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RESUMO 

Reconhecendo a importância da controladoria para a melhoria da gestão e do desempenho das 

organizações e, em especial, das instituições públicas, este trabalho tem por objetivo analisar 

o perfil das publicações relacionadas a controladoria no setor público apresentadas na área 

temática Controladoria e Contabilidade Gerencial no Congresso da Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT) no período de 2010 a 

2016. A metodologia desenvolvida nesta pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, quanto 

aos objetivos caracteriza-se como exploratória e descritiva, tendo utilizado a pesquisa 

bibliográfica para a coleta de dados e, posteriormente, a análise de conteúdo. Desta forma, 

foram analisados os artigos publicados em sete edições do referido congresso, observando-se 

os temas abordados, os objetivos, a metodologia da pesquisa, o perfil dos autores e as 

referências utilizadas nos trabalhos. Considerando os resultados da pesquisa, pode-se destacar 

que ainda há um índice muito baixo de publicação sobre controladoria no setor público, que 

os objetivos abordaram desempenho, eficiência, institucionalização e desafios da 

controladoria e controle interno, e que Domingos Poubel de Castro foi um dos autores mais 

citados. Este estudo busca colaborar com a análise e divulgação dos trabalhos relacionados à 

controladoria no setor público que vem sendo publicados. 

 

Palavras-chave: Controladoria; Setor público; Congresso ANPCONT. 

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1. INTRODUÇÃO 

As novas perspectivas tecnológicas e a acirrada competividade de mercado, advindos 

de processos como globalização e internacionalização, tem levado a transformação do 

ambiente organizacional elevando sua complexidade. Essa dinâmica vem exigindo que as 
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organizações busquem adaptar-se a essa realidade demandando um amplo suporte 

informacional. 

Diante desse contexto de maior complexidade organizacional, Yacin (2012) 

juntamente com Vargas e Borinelli (2016) afirmam que a Contabilidade, a Contabilidade 

Gerencial e, em particular, a Controladoria têm buscado desenvolver-se para atender essas 

expectativas de crescente necessidade informacional atreladas ao processo de tomada de 

decisão. 

A importância da controladoria como suporte organizacional ao processo decisório 

também foi mencionado por Almeida, Parisi e Pereira (2001), afirmando que a controladoria 

tem o dever de dar suporte as entidades no seu processo decisório, amparando e analisando o 

desempenho econômico das várias áreas funcionais, além de assessorar os gestores da 

empresa como um todo. 

Outras contribuições comportamentais podem ser atribuídas a controladoria e 

corroborar para sua importância organizacional, sobre isso traz-se as considerações de Lima, 

Luca, Santos e Ponte (2011), as quais consideram que a Controladoria tem a obrigação de 

colaborar para o planejamento estratégico da empresa, fornecer informações que amparem o 

processo de gestão da entidade, assim como realizar o acompanhamento, controle e avaliação 

do desempenho da instituição, a fim de colaborar com a superação dos obstáculos que surgem 

na rotina empresarial e viabilizar o crescimento e desenvolvimento das organizações no 

atendimento das necessidades de seus clientes. 

No setor público, a importância da controladoria é acrescida pelo desafio da 

otimização de escassos recursos disponíveis frente a despesas públicas cada vez maiores, além 

do confronto com o efeito da opinião pública diante de um cenário de escândalos ocasionados 

pelo crescente número de casos de corrupção (Rebién & Amorim, 2008; Melo, Bemfica, 

Nicolau, & Lima, 2016).  Esse cenário colabora para uma visão mais crítica dos cidadãos, que 

exigem da administração pública não só uma correta e burocrática aplicação da lei (Lemos, 

2009), como também um retorno efetivo e transparente da gestão dos bens coletivos.  

Para atingir as audaciosas contribuições que a controladoria se dispõe a prestar ao 

desempenho organizacional, seja no setor público ou privado, é preciso que essa área esteja 

sempre atualizada e receptiva a inovações. Oliveira et al. (2007, p. 240) apontam que o 

acompanhamento da produção científica é primordial para estimar o crescimento das diversas 

áreas de conhecimento, pensamento condizente com Silva (2004) que além de considerar a 

produção científica como mecanismo de medição do estágio de desenvolvimento de uma área 

do saber, conecta o desenvolvimento científico e tecnológico de um país a progressos 

econômicos e sociais.       

A transmissão e a divulgação do conhecimento científico são realizadas através de 

eventos científicos como congressos, encontros e seminários. Durigon e Diehl (2013) 

relacionam esses momentos como os destinados pelos profissionais para ensinar e aprender as 

novidades e descobertas de uma determinada área.  

O Congresso ANPCONT organizado pela Associação Nacional de Programas de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis está classificado entre os principais eventos científicos da 

Contabilidade no País, nele se concentram discussões ligadas a cinco áreas temáticas: 

Controladoria e Contabilidade Gerencial; Contabilidade para Usuários Externos; Mercados 

Financeiros, de Crédito e de Capitais; Educação e Pesquisa em Contabilidade; e Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (Cosenza, Paula, Laurencel, & Barreto, 2016). Esse congresso 

destaca-se no Brasil como um dos maiores disseminadores de publicações científicas 

(Schmitz, Santos, Beuren, & Faveri, 2015). 



 

 

 

Tendo em vista a relevância da melhoria dos serviços públicos, as observações sobre 

as contribuições da controladoria para o suporte informacional e o desempenho 

organizacional, além da necessidade constante de atualização dessa área de conhecimento, 

surgiu o questionamento que baliza essa pesquisa: qual é o perfil das publicações relacionadas 

a controladoria no setor público apresentadas na área temática Controladoria e Contabilidade 

Gerencial no Congresso da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Ciências Contábeis (ANPCONT) no período de 2010 a 2016?  

Desta forma, para atender o objetivo proposto este trabalho foi organizado em cinco 

seções, a primeira seção composta por essa introdução, sendo a seção posterior, o referencial 

teórico, que abordará questões gerais sobre controladoria e controladoria aplicada ao setor 

público, seguida pela terceira seção, na qual se encontra a metodologia, tendo a quarta seção 

sendo destinada a apresentação e análise dos dados e por fim tem-se as considerações finais.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Controladoria 

Os relatos mais remotos sobre a origem da palavra controladoria iniciam com o 

surgimento do termo controller. Segundo Linhart e Sundqvist (2004), esse termo surgiu de 

um erro de tradução da palavra contador do francês para o inglês e acabou intitulando 

profissionais que possuíam funções contábeis e responsabilidades com ativos. Os autores 

relatam que essa função primeiro tornou-se comum no setor público, e que só depois foram 

incorporadas ao setor privado. De acordo com as afirmações de Mattsson (1987) apud Linhart 

e Sundqvist (2004) a função controller só apareceu nas companhias privadas no início de 

1880, destacando as empresas ferroviárias americanas como pioneiras.  

A atividade de controladoria, começou a delinear-se mais claramente a partir da 

metade do século XX (Corbari, Weck, Cabral, Pereira, & Macedo, 2013). Oliveira, Huppes e 

Costa (2011) também afirmam que a atividade de controladoria surgiu mais forte no século 

XX, e justifica o seu aparecimento por meio da expansão das corporações derivando da 

necessidade de controles operacionais mais efetivos. Beuren (2001, p. 20) foi a um nível mais 

detalhado e atribuiu “o desenvolvimento da controladoria no início século XX a três fatores: 

verticalização, a diversificação e a expansão geográfica das organizações, com o consequente 

aumento da complexidade de suas atividades”. 

No Brasil, há a indicação que a atividade de controladoria começou a ser demandada, 

em 1962, através de um anúncio que solicitava um profissional para exercer a função de 

controller (Siqueira & Soltelinho, 2001). Período que corrobora com as afirmações de 

Lunkes, Schnorrenberger e Rosa (2013) sobre a introdução da controladoria ou da posição de 

controller no cenário empresarial brasileiro, a partir da chegada das empresas multinacionais 

dos Estados Unidos, em 1960.  

Tanto no cenário nacional quanto no internacional, percebe-se uma conformidade 

sobre as motivações que tornaram a atividade da Controladoria necessária nas entidades, a 

maioria dos argumentos perpassam pelo aumento da complexidade das atividades 

organizacionais. Chega-se a essa constatação ao examinar as declarações já mencionadas de 

Beuren (2001) e Oliveira et al. (2011), além das que se encontram nos estudos de Vernesson e 

Vuopio (2005), Silva (2008), Durigon e Diehl (2013) e Assis, Silva e Catapan (2016). 

De acordo com Durigon e Diehl (2013) o desenvolvimento da controladoria está 

intimamente atrelada ao aumento o tamanho e complexidade das empresas, refletindo o 

interesse dos diferentes tipos de usuários da contabilidade e a obrigação de produzir 

informações que balizem o processo de tomada de decisão dos gestores. Assiset al. (2016) 

salientam o aprimoramento da Controladoria através do tempo, com a aquisição de um papel 



 

 

 

mais holístico de forma a interligar todas as áreas com o intuito de promover um melhor 

resultado organizacional. 

Embora possua enorme atuação nas instituições, sua origem, baseada 

predominantemente na prática das entidades, ocasionou a ausência de uma identidade da área, 

impactando na consolidação de alguns conceitos básicos relacionados a controladoria (Assis 

et al., 2016).  

Nesse sentido vale esclarecer que conceitualmente a controladoria pode ser tratada de 

duas formas: como um ramo do conhecimento, com fundamentos, conceitos, princípios e 

métodos oriundos de outras ciências; e como uma unidade administrativa, com missão, 

funções e princípios norteadores, definidos pelo modelo de gestão (Mosimann & Fisher, 

1999; Almeidaet al., 2001). Tratamento consoante com o de Borinelli (2006), entretanto com 

a ressalva do acréscimo de uma terceira perspectiva – a controladoria como conjunto de 

atividades, funções e artefatos - que serve de transição entre o ramo do conhecimento e a 

unidade administrativa. 

A concepção mais encontrada para a definição de controladoria centra-se na percepção 

de unidade administrativa. Sob esse aspecto pode-se considerar o conceito de Padoveze 

(2004), no qual a controladoria é o órgão administrativo responsável pela gestão econômica 

da empresa, com objetivo de torná-la mais eficiente.  

Tem também o conceito de Slomski (2007) que define a Controladoria como a busca 

pelo atingimento do ótimo, entendendo que esse órgão tem responsabilidade pela integração e 

por um melhor funcionamento de todos os setores inseridos no processo administrativo, por 

intermédio de informações que ajudam na tomada de decisão.  

E ainda o de Fernandes e Galvão (2016, p. 09), que conceitua a controladoria “como 

um órgão responsável pela consolidação de todas as informações relacionadas às atividades 

da empresa, que são suporte aos gestores nas tomadas de decisões”.     

  Com base em todas as considerações feitas observa-se a importância da controladoria 

para os gestores e em qualquer tipo de entidade, demonstrando que seus reflexos são de 

grande relevância nas práticas administrativas, justificando seu estudo no setor público e 

privado.  

 

2.2 Controladoria no setor público 

As motivações para atuação da controladoria no setor público são semelhantes as 

motivações descritas para o setor privado, entretanto, devido as diferenças inerentes a 

natureza de suas operações apresenta peculiaridades próprias ao setor. 

Como já mencionado os grandes desafios da controladoria no setor público têm como 

foco a otimização dos escassos recursos diante das crescentes despesas públicas, e a 

credibilidade dos gestores públicos devido ao grande número de casos de corrupção (Rebién 

& Amorim, 2008). Corbari et al. (2013) defende que é por meio da controladoria que esses 

problemas poderão ser sanados, pois com o auxílio desta os gestores poderão verificar se 

todos os recursos disponíveis às organizações estão aplicados corretamente e a partir dessa 

segurança, trabalhar para melhorar a relação de confiança entre os governantes e os cidadãos, 

além de limitar os gastos excessivos. 

A controladoria inserida no contexto da administração pública deve prezar pelos 

recursos disponibilizados pela sociedade e pela otimização dos resultados econômicos, ela 

deve garantir que os recursos sejam eficientes e eficazes para a sociedade (Oliveira, 2010). A 

responsabilidade pela administração transparente das contas públicas é essencial para os 

gestores públicos, pois a sociedade tem o direito de entender o que está sendo realizado para 

poder cobrar a melhoria dos serviços prestados à comunidade (Rebién & Amorim, 2008), ou 



 

 

 

seja, não basta apenas conhecer os montantes arrecadados e utilizados, é necessário verificar 

se trouxeram algum benefício real para sociedade.  

A postura mais crítica e fiscalizadora da população é que tornou necessária os 

mecanismos que permitem a integração da estrutura organizacional, e que impulsionou o 

aprimoramento da controladoria no setor público, que atualmente se mostra atuante em 

funções estratégicas e é essencial no desenvolvimento das instituições à medida que capta 

dados e os dissemina em informações aos tomadores de decisão (Assis et al., 2016).        

A Controladoria no setor público permit um amplo entendimento dos processos, assim 

como a utilização eficiente dos recursos, propiciando uma maior capacidade de 

desenvolvimento de metas e objetivos inserido num ambiente de controle, transparente, 

eficiente e legal.        

 

3. METODOLOGIA 

Esse estudo apresenta características tanto de pesquisa descritiva, quanto exploratória, 

com relação ao seu objetivo. Sendo descritiva por ter focado na análise e observação dos 

fatos, com o intuito de descobrir a frequência com que estes fatos ocorrem, sua natureza e 

características (Cervo, Bervian, & Da Silva, 2007), uma vez que buscou analisar o perfil das 

publicações relacionadas a controladoria no setor público, e exploratória por levantar 

informações e dados disponíveis em um determinado campo de trabalho (Severino, 2007). 

Apresenta, ainda, abordagem qualitativa pela relevância dos fatos que foram 

trabalhados através da técnica de análise de conteúdo (Martinelli, 1999), e por não ter sido 

necessário a utilização de técnicas estatísticas avançadas para mensuração e análise dos 

resultados. Muito embora tenha sido realizada alguma forma de mensuração, esta não 

caracteriza um estudo quantitativo. 

Considerando que pesquisas exploratórias envolvem um levantamento bibliográfico 

(Gil, 2008), o método utilizado neste estudo foi a pesquisa bibliográfica que se utiliza de 

material já elaborado (Gil, 2008,), constituído principalmente de livros e artigos científicos, 

nesse caso, os artigos publicados no Congresso da ANPCONT.  

Com relação ao procedimento de coleta de dados, foi realizada uma pesquisa 

eletrônica no sítio do Congresso da ANPCONT onde foi possível obter os artigos publicados 

nas edições do evento no período de 2010 a 2016, na área temática de Controladoria e 

Contabilidade Gerencial para serem pré-analisados.  

A seleção dos artigos objeto de estudo, esteve centrada na busca por trabalhos que 

abordassem os termos Controladoria e Setor Público no: título, resumo, palavras-chave e 

pontos de discussão no referencial teórico. Corroborando com o entendimento de Gil (2008), 

de que o universo da pesquisa pode ser definido como o conjunto de elementos que têm 

algumas características em comum. Com base neste entendimento, observou-se que foram 

publicados 730 (setecentos e trinta) artigos no congresso da ANPCONT de 2010 a 2016. 

Dentre esses trabalhos, 190 (cento e noventa) corresponderam à temática Controladoria e 

Contabilidade Gerencial, uma média anual de 27 artigos aprovados correspondendo ao 

período analisado. 

 A análise de conteúdo dos artigos que preencheram os requisitos seguiu as três fases 

propostas por Bardin (2016). A primeira fase correspondeu a pré-análise, onde houve a 

seleção e organização dos artigos que seriam analisados e a sistematização das ideias iniciais; 

a segunda fase foi a exploração dos artigos, codificando-o de acordo com as categorias de 

análise definidas (considerando os termos “controladoria” e “setor público”); e a terceira e 

última fase consistiu na condensação e destaque das informações relevantes para realização de 

uma análise reflexiva e crítica. Nesta última fase ocorreu o tratamento e a interpretação das 



 

 

 

informações categorizadas na fase anterior (Silva, Moura, Cunha, & Gaspary, 2013). A 

análise foi feita com o auxílio dos programas do Office 2013 (Microsoft Word e Excel), os 

quais possibilitaram a elaboração de planilhas, bem como tabelas e quadros. 

  

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após a pré-análise dos 190 (cento e noventa) artigos, considerando os requisitos 

previamente definidos, procedeu-se à busca dos termos “controladoria” e “setor público” no 

contexto dos trabalhos, onde apenas 4 (quatro) artigos se enquadraram nos critérios da 

pesquisa, como pode ser observado na Tabela 1. Apresentando um resultado similar ao estudo 

de Durigon e Diehl (2013), no qual foi identificado um número similar de artigos sobre 

controladoria no setor público. 
 

Tabela 1 – Publicações relacionadas a Controladoria e Setor Público 

no Congresso da ANPCONT 

Ano Edição 

Total de artigos relacionados 

a Controladoria no Setor 

Público 

Total de artigos aprovados 

no tema Controladoria e 

Contabilidade Gerencial 

Total de artigos na 

Edição do Congresso 

2010 IV 1 23 80 

2011 V 0 26 95 

2012 VI 2 28 96 

2013 VII 0 27 100 

2014 VIII 1 28 100 

2015 IX 0 32 118 

2016 X 0 26 141 

Totais 4 190 730 

Fonte: Congresso ANPCONT (2017) 

 

O primeiro artigo identificado relacionado à controladoria e setor público foi 

publicado em 2010, na 4ª edição do congresso, intitulado “Ineficiência do gasto público e 

ilusão fiscal: uma avaliação do flypaper effect na atenção básica à saúde”, onde Varela, 

Martons e Fávero (2010) tiveram por objetivo medir e explicar as variações de desempenho 

dos Municípios Paulistas quanto à eficiência técnica na aplicação de recursos públicos nas 

ações de atenção básica à saúde em função do perfil de financiamento dos gastos gerais e 

específicos de tal área. Apesar deste artigo fazer muito pouca referência à área de 

controladoria, os autores ainda esperam que o trabalho contribua para a construção de bases 

empírico-teóricas para a Controladoria na Gestão Pública, uma vez que busca encontrar 

alternativas para a avaliação de desempenho no setor público e em uma área tão complexa 

quanto à saúde. 

Em 2012, na 6ª edição, foi publicado o artigo “A institucionalização da controladoria 

no âmbito do poder executivo municipal”. Este artigo teve por objetivo, segundo Gomes, 

Peter, Machado & Oliveira (2012), analisar a fase de institucionalização em que se 

encontravam as Controladorias no âmbito do Poder Executivo Municipal, mediante pesquisa 

classificada como qualitativa, descritiva e exploratória, explorando a Teoria Institucional e a 

Controladoria Governamental como base teórica. Os autores concluíram que a Controladoria, 

nos municípios estudados, encontra-se na fase de objetificação, mantendo seus procedimentos 

bem definidos, atuando de forma organizada e planejada, tendo suas atividades consideradas 

relevantes para os servidores municipais. 



 

 

 

Ainda neste 6º Congresso foi apresentado o artigo “O papel da controladoria pública 

no contexto da copa do mundo: um estudo baseado na experiência dos jogos pan-americanos 

de 2007” que teve por objetivo identificar os desafios da Controladoria Pública a partir dos 

instrumentos de controle advindos da execução orçamentária, no cenário da realização da 

Copa do Mundo em 2014. Assim, os resultados demonstraram variações elevadas entre o 

orçado inicialmente e o liquidado, principalmente, nas funções relacionadas diretamente com 

os eventos esportivos sinalizando possíveis falhas no processo de planejamento.  

Desta forma, Pinheiro, Lopes, Rocha & Dias Filho (2012), afirmam ser importante que 

a Controladoria participe ativamente do processo orçamentário, de maneira que possa 

contribuir para a garantia da adequada gestão dos recursos públicos. Este foi um dos artigos 

que mais explorou a base conceitual de controladoria no referencial teórico. 

O último artigo, intitulado “Análise da uniformidade dos padrões de controle interno 

nas prefeituras da região metropolitana do Recife – RMR à luz da Resolução 01/2009 do TCE 

– PE”, foi publicado na 8ª edição do Congresso ANPCONT, sendo de autoria de Silva, Barros 

e Lemos (2014), tendo por objetivo verificar a uniformidade nas práticas dos controles 

internos nos municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) de acordo com o proposto 

pela resolução e concluindo que boa parte das ações de controle interno ainda estão esparsas e 

disformes com a resolução, havendo poucas práticas em conformidade com o que institui a 

norma. 

O Quadro 1 apresenta o perfil dos quatro artigos identificados (ano de publicação, 

edição do Congresso ANPCONT, título, objetivo e base teórica) para análise conforme os 

critérios estabelecidos. 

 
Quadro 1 – Perfil dos artigos relacionados a Controladoria e Setor Público no Congresso da ANPCONT 

(período de 2010 a 2016) 

Ano Edição Título do artigo Objetivo geral Base teórica 

2010 

 

 

4ª 

 

 

"INEFICIÊNCIA DO 

GASTO PÚBLICO E 

ILUSÃO FISCAL: UMA 

AVALIAÇÃO DO 

FLYPAPER EFFECT NA 

ATENÇÃO BÁSICA À 

SAÚDE" 

Medir e explicar as variações 

de desempenho dos Municípios 

Paulistas quanto à eficiência 

técnica na aplicação de recursos 

públicos nas ações de atenção 

básica à saúde em função do 

perfil de financiamento dos 

gastos gerais e específicos de 

tal área. 

- Transferências 

Intergovernamentais, Flypaper 

Effect e Ilusão Fiscal. 

2012 

 

6ª 

 

"A 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

DA CONTROLADORIA 

NO ÂMBITO DO PODER 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL" 

Analisar a fase de 

institucionalização em que se 

encontram as Controladorias no 

âmbito do Poder Executivo 

Municipal. 

- Teoria Institucional e 

Controladoria Governamental. 

2012 

 

 

 

6ª 

 

 

 

"O PAPEL DA 

CONTROLADORIA 

PÚBLICA NO CONTEXTO 

DA COPA DO MUNDO: 

UM ESTUDO BASEADO 

NA EXPERIÊNCIA DOS 

JOGOS 

PANAMERICANOS DE 

2007" 

Identificar os desafios da 

Controladoria Pública a partir 

dos instrumentos de controle 

advindos da execução 

orçamentária, no cenário de 

realização da Copa do Mundo 

em 2014. 

- Controladoria e Instrumentos 

de Controle;  

- Controladoria e os Modelos de 

Gestão Pública;  

- Planejamento, Controle e 

Orçamento Público. 



 

 

 

2014 

 

 

 

8ª 

 

 

 

"ANÁLISE DA 

UNIFORMIDADE DOS 

PADRÕES DE 

CONTROLE INTERNO 

NAS PREFEITURAS DA 

REGIÃO 

METROPOLITANA DO 

RECIFE – RMR À LUZ DA 

RESOLUÇÃO 01/2009 DO 

TCE – PE" 

Verificar a uniformidade nas 

ações (ou práticas) dos 

controles internos nos 

municípios da Região 

Metropolitana do Recife 

(RMR) com o proposto pela 

resolução 01/2009 do TCE - PE 

- Controle na Administração 

Pública;  

- Controle Interno: aspectos 

conceituais e sua aplicação nos 

Municípios;  

- Teoria Institucional. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação à quantidade de autores por obra (Quadro 2), referentes aos artigos 

selecionado para análise, assim como no trabalho de Durigon e Diehl (2013), observou-se que 

os autores das quatro publicações apresentaram apenas um artigo publicado no Congresso da 

ANPCONT período de 2010 a 2016 considerando a temática e os termos “controladoria” e 

“setor público”. Observa-se ainda que os artigos são publicados com a participação de mais de 

dois autores. 

 
Quadro 2 – Autores das publicações selecionadas para análise: ANPCONT 2010 a 2016. 

Artigo 

Número 

de 

autores 

Autores 

"INEFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E ILUSÃO 

FISCAL: UMA AVALIAÇÃO DO FLYPAPER 

EFFECT NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE" 

3 

VARELA, Patrícia Siqueira 

MARTINS, Gilberto de Andrade 

FÁVERO, Luiz Paulo Lopes 

"A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA 

CONTROLADORIA NO ÂMBITO DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL" 

4 

GOMES, Amanda de Oliveira 

PETER, Maria da Glória Arrais 

MACHADO, Marcus Vinícius Veras 

OLIVEIRA, Talyta Eduardo 

"O PAPEL DA CONTROLADORIA PÚBLICA NO 

CONTEXTO DA COPA DO MUNDO: UM ESTUDO 

BASEADO NA EXPERIÊNCIA DOS JOGOS 

PANAMERICANOS DE 2007" 

4 

PINHEIRO, Francisco Marton Gleudson 

LOPES, Laerson Morais Silva 

ROCHA, Joseilton Silveita da 

DIAS FILHO, José Maria 

"ANÁLISE DA UNIFORMIDADE DOS PADRÕES 

DE CONTROLE INTERNO NAS PREFEITURAS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – RMR À 

LUZ DA RESOLUÇÃO 01/2009 DO TCE – PE" 

3 

SILVA, Abinair Bernardes da 

BARROS, Omar José Evangelista de 

LEMOS, Lívia Vilar 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A titulação correspondente aos autores, demonstrada no Quadro 3, mantém a 

predominância dos títulos de mestre e doutor nas áreas de Contabilidade, Controladoria e 

Administração, corroborando com os resultados apresentados no resultado da pesquisa de 

Durigon e Diehl (2013), assim como notou-se a presença dos autores Maria Glória Arrais 

Peter, Marcus Vinícius Veras Machado e Joseilton Silveira da Rocha, que também tiveram 

trabalhos similares analisados na mesma pesquisa. Observa-se ainda que os autores estão 

vinculados a instituições sediadas, em sua maioria, em Pernambuco, Ceará, Bahia e São 

Paulo, permanecendo a ausência de autores vinculados a instituições das regiões Norte, 

Centro-Oeste e Sul.   



 

 

 

Quadro 3 – Formação acadêmica dos autores das publicações selecionadas para análise: ANPCONT 2010 

a 2016. 

Autores Titulação Instituição de obtenção do título 

SILVA, Abinair 

Bernardes da 

Mestranda em Ciências 

Contábeis Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

BARROS, Omar José 

Evangelista de 

Mestrando em Ciências 

Contábeis Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

LEMOS, Lívia Vilar 

Mestre em Ciências Contábeis 

Centro Centro Universitário Vale do Ipojuca – UNIFAVIP 

GOMES, Amanda de 

Oliveira 

Especialista em Controladoria 

Governamental Universidade Federal do Ceará 

PETER, Maria da 

Glória Arrais Dra. em Educação Universidade Federal do Ceará 

MACHADO, Marcus 

Vinícius Veras Ph.D. em Higher Education University of Arizona 

OLIVEIRA, Talyta 

Eduardo 

Graduanda em Ciências 

Contábeis Universidade Federal do Ceará 

PINHEIRO, 

Francisco Marton 

Gleudson 

Mestrando do Programa de Pós-

Graduação em Contabilidade Universidade Federal da Bahia - UFBA 

LOPES, Laerson 

Morais Silva 

Mestrando do Programa de Pós-

Graduação em Contabilidade Universidade Federal da Bahia - UFBA 

ROCHA, Joseilton 

Silveita da 

Doutor em Engenharia de 

Produção Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

DIAS FILHO, José 

Maria 

Doutor em Controladoria e 

Contabilidade 

Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo – 

FEA/USP 

VARELA, Patrícia 

Siqueira 

Doutora em Controladoria e 

Contabilidade 

Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo – 

FEA/USP 

MARTINS, Gilberto 

de Andrade 

Doutor em Administração de 

Empresas 

Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo – 

FEA/USP 

FÁVERO, Luiz Paulo 

Lopes 

Doutor em Administração 

de Empresas 

Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo – 

FEA/USP 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 2 apresenta a relação dos autores que foram citados mais de uma vez nas 

referências dos quatro artigos selecionados para análise. Considerando um total de 77 autores, 

sete autores foram citados mais de uma vez, destacando-se três autores mais citados: 

Domingos Poubel de Castro, Paul J. DiMaggio e Walter W. Powell. Vale ressaltar que Castro 

possui diversas publicações na área de auditoria, contabilidade e controle interno relacionadas 

a área pública, enquanto DiMaggio e Powell se destacam com trabalhos relacionados à Teoria 

Institucional. 
Tabela 2 – Autores mais referenciados 

Autores Frequência 

Domingos Poubel de Castro 3 

Paul J. DiMaggio 3 

Walter W. Powell 3 

David. F. Bradford 2 

Márcio Luiz Borinelli 2 

Valmor Slomski 2 

Wallace E. Oates 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 

 

 

Por fim, a Tabela 3 apresenta as obras mais referenciadas e que aparecem mais de uma 

vez nos artigos selecionados para análise da pesquisa. Observou-se que a obra de Márcio Luiz 

Borinelli também aparece neste estudo como uma das mais citadas, assim como aconteceu no 

estudo de Durigon e Diehl (2013), que serviu de referência para esta pesquisa. Entretanto, a 

obra de DiMaggio e Powell, relacionada ao isomorfismo institucional, foi a mais citada, 

provavelmente a justificativa se deva ao fato de dois dos quatro artigos analisados abordarem 

a temática da Teoria Institucional em sua base teórica. 

Vale ressaltar que das 80 obras referenciadas, quinze estão relacionadas à temática de 

controladoria, tais como as duas mais citadas: “Estrutura conceitual básica de controladoria: 

sistematização à luz da teoria e da práxis”, de autoria de Marcio Luiz Borinelli e “Auditoria, 

contabilidade e controle interno no setor público: integração das áreas do ciclo de gestão: 

contabilidade, orçamento e auditoria e organização dos controles internos, como suporte à 

governança corporativa”, de Domingos Poubel de Castro.  
 

Tabela 3 – Obras mais citadas 

Obras Citações 

DiMAGGIO, P. J., POWELL, W. W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and 

collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, v. 48, p.147- 60, 

1983. 

3 

BORINELLI, M. L. Estrutura Conceitual Básica de Controladoria: Sistematização à luz da teoria e 

da práxis. 2006. 352p. Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade). Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo. 

2 

CASTRO, D. P. de. Auditoria, contabilidade e controle interno no setor público: integração das 

áreas do ciclo de gestão: contabilidade, orçamento e auditoria e organização dos controles 

internos, como suporte à governança corporativa. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi analisar o perfil das publicações relacionadas a 

controladoria no setor público apresentadas na área temática Controladoria e Contabilidade 

Gerencial no Congresso da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Ciências Contábeis (ANPCONT) no período de 2010 a 2016. Através da pesquisa 

bibliográfica e da análise de conteúdo", foram analisados os artigos publicados em sete 

edições do referido congresso, observando-se os temas abordados, os objetivos, a metodologia 

da pesquisa adotada, o perfil dos autores e as referências utilizadas nos trabalhos.  

Os parâmetros de pesquisa foram divididos em dois momentos, a pré-análise, que 

concentrou esforços para identificar as publicações, de 2010 a 2016, do congresso ANPCONT 

que estivessem dentro da área temática “controladoria e contabilidade gerencial”, no qual 

foram identificados 190 artigos; e o momento da análise, no qual procedeu-se à busca dos 

termos “controladoria” e “setor público” no contexto dos trabalhos, onde apenas 4 (quatro) 

artigos se enquadraram nos critérios da pesquisa.  

Alicerçada na análise realizada nos quatro artigos, pode-se apontar algumas 

observações quanto as categorias analisadas, como o fato de não haver uniformidade 

relacionada aos títulos, nem aos objetivos do estudo, embora tenha sido encontrada uma 

predominância de bases teóricas comuns, como teoria institucional, controle e controladoria. 

Salienta-se que essa predominância teórica não está atrelada a frequência de participação dos 

autores, pois mesmo com a autoria mínima de duas pessoas por artigo, cada autor só 

apresentou um trabalho.  

Outro apontamento relevante é quanto a titulação correspondente aos autores, que 

mantém o perfil de profissionais acadêmicos detentores de títulos de mestre e doutor nas áreas 



 

 

 

de Contabilidade, Controladoria e Administração, corroborando com os resultados 

apresentados no trabalho de Durigon e Diehl (2013). Observa-se também que esses autores 

estão vinculados as instituições sediadas, em sua maioria, em Pernambuco, Ceará, Bahia e 

São Paulo, permanecendo a ausência de autores vinculados a instituições das regiões Norte, 

Centro-Oeste e Sul. 

Ainda considerando os resultados da pesquisa, pode-se destacar que há um índice 

muito baixo de publicação sobre controladoria no setor público, que Domingos Poubel de 

Castro foi um dos autores mais citados, e que as obras mais citadas foram: “Estrutura 

conceitual básica de controladoria: sistematização à luz da teoria e da práxis”, de autoria de 

Marcio Luiz Borinelli; e “Auditoria, contabilidade e controle interno no setor público: 

integração das áreas do ciclo de gestão: contabilidade, orçamento e auditoria e organização 

dos controles internos, como suporte à governança corporativa”, de Domingos Poubel de 

Castro.  

Este estudo buscou colaborar com a análise e divulgação dos trabalhos que vem sendo 

publicados relacionados à controladoria no setor público. Entretanto, devido a limitação do 

campo pesquisado adotado e do baixo índice de artigos publicados relacionados ao tema 

proposto neste trabalho, recomenda-se novos estudos ampliando o universo da pesquisa 

conjugando o termo controladoria com outros termos, como “administração pública” e 

“serviço público”, assim como considerar outros eventos relacionado a esta temática e a 

utilização de softwares específicos para mapear o campo de pesquisa.  
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