 O Quadro 2 apresenta os estudos relacionados com o objetivo da pesquisa, os quais 

fornecem suporte para a análise comparativa com os resultados desta pesquisa. Esses 

estudos foram selecionados a partir de busca no EBSCO Discovery Service utilizando os 

termos práticas de Controladoria, práticas de Contabilidade Gerencial e Management 

Accounting Pratices. 



 
 

 

Quadro 2 – Estudos relacionados 

Autor/Ano Objetivo Principais Achados 

Muller e Buerer (2010) 

Investigar a estrutura e as 

práticas de Controladoria que 

auxiliam o processo de gestão. 

Práticas mais adotadas: custeio por absorção, 

custeio variável e orçamento. Práticas menos 

adotadas: custeio ABC e custeio kaizen. 

Teixeira et al. (2011) 

Identificar se as empresas 

utilizam modernas práticas de 

Controladoria. 

Práticas mais adotadas: custeio por absorção, 

orçamento e planejamento estratégico. 

Práticas menos adotadas: custeio ABC, custo 

do ciclo de vida, custeio kaizen. 

Cavalcante et al. 

(2012) 

Descrever as características e 

práticas de Controladoria de 

companhias abertas listadas. 

O custeio por absorção foi citado como mais 

adotado e o custeio meta como menos 

utilizado; ROI e ROE foram indicados como 

muito adotados. 

Leite (2013) 

Analisar as práticas de 

Controladoria adotadas por 

empresas brasileiras. 

Práticas mais adotadas: custeio por absorção 

e ROI. Práticas menos adotadas: custo padrão 

e custeio variável. 

Abdel-Kadher e 

Luther (2008) 

Identificar se as empresas 

utilizam modernas práticas de 

contabilidade gerencial. 

Práticas mais adotadas: orçamento e valor 

presente líquido. Práticas menos adotadas: 

custeio abc, custeio meta e orçamento 

flexível, gestão de estoques. 

Uyar (2010) 

Investigar as práticas de 

Contabilidade Gerencial das 

indústrias de Istambul. 

Práticas mais adotadas:  custeio direto, 

custeio ABC, orçamento, análise custo-

volume-lucro, custo alvo e custo da 

qualidade. Prática menos adotada: 

planejamento estratégico. 

Alleyne e Weekes-

Marshal (2011) 

Analisar as práticas de 

Contabilidade Gerencial 

adotadas por uma holding. 

Práticas mais adotadas: orçamento, custo 

padrão, medidas financeiras e não financeiras 

de desempenho. Práticas menos adotadas: 

orçamento flexível, custeio alvo, custo da 

qualidade, gestão de estoques. 

McLellan e Moustafa 

(2011) 

Investigar as práticas de 

Contabilidade Gerencial das 

indústrias Árabes. 

Prática mais adotada: orçamento. Práticas 

menos adotadas: custeio ABC, custeio 

variável, benchmarking e BSC. 

Yeshmin e Hossan 

(2011) 

Identificar a importância das 

práticas de Contabilidade 

Gerencial no processo de gestão. 

Práticas mais adotadas: orçamento, análise 

custo-volume-lucro, teoria das restrições, 

custeio ABC, custeio por absorção. Práticas 

menos adotadas: custo do ciclo de vida, BSC 

Zheng (2012) 

Analisar as práticas de 

Contabilidade Gerencial por 

empresas na China. 

Práticas mais adotadas: payback, valor 

presente líquido e taxa interna de retorno. 

Práticas menos adotadas: custeio ABC, 

custeio alvo. 

Ahmad (2014) 

Identificar as práticas de 

Contabilidade Gerencial 

adotadas por empresas na 

Malásia. 

Práticas mais adotadas: orçamento e 

avaliação de desempenho. Práticas menos 

adotadas: análise da cadeia de valor, ROI e 

custeio por absorção, gestão de estoques. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos textos citados. 

 

 Com base nos estudos apresentados no Quadro 2 percebe-se que as práticas de 

Controladoria adotadas pelas empresas se diferem de acordo com as empresas e com os 

países onde estas empresas estão sediadas. Ainda, observou-se que entre as práticas 

menos adotadas, são citados o custeio ABC, custeio variável e análise da cadeia de valor. 

As pesquisas elencadas no Quadro 2 apontam como práticas mais adotadas: custeio por 



 
 

 

absorção, orçamento e análise custo-volume-lucro. E as menos adotadas: custeio ABC, 

custeio alvo e orçamento flexível. 

 Cabe ressaltar que as pesquisas do Quadro 2, foram realizadas em amostras de 

empresas de setores não regulados pelo governo federal, para fins de comparabilidade 

com as empresas da amostra desta pesquisa, pois percebeu-se que não há informações 

sobre as empresas inseridas no contexto regulatório. 

 

3 METODOLOGIA 

 Este estudo caracteriza-se como descritivo, com abordagem quantitativa. Para 

Collins e Hussey (2005), a pesquisa descritiva descreve o comportamento dos fenômenos, 

sendo utilizada para obter informações sobre as características de uma determinada 

população ou fenômeno. Quanto aos procedimentos, de acordo com Gil (2010), 

classifica-se como levantamento, por solicitar informações referentes ao problema de 

pesquisa estudado a fim de analisá-las de forma quantitativa e chegar a uma conclusão. 

Utilizou-se o questionário como intrumento de pesquisa, pois solicita as informações a 

um determinado grupo para identificar o que praticam em relação a determinado tema.  

 Para a definição das variáveis relacionadas com as práticas de Controladoria, 

inicialmente foi realizada uma análise de teses e dissertações dos programas de pós-

graduação stricto sensu em Ciências Contábeis, artigos científicos nacionais e 

internacionais e livros que abordam as práticas utilizadas pela Controladoria. Após essa 

análise foram selecionadas cinco publicações, nas quais pesquisaram a adoção das 

práticas com uso de questionário e identificaram as práticas mais adotadas e as menos 

adotadas pelas empresas, das quais duas são nacionais e três internacionais dos autores: 

Borinelli (2006), Yalcin (2012), Leite (2013), Abdel Al e McLellant (2013) e McLellant 

(2014). A partir das pesquisas desses autores selecionou-se as 37 práticas mais citadas. 

 Como não há consenso na literatura sobre as práticas de Controladoria, optou-se 

pela utilização da metodologia Delphi, cujo objetivo é buscar um consenso progressivo 

entre especialistas. Para Giovinazzo (2001), a metodologia Delphi é uma ferramenta de 

pesquisa qualitativa e fundamenta-se na utilização do conhecimento estruturado, da 

experiência e da criatividade de especialistas. O funcionamento desta metodologia se dá 

por meio de consultas a um grupo de especialistas sobre o tema, no qual os resultados de 

cada rodada anterior são comunicados. Santos, Vidotto e Giublin (2005) esclarecem que 

não há um número de rodadas pré-estabelecido, sendo que devem ser realizadas rodadas 

até que um consenso ou quase seja atingido. Nesse sentido, foram realizadas duas rodadas 

e, de acordo com as respostas dos especialistas, optou-se por validar 27 práticas de 

Controladoria.   

A etapa seguinte foi a construção do questionário de pesquisa e sua validação foi 

realizada por meio de pré-teste para verificar possíveis inconsistências e entendimento 

das sentenças. O pré-teste do questionário foi realizado por meio do envio a três 

controllers de empresas de grande porte estabelecidas em diferentes Estados do Brasil. 

Não houve sugestões de alterações ao questionário de pesquisa. Após a realização do pré-

teste foi analisada a confiabilidade do questionário pelo Alfa de Cronbach, pois, 

conforme Gray (2012), o Alfa de Cronbach é uma das formas mais utilizadas para se 

calcular a confiabilidade de um questionário. A escala varia de 0,00 (muito não confiável) 

a 1,00 (perfeitamente confiável); na prática, um escore de 0,9 costuma ser aceitável, 

completa o autor. Ao se calcular o Alfa de Cronbach se obteve um escore de 0,95 

permitindo a validação do instrumento de pesquisa. 



 
 

 

A população inicial é composta por 76 empresas listadas na BOVESPA e após a 

exclusão das holdings e primeiro contato telefônico a fim de convidá-las a participar da 

pesquisa a população efetiva ficou em 49 empresas. Os convites para participar da 

pesquisa foram enviados aos gestores das empresas entre os dias 28/06/2015 a 

20/08/2015, por e-mail, antecedidos por contato telefônico, no qual constavam 

informações sobre o título da pesquisa, o tempo estimado para resposta, as opções de 

acesso ao instrumento de coleta de dados (por e-mail ou utilizando um link de acesso) e 

a importância de o questionário ser respondido pela pessoa que possuísse o maior 

conhecimento da área de Controladoria. Foi possível obter respostas de 14 empresas, ou 

seja, 28,6% de retorno. Conforme Marconi e Lakatos (2013), a amostra caracteriza-se 

como não probabilística por não fazer uso de formas aleatórias de seleção. 

Para análise dos dados foram utilizadas as seguintes técnicas: estatística descritiva; 

ranking médio; e análise da variância. A estatística descritiva foi realizada para descrever 

a adoção das práticas de Controladoria e as características das empresas. O ranking médio 

foi utilizado para a verificação quanto ao grau de utilização das práticas de Controladoria. 

A análise da variância, por meio do coeficiente de variância, é utlizado para comparar a 

variabilidade (dispersão) em torno da média (FONSECA; MARTINS, 2015). Aplicou-se 

esta medida para melhor compreensão da adoção das práticas de Controladoria. 

É necessário mencionar as limitações desta pesquisa. A primeira refere-se ao 

instrumento de coleta de dados utilizado, o questionário, pois é preenchido sem a presença 

do pesquisador. Ademais, conforme apontado por Marconi e Lakatos (2013), o baixo 

percentual de respostas que retornam ao pesquisador, também é uma limitação, não 

permitindo que os resultados da pesquisa sejam generalizados. Outra limitação refere-se 

ao tipo e tamanho da amostra, que não possibilita generalizações dos resultados obtidos, 

pois conforme Collins e Hussey (2005), quando a amostra não é representativa, não é 

possível utilizar técnicas estatísticas quantitativas. 

Na sequência apresentam-se os resultados encontrados a partir da análise dos dados 

coletados. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

4.1 Características das Empresas Pesquisadas 

 O critério básico para seleção das empresas foi o de estarem inseridas em setores 

sob regulação governamental e listadas na BOVESPA. A partir deste selecionou-se o 

segmento de utilidade pública, que engloba as atividades de água e saneamento, energia 

elétrica e gás natural. Destaca-se a importância social e econômica deste segmento. O 

Quadro 3 apresenta a caracterização das 8 empresas da amostra cuja identificação foi 

possível, apresenta a média anual dos cinco últimos faturamentos contemplando os anos 

de 2010 a 2014 e a região de atuação. 
 

  



 
 

 

Quadro 3 Caracterização da Amostra  

Empresas 

Média dos 5 

últimos 

faturamentos 

R$/milhões 

Região de atuação 

AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A 2.958.441 Rio Grande do Sul 

AES Tiete S.A. 4.116.130 São Paulo 

Cia Estadual de Dist. Energia Elétrica. 3.460.263 Rio Grande do Sul 

Cia Estadual de Geração Trans. Energia Elétrica. 3.473.188 Rio Grande do Sul 

Elektro Eletricidade e Serviços S.A. 4.324.627 São Paulo/ Mato Grosso do Sul 

Eletropaulo Metrop. Elet. São Paulo S.A. 11.012.748 São Paulo 

Cia das Águas do Brasil 385.468 Nacional 

Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 26.681.606 São Paulo 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A amostra desta pesquisa é composta por 14 empresas, entretanto, 6 destas 

responderam parcialmente o bloco VI – dados da empresa e perfil do respondente, ou 

seja, informaram apenas as características dos respondentes e não da empresa. Dessa 

forma, não foi possível identificar 6 das 14 empresas da amostra. Este fato se caracteriza 

como uma limitação desta pesquisa. 

4.2 Análise das Práticas de Controladoria 

A Tabela 1 apresenta o ranking médio (RM) do grau de utilização das práticas de 

Controladoria baseado no método de análise da escala de Likert. O ranking médio é dado 

pela divisão da média ponderada para cada categoria investigada (item Likert) pela escala 

Likert respectivamente apresentada (soma das respostas dadas a cada item Likert). Dessa 

forma, identificaram-se as práticas mais e menos adotadas pelas 14 empresas pesquisadas. 

O RM permitiu mensurar o grau de anuência dos respondentes ao verificar-se a 

concordância quanto às questões tratadas. Os percentuais com índices de concordância 

próximos a 7 (“concordo muito”) revelam que a maioria dos respondentes admite que tais 

práticas são muito utilizadas e importantes para o desempenho da empresa, além de 

demonstrar conhecimento da literatura acadêmica. As práticas de Controladoria que 

apresentam menor grau de concordância parcial (abaixo de 5) em relação a utilização, 

podem indicar que a empresa as utiliza nas circunstâncias onde são requeridas maiores 

informações da área de Controladoria. 

A prática de Controladoria mais adotada é o planejamento estratégico, sendo que 

13 dos 14 dos respondentes o utilizam muito. A pesquisa de Teixeira et al. (2011) também 

apontou essa prática como mais utilizada. Nas demais pesquisas, tanto nacionais quanto 

internacionais, não teve destaque sua utilização, pelo contrário o estudo de Uyar (2010) 

menciona essa prática está entre as menos utilizadas. Dentre os métodos e sistemas de 

custeio pesquisados (custeio por absorção, custo do ciclo de vida, custo padrão, dentre 

outros), destaca-se o custeio por absorção adotado por 12 respondentes. Esse resultado 

corrobora com os achados de Muller e Beurer (2010), Teixeira et al. (2011), Cavalcanti 

et al. (2012) e Reis e Teixeira (2013). A seguir a Tabela 1 apresenta os resultados. 

 O orçamento operacional, por sua vez, foi mencionado como muito utilizado por 

13 dos 14 respondentes. O resultado desta pesquisa em relação a adoção do orçamento 

operacional não surpreendeu, uma vez que os achados das pesquisas já realizadas também 

apontam essa prática como uma das mais utilizadas. Portanto, esta pesquisa corrobora 

com os estudos de Abdel-Kadher e Luther (2008), Mclellan e Moustafa (2011) e Leite 



 
 

 

(2013).  As análises quantitativas (simulações) representam também uma prática que se 

destacou como uma das mais adotadas nesta pesquisa, pois 13 dos 14 respondentes a 

utilizam. Este resultado corrobora com as pesquisas de Cavalcanti et al. (2012) e Mclellan 

(2014). Esta prática não é muito utilizada nas pesquisas nacionais, possuindo mais 

destaque nas pesquisas internacionais onde normalmente é citada como muito ou 

moderadamente adotada. 

 
Tabela 1 Ranking médio das práticas de controladoria 

Práticas de controladoria 

Ranking 

médio 

(RM) 

Práticas de controladoria 

Ranking 

médio 

(RM) 

 Planejamento estratégico  6,6  Precificação estratégica 5,8 

 Orçamento operacional 6,6  Payback 5,8 

 Análises quantitativas (simulações) 6,6  Benchmarking 5,8 

 Análise do custo de capital 6,5  Balanced Scorecard (BSC) 5,7 

 Valor presente líquido (VPL) 6,4  Custeio por absorção 5,6 

 Margem de contribuição 6,4  Gestão baseada em atividades 5,4 

 Orçamento baseado em atividades 6,3  Análise de cadeia de valor 5,3 

 Medidas financeiras de desempenho 6,3  Economic Value Added (EVA)  5,1 

 Taxa interna de retorno (TIR) 6,1  Análise do custo da qualidade 5,1 

 Retorno sobre investimento (ROI) 6,1  Orçamento flexível 4,8 

 Análise custo-volume -lucro 6  Gestão de estoques - Just-in-time 4,6 

 Orçamento de capital 5,9  Custo do ciclo de vida 4,4 

 Medidas não financeiras de desempenho 5,9  Custo padrão 4,1 

 Análise do ponto de equilíbrio 5,9     
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A análise do custo de capital também é mencionada como muito adotada; 

entretanto, nas pesquisas de Alleyne e Weeks-Marshal (2011) e Mclellan e Moustafa 

(2011) é apontada como menos utilizada. O valor presente líquido é indicado como uma 

prática muito adotada corroborando com as pesquisas de Abdel-Kadher e Luther (2008), 

Alleyne e Weeks-Marshal (2011). Pode-se inferir que a alta adoção dessas práticas de 

Controladoria, utilizadas para análise de investimentos visando às decisões financeiras, 

justifica-se pelo segmento estudado – utilidade pública onde a maioria das empresas 

respondentes são do setor elétrico – pois estes setores necessitam de investimentos 

constantes para geração e transmissão de energia, além dos investimentos em segurança 

energética (PORTAL BRASIL, 2016). 

 As práticas menos adotadas são: orçamento flexível, gestão de estoques – just-in-

time, custo do ciclo de vida e custo padrão. Em relação ao orçamento flexível esta 

pesquisa valida o resultado apontado Alleyne e Weeks-Marshal (2011). Ao comparar o 

resultado da baixa adoção da gestão de estoques – just-in-time, com outras pesquisas, 

identificou-se que os métodos de gestão de estoque estão entre as práticas menos 

utilizadas, conforme mencionado nas pesquisas de Abdel-Kader e Luther (2008), Alleyne 

e Weeks-Marshal (2011) e Ahmad (2014). O custo do ciclo de vida é mencionado como 

uma prática adotada apenas por 6 empresas, sendo que a pesquisa de Yeshmin e Hossan 

(2011) também aponta esse resultado. Nos estudos nacionais não é uma prática 

comumente pesquisada. Já o resultado referente ao custo padrão como uma prática menos 

adotada surpreendeu, haja vista não ser mencionado por outras pesquisas sua baixa 

adoção. 



 
 

 

O custo padrão surgiu para controle dos custos dos produtos e serviços, e com o 

apoio dos sistemas informatizados têm sido muito adotados (MARIE e RAO, 2010). 

Entretanto, nesta pesquisa, a maioria das empresas respondentes pertence ao setor elétrico 

e, portanto, atendem ao Manual de Contabilidade do Setor Elétrico elaborado pela 

ANEEL, que além de um plano de contas, contém as regras para registro, 

acompanhamento e controle para apuração dos custos, visto que o aumento do valor das 

tarifas depende da autorização da agência reguladora. Portanto, percebeu-se que essas 

empresas utilizam o custeio por absorção para atender a legislação societária e as 

recomendações da Contabilidade Regulatória, conforme orientação da ANEEL. 

Além das práticas discutidas até aqui, há que se destacar a alta adoção do 

benchmarking, medidas financeiras de desempenho, medidas não financeiras de 

desempenho e precificação estratégica. O benchmarking não obteve resultado similar nas 

pesquisas dos estudos relacionados nacionais. Entretanto, internacionalmente, é apontado 

como prática muito utilizada, conforme resultado das pesquisas de Alleyne e Weekes-

Marshal (2011). As medidas financeiras e não financeiras de desempenho corroboram 

com outras pesquisas nacionais e internacionais e podem indicar que as empresas estão 

buscando o equilíbrio entre essas medidas para a avaliação de desempenho. A 

precificação estratégica foi mencionada como adotada por 10 empresas, sendo que as 

demais não opinaram sobre sua adoção, fato que pode indicar que essa prática é 

considerada menos importante do que as demais, conforme indicou a pesquisa de 

Andrade, Teixeira e Fortunato (2011). 

Por sua vez, os dados apresentados na Tabela 2 configuram-se em medidas 

estatísticas que refletem com mais precisão o grau de utilização das práticas de 

Controladoria. Verifica-se que a média geral em relação ao grau de utilização das práticas 

das 14 empresas da amostra é de 5,89 (7 é a escala máxima), em relação à utilização das 

práticas de Controladoria.  A mediana é o valor que divide a amostra em duas partes 

iguais, 50% acima e 50% abaixo do seu valor. Pode-se observar na Tabela 2, em relação 

à adoção das práticas de Controladoria, que das 27 práticas pesquisadas 11 são adotadas 

pela metade das empresas respondentes (RM de 6,6 até), ou seja, 7 empresas. O custo do 

ciclo de vida apresenta a mediana de 3, se confirmando como uma das práticas de 

Controladoria menos adotada nesta pesquisa. 

A última coluna da Tabela 12 apresenta o coeficiente de variação (CV) das práticas 

de Controladoria, que objetiva mostrar a homogeneidade dos dados. Em relação a sua 

interpretação, quanto menor for a sua medida, mais homogêneos serão os dados, ou seja, 

menor será a variabilidade (ou dispersão). Ainda, Fonseca e Martins (2015, p. 148) ao 

interpretarem os coeficientes de variação, estabelecem que uma baixa dispersão apresenta 

um CV ≤ de 15%, para uma média dispersão o CV ≤ de 29%, e para uma alta variabilidade 

o CV ≤ de 30%.  

O coeficiente de variação apresenta 12 práticas de Controladoria com dados 

consistentes com CV≤ 15%, ou seja, uma pequena variabilidade em relação ao grau de 

adoção das práticas. Essas práticas são: benchmarking, medidas financeiras de 

desempenho, ROI, gestão baseada em atividades, planejamento estratégico, orçamento 

baseado em atividades, orçamento operacional, VPL, análise do custo de capital, análise 

quantitativa (simulações), análise custo-volume-lucro e margem de contribuição. Este 

resultado pode indicar que as empresas desses segmentos utilizam estas práticas para 

gerar informações e apoiar o processo de gestão. Vale destacar o orçamento operacional 

que apresenta um CV 0%, ou seja, todas as empresas da pesquisa o adotam. 

 



 
 

 

Tabela 2 Medidas Estatísticas para Adoção das Práticas de Controladoria 

Práticas de controladoria Média Mediana Máximo Mínimo 
Desvio Coef. de 

Variação 

% Padrão 

Custeio por absorção 5,6 6 7 3 1,26 22,50 

Custo do ciclo de vida 3,9 3 7 1 2,6 66,67 

Custo padrão 4 4,5 6 1 1,49 37,25 

Benchmarking 5,9 6 6 5 0,31 5,25 

Economic Value Added (EVA)  5,5 5,5 7 4 1,27 23,09 

Medidas financeiras de desemp. 6,6 7 7 5 0,7 10,61 

Medidas não financeiras desemp. 6,1 6,5 7 4 1,1 18,03 

Retorno sobre investimento (ROI) 6,5 6,5 7 6 0,53 8,15 

Balanced Scorecard (BSC) 5,7 5,5 7 4 1,25 21,93 

Gestão baseada em atividades 5,4 5,5 6 4 0,7 12,96 

Planejamento estratégico  6,9 7 7 6 0,32 4,64 

Orçamento baseado em atividades 6,4 6,5 7 5 0,7 10,94 

Orçamento flexível 4,4 4 7 3 1,43 32,50 

Orçamento de capital 6 6 7 1 1,94 32,33 

Orçamento operacional 7 7 7 7 0 0,00 

Gestão de estoques - Just-in-time 4,8 5 7 1 1,99 41,46 

Payback 5,8 6 7 4 1,32 22,76 

Taxa interna de retorno (TIR) 6,2 7 7 5 1,03 16,61 

Valor presente líquido (VPL) 6,7 7 7 6 0,48 7,16 

Análise custo-volume -lucro 6,3 7 7 5 0,95 15,00 

Análise de cadeia de valor 5,2 5 7 2 1,48 28,46 

Análise do custo da qualidade 5,4 6 7 2 1,58 29,26 

Análise do custo de capital 6,9 7 7 6 0,32 4,64 

Análise do ponto de equilíbrio 6,3 7 7 4 1,25 19,84 

Análises quantitativas 

(simulações) 
6,9 7 7 6 0,32 4,64 

Margem de contribuição 6,6 7 7 4 0,97 14,70 

Precificação estratégica 6 7 7 4 1,41 23,50 

Média total 5,89 - - - - - 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 As práticas que apresentam CV de 16% a 29% podem ser consideradas de 

moderada adoção e totalizam 10.São elas: custeio por absorção, EVA, medidas não 

financeiras de desempenho, balanced scorecard, payback, TIR, análise da cadeia de 

valor, análise do custo da qualidade, análise do ponto de equilíbrio e precificação 

estratégica. Nesse grupo, pode-se inferir que as práticas se voltam para os sistemas de 

avaliação de desempenho, em que há medidas financeiras e não financeiras sendo 

utilizadas de forma conjunta, conforme comentado anteriormente. Já o custeio por 

absorção esperava-se constar entre as práticas mais adotadas (menor CV), uma vez que 

tem como finalidade atender a legislação societária. 

Já as práticas com CV≤ 30%, apresentam a maior dispersão em relação à média de 

utilização são 5: custo do ciclo de vida, custo padrão, orçamento flexível, orçamento de 

capital e gestão de estoques – just-in-time. Este grupo pode indicar que algumas empresas 

utilizam essas práticas e outras não. Destaca-se o custo ciclo de vida com maior 

coeficiente da variação, sendo que pode-se inferir esse resultado tendo em vista o fato de 



 
 

 

que as empresas da amostra são do segmento de serviço e não possuem um produto para 

comercialização, onde essa prática é mais utilizada. 

A partir das análises realizadas nesta seção, considerando as limitações desta 

pesquisa, pode-se concluir que não há diferença entre as empresas de setores não 

regulados e as adotadas por empresas de setores regulados. Pode-se inferir a partir dos 

resultados apresentados, que há uma tendência de que as empresas do mesmo segmento 

adotem práticas semelhantes. 
 

4.2 Estágios de Desenvolvimento das Práticas de Controladoria 

 O Quadro 4 apresenta as práticas de Controladoria pesquisadas em relação aos 

estágios de desenvolvimento do IFAC. 
 

Quadro 4 – Estágio de Desenvolvimento das Práticas Pesquisadas 

PRÁTICAS DE CONTROLADORIA  1º Estágio 2º Estágio 3º Estágio 4º Estágio 

 Análise custo-volume –lucro X       

 Análise de cadeia de valor       X 

 Análise do custo da qualidade     X   

 Análise do custo de capital    X     

 Análise do ponto de equilíbrio X       

 Análises quantitativas (simulações)     X   

 Balanced scorecard (BSC)       X 

 Benchmarking       X 

 Custeio por absorção X       

 Custo do ciclo de vida       X 

 Custo padrão X       

 Economic value added (EVA)        X 

 Gestão baseada em atividades     X   

 Gestão de estoques - Just-in-time     X   

 Margem de contribuição X       

 Medidas financeiras de desempenho X       

 Medidas não financeiras de desempenho     X  

 Orçamento baseado em atividades   X     

 Orçamento de capital   X     

 Orçamento flexível     X   

 Orçamento operacional X       

 Payback   X     

 Planejamento estratégico      X   

 Precificação estratégica        X 

 Retorno sobre investimento (ROI) X       

 Taxa interna de retorno (TIR)   X     

 Valor presente líquido (VPL)   X     

  Fonte: Dados da pesquisa 

 Conforme o Quadro 3, se observa que 8 práticas pesquisadas são classificadas no 

1º estágio, 6 se enquadram no 2º estagio, 6 se enquadram no 3º e 7 práticas no 4º estágio. 

A Tabela 3 apresenta o enquadramento conforme a adoção das práticas. As práticas mais 

adotadas pelas empresas da amostra estão espalhadas pelos quatro estágios, conforme 

classificação do IFAC (1998). O orçamento e a margem de contribuição estão no 1º 



 
 

 

estágio, a análise do custo de capital e o VPL estão no 2º estágio, o planejamento 

estratégico no 3º estágio e a análise quantitativa (simulações) no 4º estágio. Essa análise 

pode explicar por que em pesquisas anteriores a análise quantitativa (simulações) não é 

citada, ratificando a ampliação do conhecimento sobre a adoção das práticas de 

Controladoria que essa pesquisa se propõe. 

Quanto às práticas menos adotadas, esta pesquisa apontou orçamento flexível, 

gestão de estoques – just-in-time, pertencentes ao 3º estágio. Já o custo ciclo de vida está 

enquadrado no 4º estágio e o custo padrão se classifica no 1º estágio. A pesquisa de 

Cavalcanti et al. (2012) aponta a análise quantitativa (simulações) como prática mais 

adotada. Os demais estudos relacionados aqui apresentados mencionam como práticas 

mais adotadas, as enquadradas no 1º e 2º estágios, ou seja, custeio por absorção, custeio 

variável, orçamento e ROI. O planejamento estratégico, representando o 3º estágio, é 

indicado apenas por Teixeira et al. (2011). 

 Grande e Beurer (2011), ao pesquisarem sobre a adoção das práticas de 

Controladoria e seus respectivos estágios a partir do pronunciamento do IFAC, em uma 

empresa brasileira de capital aberto, identificaram que o 1º e 3º estágios estão 

consolidados nos relatórios da administração. No que se refere ao 4º estágio, foi 

caracterizado como em consolidação. O estágio 2, de acordo com os autores, ainda não 

está inteiramente consolidado na empresa pesquisada, visto que somente no último 

período pesquisado ele foi fortemente encontrado. 
 

Tabela 3 Desenvolvimento das Práticas Adotadas 

Práticas de Controladoria 
Ranking 

médio 
(RM) 

Estágios 

IFAC 
Práticas de Controladoria 

Ranking 

médio 
(RM) 

Estágios 

IFAC 

 Planejamento estratégico  6,6 3º  Precificação estratégica 5,8 4º 

 Orçamento operacional 6,6 1º  Payback 5,8 2º 

 Análises quantitativas (sim.) 6,6 4º  Benchmarking 5,8 4º 

 Análise do custo de capital 6,5 2º  Balanced scorecard (BSC) 5,7 4º 

 Valor presente líquido (VPL) 6,4 2º  Custeio por absorção 5,6 1º 

 Margem de contribuição 6,4 1º  Gestão baseada em atividades 5,4 3º 

 Orçamento baseado atividades 6,3 2º  Análise de cadeia de valor 5,3 4º 

 Medidas financ. desempenho 6,3 1º  Economic value added (EVA)  5,1 4º 

 Taxa interna de retorno (TIR) 6,1 2º  Análise do custo da qualidade 5,1 3º 

 Retorno sobre investimento  6,1 2º  Orçamento flexível 4,8 3º 

 Análise custo-volume -lucro 6 1º  Gestão de estoques - JIT 4,6 3º 

 Orçamento de capital 5,9 2º  Custo do ciclo de vida 4,4 4º 

 Medidas não financ. desemp. 5,9 4º  Custo padrão 4,1 1º 

 Análise do ponto de equilíbrio 5,9 1º       
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para Teixeira et al. (2011), as práticas caracterizadas como 1º e 2º estágio 

conforme IFAC, foram as mais utilizadas dentre as 200 maiores empresas do Estado do 

Espírito Santo. As práticas consideradas de 4º estágio, como métodos de avaliação de 

desempenho, balanced scorecard, benchmarking e EVA apresentaram os menores 

índices de utilização pelas empresas da amostra, complementam os autores. Leite (2013) 

constatou que as práticas pesquisadas se referem ao 1º e 2º estágios, somente os 

indicadores chave de performance pertencem ao 4º estágio. As práticas identificadas 

como menos adotadas pela autora estão classificadas nos 3º e 4º estágios.  



 
 

 

Nas pesquisas internacionais, prevalecem as práticas classificadas no 2º e 3º 

estágio de desenvolvimento do IFAC como as mais adotadas. Observou-se que o BSC é 

citado por Mclellan e Moustafa (2011) e Yeshmin e Hossan (2011) entre as práticas 

menos utilizadas. A pesquisa de Abdel-Kadher e Luther (2008) identificou que as práticas 

do 4º estágio do IFAC, são utilizadas por empresas inseridas em ambientes de muita 

incerteza, possuem estrutura descentralizada e são consideradas de grande. 

Assim, sobre os resultados da presente pesquisa, destaca-se que das 27 práticas 

avaliadas, 7 se enquadram no 4º estágio do IFAC e, destas, 6 se encontram entre as 

práticas adotadas de forma moderada, pois o RM é menor do que 6,e 1 entre as práticas 

mais adotadas. Esse fato caracteriza avanços em relação às pesquisas anteriores e maior 

sofisticação no nível de informações prestadas pela área de Controladoria. 

 

5 CONCLUSÃO  

 Esta pesquisa procurou identificar as práticas de Controladoria adotadas em 

empresas de setores sob regulação governamental sediadas no Brasil. Buscou-se levantar 

as práticas de Controladoria, identificar em qual estágios de desenvolvimento de acordo 

com o IFAC essas práticas se classificam e se essas práticas se diferem das utilizadas por 

empresas de segmentos não regulados. Foram pesquisadas 14 empresas. Constatou-se que 

as práticas mais adotadas são: valor presente líquido (VPL), planejamento estratégico, 

orçamento operacional, análise quantitativas (simulações) e análise do custo de capital. 

As práticas menos utilizadas são: custo padrão, gestão de estoques – just-in-time, 

orçamento flexível e custo do ciclo de vida. 

 Em relação aos estágios de desenvolvimento de acordo com o IAFC, percebeu-se 

que as práticas mais adotadas abrangem os 4 estágios e, diferentemente, das pesquisas já 

realizadas, os 3º e 4º estágios estão presentes entre as mais adotadas. Importante destacar 

que dentre as 27 práticas pesquisadas, nenhuma foi indicada como não utilizada pelas 

empresas. Um dos pontos que parece mais evidente nos resultados da pesquisa é de que 

não é possível identificar diferenças entre as práticas adotadas pelas empresas dos setores 

não regulados e as empresas dos setores regulados. Pode-se inferir que empresas do 

mesmo segmento tendem a adotar as mesmas práticas de Controladoria. 

 Considera-se que estes resultados contribuem para fazer avançar o conhecimento 

na área de Controladoria, uma vez que acrescenta ao rol de pesquisas realizadas até o 

momento um novo segmento (empresas sob regulação), deixando mais amplo o panorama 

sobre a adoção das práticas de Controladoria no Brasil.  Ademais, a constatação de 

que as práticas do 4º estágio do IFAC têm sido utilizadas pelas empresas ajuda a 

confirmar que, de fato, a área de Contabilidade Gerencial tem evoluído. 

Como limitação desta pesquisa, destaca-se a o número de empresas da amostra, 

apenas 14, bem como o tamanho da população da pesquisa 49 inclusas no segmento de 

utilidade pública. Em relação ao intrumento de coleta de dados, o questionário, resultou 

num pequeno número de retornos. Por fim, deve-se destacar que os resultados são 

baseados nas “percepções” dos gestores de Controladoria. 

 A partir das limitações apontadas, para pesquisas futuras recomenda-se a 

ampliação do tamanho da amostra e a expansão para outros segmentos também regulados, 

visto que não há muitas informações para as possíveis diferenças entre os setores 

regulados e não regulados. Além disso, a pesquisa poderá ser enriquecida com a utilização 

das mesmas práticas de Controladoria desta pesquisa, identificadas com os estágios de 

desenvolvimento do IFAC e validadas por meio da metodologia Delphi. 
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