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RESUMO 

CASTRO, Luiz Carlos Lemos de. Estrutura Conceitual da Controladoria nas empresas 

brasileiras: um olhar com a academia. 2012. 156 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Contábeis) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

O objetivo principal do trabalho é verificar se a Controladoria das empresas privadas de 

controle brasileiro, da cidade de São Paulo, está praticando a Estrutura Conceitual da 

Controladoria discutida na pesquisa acadêmica, em seus aspectos procedimentais: objetivos, 

funções e artefatos utilizados. Um segundo aspecto do problema de pesquisa que se busca 

responder é se as empresas, com prática aderente à Estrutura Conceitual, têm desempenho 

econômico melhor do que as de prática não aderente. Para tanto, formularam-se duas 

premissas: P1 “As empresas mais aderentes à estrutura conceitual têm desempenho 

econômico melhor do que as empresas menos aderentes” e P2 “As empresas maiores, por 

terem maior capacidade de investimento em recursos tecnológicos e humanos, conseguem 

melhor desempenho econômico do que as empresas menores”. A pesquisa é descritiva e 

classificada, quanto à estratégia da pesquisa, como levantamento. Foi elaborada com base em 

questionário aplicado aos responsáveis pelas funções de Controladoria das 108 empresas 

pesquisadas, que tiveram seu desempenho analisado através das informações econômicas da 

pesquisa da Revista Exame “Melhores e Maiores – 2011”. Pelos resultados da pesquisa, 

constatou-se que 88% das empresas da pesquisa são aderentes à Estrutura Conceitual da 

Controladoria quanto aos objetivos, funções e definições de modelos de gestão; e 43% dessas 

empresas são aderentes quanto aos artefatos utilizados. Destes, 72% das empresas são 

aderentes aos artefatos tradicionais; e 34% das empresas são aderentes aos artefatos 

modernos. Assim sendo, pode-se concluir que “a Estrutura Conceitual praticada hoje pela 

Controladoria das empresas privadas de controle brasileiro, da cidade de São Paulo, no 

cumprimento de seus objetivos, funções, e considerando também os artefatos utilizados, é 

aderente à Estrutura Conceitual discutida na pesquisa acadêmica”. Ressalva-se que, nas 

ferramentas utilizadas pela Controladoria, a parte dos artefatos modernos ainda tem uma 

aderência relativamente baixa, 34%. Comprovadas como verdadeiras as premissas: P1 e P2, 

verificou-se a não coincidência entre as 11 empresas mais aderentes e as 11 maiores em 

vendas; respondendo positivamente o segundo aspecto do problema da pesquisa, “as 

empresas, com prática aderente à Estrutura Conceitual discutida na pesquisa acadêmica, têm 

desempenho econômico melhor do que as de prática não aderente”. O trabalho se justifica 

pela existência de lacuna no entendimento do real papel da controladoria frente à literatura 

existente, e contribui para isso com a melhoria da eficiência das empresas no mercado.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estrutura Conceitual da Controladoria. Aderência dos objetivos, 

funções e artefatos. Desempenho econômico. 

 

 



ABSTRACT 

 CASTRO, Luiz Carlos Lemos de. Conceptual Controllership Structure of Brazilian 

Companies: a view with the academy. 2012. 156 p. Dissertation (Master in Accounting) - 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

The main goal of this work is to verify if Brazilian private company’s controllership, from 

São Paulo, are practicing the Conceptual Controllership Structure discussed in the academic 

research, in its procedural aspects: objectives, functions and utilized artifacts.   The second 

aspect of the research problem, seeking to be answered, is if companies, adhering to the 

Conceptual Structure, have better economic performance than companies less adherent. For 

this purpose, two premises were made: P1 “More adherent companies to the Conceptual 

Structure have better economic performance than less adherent companies” and P2 “Larger 

companies, having more investment capacity in technological and human resources, have 

better economic performance than smaller companies”. The research is descriptive and 

classified, regarding its strategy, as surveying. It was elaborated based on a questionnaire 

applied to the controllership function responsible of the 108 companies surveyed, which had 

their performance analyzed through economic information of a research made by Exame 

magazine “Melhores e Maiores – 2011”. The research results determined that 88% of the 

companies are adherent to the Conceptual Controllership Structure regarding objectives, 

functions and definition of management models; and 43% of the companies are adherent 

regarding utilized artifacts. From these last, 72% are adherent to traditional artifacts; and 34% 

to modern artifacts. Therefore, it can be concluded that the “Conceptual Structures practiced 

today by Brazilian private company’s controllership, from São Paulo, in the fulfillment of its 

objectives, functions, and also considering utilized artifacts, are adherent to the Conceptual 

Structure discussed in the academic research.” The tools utilized by the Controllership, 

however, represented by modern artifacts still show relative low adherence, 34%. Evidenced 

as true premises: P1 and P2, it was verified the non coincidence between the 11 most adherent 

companies and the 11 largest selling companies; answering positively the second aspect of 

this research, “the companies with Conceptual Structure adherent practices discussed in the 

academic research have better economic performance than the ones with non adherent 

practices”. The work is justified by the existent gap in understanding the real role of the 

Controllership in the available literature, and contributes to improve the efficiency of 

companies in the market. 

 

 

KEYWORDS: Conceptual Controllerhip Structure. Objectives, functions and artifacts 

adherence. Economic performance. 

 

 



6 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 3.1 – Maiores e melhores Exame 2011....................................................................  101 

Tabela 4.1 – Empresas, vendas e rentabilidade média por setor.........................................  109 

Tabela 4.2 – Empresas que responderam a pesquisa...........................................................  110 

Tabela 4.3 – Cargos dos respondentes.................................................................................   110 

Tabela 4.4 – Resumo da aderência por bloco de questões...................................................  112 

Tabela 4.5 – Rentabilidade das mais aderentes x menos aderentes.....................................  113 

Tabela 4.6 – Rentabilidade das maiores x menores segundo as vendas brutas...................   114 

Tabela 4.7 – Coincidência entre as empresas classificadas................................................   115 

Tabela 4.8 – Aderência por bloco e faixa de rentabilidade.................................................. 116 

Tabela 4.9 – Aderência modelo de gestão...........................................................................  120 

Tabela 4.10 – Aderência objetivos e funções da Controladoria..........................................  121 

Tabela 4.11 – Aderência processo de gestão.......................................................................  123 

Tabela 4.12 – Aderência artefatos – métodos, critérios e sistema de custeio......................   124 

Tabela 4.13 – Aderência artefatos – mensuração, avaliação e medidas de desempenho....   127 

Tabela 4.14 – Aderência artefatos – filosofia e modelos de gestão.....................................  130 

 

  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO...............................................................................................................   12 

1.1 Contextualização......................................................................................................  12 

1.2 O problema da pesquisa..........................................................................................   15 

1.3 Premissas...................................................................................................................  16 

1.4 Objetivos...................................................................................................................  16 

1.5 Justificativa e contribuição da pesquisa.................................................................  17 

1.6 Metodologia..............................................................................................................  18 

1.7 Estrutura do trabalho..............................................................................................   18 

2 REFERENCIAL TEÓRICO.........................................................................................   20 

2.1 Contabilidade Gerencial e Controladoria..............................................................   21  

2.2 Conceitos de Controladoria.....................................................................................   25 

2.3 Missão, objetivos da Controladoria e modelo de gestão.......................................  29 

2.3.1 Missão............................................................................................................... 29 

2.3.2 Objetivo da Controladoria e política de atuação..............................................  30 

2.3.3 Modelo de gestão..............................................................................................   33 

2.4 Atividades e funções da Controladoria..................................................................   36  

2.5 Estrutura organizacional da Controladoria..........................................................   42  

2.5.1 Posição hierárquica da Controladoria...............................................................  42 

2.5.2 A Controladoria na estrutura organizacional divisional...................................  46 

2.5.3 Organização interna da Controladoria..............................................................  47 

2.6 Processo de gestão e sistemas de informações.......................................................  48 

2.6.1 Planejamento Estratégico.................................................................................   50 

2.6.2 Planejamento Operacional................................................................................  52 

2.6.3 Orçamento........................................................................................................   53 

2.6.4 Execução...........................................................................................................  56 

2.6.5 Controle............................................................................................................  57 

2.6.6 Adoção de medidas corretivas..........................................................................  58 

2.6.7 Sistemas de informações..................................................................................   59 

2.7 Avaliação de desempenho........................................................................................   62 

2.7.1 Sistemas de medição para avaliação de desempenho.......................................  65 

2.7.1.1 Contabilidade por Responsabilidade....................................................  65 

2.7.1.2 Balanced Scorecard..............................................................................  67 



8 

 

2.7.1.3 Remuneração por incentivos.................................................................  68 

2.7.2 O papel da Controladoria no processo de avaliação de desempenho...............   70 

2.8 Artefatos gerenciais utilizados pela Controladoria...............................................  72 

2.8.1 Métodos, critérios e sistemas de custeio...........................................................  74 

2.8.1.1 Custeio por absorção............................................................................  74 

2.8.1.2 Custeio direto e Custeio variável..........................................................  75 

2.8.1.3 Custeio Baseado em Atividades (Activity-Based Costing – ABC)........  76 

2.8.1.4 Custeio pleno ou integral......................................................................  76 

2.8.1.5 Custo-padrão........................................................................................  77 

2.8.1.6 Custo de reposição................................................................................  77 

2.8.1.7 Custeio Meta ou Custeio Alvo (Target Costing)...................................  77 

2.8.1.8 Custeio do ciclo de vida........................................................................  78 

2.8.1.9 Total Cost of Ownership (TCO)............................................................  78 

2.8.2 Métodos de mensuração e avaliação, e medidas de desempenho....................   78 

2.8.2.1 Preços de transferência........................................................................  78 

2.8.2.2 Moeda constante (correção integral)...................................................  79 

2.8.2.3 Ajuste a valor presente..........................................................................  80 

2.8.2.4 Retorno sobre o Investimento (ROI).....................................................  80 

2.8.2.5 Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE).........................................  80 

2.8.2.6 Benchmarking.......................................................................................  81 

2.8.2.7 Economic Value Added (EVA) ou Valor Econômico Adicionado.........  81 

2.8.2.8 Market Value Added (MVA)..................................................................  81 

2.8.3 Filosofias e modelos de gestão.........................................................................  82 

2.8.3.1 Planejamento (Estratégico e Operacional)..........................................  82 

2.8.3.2 Orçamento.............................................................................................  83 

2.8.3.3 Simulação..............................................................................................  83 

2.8.3.4 Beyond Budgeting ou Além do Orçamento...........................................  83 

2.8.3.5 Contabilidade por Responsabilidade....................................................  84  

2.8.3.6 Kaizen...................................................................................................  85 

2.8.3.7 Just in Time (JIT)……..........................................................................  85 

2.8.3.8 Teoria das Restrições (TOC - Theory of Constraints)..........................  85 

2.8.3.9 Gestão Baseada em Atividades (Activity-based management - ABM).  86 

2.8.3.10 GECON (Modelo de Gestão Econômica)...........................................  86 

2.8.3.11 Balanced Scorecard (BSC).................................................................  87 



2.8.3.12 Gestão Baseada em Valor (VBM).......................................................  88 

2.8.3.13 Gestão de Custos Interorganizacionais..............................................  88 

2.8.3.14 Análise de Cadeia de Valor................................................................  88 

2.8.3.15 Planejamento Tributário.....................................................................  89 

2.8.3.16 Mapa de Gestão de Riscos..................................................................  89 

2.9 Pesquisas utilizadas como referência para este trabalho.....................................  89 

2.9.1 Pesquisa de Guerreiro, Cornachioni e Soutes (2011).......................................  89 

2.9.2 Pesquisa de Teixeira, Gonzaga, Santos e Nossa (2011)...................................  91 

2.9.3 Pesquisa de Oyadomari, Cardoso, Mendonça Neto e Lima (2008).................  92 

2.9.4 Pesquisa de Soutes e Zen (2005)......................................................................  93 

2.9.5 Pesquisa de Frezatti (2006)..............................................................................  95 

2.9.6 Pesquisa de Lunkes, Schnorrenberger, Gasparetto e Vicente (2009)...............  96 

2.9.7 Comentário sobre as pesquisas.........................................................................  97 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.................................................................  100 

3.1 Classificação da pesquisa.........................................................................................  100 

3.2 Delimitação do universo da pesquisa.....................................................................   100 

3.3 Métodos, técnicas e fontes de coleta de dados........................................................  102 

3.4 Questionário utilizado na pesquisa.........................................................................   102 

4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.....................................................................  108 

4.1 Perfil das empresas pesquisadas.............................................................................  109 

4.2 Resultados da pesquisa............................................................................................   111 

4.2.1 Análise das respostas agrupadas por bloco......................................................  111 

4.2.1.1 Resumo das aderências por bloco de questões.....................................  111 

4.2.1.2 Rentabilidade das mais aderentes em confronto com a das 

            menos aderentes....................................................................................  113 

4.2.1.3 Rentabilidade das maiores em confronto com a das menores segundo  

            as vendas brutas....................................................................................  114 

4.2.1.4 Aderência por bloco e faixa de rentabilidade.......................................  116 

4.2.1.5 Fechamento da análise por blocos.......................................................  117 

4.2.2 Análise individual das respostas.......................................................................  119 

4.2.2.1 Bloco II – Modelo de Gestão................................................................  120 

4.2.2.2 Bloco III – Objetivos e Funções da Controladoria...............................  120 

4.2.2.3 Bloco IV – Processo de Gestão.............................................................  122 

4.2.2.4 Bloco V-1 – Artefatos: métodos, critérios e sistemas de custeio..........  123 



10 

 

4.2.2.5 Bloco V-2 – Artefatos: métodos de mensuração, avaliação e medidas 

            de desempenho......................................................................................  126 

4.2.2.6 Bloco V-3 – Artefatos: filosofia e modelos de gestão...........................  128 

4.2.2.7 Fechamento da análise individual das respostas.................................  133 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.........................................................................................   136 

5.1 Aspectos relevantes resultantes da pesquisa.........................................................  136 

5.2 Limitações do trabalho............................................................................................   139 

5.3 Sugestões para novos trabalhos..............................................................................   139 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................   140 

APÊNDICES......................................................................................................................  145 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo empresarial enfrenta, cada vez mais, desafios para realizar os objetivos dos 

acionistas e de todos os stakeholders, em virtude do processo de mudanças que está se 

vivendo, da evolução da tecnologia, velocidade da comunicação e competição no mundo 

globalizado. Nesse contexto, uma gestão empresarial com eficiência e eficácia exige uma 

expertise em gestão para que a administração possa cumprir seu papel de planejar, executar e 

controlar as atividades empresariais e atingir seus objetivos. 

 

1.1 Contextualização 

 

A controladoria tem sido apontada, em pesquisas acadêmicas, como provedora dessas 

informações gerenciais para a alta administração e aos gestores, em suas tomadas de decisão e 

apoio na análise e interpretação econômica do negócio, no cumprimento de seus objetivos 

estratégicos. 

Essa visão moderna da Controladoria teve sua origem na contabilidade tradicional 

desde seus primórdios, na era agrícola, passando pela Contabilidade Gerencial voltada aos 

gestores para tomada de decisão, chegando à Controladoria atual que atende aos objetivos 

estratégicos da organização. 

No estabelecimento dos objetivos da Contabilidade, Iudícibus (2009, p. 3) sugere a 

construção de um arquivo básico de informação contábil, a ser utilizado para prover 

informações para tomada de decisões econômicas aos usuários externos: acionistas, credores e 

governo; e também aos usuários internos: média e alta administração. 

Borinelli (2006, p. 17) questiona se a Controladoria tem somente foco no usuário 

interno da informação ou lhe cabem, igualmente, as funções ligadas à geração de informações 

para os agentes de mercado. 

Almeida et al. (2001, p. 344-346) entendem que a Controladoria é responsável pela 

coordenação e disseminação da Tecnologia de Gestão, desenvolvendo condições para a 

realização da gestão econômica, subsidiando o processo de gestão com informações e gerindo 

os sistemas de informações econômicas de apoio às decisões. 

Padoveze (2010, p. 35-36) acrescenta o processo de geração ou criação de valor 

(geração de lucro para o acionista) pela Controladoria por meio do sistema contábil gerencial. 
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Para Oliveira et al. (2004, p. 29), Controladoria Estratégica exige do Controller a 

posse das informações e sensibilidade para identificar as ameaças e oportunidades que surgem 

no ambiente empresarial.  

Segundo Souza (2001, p. 5-6), em resposta às fortes críticas que surgiram à 

Contabilidade Gerencial por autores, como Kaplan (1984) e Peavey (1990), surgiu uma série 

de práticas e procedimentos inovadores, como exemplo: Custeamento e orçamento baseados 

em atividades; Custeamento por ciclo de vida dos produtos; Custeio meta; Cadeia de valores e 

Indicadores não financeiros. O uso desses artefatos1 mais modernos tem sido analisado em 

pesquisas acadêmicas em comparação com as ferramentas tradicionais da Contabilidade 

Gerencial.  

Souza (2001), em sua Tese de Doutorado, que trata das práticas de Contabilidade 

Gerencial adotadas por subsidiárias brasileiras de empresas multinacionais, constatou nos 

resultados da pesquisa que a Contabilidade Gerencial ainda é preponderantemente tradicional 

no ambiente decisorial dessas empresas. O autor constata a aplicação não expressiva de novas 

práticas de Contabilidade Gerencial. 

A pesquisa de Guerreiro et al. (2011) avaliou se empresas brasileiras que se destacam 

pelo seu porte na economia brasileira utilizam artefatos modernos de Contabilidade Gerencial . 

O resultado da pesquisa demonstrou que as empresas da amostra estudada utilizam artefatos 

modernos de Contabilidade Gerencial; e que a intensidade da utilização varia de artefato para 

artefato e que mesmo os artefatos com menor uso, tais como Just in Time, Kaizen e Target 

Costing, são empregados por mais de 30% das empresas estudadas. 

A pesquisa de Teixeira et al. (2011) buscou identificar se empresas do estado do 

Espírito Santo utilizam artefatos modernos de Contabilidade Gerencial, bem como estudar a 

possível associação entre a utilização de artefatos tradicionais e modernos com o desempenho 

financeiro das empresas da amostra. Os resultados sugerem uma associação não aleatória 

fraca entre desempenho econômico e as ferramentas tradicionais de Contabilidade Gerencial; 

o mesmo não ocorre para as empresas que utilizam ferramentas modernas. 

A pesquisa de Oyadomari et al. (2008) buscou entender, à luz da Teoria Neo-

Institucional, a adoção de artefatos de Contabilidade Gerencial no ambiente empresarial 

                                                 
1
 O termo artefato pode ser entendido, pela definição de Borinelli (2006, p. 185), como “Artefatos, em 
Controladoria, compreendem um conjunto de conceitos, modelos, métodos, sistemas e filosofias utilizados no 

desenvolvimento das atividades e funções de Controladoria”. 
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brasileiro. O resultado indica que os artefatos utilizados com maior frequência são os 

classificados como tradicionais. 

A pesquisa de Soutes e Zen (2005) teve como objetivo identificar em que estágio 

evolutivo se encontra a Contabilidade Gerencial brasileira, através de pesquisa empírica que 

buscou verificar os artefatos utilizados pelas empresas que atuam no Brasil. O estudo indica 

que os três primeiros estágios estão dominados pela Contabilidade Gerencial nessas empresas 

e, o quarto estágio ainda não está dominado. Segundo os autores, os artefatos foram 

segregados nos quatro estágios evolutivos da Contabilidade Gerencial identificados pelo 

Institute of Management Accoutants (IMA), através do documento IMAP 1, conforme segue:  

(1) Determinação dos custos e controle financeiro: Custeio por Absorção, Custeio 

Variável, Controle Financeiro e Operacional, Orçamento Anual; 

(2) Informação para planejamento e controle gerencial: Custo Padrão, Custo Baseado 

em Atividades (ABC), Método de Custeamento RKW, Orçamento de Capital, 

Descentralização; 

(3) Redução de perdas de recursos em processos organizacionais: Gestão Baseada em 

Atividades (ABM), Centros de Responsabilidade, Preço de Transferência, Custo 

Meta; Método de Custeio Kaizen, Custeio do Ciclo de Vida; 

(4) Criação de valor através do uso efetivo dos recursos: Planejamento Estratégico, 

Balanced Scorecard, Método de Avaliação de Desempenho: EVA, MVA. 

A pesquisa de Frezatti (2006) teve como objetivo analisar a possível associação entre 

o nível de aderência conceitual das entidades em relação aos artefatos da Contabilidade 

Gerencial e os diferentes níveis de sucesso na obtenção de retorno para os acionistas. O 

estudo estabelece comparações das entidades em relação às variáveis de perfil da 

Contabilidade Gerencial e variáveis de resultado. Os autores demonstram em tabelas, por 

exemplo, o percentual de aderência dos tipos de custeio ou retorno por faixa de renda, 

conforme percentuais. Os autores concluíram que não há uma associação entre os perfis gerais 

e o retorno, porém indicam que as entidades definem e utilizam um perfil-específico de 

elementos que pode, a curto ou longo prazo, ter relação com seu desempenho.  

A pesquisa de Lunkes et al. (2009) se propôs a identificar as funções da controladoria 

em manuais e obras de referência nos Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Os autores 

concluem que, apesar dos desvios constatados na literatura, as funções mais citadas como 

sendo de controladoria são as de planejamento, com 87%, e de controle, com 83%, e estão 
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bem próximas ao consenso. Segundo os autores, o trabalho evidencia também que a 

controladoria tem incorporado funções mais amplas e sistêmicas. 

O resultado dessas pesquisas tem se mostrado, muitas vezes, contraditório. 

Dependendo das características da empresa e também dos artefatos, pode se encontrar 

coerência ou não. 

Oliveira et al. (2004, p. 13) consideram existir muitas dúvidas sobre as funções e 

atividades da Controladoria e do Controller. Borinelli (2006, p. 21) depois de citar diversos 

autores, como: Farias (1998), Bruyne (1997) e Gleiser (2005), afirma “Em síntese: a teoria 

sobre Controladoria não está consolidada, encontra-se ainda em desenvolvimento [...]”. Em 

sua Tese de Doutorado o autor desenvolveu a Estrutura Conceitual Básica da Controladoria.  

Conforme o que se abordou dos diversos autores, tem que se reconhecer o grau de 

importância do papel da controladoria na gestão do negócio, na busca de seus objetivos 

estratégicos; e também reconhecer as controvérsias e dúvidas entre os autores, assim como as 

contradições dos resultados das pesquisas, e considerar que o arcabouço teórico da 

controladoria ainda não está consolidado. 

 

1.2 O problema da pesquisa 

 

Para Lakatos e Marconi (2005, p. 129), “O problema, assim, consiste em um 

enunciado explicitado de forma clara, compreensível e operacional, cujo melhor modo de 

solução ou é uma pesquisa ou pode ser resolvido por meio de processos científicos.”  

Em virtude desse processo de mudanças que está se vivendo, da evolução da 

tecnologia, velocidade da comunicação e competição no mundo globalizado, a Controladoria 

tem que se instrumentar com as novas técnicas e ferramentas apontadas na literatura para 

exercer seu papel.  

Assim, pode-se emitir a seguinte questão de pesquisa: A Estrutura Conceitual 

praticada hoje pela Controladoria das empresas privadas de controle brasileiro, da cidade de 

São Paulo; no cumprimento de seus objetivos, funções, e considerando também os artefatos 

utilizados, é aderente à Estrutura Conceitual discutida na pesquisa acadêmica? 

Um segundo aspecto do problema de pesquisa que se busca responder é se as 

empresas, com prática aderente à Estrutura Conceitual discutida na pesquisa acadêmica, têm 

desempenho econômico melhor do que as de prática não aderente.  
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1.3 Premissas 

 

Com o intuito de verificar se o desempenho econômico das empresas pesquisadas 

pode explicar a maior ou menor aderência à estrutura conceitual da academia, estabeleceram-

se as seguintes premissas: 

P1. “As empresas mais aderentes à estrutura conceitual têm desempenho 

econômico melhor do que as empresas menos aderentes”.  

Se a Premissa P1 for testada e reconhecida como verdadeira, significa uma resposta 

positiva à questão de pesquisa, uma vez que as empresas mais aderentes à estrutura conceitual 

estariam confirmando um melhor resultado econômico, provavelmente em consequência das 

práticas da estrutura conceitual. 

P2. “As empresas maiores, por terem maior capacidade de investimento em 

recursos tecnológicos e humanos, conseguem melhor desempenho econômico 

do que as empresas menores”. 

No caso de P1 ser reconhecida como verdadeira e P2 também verdadeira, então será 

preciso buscar mais informações para saber se as empresas aderentes não são mais rentáveis 

em função do tamanho e não em função da aderência.  

No caso de P1 ser reconhecida como verdadeira e P2 for testada e reconhecida como 

falsa, significa uma resposta positiva à questão de pesquisa, uma vez que as empresas mais 

aderentes à estrutura conceitual estariam confirmando um melhor resultado econômico, em 

consequência das práticas da estrutura conceitual e não pelo tamanho ou motivo econômico. 

No caso de P1 ser reconhecida como falsa e P2 reconhecida como verdadeira, pode 

explicar um motivo econômico e não das práticas da estrutura conceitual.   

 

1.4 Objetivos 

 

O objetivo principal deste trabalho é verificar se a Controladoria das empresas 

privadas de controle brasileiro, da cidade de São Paulo, está praticando a Estrutura Conceitual 

da Controladoria discutida na pesquisa acadêmica, em seus aspectos procedimentais: 

objetivos, funções e artefatos utilizados. 

O objetivo desse estudo está delimitado em pesquisar a Controladoria de um grupo de 

empresas nacionais. 
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Já os objetivos específicos são: 

1) Identificar os objetivos e funções da Controladoria bem como os artefatos utilizados 

da Estrutura Conceitual da Controladoria discutida na academia; 

2) Investigar a aderência das empresas da pesquisa à Estrutura Conceitual da 

Controladoria discutida na academia; 

3) Verificar se existe associação entre o desempenho econômico das empresas 

pesquisadas e a aderência à Estrutura Conceitual discutida na academia; 

4) Verificar se existe associação entre o tamanho das empresas e o desempenho 

econômico das empresas pesquisadas. 

 

1.5 Justificativa e contribuição da pesquisa 

 

Constata-se na literatura um amplo debate sobre o papel da contabilidade tradicional 

em suprir informações para tomada de decisões e do surgimento da controladoria para 

cumprir esse papel. 

 Segundo Beuren et al. (2008, p. 249), “Com relação à perspectiva III (aspectos 

organizacionais), também ficou evidente que não há consenso sobre quais são as atividades 

típicas da área, mas percebe-se que os autores concordam com a ideia de que a controladoria é 

um serviço ou uma função de informação”.  

 A pesquisa de Lunkes et al. (2009) se propôs a identificar as funções da controladoria 

em manuais e obras de referência nos Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Os resultados 

mostram que ainda existe uma grande controvérsia nas definições das funções da 

controladoria. 

 Oliveira et al. (2004, p. 13) também consideram existir muitas dúvidas sobre as 

funções e atividades da Controladoria e do Controller. O mesmo pode-se ver em Borinelli 

(2006, p. 21) “Em síntese: a teoria sobre Controladoria não está consolidada, encontra-se 

ainda em desenvolvimento [...]”.  

Este trabalho se justifica pela existência de lacuna no entendimento do real papel da 

controladoria frente à literatura existente, e também pode contribuir para suprir essa lacuna e 

contribuir, ainda, com a melhoria da eficiência das empresas no mercado. A tomada de 

decisão, quando não se tem uma área de Controladoria estruturada, acaba sendo muito 
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intuitiva, resultado da experiência e formação de cada gestor, sem um critério técnico 

homogêneo nas decisões. Este trabalho pode contribuir orientando as empresas a estruturar ou 

melhorar a Estrutura da Controladoria, com seus objetivos, funções e artefatos, com base na 

Estrutura Conceitual discutida na academia. A empresa que se estruturar dessa forma terá uma 

estrutura de planejamento, controle e tomada de decisões gerenciais mais eficaz, podendo 

atingir seus objetivos estratégicos com mais facilidade, especialmente no ambiente 

competitivo em que as empresas operam. 

 

1.6 Metodologia 

 

Quanto aos objetivos gerais, esta pesquisa se enquadra como descritiva. Quanto à 

estratégia da pesquisa, este trabalho pode ser classificado como levantamento.  

A pesquisa foi elaborada com base em questionário aplicado direto aos responsáveis 

pelas funções de Controladoria das empresas pesquisadas e também por análise de 

desempenho das empresas pesquisadas, através das informações econômicas da pesquisa da 

Revista Exame “Melhores e Maiores – 2011” que traz informações dos balanços de 1.246 

empresas referentes ao exercício de 2010. 

Do universo da pesquisa da Revista Exame, 1.246 empresas, selecionando-se as 

empresas privadas e de controle brasileiro, restaram 860 empresas. Limitou-se às empresas da 

Cidade de São Paulo, que chegaram a 150 empresas. Eliminados os setores de energia e  

serviços, restaram 108 empresas. 

 

1.7 Estrutura do trabalho 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos numa sequência lógica desde a 

introdução até os resultados do trabalho e considerações finais. 

O capítulo 1 trata da introdução, onde se apresenta a contextualização, questão de 

pesquisa, hipóteses, objetivos, justificativa e contribuição do trabalho. 

O capítulo 2 apresenta o Referencial Teórico, que contempla os principais conceitos e 

discussões sobre a Estrutura Conceitual da Controladoria, obtidos na literatura, abrangendo 

autores nacionais e estrangeiros. Esses conceitos e discussões visavam formar uma base da 

Estrutura Conceitual da Controladoria discutida na pesquisa acadêmica, que pudesse servir de 
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comparação com a Estrutura Conceitual praticada pela Controladoria das empresas 

pesquisadas. O capítulo se inicia com a evolução da Controladoria, passando pela missão, 

objetivos, atividades e funções da Controladoria e sua estrutura organizacional. Em seguida, 

apresenta-se o processo de gestão, a avaliação de desempenho e adentra-se na apresentação 

dos conceitos envolvidos nos artefatos utilizados no questionário aos participantes da 

pesquisa. No final do capítulo, apresenta-se um breve descritivo e os principais resultados de 

outras pesquisas, utilizadas na comparação com os resultados desta pesquisa.   

O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos empregados na pesquisa, 

iniciando-se pelo enquadramento conceitual da pesquisa segundo a literatura, permitindo 

entender os métodos utilizados, passando em seguida pela delimitação do universo da 

pesquisa e por fim se apresentam os métodos, técnicas e fontes de coleta de dados. 

No capítulo 4, apresenta-se o desenvolvimento do trabalho, iniciando-se pelo perfil 

das empresas pesquisadas, apresentando-se, a seguir, os resultados da pesquisa e a análise dos 

resultados. 

O capítulo 5 traz as considerações finais, iniciando-se pelas considerações se os 

objetivos do trabalho e o problema da pesquisa foram atingidos, em seguida, apresentando-se 

os principais resultados da pesquisa e, finalmente, apresentam-se as limitações do trabalho e 

sugestões para novas pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo visa abordar o referencial teórico que abrange a Estrutura Conceitual da 

Controladoria na academia para que se possa utilizar como base de comparação com o que as 

empresas brasileiras estão praticando nesse contexto. Para isso, será considerado o papel da 

Controladoria no cumprimento dos objetivos estratégicos da organização e de como deve ser 

sua estrutura e funções para cumprir o seu papel.  

Borinelli (2006, p. 189-192), na elaboração da Estrutura Conceitual Básica de 

Controladoria nos aspectos organizacionais, define a Controladoria enquanto órgão do sistema 

formal das organizações - Perspectiva 32: “[...] a Controladoria, em termos da perspectiva 3, 

está sendo entendida como uma área, unidade, divisão ou departamento que faz parte do 

sistema formal organizacional de uma entidade.” Para chegar nesse entendimento, o autor 

analisou os conceitos de diversos autores na literatura, entre eles Fernandes (2000); 

Maximiano (2000); e Koontz e O´Donnell (1981), que permitiram enquadrar a Controladoria 

na estrutura organizacional como órgão administrativo, formalmente constituído e dotado de 

missão, objetivos e metas.  

As empresas estão inseridas no ambiente econômico em que devem estabelecer 

estratégias de crescimento e de sobrevivência, considerando seus clientes, competidores e 

outros stakeholders. A Controladoria, por sua vez, está inserida na estrutura das organizações 

como um dos seus departamentos ou unidades. Entretanto, devem ser consideradas as 

condições peculiares da Controladoria na interação com as outras unidades da organização, 

especialmente quando exerce funções de assessoria e controle.   

Segundo Catelli (2001, p. 77): 

A empresa pode ser entendida como um sistema aberto e essencialmente 

dinâmico, ou seja, como um conjunto de elementos interdependentes 

(subsistemas institucional, físico, social, organizacional, de gestão e de 

informações) que interagem na consecução de um fim comum, em 

permanente inter-relação com seu ambiente. 

Na complexidade da interação desses subsistemas, a Controladoria tem um papel 

fundamental no cumprimento de seus objetivos estratégicos por meio da disponibilização de 

                                                 
2
 O autor apresenta três abordagens de estudo e organização da Controladoria na elaboração da Estrutura 
Conceitual Básica de Controladoria: Perspectiva 1: Aspectos Conceituais (o que é); Perspectiva 2: Aspectos 
Procedimentais (como funciona); e Perspectiva 3: Aspectos Organizacionais (como se materializa nas 

organizações). 
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informações para tomada de decisões, da interpretação dessas informações, assim como da 

elaboração do modelo de gestão. 

As funções e responsabilidades da Controladoria são bastante entrelaçadas com as dos 

outros departamentos em uma empresa; às vezes a Controladoria atua com responsabilidade 

funcional de assessoria, planejamento ou recomendação sobre outros departamentos, como 

órgão de staff; outras vezes atua como órgão de linha, com autoridade para decidir e executar 

atividades vinculadas aos objetivos da organização. Anderson et al. (1973) exemplificam o 

registro de uma informação, originada em outro departamento, que deve ser tratada pela 

Controladoria para se transformar em informações gerenciais e tratada também nos aspectos 

do processo de salvaguarda de ativos. O Controller também tem função cruzada na 

divulgação e interpretação de informações, significando que encarregados de unidades serão 

avaliados pelas informações de suas unidades relatadas pelo Controller. 

Neste capítulo, buscar-se-á o papel da Controladoria como uma unidade dentro das 

organizações, interagindo com as outras unidades organizacionais, especialmente quando 

exerce funções de assessoria e controle na elaboração do modelo de gestão e na 

disponibilização de informações para tomada de decisões, atendendo assim aos objetivos 

estratégicos da organização. Esse papel da Controladoria a ser levantado no referencial teórico 

deverá ser comparado com o que as empresas brasileiras estão praticando, objeto desta 

pesquisa. 

 

2.1 Contabilidade Gerencial e Controladoria 

  

A Contabilidade Gerencial está relacionada ao suprimento de informações para 

tomada de decisão por gestores e a Controladoria é responsável pelo processo de gestão 

empresarial, na busca dos objetivos estratégicos. Esse tópico tem o objetivo de entender a 

evolução da Contabilidade Gerencial e sua ligação com a Controladoria.  

“A contabilidade gerencial está intimamente associada com o processo chamado 

controle gerencial, que é o processo de assegurar que os recursos sejam obtidos e aplicados 

efetiva e eficientemente na realização dos objetivos de uma organização.” (ANTHONY, 

1979, p. 273). O autor considera que o processo de controle gerencial pode ser dividido em 

três partes: (1) planejamento, (2) operação e (3) apuração e análise do desempenho.  
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Para Iudícibus (1991, p. 15), a Contabilidade Gerencial está voltada exclusivamente 

para a administração da empresa, suprindo informações para o processo decisório. Na visão 

do autor a Contabilidade Gerencial: 

[...] pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque especial 

conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e 

tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na análise 

financeira e de balanços, etc., colocados numa perspectiva diferente, num 

grau de detalhe mais analítico ou numa forma de seu processo decisório. 

Em seguida o autor complementa: 

De maneira geral, portanto, pode-se afirmar que todo procedimento, técnica, 

informação ou relatório contábil, fe itos “sob medida” para que a 

administração os utilize na tomada de decisões entre alternativas 

conflitantes, ou na avaliação de desempenho, recai na contabilidade 

gerencial. (IUDÍCIBUS, 1991, p. 16). 

Já Horngren et al. (2004, p. 4) assim definem a Contabilidade Gerencial: “[...] é o 

processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, interpretar e comunicar 

informações que auxiliem os gestores a atingir objetivos organizacionais.” Os autores 

subdividem os usuários da informação contábil em três categorias: 

1. Gestores internos que usam a informação para o planejamento e 

controle, a curto prazo, de operações rotineiras.  

2. Gestores internos que usam a informação para tomar decisões não 

rotineiras (por exemplo, investir em equipamentos, determinar o preço 

de produtos e serviços, decidir a que produtos dar relevo ou não) e 

formular as políticas gerais e planos de longo prazo. 

3. Usuários externos, tais como investidores e autoridades governamentais, 

que usam a informação para tomar decisões a respeito da empresa. 

Beuren (2002, p. 17) reporta a evolução da Contabilidade desde a era agrícola, quando 

os fazendeiros verificavam os lucros ou prejuízos de cada safra utilizando sistemas contábeis 

rudimentares. Da mesma forma, na era industrial apuravam-se os lucros com os mesmos 

sistemas, um pouco mais sofisticados. Atualmente, além do lucro ou prejuízo, a Contabilidade 

precisa gerar uma gama bem maior de informações, que permitam aos gestores tomar as 

decisões corretas. Com essa evolução apresentada, percebe-se como a contabilidade 

tradicional evoluiu dos primórdios, até a Contabilidade Gerencial, voltada para os gestores 

tomarem decisões. 

Beuren (2002, p. 20) apresenta também a origem da Controladoria, no início do século 

XX nas grandes corporações norte-americanas, em consequência do grande número de fusões 

que ocorreram no final do século XIX, de empresas que surgiram após a Revolução Industrial. 
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A autora destaca os principais fatores que levaram ao surgimento da Controladoria: a 

verticalização, a diversificação e a expansão geográfica. Esses fatores exigiram, dos acionistas 

e gestores, uma necessidade de maior controle centralizado, surgindo como consequência a 

figura do Controller na administração central e nas diversas divisões das organizações. 

Segundo Almeida et al. (2001, p. 343), as críticas da ineficiência da Contabilidade 

tradicional em suprir os gestores com informações gerenciais nas atividades empresariais 

reacenderam-se com a obra de Johnson & Kaplan: Relevance Lost, na segunda metade dos 

anos 80, onde argumentavam que os sistemas contábeis eram inadequados.  

Com relação à obra de Johnson e Kapllan (1987) que criticava os sistemas de 

Contabilidade Gerencial, Borinelli et al. (2005, p. 14), no artigo Relevance Lost (RL): uma 

releitura, consideram que a obra causou impactos na Contabilidade Gerencial “[...] no que diz 

respeito à Contabilidade Gerencial no dia a dia das organizações, o que se pode notar, 

conforme os achados das pesquisas citadas, é que as organizações têm estado atentas às 

questões levantadas pelo RL.” Consideram também, sobre o argumento de Johnson e Kaplan 

de ter havido pouca participação acadêmica e profissional, que isso foi combatido e, talvez, 

superado. Os autores acrescentam “Todavia ainda há de se buscar uma integração entre esses 

dois tipos de participação de modo que a contabilidade gerencial tenha um ganho efetivo, 

tanto em termos acadêmicos, como em termos de viabilidade prática.” 

Para Almeida et al. (2001, p. 343), atingir objetivos futuros exige gestão com foco na 

continuidade da organização, e a contabilidade tradicional, extrapolando dados do passado, 

não se presta para esse objetivo. Atingir objetivos futuros requer tomar decisões no presente, 

embasadas na simulação de eventos futuros. Por esse motivo, os autores identificam a 

Controladoria, para cumprir esse papel, como evolução natural da Contabilidade. 

Megliorini et al. (2011, p. 10) apresentam a evolução da contabilidade, que se inicia 

com a demanda das pessoas por informações a respeito de seus negócios, ganha impulso na 

Revolução Industrial e com o surgimento da sociedade por ações passa a fornecer relatórios 

com informações financeiras para acionistas, investidores e credores. Os autores destacam a 

mudança de foco, que passou do cálculo da lucratividade da empresa para a medição da 

eficiência do processo produtivo, tendo como consequência a lucratividade no longo prazo e 

atendendo às necessidades de informações de proprietários e gerentes. Dessa forma, a 

contabilidade passa a atender às necessidades de informações para usuários internos e para 

usuários externos. 
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Para Frezatti et al. (2009, p. 27), a Controladoria é responsável por disseminar 

conhecimento, modelar e implantar sistemas de informações, através da Contabilidade 

Gerencial e Financeira. Os autores assim definem a Controladoria: “é o órgão da empresa cuja 

missão é zelar pela eficácia do seu processo de gestão e prover informações de natureza 

econômico-financeira para todos os stakeholders – investidores, gestores, clientes, 

fornecedores, comunidade, governo e funcionários [...]”. Segundo os autores, a Controladoria 

deve disponibilizar aos gestores informações operacionais, econômicas, financeiras e 

patrimoniais para que possam atingir seus objetivos. Assim sendo, a Controladoria é 

responsável pelo processo de controle gerencial, desde o Planejamento Estratégico e 

operacional até o controle orçamentário. Frezatti et al. (2009, p. 13) esclarecem a interligação 

dos conceitos de controle gerencial, contabilidade gerencial e a Controladoria, pois esses 

conceitos e funções muitas vezes se confundem. Os autores partem da definição de Anthony e 

Govindarajan (2008) sobre o controle gerencial ser um conjunto de atividades que asseguram 

que os planos gerenciais sejam atingidos; e esclarecem que a contabilidade gerencial, através 

do sistema de controle gerencial, proporciona os recursos para que o controle gerencial seja 

exercido. Para completar a interligação, a Controladoria é a estrutura responsável pelas 

contabilidades gerencial e financeira.  

 Complementando as definições anteriores, no sentido da Contabilidade Gerencial ser 

uma evolução da Contabilidade Tradicional e do surgimento da Controladoria, com visão no 

futuro, para cumprir esse papel, Padoveze (2010, p. 36) acrescenta a criação de valor para o 

acionista. “A Controladoria, por meio do sistema contábil gerencial, que incorpora os 

conceitos de lucro econômico, dá as condições à empresa de avaliar todo o processo de 

geração ou criação de valor (geração de lucro para os acionistas).” 

Essa também é a concepção de Oliveira (2009, p. 18), que, depois de analisar a 

evolução da Contabilidade Gerencial, observou: “[...] a controladoria contém as funções da 

contabilidade gerencial, o que significa mais do que a administração de um sistema contábil 

financeiro, mas, no mínimo, a responsabilidade de apoiar as atividades operacionais na tarefa 

de gerar valor.”  

Já Guerreiro (2006, p. 151), pela constatação das pesquisas empíricas, questiona o fato 

da Contabilidade Gerencial praticada nas empresas não incorporarem necessariamente os 

melhores conceitos e técnicas da academia. “Existe um gap na contabilidade gerencial, ou 

seja, o hiato existente entre teoria e prática.” Na visão do autor, a não utilização de algumas 

técnicas desenvolvidas na academia é consequência do ser humano não ser apenas racional, 
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mas também emocional e social, conforme os fundamentos da teoria institucional. O autor 

explica ainda a Contabilidade Gerencial sob os dois enfoques, teoria convencional e teoria 

institucional; justificando o motivo das pesquisas empíricas demonstrarem que as empresas 

não utilizam novos modelos voltados para decisão racional, como o Custeio Baseado em 

Atividades, Balanced Scorecard, Teoria das Restrições, Gestão Econômica, entre outros.  

Sob o enfoque da teoria convencional, a contabilidade gerencial é um 

instrumento de geração de informações eficazes para a tomada de decisões 

racionais para a maximização do lucro empresarial. [...] Sob o enfoque 

institucional é analisado o grau em que a contabilidade gerencial induz a 

formação de crenças e expectativas, proporciona coerência social e permite 

aos indivíduos e grupos dentro da organização dar significado às suas 

atividades do dia a dia. (GUERREIRO, 2006, p. 149-150). 

Tendo em vista as discussões até aqui realizadas, a contabilidade tradicional evoluiu 

para a Contabilidade Gerencial, que está voltada exclusivamente para a administração da 

empresa, no suprimento de informações para tomada de decisões; esse suprimento de 

informações está intimamente associado ao Processo de Controle Gerencial. A Controladoria, 

por sua vez, contém as funções da Contabilidade Gerencial e extrapola essas funções.  

A Controladoria é responsável pelo processo de gestão empresarial na busca dos 

objetivos estratégicos da organização, e, para isso: (1) é responsável pela Contabilidade 

Gerencial, na alimentação do processo de Controle Gerencial, que envolve Planejamento, 

Operação, Apuração e Análise de Desempenho; (2) é responsável pela Contabilidade 

Financeira e Fiscal, atendendo também aos objetivos externos da organização; (3) tem foco na 

continuidade da organização, buscando atingir objetivos futuros, a lucratividade no longo 

prazo e geração de valor. Dessa forma, atende às demandas por informações econômico-

financeiras de todos os stakeholders desde o Planejamento Estratégico até o controle 

orçamentário, cumprindo, então, seu papel na busca da eficácia da gestão econômica da 

empresa. 

 

2.2 Conceitos de Controladoria 

 

Segundo Almeida et al. (2001, p. 344), da evolução natural da Contabilidade surge a 

Controladoria, tratada pelos autores como tendo campo de atuação nas organizações 

econômicas, caracterizadas como sistemas abertos inseridos e interagindo com outros num 

dado ambiente. 
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Nesse contexto, pretende-se explorar na literatura o papel da Controladoria no 

cumprimento dos objetivos estratégicos da organização. 

No estabelecimento dos objetivos da Contabilidade, Iudícibus (2009, p. 3) sugere “[...] 

a construção de um ‘arquivo básico de informação contábil’, que possa ser utilizado, de forma 

flexível, por vários usuários, [...]”. O autor detalha os vários tipos de usuários, para os quais a 

Contabilidade deve prover informações para tomada de decisões econômicas – usuários 

externos: acionistas, credores e governo, e os internos: média e alta administração.  

O “arquivo básico de informação contábil”, a que se refere Iudícibus (2009), é a 

principal fonte que a Controladoria utiliza em sua área de atuação, na busca da eficiência e 

eficácia empresarial. Da mesma forma, os usuários internos são foco da Contabilidade 

Gerencial, que é um dos objetos de estudo da Controladoria.  

Borinelli (2006, p. 17), depois de analisar alguns autores na literatura, em que alguns 

mencionam os aspectos externos da Controladoria e outros os aspectos internos e ainda outros 

mencionando os dois aspectos, manifesta uma inquietação: “[...] Tem a Controladoria de fato, 

somente foco no usuário interno da informação? Desempenha somente as atribuições de 

Contabilidade Gerencial? Ou lhe cabem, igualmente, as funções ligadas à geração de 

informações para os agentes de mercado?”  

Para Oliveira (2009, p. 16), a Controladoria deve “[...] colaborar na formação das 

estratégias, organizar, analisar e apresentar dados coletados, elaborar informações relevantes à 

administração e gerar modelos decisórios coerentes e consistentes com a missão e visão da 

empresa.” 

Almeida et al. (2001, p.344) conceituam Controladoria: 

A Controladoria não pode ser vista como um método, voltado ao como fazer. 

Para uma correta compreensão do todo, devemos cindi-la em dois vértices: o 

primeiro como ramo do conhecimento responsável pelo estabelecimento de 

toda base conceitual, e o segundo como órgão administrativo respondendo 

pela disseminação de conhecimento, modelagem e implantação de sistemas 

de informações.  

No primeiro vértice, segundo os autores, a Controladoria, como ramo do 

conhecimento, é responsável pelo estudo dos assuntos: Modelo de Gestão; Processo de 

Gestão; Modelo Organizacional; Modelo de Decisão; Modelo de Mensuração; Modelo de 

Identificação e Acumulação; Modelo de Informação. Os autores chamam de “Tecnologia de 

Gestão” a definição do Modelo de Gestão Econômica e o desenvolvimento e construção dos 

Sistemas de Informações, possibilitados pela Controladoria como ramo do conhecimento. 
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No segundo vértice, como unidade administrativa, a Controladoria é responsável pela 

coordenação e disseminação dessa Tecnologia de Gestão, através da execução das seguintes 

atividades: desenvolvimento de condições para a realização da gestão econômica; subsídio ao 

processo de gestão com informações em todas as suas fases; gestão dos sistemas de 

informações econômicas de apoio às decisões; apoio à consolidação, avaliação e 

harmonização dos planos das áreas. 

Mosimann e Fisch (1999, p. 99), considerando o ramo do conhecimento, conceituam a 

Controladoria como “[...] o conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos das 

ciências da Administração, Economia, Psicologia, Estatística e, principalmente, da 

Contabilidade, que se ocupa da gestão econômica das empresas, com a finalidade de orientá-

las para a eficácia.” 

Já Peleias (2002, p. 13), considerando o outro vértice, unidade administrativa, define a 

Controladoria como “[...] uma área da organização à qual é delegada autoridade para tomar 

decisões sobre eventos, transações e atividades que possibilitem o adequado suporte ao 

processo de gestão. [...]” 

Oliveira et al. (2004, p. 13), após considerarem a existência de muitas dúvidas sobre as 

funções e atividades da Controladoria e do Controller, entendem a Controladoria como: 

[...] o departamento responsável pelo projeto, elaboração, implementação e 

manutenção do sistema integrado de informações operacionais, financeiras e 

contábeis de determinada entidade, com ou sem finalidades lucrativas, sendo 

considerada por muitos autores como o atual estágio evolutivo da 

Contabilidade. 

Os autores consideram ainda, dentro dos modernos conceitos de administração e 

gerência, que uma eficiente e eficaz Controladoria deve estar capacitada a: 

 organizar e reportar dados e informações relevantes para os tomadores 

de decisões; 

 manter permanente monitoramento sobre os controles das diversas 

atividades e do desempenho de outros departamentos; 

 exercer uma força ou influência capaz de influir nas decisões dos 

gestores da entidade. (OLIVEIRA et al., 2004, p. 13). 

Borinelli, (2006, p. 10) argumenta ainda que a Controladoria é uma área de pesquisa 

que ainda tem muito espaço para estudos sobre sua realidade prática à luz de uma teoria, da 

mesma forma que Oliveira et al. (2004) consideram a existência de muitas dúvidas sobre as 

funções e atividades da Controladoria e do Controller.  
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Considerando a falta de consenso sobre os textos de Controladoria, Borinelli (2006) 

desenvolveu sua Tese de Doutorado, a Estrutura Conceitual Básica da Controladoria (ECBC). 

O autor expandiu o conceito dos dois vértices apresentados por Almeida et al. (2001), 

apresentando a ECBC em três perspectivas: a Perspectiva 1 diz respeito ao estudo da área de 

conhecimento denominada Controladoria; a Perspectiva 2 aborda os aspectos procedimentais, 

atividades, funções e artefatos “como funciona” a Controladoria e a Perspectiva 3 demonstra 

os aspectos organizacionais, como a Controladoria se materializa nas organizações.  

Quanto à inquietação de Borinelli (2006), sobre a Controladoria ter foco somente no 

usuário interno da informação e desempenhar somente as atribuições de Contabilidade 

Gerencial ou se ela exerce também as funções ligadas à geração de informações para os 

agentes de mercado, assumiu-se neste trabalho a posição de Iudícibus (2009).  Segundo esse 

autor, a Controladoria tem foco nos dois tipos de usuários; internos: média e alta 

administração; e usuários externos: acionistas, credores e governo.  A Controladoria não 

poderia deixar de exercer a função de informações externas, considerando sua ampla base de 

dados contábeis; conhecimento técnico de sua equipe abrangendo planejamento e controle 

assim como elaboração dos modelos de gestão e mensuração; e também de sua participação 

na elaboração dos sistemas de informações gerenciais. 

Conforme se pode observar nos diversos autores acima, a Controladoria participa da 

estratégia, elabora informações relevantes para a administração, é responsável pelos modelos 

e processo de gestão, assim como pelos modelos decisórios e de informações, assessorando e 

apoiando os gestores na busca da eficácia no cumprimento dos objetivos estratégicos do 

negócio. Há que se ressaltar os termos assessorando e apoiando os gestores na busca da 

eficácia no cumprimento dos objetivos estratégicos do negócio, pois quem deve buscar a 

eficácia são os gestores, cabendo à Controladoria assessoria e apoio. Concorda-se com 

Mosimann e Fisch (1999), quando afirmam que a Controladoria se ocupa da gestão 

econômica das empresas com a finalidade de orientá-las para a eficácia. Concorda-se também 

com Peleias (2002), em sua definição de Controladoria, quando aborda a autoridade delegada 

à Controladoria para tomar decisões sobre eventos, transações e atividades que possibilitem o 

adequado suporte ao processo de gestão. Deve-se ressaltar, entretanto, que a finalidade das 

decisões é dar suporte ao processo de gestão.  

Há que se reconhecer o grau de importância do papel da Controladoria na gestão do 

negócio, na busca de seus objetivos estratégicos, mas também levar em conta que o arcabouço 

teórico da Controladoria ainda não está consolidado. 
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2.3 Missão, objetivos da Controladoria e modelo de gestão 

 

O papel da Controladoria é apoiar e orientar os gestores na busca da eficácia pela 

organização. Para tanto, há que se discutir a missão da Controladoria, seu objetivo, sua 

política de atuação e modelo de gestão. 

 

2.3.1 Missão 

 

Mosimann e Fisch, (1999, p. 89) assim descrevem a missão da Controladoria: 

A controladoria, assim como todas as áreas de responsabilidade de uma 

empresa, deve esforçar-se para garantir o cumprimento da missão e a 

continuidade da organização. Seu papel fundamental nesse sentido consiste 

em coordenar os esforços para conseguir um resultado sinérgico, isto é, 

superior à soma dos resultados de cada área.  

Almeida et al. (2001, p. 346) argumentam que a Controladoria, sob a égide do Modelo 

GECON3, por ser a única área com uma visão ampla e possuidora de instrumentos adequados 

à promoção da otimização do todo, tem a missão de “Assegurar a Otimização do Resultado 

Econômico da Organização”. Segundo os autores, para o cumprimento da missão, devem-se 

estabelecer objetivos claros e viáveis, bem como uma filosofia de atuação para a 

Controladoria.  

Segundo Peleias (2002, p. 16), a missão da Controladoria é “Assegurar a otimização 

do resultado econômico da organização.” 

“Controladoria é a unidade administrativa dentro da empresa que, por meio da Ciência 

Contábil e do Sistema de Informação de Controladoria, é responsável pela coordenação da 

gestão econômica do sistema empresa.” (PADOVEZE, 2012, p. 33). 

Oliveira (2009, p. 29) também conceitua a missão da Controladora: 

[...] entende-se que a razão de ser da controladoria é promover a eficácia 

organizacional com o uso da informação econômica sobre o valor 

adicionado pelas várias escolhas realizadas por seus gestores. O propósito da 

controladoria é otimizar o resultado da entidade e dar suporte à tomada de 

decisão, de modo a assegurar que esta atinja seus objetivos, cumprindo assim 

sua missão. 

                                                 
3
 GECON é uma linha de pesquisa do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, que começou a ser concebida no final dos anos 

70 pelo Professor Armando Catelli. 
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Oliveira et al. (2004, p. 18-19), após definirem o papel da Controladoria considerando 

o fornecimento de mensurações de alternativas econômicas e assessoria, para facilitar o 

processo decisório, estabelecem o papel do Controller no processo de planejamento e 

controle, incluindo o Planejamento Estratégico em que consideram que: “No planejamento 

estratégico, cabe ao Controller assessorar o principal executivo e os demais gestores na 

definição estratégica, fornecendo informações rápidas e confiáveis sobre a empresa.”  

Levando-se em conta a posição dos autores acima, podem ser destacados os pontos 

principais da missão da Controladoria, como: coordenar a gestão econômica do sistema 

empresa, dar suporte à tomada de decisão e atuar em conjunto com as outras áreas, 

assegurando a otimização do resultado econômico da organização e promovendo a eficácia 

organizacional. Cabe ao Controller, também, desenvolver modelo no processo de 

planejamento e controle, incluindo assessoria no Planejamento Estratégico. 

 

2.3.2 Objetivo da Controladoria e política de atuação 

 

Como visto no tópico anterior, para o cumprimento da missão da Controladoria devem 

ser estabelecidos objetivos claros e viáveis, bem como uma filosofia de sua atuação. 

Tendo em vista a missão estabelecida, Almeida et al. (2001, p. 347) apresentam os 

objetivos da Controladoria, como: promoção da eficácia organizacional; viabilização da 

gestão econômica; promoção da integração das áreas de responsabilidade. Os autores 

consideram ainda que o alcance desses objetivos se dá com o apoio de uma filosofia de 

atuação que busque: 

 coordenação de esforços visando à sinergia das ações;  

 participação ativa do processo de planejamento; 

 interação e apoio das áreas operacionais; 

 indução às melhores decisões para a empresa como um todo; 

 credibilidade, persuasão e motivação. (ALMEIDA et al., 2001, p. 347). 

Peleias (2002, p. 16-17) ressalta a importância da Controladoria como unidade 

organizacional orientada para o efetivo suporte ao processo de gestão e propõe seus objetivos 

de atuação: 

 subsídio, de forma ampla e incondicional,  ao processo de gestão, 

propiciando aos diversos gestores as condições necessárias ao 



31 

 

planejamento, acompanhamento e controle dos resultados dos negócios, 

de forma detalhada e global; 

 contribuição para que os gestores ajam no sentido de otimizar os 

recursos, sempre lembrando que essas pessoas devem “vestir a camisa” 

de gestores da organização e, por baixo dela a camisa de especialistas em 

suas áreas de responsabilidade. Os gestores passam a atuar da maneira 

aqui preconizada, tendo em vista propiciar à empresa a melhor 

contribuição em suas áreas de atuação, considerando os efeitos das 

decisões de áreas anteriores e posteriores às suas dentro do sistema 

empresa, na medida em que compreendam que o resultado ótimo da 

organização depende do perfeito conhecimento da atividade empresarial 

e suas inter-relações; 

 certificação de que os sistemas de informação para apoio ao processo de 

gestão gerem informações adequadas aos modelos decisórios dos 

principais usuários na organização. Esse objetivo é atingido à medida 

que se identificam de forma clara e estruturada as necessidades 

informativas dos principais usuários e se delineiam seus modelos 

decisórios, permitindo introduzir nos sistemas de informação as regras 

sobre como deveriam ser as decisões, como também o registro dos 

impactos causados pelas decisões realizadas; 

 certificação da padronização, homogeneização de instrumentos 

(políticas, normas, procedimentos e ações) e informações (sobre 

desempenhos e resultados planejados e realizados) em todos os níveis de 

gestão da organização; 

 desenvolvimento de relações com os agentes de mercado que interagem 

com a empresa, no sentido de identificar e atender às demandas por esses 

impostas à organização.  

Oliveira (2009, p. 31) sugere algumas premissas que a Controladoria deve assumir em 

relação à organização e ao ambiente onde atua:  

 Uma organização qualquer efetua trocas com o ambiente, tem influência 

sobre ele e é por ele influenciada.  

 Uma organização busca eficácia. Ser eficaz, no contexto da organização, 

corresponde a cumprir o papel para o qual se destina.  

 O resultado econômico é o melhor indicador da eficácia de uma 

organização. 

 O resultado econômico de uma organização é formado pelo resultado de 

suas partes (áreas, atividades, produtos etc.). Maximizar o resultado de 

uma área em particular não implica necessariamente maximizar o 

resultado da empresa. Deve-se, então, buscar “otimizar” os resultados 

das áreas e da empresa. 

 Como o resultado econômico é o melhor indicador da eficácia, as 

decisões devem se basear no resultado econômico, que deve ser 

corretamente mensurado. 

 A promoção de melhores índices de eficácia exige a existência de um 

processo de gestão com as fases de planejamento, execução e controle 

formalmente estruturadas. 
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 As análises e avaliações de resultados e desempenhos realizam-se com 

base em comparação entre os resultados econômicos planejados e 

realizados. 

 Os gestores das diferentes áreas organizacionais devem ter autoridade 

com responsabilidade compatível. As áreas organizacionais não devem 

se responsabilizar por ineficiências/eficiências alheias. 

O autor apresenta também as políticas de atuação da Controladoria: 

 Coordenação de esforços visando à sinergia das ações.  

 Participação ativa do processo de planejamento. 

 Interação com as áreas operacionais (não-policialesca) e apoio a elas.  

 Indução às melhores decisões para a empresa como um todo.  

 Credibilidade e motivação. (OLIVEIRA, 2009, p. 31). 

As premissas que a Controladoria assume em relação à organização e ao ambiente, 

mais as suas políticas de atuação, completam o objetivo e política para que ela cumpra a sua 

missão na busca da eficácia pela organização.  

Borinelli (2006, p. 209), depois de analisar os objetivos e missão da Controladoria por 

um grande número de autores na literatura, estabelece os objetivos da Controladoria, seus 

propósitos para cumprir sua missão: 

 subsidiar o processo de gestão em todas as suas fases;  

 garantir informações adequadas ao processo decisório;  

 monitorar os efeitos das decisões tomadas pelos gestores;  

 colaborar com os gestores em seus esforços de busca da eficácia da sua 

área; 

 administrar as sinergias existentes entre as áreas;  

 zelar pelo bom desempenho da organização; 

 viabilizar a gestão econômica; 

 criar condições para se exercer o controle; 

 contribuir para o contínuo aperfeiçoamento de processos internos; e 

 desenvolver relações com os stakeholders que interagem com a empresa, 

a fim de identificar e atender às demandas por eles impostas à 

organização. 

Tendo-se em vista as definições apresentadas, entende-se que os objetivos da 

Controladoria devem abranger: (1) subsidiar o processo de gestão, garantir informações 

adequadas ao processo decisório, de forma a promover a eficácia organizacional através da 

viabilização da gestão econômica pelos gestores, monitorando os efeitos das decisões tomadas 

por eles; (2) participar ativamente do processo de planejamento, criando condições 
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necessárias ao planejamento, acompanhamento e controle dos resultados dos negócios; (3) 

certificar que os sistemas de informação para apoio ao processo de gestão gerem informações 

adequadas aos modelos decisórios dos principais usuários na organização; (4) contribuir para 

o contínuo aperfeiçoamento de processos internos, padronizando e homogeneizando os 

instrumentos: políticas, normas, procedimentos e ações; (5) desenvolver relações com os 

agentes de mercado, stakeholders que interagem com a empresa, incluindo-se as necessidades 

de informações que serão atendidas pela Contabilidade Financeira e Tributária. 

Dos cinco objetivos enumerados acima, os três primeiros se referem a atividades de 

controle gerencial, típicas de função de assessoria, atividades-meio; o quarto objetivo, voltado 

ao controle interno, também é típica função de assessoria, atividade-meio; já o quinto objetivo 

pode ser subdividido em dois grupos: (a) algumas atividades típicas de assessoria, como 

elaboração de relatórios contábeis, fiscais e gerenciais, típico serviço de prover informações; 

(b) algumas atividades típicas de linha, como relações com investidores, que também podem 

ser consideradas uma função da tesouraria; ou ainda atividades, como gerar guias para 

pagamento de impostos, que são acessórias à atividade principal da Contabilidade Tributária. 

 

2.3.3 Modelo de gestão 

 

[...] O Modelo de Gestão é caracterizado como um subsistema do Sistema 

Institucional, correspondendo a um conjunto de princípios a serem 

observados que assegurem: 

 A redução do risco do empreendimento no cumprimento da missão e a 

garantia de que a empresa estará sempre buscando o melhor em todos 

os sentidos; 

 O estabelecimento de uma estrutura de operação adequada que 

possibilite o suporte requerido às suas atividades; 

 A orientação geral dos esforços através de um estilo e “filosofia” de 

trabalho que criem atitudes construtivas; 

 A adoção de um clima motivador e o engajamento de todos, 

principalmente dos gestores, em torno dos objetivos da empresa e das 

suas atividades; 

 A aferição se a empresa está cumprindo a missão ou não, se foi feito o 

que deveria ter sido feito em termos de produtos, recursos e esforços, 

e se, o que não foi, está sendo corrigido ou aperfeiçoado; 

 O conhecimento do comportamento das variáveis relativas aos 

ambientes externo e interno e suas tendências, do resultado da 

avaliação de planos alternativos de ação e das transações/eventos 

ocorridos em cada período e de onde e no que as coisas não correram 

satisfatoriamente. (GUERREIRO, 1989, p. 230-231). 
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Peleias (2002, p. 17-19) descreve o modelo de gestão como parte de alguns modelos 

integrados, que formam a concepção holística do modelo de gestão econômica concebido por 

Armando Catelli, com apoio de Reinaldo Guerreiro. 

a. modelo de gestão: é um conjunto de princípios que define a forma de 

gestão da empresa. [...]; 

b. modelo de decisão: é a estruturação formal do processo decisório, 

considerando o processo de gestão, os eventos, transações e atividades 

realizados numa empresa (nos níveis planejado e realizado) [...]; 

c. modelo de mensuração: é o modelo relativo ao processo de 

mensuração física, monetária e de acumulação de resultados dos 

eventos, transações e atividades sobre os quais os gestores tomam suas 

decisões [...]; 

d. modelo de informação: considera a geração, acumulação e utilização 

de informações gerenciais (aquelas que suportam o processo 

decisório) [...]. (PELEIAS, 2002, p. 19). 

Já Pereira (2001, p. 258) acrescenta ao modelo de decisão a otimização do resultado 

econômico; a universalidade, o modelo deve ser único para todos os gestores da empresa, e o 

custo de oportunidade.  

Padoveze (2012, p. 26) assim define o modelo de gestão: “Modelo de gestão é o 

produto do Subsistema Institucional e pode ser definido como o conjunto de normas e 

princípios que devem orientar os gestores na escolha das melhores alternativas para levar a 

empresa a cumprir sua missão com eficácia”. O autor estabelece também alguns aspectos a 

considerar na estruturação do modelo de gestão, tais como o processo de gestão: 

planejamento, execução, controle; a avaliação de desempenho das áreas e dos gestores; o 

processo decisório, centralizado ou descentralizado; e o comportamento dos gestores, 

motivação. 

Parisi (2001, p. 273-277) apresenta o Modelo de Gestão do GECON (Gestão 

Econômica) a partir de algumas críticas às características do Modelo de Gestão Tradicional, 

como, por exemplo: processo decisório centralizado, delegação informal de poder, postura 

burocrática e estilo individualista. O autor apresenta o Modelo de Gestão do GECON como 

uma solução para a necessidade de maior velocidade na tomada de decisão e de um processo 

decisório descentralizado, exigidos pelo ambiente de mercado competitivo em que vivemos.  

Modelo de Gestão proposto pelo GECON: 

 Processo decisório descentralizado.  

 Funções e responsabilidades decorrentes da missão (da empresa e da 

área específica do gestor). 
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 Autoridade compatível com as funções e responsabilidades. 

 Estilo participativo (busca a integração).  

 Postura empreendedora (faz acontecer).  

 Papel de “dono” do empreendimento sob sua responsabilidade. 

 Processo de gestão que abrange: planejamento estratégico, 

planejamento operacional, execução e controle; orientado à 

otimização do resultado econômico.  

 Avaliação de desempenho baseada no resultado econômico. (PARISI, 

2001, p. 276-277). 

Para Oliveira (2009, p. 32): 

O modelo de gestão é uma abstração. Corresponde a um conjunto de idéias 

sobre como assegurar o sucesso da área, atividade, empresa. Refere-se às 

crenças e aos valores da empresa no tocante a como esta deveria ser 

administrada, no fundo trata-se de um modelo de controle. Nesse modelo, as 

crenças sobre a existência ou não de planejamento estratégico, de delegação 

de autoridade, da avaliação de desempenho por resultados, da busca pela 

eficácia etc. 

Segundo o autor, o modelo de gestão tem impactos em todos os demais subsistemas 

empresariais e deve apresentar as seguintes características: 

 Os gestores deveriam ser avaliados por resultados.  

 Esse modelo deveria contemplar a existência de um processo formal de 

planejamento, execução e controle.  

 Contemplar a delegação de autoridade. 

 Os gestores deveriam se preocupar em otimizar o resultado da 

organização como um todo e o da sua área em particular.  

 Antes de mais nada, os gestores são homens de confiança da empresa. 

 Autoridade com responsabilidade compatível: o gestor é livre para 

decidir e é cobrado pelo resultado de suas decisões.  

 O modelo de gestão deveria contemplar o estilo participativo. 

 No entanto, em sua área de responsabilidade, o gestor tem autonomia de 

decisão, ele é quem determina metas e valores para os diferentes 

indicadores operacionais que considere necessários. 

 O modelo deveria contemplar preocupação com a obtenção de eficiência 

e eficácia. 

 Deveria buscar o incentivo de posturas empreendedoras: o gestor 

planeja, executa e controla com a intenção de “fazer as coisas 

acontecerem”. 

 O gestor deve administrar a organização de forma descentralizada.  

 A missão da área decorre da missão da organização e determina as 

atividades desempenhadas e a estrutura montada. (OLIVEIRA, 2009, p. 

33). 
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O modelo de gestão deve, portanto, ser desenvolvido pela Controladoria visando 

assegurar o sucesso da organização e de suas áreas, considerando as crenças e valores da 

organização e avaliando os gestores por resultados. Também o modelo deve contemplar a 

existência de um planejamento formal, abrangendo planejamento, execução e controle.  

 

2.4 Atividades e funções da Controladoria  

 

Roehl-Anderson e Bragg (2004, p. 12-14) apontam como a principal função do 

Controller a elaboração e manutenção de um plano integrado para as operações. Os autores 

apresentam como funções do Controller as funções de planejamento; controle; fornecer 

informações; função contábil e funções adicionais do Controller para empresas menores, 

como, por exemplo, conduzir ofertas públicas ou tratar com credores.    

Para Anthony e Govindarajan (2008, p. 7), as atividades do controle gerencial 

abrangem: 

 Planejamento sobre o que a organização deve realizar;  

 Coordenação das atividades das várias partes da organização;  

 Comunicação das informações; 

 Avaliação das informações; 

 Decisão, se houver, sobre qual ação deve ser executada;  

 Influência sobre pessoas, visando a alteração de seu comportamento.  

Kanitz (1976, p. 6-8) considera que a função básica do controlador consiste em 

gerenciar os sistemas: 

 Informação – Compreende os sistemas contábeis e financeiros da empresa; 

 Motivação – Trata-se dos efeitos positivos ou negativos causados pelos sistemas de 

controle, no comportamento dos usuários dos sistemas.  

 Coordenação – O Controller, por centralizar as informações, tem conhecimento de 

problemas que estão ocorrendo em um departamento, que pode afetar outros 

departamentos ou a execução do planejamento. Com isso, ele pode alertar a direção da 

empresa para tomar medidas corretivas. 

 Avaliação – Trata-se de interpretar fatos e avaliar resultados, para sugerir medidas 

corretivas, caso os resultados não sejam satisfatórios. 
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 Planejamento – O Controller tem a função de coordenar as etapas do planejamento, 

avaliando e verificando se os planos são consistentes e viáveis, para servir de base para 

avaliação de desempenho quando se realizar. 

 Acompanhamento – O Controller deve acompanhar a evolução dos planos traçados, com 

informação e análise, para tomada de decisões corretivas e mudar o plano se necessário. 

Segundo o autor, o controlador presta serviço de assessoria na tarefa de controlar, ele 

mesmo não controla, mas sugere à presidência as medidas corretivas indicadas para melhorar 

o desempenho da empresa. 

Padoveze (2012, p. 98) define a Controladoria Estratégica como:  

[...] a atividade de Controladoria que, por meio do Sistema de Informação 

Contábil, abastece os responsáveis pelo Planejamento Estratégico da 

companhia com informações tanto financeiras como não financeiras, para 

apoiar o processo de análise, planejamento, implementação e controle da 

estratégia organizacional.  

Para Almeida et al. (2001, p. 349), “[...] Uma área de Responsabilidade, 

independentemente de quantas atividades compõe, desempenha uma ou um conjunto de 

funções. No caso da Controladoria, estas funções estão ligadas a um conjunto de objetivos 

[...]”. Em seguida, os autores apresentam as funções desempenhadas pela Controladoria: 

 Subsidiar o processo de gestão; 

Esta função envolve ajudar a adequação do processo de gestão à 

realidade da empresa ante seu meio ambiente. Estará sendo 

materializada tanto no suporte à estruturação do processo de gestão 

como pelo efetivo apoio às fases do processo de gestão, por meio de 

um sistema de informação que permita simulações e projeções sobre 

eventos econômicos no processo de tomada de decisão. [...] 

 Apoiar a avaliação de desempenho 

[...] 

 elaborando análise de desempenho econômico das áreas; 

 elaborando análise de desempenho econômico dos gestores;  

 elaborando análise de desempenho econômico da empresa;  

 avaliando o desempenho da própria área. 

    [...] 

 Apoiar a avaliação de resultado 

[...] 

 elaborando a análise de resultado econômico dos produtos e 

serviços; 
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 monitorando e orientando o processo de estabelecimento de 

padrões; 

 avaliando o resultado de seus serviços.  

 Gerir os sistemas de informações 

[...] 

 definindo a base de dados que permita a organização da 

informação necessária à gestão; 

 elaborando modelos de decisão para os diversos eventos 

econômicos, considerando as características físico-operacionais 

próprias das áreas, para os gestores; 

 padronizando e harmonizando o conjunto de informações 

econômicas (Modelo de Informação).  

 Atender aos agentes do mercado 

[...] 

 analisando e mensurando o impacto das legislações no resultado 

econômico da empresa; 

 atendendo aos diversos agentes do mercado, seja como 

representante legal formalmente estabelecido, seja apoiando o 

Gestor responsável. (ALMEIDA et al., 2001, p. 349-351). 

Muitos autores, tais como Horngren et al. (2004) e Padoveze (2012), ressaltam a 

distinção das funções de Tesouraria das de Controladoria, estando muitas vezes as duas 

subordinadas à mesma diretoria, mas tendo características bem diferentes. Nas empresas de 

pequeno porte, é muito comum que as funções de Tesouraria sejam executadas pelo 

Controller. 

Padoveze (2012, p. 34) apresenta um organograma com as duas áreas separadas e 

subordinadas ao Diretor Administrativo / Financeiro, e esclarece: “A função de Tesouraria ou 

Finanças é uma atividade de linha e operacional, que, basicamente, tem como função o 

suprimento de recursos para as demais atividades desenvolvidas internamente na companhia 

[...]”. 

Da mesma forma, Horngren et al. (2004, p. 16) diferenciam as funções da 

Controladoria das da Tesouraria, apresentando a distinção que faz o Instituto de Executivos 

Financeiros, uma associação de tesoureiros e Controllers Corporativos: 

Controladoria       Tesouraria 

1. Planejamento para o controle     1. Levantamento de capital 

2. Relatórios e interpretação           2. Relações com os investidores 

3. Avaliação e consultoria    3. Financiamento a curto prazo 

4. Gestão Tributária      4. Relação com bancos e custódia 
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5. Declarações para o governo   5. Créditos e Cobrança 

6. Salvaguarda dos ativos    6. Investimentos 

7. Avaliação econômica     7. Gestão de risco (seguros) 

A pesquisa de Lunkes et al. (2009) se propôs a identificar as funções da Controladoria 

em manuais e obras de referência nos Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Os resultados 

mostram que as funções mais citadas são as de planejamento, com 87% e controle, com 83%, 

demonstrando que a funções de planejamento e controle são reconhecidas nos três países 

como função da Controladoria. As duas próximas funções, Sistemas de Informação e 

Relatórios e Interpretação, foram citadas em 43% e 47%, números ainda altos comparados às 

outras citações, que caem para 37% até 3%. As quatro primeiras são coerentes com as 

atividades e funções da Controladoria deste trabalho, mas muitas das outras atividades, como 

processo de gestão, avaliação de desempenho e resultado, foram pouco citadas, mostrando 

que ainda existe uma grande controvérsia nas definições das funções da Controladoria. 

A pesquisa de Beuren et al. (2008) analisou a abordagem da Controladoria nas 

dissertações dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, do Brasil, tendo como 

referência os aspectos conceituais, procedimentais e organizacionais propostos por Borinelli. 

Na perspectiva II – aspectos procedimentais, atividades e funções, os percentuais de 

observações mais relevantes na pesquisa são: Gestão de informações (73%), Contábil (69%), 

Gerencial (65%), Custos (50%) Controle Interno (31%). Nas considerações finais, Beuren et 

al. (2008, p. 262) observam:  

[perspectiva II] [...] é bastante diferenciado o escopo de atividades que os 

autores atribuem à controladoria. Ao mesmo tempo, salienta-se a forte 

integração das funções de controladoria com as demais funções 

organizacionais.  

Na perspectiva III (aspectos organizacionais), [...] não há consenso na 

literatura sobre quais são as atividades típicas de controladoria. [...] embora 

não haja unanimidade quanto à definição de controladoria, os autores 

concordam que esta consiste em um serviço ou função de informação. 

Borinelli, (2006), em sua Tese de Doutorado, quando trata da Estrutura Conceitual 

Básica de Controladoria (ECBC): Aspectos Procedimentais - Perspectiva 2, depois de uma 

profunda análise da literatura, apresenta na concepção da (ECBC) as atividades e funções por 

meio dos quais a área do conhecimento Controladoria se materializa. O autor esclarece que 

atividades e funções são elementos que pertencem às unidades ou áreas de uma organização, 

que podem não ser da área Controladoria, daí trata essas atividades e funções como meio para 

materializar a área de conhecimento Controladoria. 
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 Esta parte da Tese de Borinelli (2006), Aspectos Procedimentais da (ECBC) – 

Perspectiva 2 será abordada mais detalhadamente neste trabalho por se inserir no objetivo 

desta dissertação: “pesquisar a Estrutura Conceitual da Controladoria nos seus aspectos 

procedimentais”.  

O autor trata as funções com suas respectivas atividades, subdivididas conforme 

apresentadas e sintetizadas a seguir: 

Atividades e Funções típicas de Controladoria (BORINELLI, 2006, p. 125-139): 

 Função Contábil: atividades relativas ao gerenciamento da Contabilidade 

Societária (ou Financeira); registros contábeis ou processamento; demonstrações 

contábeis; fornecer informações aos agentes de mercado (stakeholders); análise 

interpretativa das demonstrações contábeis e desenvolvimento de políticas e 

procedimentos contábeis e de controle; 

 Função Gerencial-Estratégica: coordenar, assessorar e consolidar os processos de 

elaboração dos planos empresariais, orçamento e previsões; auxiliar na definição 

de métodos e processos para medição do desempenho das áreas organizacionais, 

assim como dos gestores; preços de transferências gerenciais; estudos sobre 

análise de viabilidade econômica de projetos de investimento; realizar estudos 

especiais de natureza contábil-econômica; desenvolver condições para a realização 

da gestão econômica e proceder à avaliação econômica; 

 Função de Custos: atividades de registrar, mensurar, controlar e avaliar os custos 

da organização, incluindo análises gerenciais e estratégicas referentes à viabilidade 

de lançamentos de produtos e serviços, resultados de produtos e serviços, de linhas 

de negócios e de clientes; 

 Função Tributária: atividades relativas à Contabilidade Tributária (ou Fiscal): 

obrigações legais, fiscais e acessórias; registro, apuração e controle de impostos, 

tributos e contribuições; planejamento tributário; 

 Função de Proteção e Controle dos Ativos: atividades relativas a prover proteção 

aos ativos, como análise, contratação e controle de seguro; registro e controle dos 

bens da organização; 
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 Função de Controle Interno: atividades referentes ao estabelecimento e 

monitoramento do sistema de controles internos, visando proteção do patrimônio e 

salvaguarda dos interesses da entidade; 

 Função de Controle de Riscos: atividades de identificar, mensurar, analisar, 

avaliar, divulgar e controlar os diversos riscos do negócio e seus possíveis efeitos. 

Borinelli (2006, p. 137) cita os autores Fernandes (2000), Brito (2000) e Santos 

(2004), lembrando que essa é uma função mais recente de Controladoria; 

 Função de Gestão da Informação: atividades referentes a conceber modelos de 

informações e a gerenciar as informações contábeis, patrimoniais, de custos, 

gerenciais e estratégicas. O autor ressalta que essa atividade se restringe aos 

aspectos conceituais das informações, não cabendo às funções de gerenciamento 

da tecnologia e infraestrutura dos sistemas. 

Outras Atividades e Funções de Controladoria (BORINELLI, 2006, p. 173-184): 

  Auditoria Interna: o autor considera os diferentes pontos de vista na literatura, 

concluindo que a ECBC contempla como atividades de Controladoria tanto 

aquelas relativas ao controle interno quanto as de auditoria interna; entretanto, pela 

necessidade de segregação de funções, as atividades de auditoria interna não 

devem ser desempenhadas pela mesma unidade organizacional que desempenha as 

atividades de controle interno; 

 Atividades e Funções de Tesouraria: as funções operacionais de Tesouraria, como 

captação e aplicação de recursos não devem ser incluídas nas funções de 

Controladoria, entretanto, as atividades de controle de contas a pagar e receber 

cabe à Controladoria. 

Borinelli (2006, p. 139-172) apresenta as atividades e funções típicas de Controladoria 

no processo de gestão, envolvendo os processos de: planejamento, elaboração do orçamento, 

execução, controle, adoção de medidas corretivas e avaliação de desempenho. O 

detalhamento das atividades para cada processo será abordado no capítulo que trata do 

processo de gestão para que se possa entender melhor em cada processo a função da 

Controladoria e suas atividades. 

Em suma, as atividades da Controladoria devem ser definidas considerando o 

detalhamento de seus produtos, que, por sua vez, devem ser agrupados pelas funções da 
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Controladoria, decorrentes de seus objetivos, que, em última análise, estão voltados para a 

gestão econômica na busca da eficácia da organização. 

Percebe-se uma controvérsia na atribuição das funções de Tesouraria e de 

Controladoria. Borinelli (2006) atribui à Controladoria as atividades de controle de contas a 

pagar e receber. Para Padoveze (2012), a função de Tesouraria ou Finanças é uma atividade 

de linha e operacional. Assumiu-se neste trabalho a posição de Padoveze (2012), uma vez que 

a atividade de controlar as contas a pagar e receber é função de linha e cabe à Tesouraria, que  

tem as funções de pagar e receber. 

Quanto às atividades de auditoria interna, assumiram-se neste trabalho como 

atividades de Controladoria as atividades relativas ao controle interno. As atividades de 

auditoria interna não devem ser desempenhadas pela Controladoria, não só pela necessidade 

de segregação de funções, mas principalmente pelas características da função de auditoria ser 

mais voltada para o passado, enquanto a Controladoria é mais voltada para o futuro. 

 Para Roehl-Anderson e Bragg (2004, p. 12-14), é comum as funções de Tesouraria, 

bem como as Administrativas ou de Recursos Humanos, serem executadas pelo Controller em 

empresas de pequeno porte, mas com o objetivo de adequar o organograma às pessoas 

disponíveis e com conhecimentos técnicos. Ressalte-se que, nesse caso, o Controller, por uma 

mera carência de recursos humanos, estaria exercendo uma função de Tesouraria ou 

Administrativa e não de Controladoria. É salutar, nessa questão, referenciar a posição de 

Kanitz (1976) de que o controlador presta serviço de assessoria na tarefa de controlar, ele 

mesmo não controla, sugere medidas corretivas à Presidência. No processo de controle 

orçamentário, por exemplo, o Controller prepara os relatórios de um departamento, apontando 

os valores orçados comparados com os valores realizados, cabendo ao diretor responsável 

pelo departamento tomar medidas com o gestor do departamento, sobre que medidas tomar 

sobre a variação. 

 

2.5 Estrutura organizacional da Controladoria  

 

2.5.1 Posição hierárquica da Controladoria 

 

Não existe consenso na literatura a respeito da subordinação da Controladoria na 

estrutura organizacional das organizações, além de que o organograma também depende 

muito do tamanho da empresa; cultura organizacional; complexidade da estrutura 
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organizacional, se funcional, matricial ou divisional; e também do entendimento sobre o nível 

da autoridade da Controladoria, linha ou assessoria. 

Horngren et al. (2004, p. 14) apresentam o organograma da Controladoria, com o 

Controller subordinado ao Vice-Presidente Financeiro, que tem uma linha pontilhada ligando 

essa vice-presidência a todos os outros níveis da área de manufatura, representando a 

autoridade de assessoria da equipe de Controladoria nas operações de manufatura. 

Em teoria, então, os controllers não têm autoridade de linha, exceto sobre o 

departamento de contabilidade. Ao relatar e interpretar dados relevantes, eles 

exercem, todavia, uma força ou influência que leva a gestão em direção a 

decisões lógicas e compatíveis com os objetivos da organização. 

(HORNGREN et al., 2004, p. 14). 

Borinelli (2006, p. 210-213) apresenta as quatro possibilidades de subordinação da 

Controladoria, segundo a literatura: (i) Presidência; (ii) Vice-Presidência de Finanças; (iii) 

Vice-Presidência Administrativa e Financeira; e (iv) Conselho de Administração. O autor 

analisou cada possibilidade segundo os autores pesquisados e defende a subordinação da 

Controladoria à Presidência / CEO (Chief Executive Officer), pelos argumentos de a 

necessidade da Controladoria ser independente, hierarquicamente em relação às demais áreas, 

para acompanhar todas as operações realizadas e controlar a delegação de poderes decorrentes 

da descentralização empresarial. O autor acrescenta ainda que a Controladoria, através de suas 

funções, deve fazer a gestão da organização como um todo acontecer e não deve se subordinar 

a nenhuma outra unidade organizacional. 

Peleias (2002, p. 16) destaca a necessidade da Controladoria em ter autonomia para 

cumprir sua missão e sem se subordinar às áreas de responsabilidades que realizam negócios, 

como a Diretoria Financeira, que responde por parcelas do resultado econômico da empresa. 

Essa subordinação impediria a isenção da Controladoria de atuação nessa área. 

Para Almeida et al. (2001, p. 349), independentemente das características das 

empresas, o grau de autoridade pode ser subdividido em dois níveis, autoridade formal e 

informal. A autoridade formal envolve regras relacionadas a atividades e funções (normas, 

procedimentos e padrões). A autoridade informal se efetiva através das atividades típicas de 

consultoria e assessoria, como órgão de staff. 

Os órgãos de linha têm autoridade para decidir e executar as atividades 

principais ou vinculadas diretamente aos objetivos da organização 

(autoridade linear). Os órgãos de staff, por seu lado, têm autoridade de 

assessoria, de planejamento e controle, de consultoria e recomendação 

(autoridade funcional). (CHIAVENATO, 2011, p. 185). 
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Mintzberg (1979, p. 45), tratando da regulamentação do fluxo de comunicação entre 

linha e staff, com o propósito de alimentar informações e orientar o staff para tomada de 

decisões de linha, exemplifica com contatos em diferentes níveis hierárquicos entre membros 

do staff contábil e gerentes de linha, transferindo informações como custo de produção entre o 

Chefe de Contabilidade e um Gerente de Fábrica. 

Iudícibus (2009, p. 3-4), na definição dos objetivos da Contabilidade, cita o American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) - Objectives of financial statements (out. 

1973) e considera em sua argumentação a função da Contabilidade de prover informação útil 

para tomada de decisões econômicas. 

A pesquisa da dissertação de mestrado de Calijuri (2005, p. 98) aponta 71% dos 

Controllers ocupando posição de Diretoria, demonstrando uma tendência de a Controladoria 

estar subordinada à Presidência, Vice-Presidência ou à Diretoria Geral, ocupando uma 

posição de linha.   

Borinelli (2006, p. 213-217) faz uma análise crítica sobre o posicionamento de 

diversos autores sobre a Controladoria ser um órgão de linha ou de staff. Apresentam-se, a 

seguir, algumas justificativas apresentadas pelos autores na literatura e também alguns 

argumentos de Borinelli: 

 Argumentos da Controladoria como órgão de staff: desempenha atividades 

informativas; o Controller é o gestor do sistema de informações, mas os 

executivos de linha é que fazem uso delas; não exerce autoridade direta sobre 

os departamentos de linha; fornece serviços especializados aos gestores; 

 Argumentos da Controladoria como órgão de linha: é responsável por diversos 

trabalhos rotineiros; possui uma missão específica e objetivos a serem 

alcançados; desempenha atividades de controle e planejamento; 

 Alguns autores admitem que a Controladoria pode assumir as duas posições, 

isto é, como órgão de linha ou como órgão de staff. 

 Borinelli (2006) rechaça os autores que utilizaram expressões como: “a 

Controladoria deveria ter uma ligação puramente informativa” ou “deve ser 

fundamentalmente de apoio” ou ainda “um Controller não tem poder para 

tomar decisões, ele precisa produzir e dar informações pertinentes e relevantes 

a outros executivos”. O autor entende que a Controladoria não deve somente 
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apoiar a gestão, deve sim participar do processo decisório. Ao relatar e 

interpretar dados relevantes, a Controladoria exerce uma influência que leva a 

gestão em direção a decisões lógicas e compatíveis com os objetivos da 

organização, por isso a Controladoria atua em linha.  

Borinelli (2006, p. 217) na sistematização da ECBC entende que a unidade 

organizacional Controladoria “[...] deve funcionar como órgão de linha, fazendo acontecer o 

processo de gestão e de tomada de decisão juntamente com os demais órgãos e funções da 

organização. Para tanto, deve estar subordinada diretamente à Presidência.” 

Enfim, existe uma grande controvérsia quanto à subordinação da Controladoria se 

diretamente à Presidência, ou ao Diretor Financeiro, ou ainda ao Diretor Financeiro e 

Administrativo. De qualquer forma, pela literatura, a Controladoria está ligada à alta 

administração. Na definição da estrutura organizacional deve-se levar em consideração a 

situação específica de cada empresa, como o seu tamanho e cultura organizacional. Se pelas 

condições específicas da empresa for adequado subordinar a Controladoria à diretoria 

financeira, entende-se que não há nenhum problema. 

Como decorrência do que disse Chiavenato (2011), os órgãos de linha têm autoridade 

linear para decidir e executar as atividades principais ou vinculadas aos objetivos da 

organização; órgãos de staff têm autoridade funcional, de assessoria, de planejamento e 

controle, de consultoria e recomendação. Para Horngren et al. (2004), o Controller não tem 

autoridade de linha no exercício de suas funções na empresa, exceto quando exerce autoridade 

hierárquica sobre seus subordinados. Iudícibus (2009) considera nos objetivos da 

Contabilidade a função de prover informação útil para tomada de decisões econômicas. Da 

mesma forma, Mintzberg (1979) exemplifica com contatos em diferentes níveis hierárquicos 

entre membros do staff contábil e gerentes de linha. 

Sobre o entendimento do nível da autoridade da Controladoria, se de linha ou de 

assessoria, é importante observar que a Controladoria acaba exercendo uma forte influência 

na gestão da empresa e há que se considerar a grande importância do papel de assessoria que 

exerce no cumprimento de sua missão. Da mesma forma, a Contabilidade e a Contabilidade 

Fiscal também devem ser entendidas como provedoras de informações, especialmente para o 

Fisco. Naturalmente, parte dessas informações acaba se transformando em função de linha 

quando, por exemplo, gera uma guia para pagamento de impostos; mesmo assim, pode-se 

entender que está gerando um subproduto de sua função principal para que outro 

departamento (a Tesouraria) cumpra sua função de linha, pagar impostos.  
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Discorda-se da posição de Borinelli (2006) de que a Controladoria deve funcionar 

como órgão de linha, fazendo acontecer o processo de gestão. Este trabalho assume a posição 

de Anthony e Govindarajan (2008, p. 110) “Embora o Controller geralmente seja responsável 

pelo projeto e operação de sistemas que coletam e comunicam informações, o uso dessas 

informações é de responsabilidade da administração de linha.” A Controladoria é responsável 

pelo processo de gestão, mas deve agir no papel de assessoria e, quando age coordenando o 

processo de gestão, está agindo em nome do Presidente. Entretanto, não se pode deixar de 

considerar a importância de sua independência e o cuidado com o conflito de interesses. 

 

2.5.2 A Controladoria na estrutura organizacional divisional 

 

Quando existe uma estrutura organizacional divisional e existe a Controladoria dentro 

de uma unidade divisional, deve-se decidir a quem deve se reportar o gestor da Controladoria, 

se ao gestor da divisão ou ao gestor da Controladoria Corporativa. 

Merchant e Van der Stede (2007, p. 633-634), tratando da Controladoria Divisional, 

relatam que é comum ouvir comentários que Controllers Corporativos usualmente se 

identificam mais com sua corporação e seu time de gerentes do que com seus acionistas e 

investidores. De forma similar, os Controllers Divisionais ou de unidades de negócio podem 

facilmente desenvolver um envolvimento emocional com sua unidade descentralizada e seu 

pessoal local. Os autores afirmam que algumas medidas podem ser implementadas para 

assegurar que os Controllers cumpram seus objetivos corporativos, como, por exemplo, 

auditoria interna ou externa sobre o cumprimento das funções da Controladoria divisional ou 

o Controller Divisional não poder ser recompensado por desempenho definido por medidas 

que eles manipulam. Entretanto, algumas empresas têm optado por subordinar a Controladoria 

divisional diretamente ao Controller Corporativo, representado no organograma por uma 

linha sólida, que indica subordinação direta, enquanto se reporta ao Gerente de Unidade de 

Negócio por uma linha tracejada.  

Já Anthony e Govindarajan (2008, p. 111-112) retratam a lealdade dividida, que os 

Controllers de unidade de negócio nutrem em relação ao Controller Corporativo e ao Gerente 

da unidade de negócio. Os autores apresentam dois tipos de relacionamento do Controller 

Divisional. No primeiro, ele é subordinado diretamente ao Gerente da unidade de negócio, 

representado no organograma por uma linha sólida, e tem subordinação funcional com o 

Controller Corporativo, representado no organograma por uma linha tracejada. No segundo, a 
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subordinação é invertida, ou seja, o Controller Divisional se reporta diretamente ao 

Controller Corporativo. Os autores alertam para a possibilidade de problemas nos dois casos. 

Quando a subordinação é direta ao Gerente da unidade, o Controller Divisional pode omitir 

alguma informação à Controladoria Corporativa para proteger o Gerente da unidade. Por 

outro lado, quando a subordinação é direta ao Controller Corporativo, o Gerente da unidade 

pode tratar o Controller Divisional como um “espião”.  

Borinelli (2006, p. 217-219), depois de fazer uma análise crítica do posicionamento de 

diversos autores sobre a subordinação da Controladoria Divisional, no caso de haver 

Controladoria Corporativa e Controladoria Divisional assume que, na sistematização da 

ECBC, “o responsável pela unidade de Controladoria Divisional deve subordinar-se, 

hierarquicamente, à direção da divisional e, funcionalmente, à Controladoria Corporativa, 

numa estrutura matricial.” 

As divisões de funções entre Controladoria Corporativa e Controladoria Divisional 

dependem muito da situação específica de cada empresa. É mais comum a Controladoria 

Corporativa ficar com as funções de Procedimentos e Controle Interno; Consolidação do 

Orçamento e Relatórios de Desempenho. É também mais comum na Controladoria Divisional 

ficar com as funções de Contabilidade, Fiscal, Custo e Relatórios locais; 

Verifica-se claramente, nos autores acima, as controvérsias sobre a subordinação da 

Controladoria ao gestor da divisão ou ao gestor da Controladoria Corporativa. Concorda-se 

com Anthony e Govindarajan (2008) de que, em qualquer posição que se adote, haverá 

problemas. Concorda-se também com a posição de Borinelli (2006) de que o responsável pela 

unidade de Controladoria Divisional deve se subordinar, hierarquicamente, à direção da 

divisional e, funcionalmente, à Controladoria Corporativa, pelos seguintes motivos: é mais 

difícil se subordinar hierarquicamente à Controladoria Corporativa, por estar longe 

fisicamente e algumas decisões operacionais devem ser tomadas rapidamente no dia a dia; por 

outro lado, é mais fácil se subordinar funcionalmente à Controladoria Corporativa pela 

similaridade de funções e metas das áreas e conhecimento técnico dos gestores da 

Controladoria Divisional e Corporativa. 

 

2.5.3 Organização interna da Controladoria 

 

A organização interna da Controladoria e seu organograma, conforme a maioria dos 

autores, depende muito do tamanho da empresa; da cultura organizacional; da complexidade 
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da estrutura organizacional, se funcional, matricial ou divisional; e também do entendimento 

sobre o nível da autoridade da Controladoria, se funcional ou de assessoria. De qualquer 

forma, a organização interna da Controladoria deve ser voltada para que seu papel e funções 

possam ser exercidos. 

Tendo em vista que se assumiu neste trabalho as funções da Controladoria e suas 

respectivas atividades, as mesmas apresentadas por Borinelli (2006), na sistematização da 

ECBC - Aspectos Procedimentais - Perspectiva 2, o Organograma da Controladoria deve 

seguir também o organograma apresentado na ECBC.  

Borinelli (2006, p. 222) apresenta as áreas que integram o órgão Controladoria, em 

termos da ECBC: 

- Contabilidade Geral ou Financeira - função contábil; 

- Contabilidade Societária - função contábil; 

- Contabilidade Gerencial - função gerencial-estratégica; 

- Planejamento, Orçamento e Controle - função gerencial-estratégica; 

- Contabilidade de Custos - função de custos; 

- Contabilidade Fiscal ou Tributária - função tributária; 

- Seguros e Controle Patrimonial - função de proteção e controle dos ativos; 

- Controles Internos - função de controle interno; 

- Riscos - função de controle de riscos; 

- Sistemas de Informações - função de gestão de informação.  

 

2.6 Processo de gestão e sistemas de informações 

 

Na busca da eficácia organizacional, a Controladoria utiliza-se de dois instrumentos 

para execução das atividades: o processo de gestão e os sistemas de informações. 

Uma organização necessita de pessoas para cumprir metas e atingir seus objetivos 

estratégicos e operacionais. Para realização desses objetivos e metas, essas pessoas são 

organizadas por hierarquia, departamentos e funções e se utilizam do processo de gestão, que 

Anthony e Govindarajan (2008, p. 4) assim definem: “O processo de controle gerencial é o 

processo pelo qual os gestores de todos os níveis garantem que as pessoas supervisionadas por 

eles possam implementar suas estratégias pretendidas.” 

O processo decisório equivale a um grande controle para garantir que a empresa atinja 

seus objetivos e mantenha a continuidade. Para Mosimann e Fisch (1999, p. 116), a gestão da 
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empresa acontece através de sua estrutura organizacional, com os diversos segmentos 

interligados que compõem o todo; considerando ainda que “[...] a missão de todas as áreas de 

uma empresa é dar suporte à gestão dos negócios de modo a assegurar que a mesma atinja 

seus objetivos”. 

De acordo com Catelli et al. (2001, p. 135), o ambiente de turbulências e de grande 

competição entre as empresas evidencia a necessidade de que estas tenham um processo de 

gestão estruturado na forma do ciclo “planejamento, execução e controle.” No mesmo sentido, 

Padoveze (2012, p. 27) considera o processo de gestão, também denominado de processo 

decisório: “é um conjunto de processos decisórios e compreende as fases de planejamento, 

execução e controle da empresa, de suas áreas e atividades”. 

Almeida et al. (2001, p. 348) afirmam que “é responsabilidade da controladoria ser a 

indutora dos gestores, no que diz respeito à melhora das decisões, pois sua atuação envolve 

implementar um conjunto de ações cujos produtos materializam-se em instrumentos 

disponibilizados aos gestores.” Os autores se referem a instrumentos, que são os modelos de 

decisão, mensuração e de informação. 

Na mesma linha, e acrescentando mais informações sobre o apoio que a Controladoria 

deve oferecer aos gestores, Oliveira (2009, p. 66) esclarece que a Controladoria tem o papel 

de apoiar os gestores das diversas áreas no processo de gestão com instrumentos gerenciais 

que forneçam informações sobre desempenhos e resultados econômicos, tais como: “[...] 

disponibilização de sistemas de informações adequados, simulações, coordenação do processo 

orçamentário, participação na definição de modelos decisórios que espelhem o resultado 

econômico das escolhas possíveis e estudos econômicos de várias naturezas.”  

Almeida et al. (2001, p. 351) sugerem que os gestores devem planejar cuidadosamente 

suas ações, implementar planos adequados e avaliar sistematicamente o desempenho realizado 

frente aos planos, e que o sucesso de suas ações será impactado por um processo de gestão 

estruturado, que se compõe das etapas de planejamento (estratégico, operacional e 

programação), execução e controle. 

Borinelli (2006, p. 145) inclui o papel da Controladoria nesse processo de gestão por 

seu papel ativo: “[...] é parceira dos gestores das demais funções organizacionais, participa 

das tomadas de decisões e, assim, compromete-se com a gestão em relação aos objetivos 

estabelecidos.” O autor acrescenta que, pela natureza das suas funções, a Controladoria 

também fornece subsídios informacionais ao processo de gestão. 
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Assim, o processo de gestão pode ser entendido como um processo que conduza a 

organização para o cumprimento dos seus objetivos, através de seus gestores e da alta 

administração, envolvendo o planejamento, a execução e o controle das ações. O papel da 

Controladoria nesse contexto é coordenar o processo de controle gerencial desde o 

planejamento estratégico e operacional até o controle orçamentário, apoiando os gestores, 

gerando informações para a tomada de decisão e fornecendo instrumentos como os modelos 

de decisão, mensuração e de informação. 

Em seguida serão abertos os processos que envolvem planejamento, execução e 

controle. 

 

2.6.1 Planejamento Estratégico 

 

As organizações estão cada vez mais utilizando o Planejamento Estratégico para criar 

diferencial competitivo e cumprir sua missão. O que se pretende abordar nesse item é o papel 

da Controladoria no processo de Planejamento Estratégico.   

Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 40), citando uma comissão especial de alto nível 

do American Institute of Certified Public Accountants para assuntos financeiros, “Os usuários 

estão preocupados com o futuro, enquanto os relatórios das empresas de hoje focalizam o 

passado. Embora as informações sobre o passado sejam indicadores úteis do desempenho 

futuro, os usuários também precisam de informações voltadas para frente.” Os autores 

criticam o modelo contábil tradicional por ainda estarem sendo utilizados por empresas da era 

da informação na implementação de processos de gerenciamento de mudanças.  

 Conforme Oliveira et al. (2004, p. 29), Controladoria Estratégica significa planejar 

estrategicamente, exigindo do Controller a posse das informações e alta dose de sensibilidade 

para identificar as ameaças e oportunidades que surgem no ambiente empresarial. Ainda para 

os autores, “[...] o Controle Estratégico deve representar uma filosofia de gestão que procura 

contemplar todas as estratégias de longo prazo, levando em consideração tudo o que for vital 

para a sobrevivência e o aumento da capacidade competi tiva.” 

 “O Planejamento Estratégico é o processo de decidir sobre os programas que a 

organização empreenderá e sobre o montante aproximado de recursos que será distribuído 

para cada programa pelos próximos anos.” (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008, p. 330-

331). Depois de definir o Planejamento Estratégico, os autores fazem distinção deste com o 

processo de formulação de estratégia. Formulação de estratégia é o processo de decidir sobre 
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as novas estratégias, enquanto o Planejamento Estratégico é o processo de decidir como 

executar essas estratégias, desenvolvendo programas para cumprir as estratégias estabelecidas 

e atingir eficiente e eficazmente as metas.  

A premissa fundamental da fase de Planejamento Estratégico é o cumprimento da 

missão da empresa. Essa fase do processo de gestão gera um conjunto de diretrizes 

estratégicas para orientar o planejamento operacional, de acordo com Catelli et al. (2001, p. 

138). Segundo os autores, essas diretrizes estratégicas têm por fim evitar as ameaças, 

neutralizar os pontos fracos, explorar os pontos fortes e as oportunidades. 

O Processo de Planejamento Estratégico traz diversos benefícios para a organização. 

Anthony e Govindarajan (2008, p. 332) citam quatro benefícios: 

Um processo de planejamento estratégico formal pode dar à organização (1) 

uma estrutura para desenvolver um orçamento anual, (2) uma ferramenta de 

desenvolvimento gerencial, (3) um mecanismo para forçar os gerentes a 

pensar em longo prazo, e (4) um meio de alinhar os gerentes com estratégias 

da empresa de longo prazo.  

Borinelli (2006, p. 151-152) na sistematização da ECBC considera que a função de 

Controladoria, no Processo de Planejamento, compreende as seguintes atividades: 

 participar ativamente das escolhas das diretrizes e definição de objetivos 

estratégicos, ou seja, tomar decisões em conjunto com os gestores das 

demais funções organizacionais, sendo a coordenadora desse processo;  

 coordenar o processo de construção, como um todo, do plano em nível 

operacional; 

 assessorar as diversas unidades e funções organizacionais com 

informações e aconselhamentos de caráter operacional, econômico, 

financeiro e contábil; e 

 consolidar os diversos planos das unidades e funções organizacionais 

num planejamento global integrado e otimizado. 

 O Planejamento Estratégico é um plano formal das estratégias que a empresa definiu 

para o futuro, visando assegurar o cumprimento da sua missão. Ele tem as vantagens de 

envolver os gerentes em pensar o longo prazo da organização e de servir de base para 

elaboração do orçamento. A Controladoria tem o papel no Planejamento Estratégico de 

coordenar o processo de construção do plano operacional, de assessorar as unidades 

organizacionais na elaboração de seus planos e de consolidar esses planos. No Controle 

Estratégico, a filosofia de gestão deve contemplar todas as estratégias de longo prazo e os 

artefatos utilizados devem capacitar a Controladoria para assessorar os gestores visando 

atingir os objetivos futuros da organização. 
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2.6.2 Planejamento Operacional 

 

Welsch (1992, p. 30-40), tratando da dimensão temporal do planejamento, mescla as 

operações permanentes ao longo do tempo, do curto ao longo prazo, com projetos que têm 

tempo determinado de início e fim, e que também podem se encerrar no curto ou longo prazo. 

Para o autor, a formalização do Planejamento de Longo Prazo parte de previsões estratégicas, 

com objetivos gerais; passa pelo estabelecimento dos objetivos mais específicos, abrangendo 

linha de produtos, regiões, mercado, objetivos de lucro, retorno do investimento e padrões de 

crescimento; passa também pelas definições de estratégias de como se atingir os objetivos 

gerais e específicos; e finaliza com a formulação dos planos formais:  Projetos e Planos de 

longo e curto prazo. 

Para Catelli et al. (2001, p. 140-143), o Planejamento Operacional será elaborado com 

base nas diretrizes vindas do Planejamento Estratégico, com a participação dos responsáveis 

pelas diversas áreas funcionais da empresa, para que reflita as condições operacionais da 

empresa e exista o compromisso com o seu cumprimento. Os autores dividem o Planejamento 

Operacional em: 

 Pré-planejamento operacional: corresponde à fixação dos objetivos, 

identificação e escolha das melhores alternativas; 

 Planejamento operacional – médio e longo prazo: corresponde ao detalhamento 

das alternativas selecionadas, quantificando-se os recursos, volumes, preços, 

prazos, investimentos e demais variáveis planejadas; 

 Planejamento operacional – curto prazo: corresponde ao replanejamento em 

momento mais próximo à realização dos eventos e com conhecimento mais 

seguro das variáveis envolvidas. O produto dessa fase é o programa 

operacional ou ajuste do plano para curto prazo (um mês, por exemplo).  

O processo de planejamento operacional compreende as seguintes etapas: 

1. estabelecimento dos objetivos operacionais; 

2. definição dos meios e recursos; 

3. identificação das alternativas de ação; 

4. simulação das alternativas identificadas; 

5. escolha das alternativas e incorporação ao plano; 

6. estruturação e quantificação do plano; e 

7. aprovação e divulgação do plano. (CATELLI et al. 2001, p. 140). 
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Para os autores, o papel da Controladoria é disponibilizar sistemas de informações que 

contemplem os modelos de decisão e mensuração. 

Segundo Miranda e Libonati (2002, p. 54), Planejamento Operacional “é o 

detalhamento e quantificação das diretrizes definidas no planejame nto estratégico”. Os 

autores acrescentam que é o detalhamento das ações das subunidades da organização e que o 

orçamento tradicional é resultado do planejamento operacional e é a quantificação do mesmo.  

Frezatti (2009) também considera que o processo de planejamento nas organizações 

começa com o Planejamento Estratégico, com a definição de missão, objetivos, estratégias e 

políticas; depois se apresentam o Plano de Longo Prazo e o Plano de Médio Prazo; e, por fim, 

o Orçamento. O controle orçamentário confronta os resultados realizados com o orçamento e 

os planos de médio e longo prazo. 

Tendo em vista as discussões até aqui realizadas, o Planejamento Operacional tem 

base nas diretrizes do Planejamento Estratégico e estabelece planos e ações para as operações 

da empresa como um todo e também para as diversas unidades e departamentos envolvidos, 

abrangendo o médio e longo prazo. Esse planejamento formaliza os objetivos e as ações 

necessárias para se implementar os planos, quantifica metas sobre investimento, lucro, 

crescimento, produtos e mercados, porém, sem os detalhes com que se chega nos planos 

contidos no orçamento anual. 

 

2.6.3 Orçamento 

 

O Orçamento é uma ferramenta para o alcance das estratégias organizacionais, ele 

permite projetar as ações planejadas no Planejamento Estratégico e nos Planos de Longo, 

Médio e Curto Prazo, simular essas ações se estão coerentes com as políticas financeiras da 

organização. O Orçamento é também um eficiente instrumento de comunicação empresarial 

que permite trazer as políticas, objetivos e metas decididos no Planejamento Estratégico, para 

a fase de execução, em todos os níveis gerenciais e operacionais da organização.  

Welsch (1992) também denomina o Orçamento como Plano Anual de Lucro, expresso 

em termos financeiros, com a característica de ser um plano coordenado para as operações da 

empresa. Para o autor, o Orçamento é o detalhamento do primeiro ano do Plano de Longo 

Prazo e incorpora a Política e Objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico. O 

Orçamento é composto por diversos Planos, entre eles os de Vendas, Estoques, Compras, 
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Produção, Despesas; fechando com a projeção dos Demonstrativos de Resultados, Balanço e 

Fluxo de Caixa. 

Para Miranda e Libonati (2002, p. 56), “O orçamento é a quantificação do 

planejamento, no nível operacional. É claro que as ações do planejamento estratégico estarão 

expressas (quantificadas) no orçamento.” Segundo os autores, o sistema de informações 

econômico-financeiro da empresa é de responsabilidade da Controladoria, que através do 

gerenciamento do sistema orçamentário deve coordenar as atividades da empresa. São 

apresentados diversos tipos de orçamento, entre eles: Orçamentos de curto e longo prazo; 

Orçamentos estáticos e orçamentos flexíveis; Orçamentos incrementais e orçamentos base 

zero.  

Horngren et al. (2004, p. 230) apresentam o Orçamento como “[...] uma ferramenta 

que apóia os gestores em suas funções de planejamento e controle.” Segundo os autores , o 

orçamento é um plano de negócios formal que além de eliminar os planejamentos informais, 

coloca o planejamento à frente da mente do gestor e ainda tem as vantagens de comunicação, 

coordenação e avaliação do desempenho.  

Para Anthony e Govindarajan (2008, p. 380-381), um orçamento operacional 

determina as receitas e despesas planejadas, geralmente abrange um ano e é desenvolvido 

com o arcabouço fornecido pelo plano estratégico, que abrange um período maior, vários 

anos. Segundo os autores, enquanto o Planejamento Estratégico é essencialmente constituído 

por linhas de produtos ou outros programas, o orçamento é constituído por centros de 

responsabilidade, permitindo influenciar o desempenho de um gerente antes do fato e para 

avaliação de desempenho após o fato. 

De acordo com Frezatti (2009, p. 15-16), dentro da visão de planejamento e controle, 

“[...] uma vez definida a visão estratégica do negócio, é possível elaborar o orçamento para 

um exercício. Deve contemplar as ações decididas no plano estratégico. [...]” O autor destaca 

ainda que na verdade o orçamento é o instrumento para implementar as decisões do plano 

estratégico no horizonte anual e está a ele subordinado. 

Borinelli (2006, p. 156-157) na sistematização da ECBC considera que a função de 

Controladoria, no processo de elaboração do Orçamento, compreende as seguintes atividades:  

 coordenar o processo de construção do orçamento; 

 determinar, em conjunto com a alta administração e com as demais 

funções e unidades organizacionais, as premissas e diretrizes 

orçamentárias, à luz dos planos estratégico, tático e operacional; 
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 assessorar as demais funções e unidades da organização na elaboração 

dos seus respectivos orçamentos, no que se refere, dentre outros 

aspectos, aos conceitos de mensuração a serem utilizados; 

 consolidar os orçamentos das áreas num orçamento global para toda a 

organização, em seus aspectos operacionais, econômicos, financeiros e 

patrimoniais, buscando a otimização do todo;  

 avaliar os orçamentos das unidades, bem como o orçamento 

consolidado, a fim de verificar se atendem as definições dos planos 

estratégico, tático e operacional.  

O Orçamento vem sendo duramente criticado e questionado com relação a sua 

limitação, lenta elaboração, distorções, custos e efetivas contribuições. Existe uma grande 

discussão na academia sobre essas críticas, que reacenderam a discussão das vantagens e 

desvantagens do orçamento, com a vantagem de essa discussão acontecer na atualidade, 

momento em que as pesquisas em Controladoria, Contabilidade Gerencial e especialmente no 

Controle de Gestão têm trazido uma grande evolução com novas ferramentas ou artefatos 

gerenciais.  

Frezatti (2004) analisa as críticas de diversos autores ao orçamento tradicional: 

Hansen e Mowen (1996), Hope (2000), Hope e Fraser (2003, p. xviii), Fisher (2002). 

Algumas dessas críticas são: definição de objetivos muito altos ou muito baixos; foco na 

redução de custo e não criação de valor; leva a um comportamento disfuncional; pressupõe 

ausência de confiança; orçamento é uma perda de tempo. O próprio autor alega que o 

processo orçamentário é muito longo, muito caro e toma muito tempo dos gerentes e critica 

também que, em decorrência da pressão de contratos rígidos sobre objetivos estabelecidos no 

orçamento, levam os executivos a praticarem fraudes. O autor analisa também a abordagem 

Além do Orçamento, de Hope e Fraser (2003) em que se propõe o abandono do orçamento 

anual e caracteriza um processo de gerenciamento flexível. Por fim, o autor faz uma análise 

das críticas e apresenta respostas, como exemplo: os problemas citados pela abordagem Além 

do Orçamento não são novos nem são ignorados pelos autores clássicos que trataram a 

questão antes; os problemas citados resultam predominantemente de usos inadequados do 

instrumento propriamente dito. 

Percebe-se com isso que o orçamento tem muitos problemas, especialmente os de 

comprometimento humano e de flexibilidade, mas que devem ser tratados. A própria literatura 

apresenta artefatos como o Balanced Scorecard (BSC); Gestão Baseada em Valor (VBM) ou 

Orçamento Flexível, que, aliados a um bom programa de treinamento comportamental e um 

modelo de gestão bem elaborado, podem ser adicionados ao processo de controle gerencial, 
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juntamente com o orçamento, para oferecer às organizações soluções de planejamento e 

controle. 

Tendo em vista as discussões até aqui realizadas, o Orçamento é um plano formal do 

negócio, expresso em termos financeiros, abrangendo todos os departamentos, que permite 

coordenar as atividades operacionais da empresa no período de um ano e tem a vantagem de 

trazer as diretrizes do Planejamento Estratégico e os objetivos estabelecidos nos 

Planejamentos de Médio e Longo prazo, para o planejamento formal de cada unidade ou 

departamento da empresa. Enquanto o Planejamento de Médio e Longo prazo traz números 

macros, objetivos mais gerais da empresa, divididos em projetos, abrangendo produtos, 

regiões, objetivos de lucro e crescimento, o Orçamento faz um corte para o período de um ano 

nesses projetos e objetivos de longo prazo, detalhando, quantificando e traduzindo esses 

objetivos para cada unidade ou departamento da empresa, possibilitando responsabilizar os 

gestores e fazer o acompanhamento orçamentário, bem como a avaliação de desempenho.  

 

2.6.4 Execução 

 

É a fase de realização das atividades em um processo de gestão. Segundo Mosimann e 

Fisch (1999, p. 37-38), é a etapa em que as coisas acontecem, as ações emergem e devem 

estar em consonância com o planejado. Segundo os autores, a execução não está restrita 

apenas aos processos de manufatura, mas também à produção de serviços e a fase de 

execução é suportada pelo sistema de informações, que registra os dados de desempenho para 

emissão de relatórios comparativos.  

Catelli et al. (2001, p. 146) mostram que esta é a fase em que os recursos são 

consumidos e os produtos gerados e as ações são implementadas, gerando as transações 

realizadas. Segundo os autores, no Processo de Execução pode surgir necessidade de 

alterações e ajustes no programa e implementação desses ajustes. 

Borinelli (2006, p. 158-159) na sistematização da ECBC considera que a função de 

Controladoria, no Processo de Execução, compreende as seguintes atividades:  

 auxiliar as diversas unidades e funções organizacionais na aplicação dos 

recursos planejados; 

 dar suporte às diversas unidades e funções organizacionais na 

implementação dos projetos; 
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 coordenar os esforços dos gestores das diversas unidades e funções 

organizacionais na consecução dos seus respectivos objetivos e também 

dos objetivos da empresa como um todo; 

 fornecer apoio informacional sobre o andamento da implementação dos 

planos. 

 

2.6.5 Controle 

 

Controle é a fase do processo de gestão, de acompanhamento do que foi planejado 

com o que está sendo executado para garantir que os objetivos estabelecidos estejam sendo 

cumpridos.  

Controle, na visão de Peleias (2002, p. 26), é a etapa do processo de gestão que avalia 

a aderência entre os planos e sua execução, analisa os desvios ocorridos identificando suas 

causas e direciona ações corretivas para alcançar os objetivos propostos. O autor acrescenta 

que o controle é exercido por todos os gestores da empresa e a Controladoria dá apoio com 

relatórios de avaliação de resultados e de desempenho, obtidos no sistema de informação. 

Importante notar que o foco não deve estar em avaliar a aderência do plano contra execução e 

apontar os desvios, mas nas medidas corretivas para alcançar os objetivos propostos.   

Para Catelli (2001, p. 146), o controle deve ser executado nas áreas operacionais, na 

administração e na empresa em sua totalidade: 

Para que seja implementado com sucesso, o controle envolve quatro etapas: 

1. prever os resultados das decisões na forma de medidas de desempenho;  

2. reunir informações sobre o desempenho real; 

3. comparar o desempenho real com o previsto; e 

4. verificar quando uma decisão foi deficiente e corrigir  o procedimento que 

a produziu e suas conseqüências, quando possível. 

Os autores ressaltam que nessa fase também ocorrem ações corretivas, quando os 

resultados realizados são diferentes dos planejados, no sentido de assegurar que os objetivos 

planejados sejam atingidos. 

Posição de Padoveze (2012, p. 283) sobre o conceito de controle efetuado pela 

Controladoria, considerando o orçamento participativo e delegação de responsabilidade e 

autoridade: “[...] é no sentido de buscar a congruência de objetivos, oti mização dos resultados 

setoriais e corporativos, apoio aos gestores, correção de rumos, ajustes de planos etc., nunca 
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em um conceito de controle punitivo, que enfraquece a atuação do Controller.” O autor 

acrescenta que as justificativas das variações ocorridas visam a eficácia empresarial. 

Borinelli (2006, p. 165-166) na sistematização da ECBC considera que a função de 

Controladoria, no Processo de Controle, compreende as seguintes atividades: 

 gerar informações que contemplem eventos planejados e realizados, a 

fim de verificar o grau de aderência entre os planos e o real;  

 gerar relatórios que apontem desvios em relação ao planejado;  

 interagir com as demais funções e unidades organizacionais no sentido 

de identificar as causas dos desvios; 

 exercer, efetivamente, o controle; 

 garantir a eficácia do sistema de controle; 

 revisar periodicamente o sistema de controle; 

 coordenar o processo de controle.  

Assumem-se neste trabalho as atividades citadas por Borinelli (2006) como função de 

Controladoria, exceto pela atividade “exercer, efetivamente, o controle”. Nesse aspecto, 

assume-se a posição de Peleias (2002), quando afirma que o controle é exercido por todos os 

gestores da empresa e a Controladoria dá apoio com relatórios de avaliação de resultados e de 

desempenho. Ressalte-se que os gestores da empresa têm autoridade de linha para tomar 

decisões e viabilizar os objetivos estratégicos do negócio, enquanto que a Controladoria 

exerce um papel de assessoria a esses gestores no cumprimento de seus objetivos. 

 

2.6.6 Adoção de medidas corretivas 

 

A adoção de medidas corretivas complementa a fase anterior de Controle, 

completando o processo de gestão na busca da eficácia organizacional. Tomar medidas 

corretivas, quando se identifica alguma falta de aderência com o planejado, é fundamental 

para se poder manter os objetivos futuros estabelecidos, ou até mudar esses objetivos, quando 

se torna necessário por consequência de alguma mudança nas variáveis da situação planejada.  

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 79), a ação corretiva significa medidas adotadas para 

eliminar os desvios significativos detectados nos relatórios de desempenho. Os autores 

afirmam também que a ação corretiva pode levar à alteração de padrões ou das metas 

estabelecidas para um determinado período. 
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Existe uma grande discussão acadêmica sobre o papel da Controladoria na adoção de 

medidas corretivas, se ela deve propor medidas corretivas após identificá-las no processo de 

controle e ainda se a Controladoria deve acompanhar e controlar a implementação dessas 

medidas corretivas. Borinelli (2006, p. 166-168) analisa o posicionamento de diversos autores 

nacionais e estrangeiros, entre eles: Kanitz (1976), Weele (1980), Donnelly (1981), 

Mosimann e Fisch (1999), Padoveze (2004) e Anderson e Schmidt (1961). Após essa análise, 

o autor assume algumas posições, como: a atividade de Controladoria deve ser de apenas 

assessorar os gestores para que esses estabeleçam as correções; é fundamental que a 

Controladoria, como consolidadora dos planos, dê parecer sobre o impacto da medida 

corretiva proposta nos planos organizacionais; se a Controladoria trabalha para que a 

implementação dos planos conduza a organização ao estado futuro desejado, é coerente que 

acompanhe a implementação das ações corretivas por parte dos gestores; e, por fim, o autor se 

posiciona com o entendimento de que a Controladoria tem como atividade definir as ações 

corretivas necessárias, porém em conjunto com as demais funções ou áreas da organização. 

Concorda-se com Borinelli (2006) nas afirmações acima a respeito do papel da 

Controladoria na adoção de medidas corretivas, entretanto, sobre a última afirmação, “a 

Controladoria tem como atividade definir as ações corretivas necessárias, porém em conjunto 

com as demais funções ou áreas da organização”. Ressalta-se o sentido de assessoria e 

sugestão das ações corretivas, ficando para as áreas de linha tomar as decisões de adotar as 

medidas.  

Borinelli (2006, p. 168) na sistematização da ECBC considera que a função de 

Controladoria, no Processo de adoção de Medidas Corretivas, compreende as seguintes 

atividades:  

 em conjunto com as outras funções e áreas organizacionais, identificar as 

possíveis e necessárias medidas corretivas a serem adotadas;  

 avaliar o impacto das medidas corretivas propostas; 

 monitorar a implementação das medidas corretivas. 

 

2.6.7 Sistemas de informações 

 

A tecnologia evoluiu muito nos últimos tempos em todas as áreas, engenharia, 

informática, psicologia e especialmente na área da informação. Da mesma forma, mudou o 

mundo dos negócios, a competição, as organizações, os consumidores e também a forma de 
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gestão.  O desenvolvimento de sistemas conta com maiores recursos tecnológicos e também 

com uma demanda muito mais exigente e sofisticada pelos usuários, em todos os campos, 

especialmente em virtude da velocidade das mudanças. 

A preparação dos dados para serem transformados em informações não é só uma 

questão de agrupamento, mas de saber com antecedência o seu potencial de se transformar em 

informações para atender àqueles que realmente delas necessitem, na hora certa. 

Para Oliveira (2009, p. 94), “[...] o dado em si não é o elemento que reduz a incerteza 

em uma decisão. Para que isso ocorra, o dado precisa ser interpretado, agrupado, 

transformado de maneira a possibilitar uma escolha mais segura em um conjunto de opções.” 

Segundo o autor, a informação é o dado trabalhado, ela apresenta características que faltam ao 

dado, ajudando a extrair o significado de uma situação. O autor ainda complementa que o 

conhecimento deriva da informação, da mesma forma que a informação deriva de dados, e 

que o conhecimento na organização costuma estar embutido não só em documentos ou 

repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. 

O objetivo dos sistemas de informações é oferecer informações para os mais variados 

fins, desde informações mecânicas até as que serão utilizadas em processos decisórios mais 

sofisticados, sejam eles técnicos ou gerenciais.   

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 54), “Um sistema de informações pode ser 

conceituado como uma rede de informações cujos fluxos alimentam o processo de tomada de 

decisões, não apenas da empresa como um todo, mas também de cada área de 

responsabilidade.” Os autores classificam os sistemas de informações empresariais em dois 

grupos:  

 Sistemas de apoio às operações: são subdivididos em sistemas processadores de 

informações recorrentes, como os sistemas de compras e faturamento; e sistemas 

voltados para decisões referentes às operações, como planejamento e controle da 

produção ou custo; 

 Sistemas de apoio à gestão: não são sistemas voltados para o processamento de 

operações rotineiras e dão suporte aos julgamentos dos gestores, aumentando a 

eficácia de seu processo decisório. (MOSIMANN; FISCH, 1999, p. 54-55). 

Conforme Almeida et al. (2001, p. 352), “Para suportar o Processo de Gestão com 

informações adequadas, nas decisões requeridas em suas diversas etapas, a Controladoria 

estará disponibilizando um sistema de informações gerenciais.” Os autores apresentam os 
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subsistemas, que deverão ser modelados e construídos com base em conceitos econômicos:  

simulações; orçamentos; padrões; realizado. 

 Mosimann e Fisch (1999, p. 55) também argumentam que os sistemas de informações 

possuem modelos de decisão, mensuração e informação, de acordo com o modelo de gestão, 

voltados para dar suporte ao processo de planejamento e controle.    

Almeida et al. (2001, p. 353) apresentam como os sistemas de informações se 

integram com o processo de gestão. Para cada fase do processo de gestão os autores 

relacionam os sistemas de informações correspondentes.  

 Planejamento Estratégico – Sistema de informações sobre variáveis ambientais; 

 Planejamento Operacional: Pré-planejamento, Planejamento de longo, médio e curto 

prazos – Sistema de simulações de resultados econômicos (pré-orçamentário) e 

Sistema de orçamentos (gerenciais); 

 Execução – Sistema de padrões, Sistema de informações de resultados realizados 

(integrado ao sistema de orçamentos); 

 Controle – Sistema de informações para avaliação de desempenhos e de resultados. 

Padoveze (2012, p. 46) acrescenta aos sistemas de informação de Controladoria: 

Sistemas de Informações de Apoio às Operações e de Apoio à Gestão, os Sistemas Integrados 

de Gestão Empresarial (Sige), que também têm sido denominados Enterprise Resources 

Planning (ERP) – Planejamento de Recursos Empresariais. Segundo os autores, esses 

Sistemas Integrados de Gestão Empresarial têm como objetivo fundamental a integração, 

consolidação e aglutinação de todas as informações necessárias para a gestão do sistema 

empresa. O autor acrescenta, como refinamento dos sistemas de apoio à gestão, os Sistemas 

de Suporte à Decisão (DSS – Decision Suport Systems); Sistemas de Informações Executivas 

(EIS – Executive Information Systems); e Inteligência nos Negócios (BI – Business 

Inteligence). 

Concorda-se com Padovese (2012) sobre a importância dos Sistemas Integrados de 

Gestão Empresarial aos sistemas de informação de Controladoria, entretanto, há que se 

reconhecer que, com a evolução da Tecnologia da Informação, esses sistemas passaram a ser 

de responsabilidade desta área (TI). É importante ressaltar aqui a necessidade mandatória da 

participação da Controladoria no mapeamento de processos antes da implantação dos sistemas 

não só nos módulos de Controladoria, mas também em todos os outros módulos, visando 
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adequação do sistema para fornecer informações gerenciais; e também tratar do aspecto de 

controle interno. 

Os sistemas de informações servem para apoiar os administradores no processo de 

gestão do negócio, seja nas operações rotineiras ou nas não rotineiras, através de sistemas de 

apoio às operações e sistemas de apoio à gestão. Os sistemas de informações se integram com 

os sistemas de gestão e são desenhados para atender esses sistemas, abrangendo, 

Planejamento Estratégico; Planejamento Operacional de curto, médio e longo prazo; 

Simulações; Orçamento; Execução, Controle e Medidas Corretivas; Avaliação de 

Desempenhos e de Resultados. 

Os administradores precisam encontrar, cada vez mais, formas de melhorar a 

eficiência na tomada de decisões para cumprir com eficácia os objetivos estratégicos das 

organizações. Este capítulo buscou abordar como a Controladoria pode disponibilizar 

ferramentas para induzir os gestores a exercer esse papel através do processo de gestão e de 

Sistemas de Informações. 

 

2.7 Avaliação de desempenho 

 

Para se atingir a eficácia e eficiência nas atividades do negócio, os gestores deverão 

planejar e controlar suas atividades para atingir os objetivos gerais e estratégicos da entidade e 

também de sua unidade de responsabilidade. Para isso, precisarão de apoio da Controladoria, 

na quantificação de valores desses planejamentos e também na quantificação do realizado, 

para poder avaliar seu desempenho. 

Segundo Pereira (2001, p. 75-78), o resultado econômico constitui-se na melhor 

medida de eficácia empresarial e o lucro global refere-se ao resultado econômico de uma 

macroatividade realizada em determinado período. Segundo o autor, se mensurados 

corretamente, os lucros são a melhor medida de eficácia da empresa e ainda podem 

demonstrar as contribuições das áreas para o resultado global. 

Alguns autores diferenciam avaliação de desempenho de análise de resultados. 

Padoveze (2012, p. 447) considera a avaliação de desempenho, quando o foco é nas unidades 

administrativas e análise de resultados, quando o foco é nos produtos e serviços gerados: 

A avaliação de desempenho tem como objeto a segmentação da empresa em 

unidades administrativas organizadas dentro do subsistema formal: os 

setores, departamentos e divisões, que se expressam dentro da Contabilidade 
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Gerencial ou de custos sob os conceitos de centros de custos, de resultado ou 

de investimento. A avaliação de resultado tem como objeto as atividades 

internas e as saídas do sistema empresa através dos seus produtos e serviços 

gerados no processo de transformação de recursos.  

Oliveira (2009, p. 54-56) também diferencia análise de resultados de avaliação de 

desempenho e explica a forma de quantificar essa avaliação. A análise de resultados trata da 

rentabilidade de um produto ou serviço da empresa, considerando-se apenas as receitas e os 

custos variáveis, pelos quais o produto é responsável (custeio variável). Por outro lado, para 

avaliar o desempenho da área de um gestor, avaliam-se as contribuições da área e das 

atividades sob responsabilidade deste gestor, considerando-se apenas os custos, receitas e 

despesas ligados à área sob sua responsabilidade.  

O valor que uma determinada área agrega à organização corresponde à soma dos 

resultados obtidos com os seus diversos produtos e serviços, menos os custos e despesas fixos 

da área. O resultado da empresa como um todo corresponde à soma dos resultados das áreas , 

menos as despesas fixas de administração do negócio, não identificadas em nenhuma área 

específica. 

Já Anthony e Govindarajan (2008, p. 194) diferenciam a medição do desempenho 

gerencial da medição do desempenho econômico. A primeira se concentra em como o gerente 

está se saindo e é utilizada para planejar, coordenar e controlar as atividades diárias do centro 

de lucro e também como método de motivar seu gerente. A segunda, medição do desempenho 

econômico, visa saber se o centro de lucro está se saindo bem como uma entidade econômica. 

Essas duas formas de medição podem mostrar resultados totalmente diferentes, como o 

exemplo dado pelos autores, do relatório de desempenho gerencial de uma loja mostrando o 

excelente trabalho do gerente; enquanto o relatório de desempenho econômico indica que a 

loja é um caso perdido e deve ser fechada devido às condições econômicas e competitivas. Os 

autores apresentam cinco medidas de lucratividade, que serão abordadas no item 2.7.1 

Sistemas de medição para avaliação de desempenho, são elas: (1) margem de contribuição; 

(2) lucro direto; (3) lucro controlável; (4) lucro antes da tributação ou (5) lucro líquido.  

Merchant e Van der Stede (2007, p. 29) alertam para a importância de se definir 

corretamente as dimensões do desempenho, porque as metas e medições estabelecidas dão aos 

empregados a visão do que é importante. Se as dimensões das medições não são definidas 

corretamente, congruentes com os objetivos e estratégias da organização, os controles irão 

encorajar os empregados a fazerem as coisas erradas. 
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Para Pereira (2001, p. 197), “Avaliar um desempenho significa julgá-lo ou atribuir-lhe 

um conceito diante de expectativas preestabelecidas.” O autor complementa que o processo de 

gestão requer avaliações de desempenho como requisito para exercer o controle, que interage 

com as fases de planejamento e execução das atividades. 

A Controladoria, portanto, tem o papel de apoiar os gestores na quantificação dos 

valores do planejamento e também do realizado, para que estes possam julgar perante 

expectativa pré-estabelecida e avaliar o desempenho econômico do negócio, de um centro de 

lucro ou dos gestores. 

Pereira (2001) aponta os lucros como a melhor medida de eficácia da empresa, 

podendo também demonstrar as contribuições das áreas para o resultado global. Padoveze 

(2012) diferencia avaliação de desempenho, voltada para focar unidades administrativas, de 

análise de resultados, voltada para focar produtos e serviços gerados. Já Oliveira (2009) 

também diferencia análise de resultados de avaliação de desempenho e explica a forma de 

quantificar essa avaliação, utilizando a margem de contribuição para medir o resultado de um 

produto ou serviço e para medir o desempenho da área de um gestor, consideram-se apenas os 

custos, receitas e despesas ligados à área sob sua responsabilidade. 

Anthony e Govindarajan (2008) não utilizam a mesma nomenclatura dos outros 

autores, diferenciando avaliação de desempenho de análise de resultado, entretanto eles 

diferenciam a medição do desempenho gerencial da medição do desempenho econômico. A 

primeira foca em como o gerente está se saindo no gerenciamento do centro de lucro; e a 

segunda foca em saber se o centro de lucro está se saindo bem como uma entidade econômica. 

Concorda-se com esta posição de Anthony e Govindarajan (2008) oferecendo medição 

diferenciada para o desempenho gerencial da medição do desempenho econômico. Na 

medição do desempenho gerencial podem ser, inclusive, consideradas medidas não 

financeiras, como, por exemplo, o tempo de resposta do cliente. Por outro lado, os autores 

apresentam medidas de lucratividade que entram em considerações de despesas controláveis e 

alocações de despesas corporativas. Nesse ponto, concorda-se com a posição de Oliveira 

(2009), que utiliza a margem de contribuição para medir o resultado de um produto ou serviço 

e na medição do desempenho da área de um gestor, considera apenas os custos, receitas e 

despesas ligados à área sob responsabilidade do gestor. 
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2.7.1 Sistemas de medição para avaliação de desempenho 

 

Na padronização dos sistemas de mensuração de desempenho a alta gerência define os 

parâmetros que representem os fatores críticos de sucesso e as melhores estratégias da 

companhia. Segundo Anthony e Govindarajan (2008, p. 460), “O objetivo dos sistemas de 

mensuração de desempenho é implementar a estratégia.” Segundo os autores, se os fatores 

críticos de sucesso são mensurados e recompensados, as pessoas são motivadas a alcançá-los.  

Anthony e Govindarajan (2008, p. 460-462) apresentam também algumas limitações 

na medição de desempenho apenas com parâmetros financeiros por encorajar ações de curto 

prazo pelo gestor na busca do lucro, que podem ser inadequadas no longo prazo prejudicando 

o retorno dos acionistas, representado pelo valor presente dos ganhos futuros esperados. Os 

autores recomendam a mistura de parâmetros financeiros e não financeiros para os executivos 

seniores e também para os níveis hierárquicos inferiores. 

As medidas de desempenho utilizadas, juntamente com as informações orçamentárias, 

servem para estabelecer metas para que os gestores possam atingir os objetivos estratégicos da 

organização. Essas medidas podem ser não financeiras, como, por exemplo, aumentar a 

participação de mercado em 50%. Oliveira (2009, p. 57) discorre sobre essas medidas não 

financeiras, entre elas: resultado operacional, crescimento da receita, participação do 

mercado, pontualidade do cliente, variação da eficiência do material direto etc. 

Algumas metodologias devem ser destacadas na medição para avaliação de 

desempenho: Contabilidade por Responsabilidade, mais voltada para o controle operacional; 

Balanced Scorecard, mais voltada para o controle estratégico e Remuneração por Incentivos. 

Estas metodologias serão apresentadas a seguir. 

 

2.7.1.1 Contabilidade por Responsabilidade 

 

A Contabilidade por Responsabilidade prepara a empresa, que optou por 

descentralização e modelo de gestão com delegação de autoridade decisória, para contabilizar 

e avaliar os resultados orçados e realizados por unidade de responsabilidade. 

A contabilidade por responsabilidade pode ser entendida como um sistema 

de contabilidade gerencial estabelecido com base na responsabilidade 

decisória delegada ao gestor de uma determinada unidade, considerando o 

nível hierárquico por ele ocupado na estrutura organizacional. (ALMEIDA, 

2001, p. 156). 
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Segundo o autor, um sistema de Contabilidade por Responsabilidade coleta e reporta 

dados orçados e realizados bem como disponibiliza os relatórios aos gestores responsáveis, 

conforme o grau de responsabilidade e autoridade delegada. A empresa deve ser estruturada 

em centro de responsabilidade, no qual o gestor é responsável por suas atividades específicas. 

Os centros de responsabilidade devem ser estabelecidos em ordem crescente de autonomia: 

centros de custos, que devem acumular os custos controláveis pelo gestor; centros de receitas; 

centros de lucro e centros de investimentos.  

Para Horngren et al. (2004, p.302-303), os projetistas de sistema de controle de gestão 

“[...] aplicam a contabilidade por responsabilidade para identificar quais partes da organização 

têm responsabilidade primária para cada ação, bem como desenvolvem medidas de 

desempenho e alvos e projetam relatórios dessas medidas por centro de responsabilidade.” Os 

autores conceituam centro de responsabilidade como um conjunto de responsabilidades e 

recursos designados ao gestor, grupo de gestores ou outros empregados. Os autores 

classificam os centros de responsabilidades, como: centros de custos; centros de resultado 

(lucros); ou centros de investimentos. Nos centros de resultado, o gestor é responsável pelas 

receitas e pelos custos ou despesas, ou seja, pela lucratividade. Nos centros de investimento, o 

gestor é responsável, além do resultado, pelo capital investido relacionado ao resultado. Nos 

centros de custos, a responsabilidade do gestor se limita aos custos e pode ocorrer de um 

departamento supervisionado por um gestor conter diversos centros de custos.  

Anthony e Govindarajan (2008, p. 194-198) apresentam cinco medidas de 

lucratividade para avaliar o desempenho econômico de um centro de lucro: 

(1) Margem de Contribuição: Receita (-) Custo de vendas (-) Despesas variáveis. Os 

autores consideram vantagem utilizar a margem para avaliar os gerentes de centros 

de lucro uma vez que as despesas fixas, estando fora do controle dos gerentes, 

estes devem focar na maximização da contribuição. Entretanto enfatizam o 

problema desse argumento, de que quase todas as despesas fixas são ao menos 

parcialmente controláveis pelo gerente, algumas são inteiramente controláveis; 

(2) Lucro Direto: Margem de contribuição (-) Despesas fixas incorridas diretamente 

no centro de lucro ou transferidas a ele. O Lucro Direto de um centro de lucro 

contribui para cobrir as despesas gerais corporativas e na geração do lucro da 

empresa; 
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(3) Lucro Controlável: Lucro direto (-) Despesas corporativas controláveis. As 

despesas corporativas controláveis são até certo ponto controláveis pelo gerente da 

unidade de negócio – por exemplo, os serviços de tecnologia da informação;  

(4) Lucro antes da Tributação: Lucro controlável (-) Outras alocações corporativas. A 

despesa corporativa é toda alocada aos centros de lucro, na proporção das despesas 

incorridas em cada centro de lucro; 

(5) Lucro Líquido: Lucro antes da tributação (-) Impostos. Os autores não 

recomendam avaliar os gerentes de centros de lucro pelo lucro líquido uma vez 

que as decisões que afetam o imposto de renda são tomadas na matriz.  

Os autores tecem alguns comentários a favor de alocar as despesas incorridas na 

Matriz para os centros de lucro: benefício motivacional de se cobrar os custos da Matriz; 

poder comparar o lucro com os lucros de outras empresas da indústria; instigar os gerentes de 

centros de lucro a questionar os custos da Matriz; facilitar aos gerentes de centros de lucro 

considerar nas decisões de longo prazo, tais como preços e mix, que devem recuperar todos os 

gastos para dar lucro. Assume-se neste trabalho a posição de não se alocar despesas fixas não 

incorridas diretamente no centro de lucro; exceto por serviços claramente identificados, com 

participação dos gerentes na decisão sobre a despesa, como na utilização de preços de 

transferência negociados entre os gerentes que fornecem os serviços com os que adquirem os 

serviços. 

 Segundo Horngren et al. (2004, p. 338), o principal motivo de se utilizar preços de 

transferência é motivar os gestores a tomar as melhores decisões possíveis em relação a 

comprar ou vender produtos ou serviços, dentro ou fora da organização, com decisões 

congruentes em meta. 

 

2.7.1.2 Balanced Scorecard 

 

Um conjunto abrangente de medidas que surgiu como metodologia para o sistema de 

medição e gestão estratégica para análise do desempenho organizacional foi o Balanced 

Scorecard (BSC). 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma metodologia de medição e gestão de desempenho 

desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, 

em 1992. O BSC se iniciou como um modelo de avaliação e desempenho empresarial e se 
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desenvolveu para uma metodologia de gestão estratégica. O BSC reflete o equilíbrio entre 

objetivos de curto e longo prazo; entre medidas financeiras e não financeiras; entre 

indicadores de tendências e ocorrências e, ainda, entre as perspectivas interna e externa de 

desempenho. Esse conjunto abrangente de medidas serve de base para o sistema de medição e 

gestão estratégica por meio do qual o desempenho organizacional é mensurado de maneira 

equilibrada. 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 8), “O Balanced Scorecard complementa as 

medidas financeiras do desempenho passado com medidas dos vetores que impulsionam o 

desempenho futuro. Os objetivos e medidas do scorecard derivam da visão e estratégia da 

empresa.” Segundo os autores, esses objetivos e medidas focalizam o desempenho 

organizacional sob quatro perspectivas: financeira; clientes; processos internos; aprendizado e 

crescimento.  

A Contabilidade por Responsabilidade é um sistema voltado para o controle 

operacional, que prepara a empresa para avaliar os resultados orçados e realizados por 

unidade de responsabilidade; enquanto o Balanced Scorecard também avalia o desempenho 

organizacional, porém considerando a visão estratégica da empresa e considerando objetivos 

de curto e de longo prazo. 

 

2.7.1.3 Remuneração por incentivos 

 

No processo de avaliação de desempenho os fatores críticos de sucesso devem ser 

mensurados e recompensados para que as pessoas sejam motivadas a alcançá-los. 

Anthony e Govindarajan (2008, p. 514-515) tratam o pacote de remuneração total de 

um gerente como sendo composto por três componentes: (1) salário, (2) benefícios, (3) 

remuneração por incentivo. Os planos de remuneração por incentivo estão especificamente 

relacionados com a função de controle gerencial e podem ser divididos em curto e longo 

prazo. Os planos de incentivo de curto prazo são baseados no desempenho do a no corrente e 

os de longo prazo vinculam a remuneração às realizações de longo prazo.  

A avaliação do desempenho dos gestores para estabelecer a remuneração por incentivo 

deve ser feita com base em métricas, que podem ser desde o valor absoluto do lucro, valores 

relativos, como o Retorno sobre o Investimento (ROI) e também métricas mais modernas, 

como o Economic Value Added (EVA). 
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Brealey et al. (2008, p. 271) apontam algumas desvantagens na utilização de 

indicadores contábeis na análise de desempenho dos gestores: (1) gestores avaliados por 

lucros contábeis de curto prazo, podem ser tentados a melhorar lucros, em detrimento do lucro 

de longo prazo; (2) lucros contábeis podem ser indicadores distorcidos do retorno real; (3) se 

os gestores focarem no crescimento do lucro, eles podem investir em projetos com taxa de 

retorno positiva, porém inferiores ao custo de capital. 

A Contabilidade em Moeda Constante (Correção Integral) ou o Ajuste a Valor 

Presente pode minimizar o grande problema da contabilidade a custo histórico de avaliar o 

lucro considerando moedas de momentos diferentes.  

O Retorno sobre o Investimento (ROI) é calculado pela divisão do lucro operacional 

pelo capital investido. O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) é calculado normalmente 

pela divisão do lucro líquido sobre o patrimônio líquido. No entender de Horngren et al. 

(2004, p. 347), os artefatos ROI e ROE têm a vantagem de apresentar resultados relativos. No 

caso do ROI, pode ser aplicado a projetos com valores absolutos diferentes. A grande crítica 

desses indicadores é não incorporarem o custo de capital e não garantirem o valor para o 

acionista. 

Martin e Petty (2004) defendem a política de remuneração que motiva seus 

empregados a gerar valor para os acionistas, especialmente em empresas gerenciadas por não 

proprietários. A política de remuneração deve conter atrativos para reter e motivar 

empregados de alto desempenho. A forma de medição do desempenho dos empregados, 

sugerida pelos autores, é baseada no Economic Value Added (EVA); Cash Value Added 

(CVA); Cash Flow Return on Investment (CFROI) e similares como o Market Value Added 

(MVA), voltados para geração de valores para o acionista, com pagamento através de bônus 

de longo prazo de três a cinco anos. Segundo os autores, os gestores devem pensar e ser pagos 

como proprietários; o EVA, por exemplo, sugere dividir o aumento no valor ao invés de pagar 

um bônus. 

Economic Value Added (EVA) ou Valor Econômico Adicionado: esse conceito foi 

concebido pela Stern Stewart & Co., baseia-se no lucro econômico e considera o custo de 

oportunidade na remuneração do capital depois de abater os custos operacionais e impostos.  

Market Value Added (MVA) foi concebido também pela Stern Stewart & Co., “O 

MVA é a diferença entre o valor de mercado de uma empresa e o capital investido.” 
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(MARTIN; PETTY, 2004, p. 107). É o prêmio que o mercado oferece acima do capital 

investido pelos investidores.  

Cash Value Added (CVA) ou Valor Adicionado Base Caixa: é uma medida de lucro 

econômico desenvolvida pelo BCG como uma melhoria sobre o Valor Econômico Agregado 

(EVA), por se basear em fluxos de caixa e não em lucros. 

Cash Flow Return on Investment (CFROI) ou Retorno sobre o Investimento Base 

Caixa: segundo Martin e Petty (2004, p. 125), o CFROI representa uma medida econômica de 

desempenho de uma empresa, definida pelo Boston Consulting Group (BCG) como “o fluxo 

de caixa sustentável que uma empresa gera em um determinado ano como uma percentagem 

do caixa investido nos ativos da empresa.” 

Anthony e Govindarajan (2008) argumentam que os planos de incentivo de longo 

prazo são baseados na premissa de que o crescimento no valor das ações da empresa reflete o 

desempenho de longo prazo da empresa. Para Rappaport (1999), a melhor forma de alinhar os 

interesses dos gerentes aos dos acionistas é transformar parte da compensação dos executivos 

em opções de ações. Para Brealey et al. (2008), o gestor que possui planos de opções trabalha 

muito mais para maximizar o valor da empresa, ele se beneficia e beneficia os acionistas. 

A remuneração por incentivo, portanto, é a parte da remuneração de um gerente 

vinculada ao seu desempenho no curto e longo prazo que pode ser mensurada com o objetivo 

de motivar os empregados a gerar valor para os acionistas e podem ser implementadas através 

de ferramentas da Gestão Baseada em Valor, como EVA, MVA, CFROI e CVA. Os planos de 

incentivos baseados em ações têm a vantagem de refletir diretamente o valor para os 

acionistas quando as ações são valorizadas e servem para motivar os gestores ao mesmo 

tempo em que beneficia os acionistas. 

 

2.7.2 O papel da Controladoria no processo de avaliação de desempenho 

 

Na origem da Controladoria, início do século XX, a base das ferramentas de gestão 

eram informações do passado, com relatórios gerenciais focando a análise de desempenho de 

fatos já ocorridos, fornecidas pela Contabilidade tradicional, sem se preocupar com o 

gerenciamento do futuro da organização. Em consequência disso, surgiram as críticas que 

levaram a Controladoria a se preocupar com o cumprimento dos objetivos estratégicos da 

organização, com foco no longo prazo e na continuidade do negócio.  
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Os mais conceituados autores e pesquisadores atuais da Contabilidade Gerencial, 

segundo Oliveira et al. (2004, p. 152), “[...] são unânimes em afirmar que os modelos da 

Controladoria tradicional serviram bem à era industrial, mas já não são apropriados para 

direcionar e avaliar competências que as empresas da era do conhecimento devem dominar.” 

Para os autores, a melhoria de desempenho exige mudanças no sistema de medição e gestão, 

incluindo medidas não financeiras e sugerem as informações que devem ser oferecidas pelos 

relatórios voltados para os usuários da era do conhecimento:  

-  fornecer informações sobre planos, oportunidades, riscos e incertezas; 

- concentrar-se mais nos fatores que criam valor a longo prazo, entre as 

medidas não financeiras que indicam como os processos-chaves da 

empresa estão se desempenhando; 

- alinhar melhor as informações reportadas externamente com as 

informações reportadas internamente à alta administração para a gestão do 

negócio. (OLIVEIRA et al., 2004, p. 152). 

Borinelli (2006), após analisar a posição de diversos autores na literatura, apresenta as 

Funções e Atividades da Controladoria no Processo de Avaliação de Desempenho:  

 auxiliar no processo de escolha dos indicadores e parâmetros que 

compõem o desempenho; 

 mensurar o desempenho; 

 fornecer bases informativas para que os gestores das diversas funções e 

unidades organizacionais, bem como a alta administração, procedam à 

avaliação e, consequentemente, ao julgamento do desempenho; 

 participar do processo de avaliação de desempenho fornecendo opiniões 

que possam auxiliar a entidade na correta avaliação de desempenhos. 

(BORINELLI, 2006, p. 172). 

A Controladoria deve apoiar os gestores das diversas unidades organizacionais e a alta 

administração, na quantificação de valores planejados e realizados, para avaliação do 

desempenho econômico do negócio, de um centro de lucro ou dos gestores; mas há que se 

considerar que a Controladoria moderna deve incluir em seus sistemas de medição, medidas 

não financeiras, como sugerem Oliveira et al. (2004), na busca da criação de valor para a 

empresa no longo prazo. Ressalte-se também que a Controladoria deve fornecer bases 

informativas e opiniões, mas que a avaliação e o julgamento do desempenho cabem aos 

gestores das unidades organizacionais e à alta administração. 
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2.8 Artefatos gerenciais utilizados pela Controladoria 

 

A Controladoria precisa do modelo de gestão para executar suas funções através do 

processo de gestão e promover a eficácia organizacional. Entretanto, para desempenhar suas 

atividades e funções, necessita de ferramentas, métodos ou instrumentos, que também são 

chamados de artefatos. 

O termo artefato tem sido utilizado na literatura por um grande número de autores, 

nem sempre rigorosamente com os mesmos significados. Borinelli (2006, p. 184-185), depois 

de analisar as visões sobre artefatos utilizados em Controladoria de Guerreiro (1999), Frezatti 

(2006) e Soutes (2006) e de ter concluído que são visões complementares, estabelece a 

seguinte concepção: “Artefatos, em Controladoria, compreendem um conjunto de conceitos, 

modelos, métodos, sistemas e filosofias utilizados no desenvolvimento das atividades e 

funções de Controladoria”. 

Borinelli (2006, p. 184-187), partindo de pesquisas realizadas por Frezatti (2006a apud 

BORINELLI, 2006, p. 184-187) e Soutes (2006 apud BORINELLI, 2006, p. 184-187) sobre 

os artefatos mais utilizados pelas organizações, e acrescentando alguns  artefatos que não 

foram citados, apresenta os artefatos de Contabilidade Gerencial e Controladoria, que 

passaram a fazer parte da ECBC. Esses artefatos apresentados por Borinelli (2006, p. 187), 

subdivididos em três grupos, são reproduzidos abaixo, sem identificação dos autores das 

pesquisas que o citaram. 

Métodos, critérios e sistemas de custeio: 

 Custeio por Absorção; 

 Custeio Baseado em Atividades;  

 Custeio Pleno ou Integral;  

 Custeio Variável;  

 Custeio Direto;  

 Custo Padrão;  

 Custo de Reposição;  

 Custeio Meta;  

 Custeio do Ciclo de Vida;  
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 Total Cost of Ownership (TCO). 

Métodos de mensuração e avaliação, e medidas desempenho:  

  Preços de transferência;  

  Moeda Constante;  

  Valor Presente;  

  Retorno sobre o Investimento;  

  Retorno sobre o Patrimônio Líquido; 

  Benchmarking; 

  Economic Value Added (EVA);  

  Market Value Added (MVA).  

Filosofias e modelos de gestão:  

  Planejamento (Estratégico e Operacional); 

  Orçamento; 

  Simulação; 

  Beyond Budgeting; 

  Contabilidade por Responsabilidade; 

  Kaizen; 

  Just in Time (JIT); 

  Teoria das Restrições; 

  Gestão Baseada em Atividades; 

  Gecon (Modelo de Gestão Econômica); 

  Balanced Scorecard (BSC); 

  Gestão Baseada em Valor (VBM); 

  Gestão de Custos Interorganizacionais; 

  Análise de Cadeia de Valor; 



74 

 

  Planejamento Tributário; 

  Mapa de Gestão de Riscos. 

Para efeito de esclarecimento e padronização do significado dos artefatos que serão 

utilizados na pesquisa, segue-se uma breve descrição dos conceitos dos artefatos utilizados 

nesta pesquisa. 

 

2.8.1 Métodos, critérios e sistemas de custeio 

 

2.8.1.1 Custeio por absorção 

 

Para Parisi e Megliorini (2011, p. 34-35), o custeio por absorção é um método aceito 

para finalidades tributárias e societárias, por atender as legislações de imposto de renda e da 

contribuição social e também a Lei das Sociedades por Ações e a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Os objetos de custeio, custos fixos e variáveis, devem ser absorvidos no 

custeio da produção. Os custos variáveis e diretos devem ser atribuídos aos produtos de forma 

direta e objetiva; e os custos fixos e indiretos devem ser atribuídos aos produtos por base de 

rateio. 

Parisi e Megliorini (2011, p. 43-44) esclarecem, ainda, que o custeio variável apropria 

como custo dos produtos apenas os custos variáveis. Os custos fixos são considerados custo 

da estrutura e não do produto, logo devem ocorrer independentemente do uso que se faz da 

estrutura de produção. No custeio por absorção, portanto, os custos indiretos de fabricação 

fixos são apropriados aos produtos, e consequentemente contabilizados como estoque. O 

método de custeio variável elimina as técnicas de rateio, principal motivo de distorção das 

informações de custos, no método de custeio por absorção. 

Horngren et al. (2004, p. 498) apontam a única diferença entre esses dois métodos: o 

custo indireto de manufatura fixo, que é excluído do custo dos produtos sob o custeio 

variável, mas incluído no custo dos produtos sob o custeio por absorção. Segundo os autores, 

o custeio por absorção é mais amplamente utilizado do que o custeio variável, por ser esse 

método o único aceito para propósitos de avaliação contábil e fiscal. 

Portanto, o custeio por absorção é um método muito utilizado e aceito para efeito 

tributário e societário. Ele incorpora os custos indiretos de fabricação fixos ao produto, que é 
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contabilizado como estoque e só será lançado como despesa, por ocasião da venda do 

produto, momento em que será confrontado com as receitas de venda dos produtos.  

 

2.8.1.2 Custeio direto e Custeio variável 

 

Segundo Horngren et al. (2004, p. 498), a utilização do custeio variável tem crescido 

para propósitos de relatório interno, atendendo ao crescente uso da abordagem de contribuição 

nas mensurações de desempenho e análises de custo. Entretanto, nesse método, o gestor não 

pode deixar de considerar que a margem de contribuição, em última análise, deve cobrir o 

custo fixo e ainda contribuir na geração do lucro. Para os autores, o método de custeio 

variável trata o custo indireto de manufatura fixo como custo do período e não do produto, 

devendo ser lançado em despesas. 

Parisi e Megliorini (2011, p. 43-51) apresentam a diferença entre o método de custeio 

variável e o custeio direto. 

[...] A principal diferença entre os métodos referidos é que, no direto, 

aqueles custos fixos que são perfeitamente identificáveis com o objeto de 

custeio devem ser a ele atribuídos e não deixá-los para serem totalmente 

tratados como despesa do período, a exemplo do que é adotado no método 

de custeio variável. (PARISI; MEGLIORINI, 2011, p. 47). 

Os autores detalham os dois métodos para demonstrar a diferença. No custeio variável, 

são apropriados ao custo dos produtos os custos variáveis: Matéria-prima, Mão de Obra 

Direta e Custos Indiretos de Fabricação Variável. A Margem de Contribuição é obtida por 

Vendas (-) Custos Variáveis do Produto Vendido (-) Despesas Variáveis de Venda. O 

Resultado Operacional é obtido por Margem de Contribuição (-) Custos Fixos de Produção (-) 

Despesas Administrativas (-) Despesas Fixas de Vendas. 

Já o método de custeio direto é um método intermediário entre o de custeio por 

absorção e o de custeio variável, porque parte dos custos fixos são apropriados ao custo dos 

produtos.  Nesse método, a Margem de Contribuição é obtida por Vendas (-) Custos Variáveis 

de Produção (-) Despesas Variáveis de Venda. A Margem Direta é obtida por Margem de 

Contribuição (-) Custo Fixo Específico de Produção (-) Despesas Administrativas e 

Comerciais Fixas Específicas. O Resultado Operacional é obtido por Margem Direta (-) 

Custos Fixos de Produção (-) Despesas Administrativas e Comerciais Fixas. 

É importante notar que o custo fixo específico pode ser tratado na apuração do 

resultado das divisões de uma empresa, assim como das linhas de produtos de uma divisão e 
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também em uma linha específica de produto. No caso de desativação de uma linha de produto, 

deve-se observar que o custo específico dessa linha de produto também será eliminado, 

devendo-se considerar na análise a margem direta e não a margem de contribuição. 

 

2.8.1.3 Custeio Baseado em Atividades (Activity-Based Costing – ABC) 

 

Na década de 90, muitas empresas mudaram seus sistemas operacionais em reação a 

um ambiente econômico mais complexo, como o sistema Just in Time, ocasionando a 

necessidade de novos e melhores sistemas de contabilidade de custos. O Custeio Baseado em 

Atividades surgiu como uma melhoria das mais significativas, diferenciando-se dos sistemas 

tradicionais de alocação de custos por focalizar os custos acumulados nas atividades-chave, 

enquanto nos sistemas tradicionais a acumulação de custo se dá dentro das unidades 

organizacionais, como departamento. No sistema ABC, a acumulação de custo indireto se dá 

primeiro nas atividades da área em que está sendo custeada, em seguida os custos das 

atividades são atribuídos aos produtos ou serviços. Nos sistemas tradicionais, os custos 

indiretos são acumulados dentro das unidades organizacionais para depois serem alocados aos 

produtos ou serviços (HORNGREN et al., 2004, p. 115-116, 421). Segundo os autores, os 

sistemas ABC oferecem custos mais acurados para apoio aos tomadores de decisões, uma vez 

que os direcionadores de custos têm um relacionamento causa-efeito com as atividades e os 

recursos consumidos, consequentemente, são mais complexos. Além disso, no sistema ABC 

frequentemente se expande a alocação de custos para além da produção, como aos processos 

de processamento de pedidos, projetos, marketing e serviços aos clientes. 

 

2.8.1.4 Custeio pleno ou integral 

  

Conforme Padoveze (2010, p. 342), o custeio pleno ou integral é um prolongamento 

do custo por absorção, com a diferença de que no Custeio Integral as despesas com vendas e 

administração são alocadas aos produtos através de critérios de distribuições; enquanto que no 

custo por absorção essas despesas são consideradas gastos do período. O custeio pleno ou 

integral não é permitido para base fiscal, por ser um sistema que apropria aos produtos 

fabricados todos os custos e despesas; sejam eles diretos, indiretos, fixos, variáveis, 

administrativos, comerciais de distribuição e financeiros. A utilidade desse sistema é planejar 

e controlar o total de custos e despesas. Este trabalho assume esta posição de Martins (2010, 

p. 220) sobre o custo Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit (RKW) que tem a mesma 



77 

 

característica do Custeio Pleno ou Integral. Para o autor, esse tipo de custeio, que rateia todas 

as despesas ao produto, pode até ser utilizado em uma economia centralizada ou numa 

situação de monopólio, mas dificilmente numa economia de mercado em que os preços são 

decorrência das forças de mercado. Este trabalho assume essa posição de Martins (2010). 

 

2.8.1.5 Custo-padrão 

 

Conforme Martins (2010, p. 315-319), existem diversas acepções de custo-padrão, (1) 

custo-padrão ideal, baseado em estudo de engenharia dos melhores tempos e movimentos em 

condições ideais; e (2) custo-padrão corrente, fixado como meta para o próximo período para 

um determinado produto ou serviço, considerando as deficiências existentes de qualidade de 

materiais, mão de obra, equipamentos etc. O custo-padrão corrente é o mais adequado e de 

grande utilidade para o planejamento e controle de custo, assim como para elaboração do 

orçamento. 

 

2.8.1.6 Custo de reposição 

 

Para Martins (2000, p. 31-32), a lógica do custo de reposição é medir o lucro pela 

diferença do caixa que entra pela mercadoria vendida e o caixa que será pago pela compra da 

mercadoria que substituirá a vendida. Os dois efeitos do aumento de preço devem ser 

reconhecidos: quando ocorre o aumento no preço da mercadoria, por exemplo, reconhecer o 

ganho com o aumento de preço do ativo e, no momento da venda, reconhecer o menor lucro 

pela venda da mercadoria, em virtude do custo ser o de reposição. 

  

2.8.1.7 Custeio Meta ou Custeio Alvo (Target Costing) 

 

Segundo Horngren et al. (2004, p. 172), “Custeio Alvo (target costing) é uma 

ferramenta de gestão de custos para realizar redução de custos como um foco-chave por toda a 

vida de um produto. Um custo-alvo, ou desejado, é estabelecido antes de criar ou mesmo 

projetar o produto.” O custo-alvo deve ser estabelecido considerando o preço predito do 

produto e o lucro desejado pela empresa. No entender do autor, esse método é mais eficaz em 

reduzir os custos durante a fase de projeto do produto, uma vez que é nessa fase que a maioria 

dos custos é comprometida. 
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2.8.1.8 Custeio do ciclo de vida 

 

Conforme Robles Júnior (1994, p. 53), o custeio do ciclo de vida dos produtos e 

serviços abrangem os gastos incorridos com esses produtos e serviços desde o surgimento da 

ideia, incluindo os gastos com pesquisa; concepção; projeto; desenvolvimento; protótipo; 

produção; testes de mercado; lançamento; distribuição; serviços ao cliente; garantias; 

aperfeiçoamento; campanhas de marketing; retirada de linha e peças de manutenção para o 

período pós-retirada do produto. Essa forma de custeio permite o gerenciamento do ciclo de 

vida, focando as atividades que ocorrem antes da produção, permitindo minimizar o custo 

para o ciclo de vida do produto. 

 

2.8.1.9 Total Cost of Ownership (TCO) 

 

Segundo Wouters et al. (2004), o Total Cost of Ownership (TCO) pode ser visto como 

uma aplicação dos conceitos do Activity Based Costing (ABC), mais especificamente é uma 

aplicação da contabilidade de custo voltada para os tomadores de decisões de compra, 

combinando valor e preço nas decisões. A análise do TCO quantifica o custo de transações 

envolvido nas atividades de compra, tais como pedido, compra e controle de qualidade e os 

custos relativos à falta de qualidade, como rejeição, retrabalho e garantias. Os autores 

ressaltam a grande diferença do TCO com aplicações típicas ABC, uma vez que no TCO os 

custos devem ser obtidos em maior nível de detalhe, por fornecedor e por item comprado. 

Os autores sugerem que as empresas procurem entender o que as opções alternativas 

de compra significam para seus próprios processos, mas também para seus clientes e as outras 

partes da cadeia de valor, considerando os impactos de custo e valor das decisões de compra 

na cadeia de valor. 

 

2.8.2 Métodos de mensuração e avaliação, e medidas de desempenho 

 

2.8.2.1 Preços de transferência 

 

Para Horngren et al. (2004, p. 338), “Os preços de transferências são os montantes 

cobrados por um segmento de uma organização, pelos produtos ou serviços que fornece a 

outros segmentos da mesma organização.” O autor indica diversos motivos para se utilizar o 
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preço de transferência: orientar os gestores na melhor decisão entre comprar ou vender 

produtos e serviços dentro ou fora da organização; avaliar o desempenho do segme nto; 

minimizar impostos, taxas e tarifas mundialmente pelas empresas multinacionais. Os preços 

de transferência podem ser estabelecidos com base no custo, no mercado ou podem também 

ser negociados. Segundo Anthony e Govindarajan (2008, p. 580), a política de preços de 

transferência comum em empresas diversificadas é utilizar preços de mercado dando 

flexibilidade de suprimento externo às unidades de negócio. Já em empresas com atividade 

única, onde as transferências de mercadorias e serviços são menos freque ntes, ou em 

empresas diversificadas dentro do ramo, as sinergias podem ser importantes e a liberdade para 

tomar decisões sobre suprimentos externos pode ser restrita para as unidades de negócio. 

 

2.8.2.2 Moeda constante (correção integral) 

 

Segundo Padoveze (2010, p. 126-127), “A técnica de correção monetária integral é um 

avanço sobre a sistemática de correção monetária de balanço, parte componente das 

demonstrações contábeis básicas”. Segundo o autor, o entendimento da técnica de correção 

monetária integral está baseado em que os itens monetários líquidos do balanço patrimonial 

são os mesmos componentes do capital de giro próprio. 

Martins (2000, p. 30-31) aponta como lastimável a contabilidade a custo histórico 

avaliar o lucro considerando moedas de momentos diferentes. “Que falha lastimável 

afirmarmos e firmarmos o valor de um lucro considerando moedas de momentos diferentes 

como se fossem absolutamente iguais”. O autor considera que o custo histórico corrigido 

elimina esse problema por considerar a inflação; e mede muito melhor o lucro no longo prazo, 

por considerar que o lucro só é obtido depois de se manter o capital monetário investido 

devidamente corrigido. O autor apresenta também o custo corrente, porém alertando ser este 

menos objetivo que o custo histórico, mas muito mais útil em certos casos e que muitas 

empresas o utilizam gerencialmente. Este trabalho recomenda que, apesar de as taxas de 

inflação na atualidade serem mais baixas, é importante utilizar uma ferramenta que trate as 

diferenças do valor da moeda ao longo do tempo; especialmente porque no médio e longo 

prazo pode fazer uma grande diferença na avaliação do lucro e consequentemente nas 

decisões gerenciais. 
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2.8.2.3 Ajuste a valor presente 

 

A contabilização a valor presente, conforme Iudícibus et al. (2010, p. 106-107), deve 

ocorrer já no momento inicial de uma transação, por exemplo, na venda de mercadoria à 

longo prazo e o desconto relativo ao valor presente deve ser registrado no momento do 

reconhecimento da receita, a débito de receita bruta contra crédito de receita financeira a 

apropriar em conta redutora de contas a receber a longo prazo. Independente mente de atender 

às regras de contabilização, a Controladoria pode tratar gerencialmente a contabilização de 

todas as receitas e despesas, independente do prazo se entender que a inflação é relevante ou, 

por exemplo, na formação de preço de venda. 

 

2.8.2.4 Retorno sobre o Investimento (ROI) 

 

No entender de Horngren et al. (2004, p. 347), retorno sobre o investimento é 

calculado pela divisão do lucro operacional pelo capital investido e tem a vantagem de poder 

comparar projetos com valores absolutos diferentes por apresentar um resultado relativo, 

lucro em relação ao capital investido. Ele pode também ser comparado com taxas internas e 

externas da organização. O ROI pode ser decomposto em retornos sobre vendas e giro das 

vendas, o que permite análise mais detalhada considerando alterações em preços, volume e 

despesas. Há muitas interpretações diferentes sobre os conceitos envolvidos na composição 

do retorno sobre o investimento, como o lucro ser definido como lucro operacional com ajuste 

do imposto de renda ou sobre o capital investido ser calculado pelo ativo total deduzido do 

passivo não oneroso.    

 

2.8.2.5 Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 

 

O retorno sobre o patrimônio líquido é calculado normalmente pela divisão do lucro 

líquido pelo patrimônio líquido. Na presente pesquisa, considerou-se como medidor de 

rentabilidade a rentabilidade do patrimônio ajustada dos indicadores fornecidos pela pesquisa 

da Revista Exame “Melhores e Maiores de 2011”. A revista considera como rentabilidade do 

patrimônio ajustada a divisão do valor do lucro líquido ajustado pelos efeitos da inflação pelo 

valor do patrimônio líquido ajustado (patrimônio líquido legal atualizado pelos efeitos da 

inflação). 
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2.8.2.6 Benchmarking 

 

É definido como um processo sistemático e contínuo de investigação e comparação 

dos processos de negócio ou produtos de uma organização contra aqueles considerados como 

as melhores práticas. Costa e Formoso (2011, p. 144) destacam a importância do 

Benchmarking para o planejamento e controle dos processos gerenciais, dos objetivos e metas 

estratégicas e para a comparação do desempenho das empresas com seus concorrentes. O 

Benchmarking pode ser interno, feito para comparar operações internas; ou competitivo, que 

busca melhorar seus processos em relação à concorrência.  

 

2.8.2.7 Economic Value Added (EVA) ou Valor Econômico Adicionado 

 

Esse conceito foi concebido pela Stern Stewart & Co., baseia-se no lucro econômico e 

considera o custo de oportunidade na remuneração do capital depois de abater os custos 

operacionais e impostos. No entender de Castro Junior e Yoshinaga (2011, p. 243), “O EVA é 

uma medida apropriada de desempenho e ferramenta de análise de desempenho, sendo a 

medida mais correlacionada com a criação de valor aos acionistas.” Os autores destacam 

quatro características que o tornam melhor do que as métricas tradicionais: (1) é superior a 

medidas tradicionais de lucro por contrapor corretamente o capital investido para gerar lucro 

considerando todos os custos, inclusive o do capital de acionistas; (2) é um valor absoluto e 

não percentual; investidores estão interessados em ganhos absolutos; (3) por comparar os 

investimentos com os benefícios que eles geram o torna comparável entre períodos; o fluxo de 

caixa descontado não diferencia períodos de grande investimento e má performance 

operacional de períodos de pouco investimento e grande performance operacional; (4) 

minimiza distorções contábeis da contabilidade tradicional com os ajustes no cálculo do EVA, 

como, por exemplo, resultado não operacional e amortização de ágio. 

 

2.8.2.8 Market Value Added (MVA) 

 

Segundo Oliveira et al. (2004, p. 195-196), a Stern Stewart & Co. elaborou uma 

medida de valor corporativo geral, Market Value Added (MVA) para eliminar as deficiências 

das medidas de análise que examinam o passado, EVA ou CFROI (Cash Flow Return on 

Investment ou Retorno de Fluxo de Caixa sobre o Investimento), uma vez que essas medidas 

não avaliam como as estratégias atuais dos administradores podem afetar o valor futuro de 
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suas empresas. “O MVA é a diferença entre o valor de mercado de uma empresa e o capital 

investido pelos acionistas-proprietários. Por valor de mercado entende-se o quanto o 

empresário obteria ao vender todas as suas ações.” (OLIVEIRA et al., 2004, p. 196). 

Conforme Martin e Petty (2004, p. 108-109), é como se fosse o VPL para um projeto de 

investimento: é positivo se a taxa interna é maior do que o custo de capital. Os gestores 

devem ter como foco a maximização do MVA. 

 

2.8.3 Filosofias e modelos de gestão 

 

2.8.3.1 Planejamento (Estratégico e Operacional) 

 

O Planejamento Estratégico é o plano formal das estratégias definidas pela empresa 

para o futuro, visando assegurar o cumprimento da sua missão. Ele gera as diretrizes 

estratégicas que orientam o planejamento operacional, buscando evitar as ameaças, neutralizar 

os pontos fracos, explorar os pontos fortes e as oportunidades. Segundo Anthony e 

Govindarajan (2008, p. 332), o processo de Planejamento Estratégico oferece quatro 

vantagens à organização: (1) uma estrutura para desenvolver um orçamento anual, (2) uma 

ferramenta de desenvolvimento gerencial, (3) um mecanismo para forçar os gerentes a pensar 

em longo prazo, e (4) um meio de alinhar os gerentes com estratégias da empresa de longo 

prazo. Para Oliveira et al. (2004, p. 28), “[...] a definição mais comum de estratégia é de que 

se trata de um conjunto deliberado de ações orientadas para desenvolver e manter as 

vantagens competitivas.” 

O Planejamento Operacional, segundo Miranda e Libonati (2002, p. 54), “é o 

detalhamento e quantificação das diretrizes definidas no planejamento estratégico”. Ele se 

subdivide em Planejamento de curto, médio e longo prazo. 

Catelli et al. (2001, p. 140-143) assim dividem o Planejamento: Pré-planejamento 

operacional corresponde à fixação dos objetivos, identificação e escolha das melhores 

alternativas; Planejamento operacional, médio e longo prazo, corresponde ao detalhamento 

das alternativas selecionadas, quantificando-se os recursos, volumes, preços, prazos, 

investimentos e demais variáveis planejadas; Planejamento operacional, curto prazo, 

corresponde ao replanejamento em momento mais próximo à realização dos eventos e com 

conhecimento mais seguro das variáveis envolvidas.  
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2.8.3.2 Orçamento 

 

O Orçamento é um eficiente instrumento de comunicação empresarial que permite 

trazer as políticas, objetivos e metas decididos no Planejamento Estratégico, para a fase de 

execução, em todos os níveis gerenciais e operacionais da organização.  

Para Miranda e Libonati (2002, p. 56), “O orçamento é a quantificação do 

planejamento, no nível operacional. [...]” Os autores apresentam diversos tipos de orçamento, 

entre eles: Orçamentos de curto e longo prazo; Orçamentos estáticos e orçamentos flexíveis; 

Orçamentos incrementais e orçamentos base zero.  

Na abordagem de Horngren et al. (2004, p. 230), o orçamento é um plano de negócios 

formal, que coloca o planejamento à frente da mente do gestor e ainda tem as vantagens de 

comunicação, coordenação e avaliação do desempenho.  

O Orçamento tradicional vem sendo duramente criticado e questionado com relação a: 

sua limitação; lenta elaboração; definição de objetivos muito altos ou muito baixos; foco na 

redução de custo e não criação de valor; pressupõe ausência de confiança; o processo 

orçamentário é muito longo, muito caro e toma muito tempo dos gerentes; em decorrência da 

pressão de contratos rígidos sobre objetivos estabelecidos no orçamento, levam os executivos 

a praticarem fraudes. 

 

2.8.3.3 Simulação 

 

“A simulação é um método que cria um modelo de situação real, e então manipula este 

modelo de uma forma que mostre algumas conclusões sobre a situação real. A elaboração e a 

revisão de um orçamento é um processo de simulação.” (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 

2008, p. 393). Por meio da simulação pode-se questionar o efeito de diferentes alternativas e 

ter respostas instantâneas. 

 

2.8.3.4 Beyond Budgeting ou Além do Orçamento 

 

Frezatti (2004) faz uma análise comparativa das críticas ao orçamento e da abordagem 

alternativa “Além do Orçamento”, de Hope e Fraser (2003) , que propõe o abandono do 

orçamento anual e caracteriza um processo de gerenciamento flexível. O Beyond Budgeting é 

baseado no comportamento e tem abordagem baseada em alguns princípios, divididos em 
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duas categorias: (1) princípios de flexibilização de processos, com a substituição do uso do 

orçamento como base de avaliação e recompensa pelo uso de contratos de desempenho 

relativos, usando Benchmarks internos e externos e uma mescla de medidas financeiras e não 

financeiras, (2) princípios de descentralização do poder na organização, empowerment. 

As críticas ao orçamento tradicional, apresentadas por Frezatti (2004), incluem os 

autores Hansen & Mowen (1996), Hope (2000), Hope e Fraser (2003, p. xviii) e Fisher (2002) 

e abrangem: definição de objetivos muito altos ou muito baixos; foco na redução de custo e 

não criação de valor; leva a um comportamento disfuncional; pressupõe ausência de 

confiança; orçamento é uma perda de tempo. O próprio autor alega que o processo 

orçamentário é muito longo, muito caro e toma muito tempo dos gerentes e critica também 

que, em decorrência da pressão de contratos rígidos sobre objetivos estabelecidos no 

orçamento, levam os executivos a praticarem fraudes. 

Esses problemas não são novos e já eram apontados pelos autores clássicos. Frezatti 

(2004) aponta também alguns problemas divulgados por autores clássicos que não foram 

tratados por Hope e Fraser, tais como: Como controlar uma instituição com alto nível de 

flexibilidade, sem instrumento de controle? Como poderia o curto e o longo prazo serem 

coordenados em uma organização sem um orçamento anual? Ou ainda, será que o 

compromisso dos gerentes para alcance das metas é simples mente uma demonstração de boa 

vontade? Existe uma grande discussão na academia sobre essas críticas, vantagens e 

desvantagens do orçamento, e também com novas ferramentas ou artefatos gerenciais como o 

Balanced Scorecard (BSC); Gestão Baseada em Valor (VBM) ou Orçamento Flexível, que 

combinados podem servir de soluções de planejamento e controle.  

 

2.8.3.5 Contabilidade por Responsabilidade  

 

Segundo Parisi e Megliorini (2001, p. 156), um sistema de Contabilidade por 

Responsabilidade coleta e reporta dados orçados e realizados e disponibiliza os relatórios aos 

gestores responsáveis, conforme o grau de responsabilidade e autoridade delegada. Os centros 

de responsabilidade devem acumular os custos controláveis pelo gestor; centros de receitas; 

centros de lucro e centros de investimentos. 

Para Horngren et al. (2004, p. 302-303), nos centros de resultado o gestor é 

responsável pelas receitas e pelos custos ou despesas, ou seja, pela lucratividade. Nos centros 

de investimento o gestor é responsável, além do resultado, pelo capital investido relacionado 
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ao resultado. Nos centros de custos a responsabilidade do gestor se limita aos custos e pode 

ocorrer de um departamento supervisionado por um gestor conter diversos centros de custos.  

Anthony e Govindarajan (2008, p. 194-198) apresentam cinco medidas de 

lucratividade para avaliar o desempenho econômico de um centro de lucro: (1) Margem de 

Contribuição; (2) Lucro Direto: Margem de Contribuição (-) Despesas Fixas Incorridas 

Diretamente no Centro de Lucro ou Transferidas a ele; 3) Lucro Controlável: Lucro direto (-) 

Despesas Corporativas Controláveis; (4) Lucro antes da Tributação: Lucro Controlável (-) 

Outras Alocações Corporativas; (5) Lucro Líquido: Lucro antes da Tributação (-) Impostos. 

Assume-se neste trabalho a posição de não se alocar despesas fixas não incorridas 

diretamente no centro de lucro, exceto por serviços claramente identificados, com 

participação dos gerentes na decisão sobre a despesa, como na utilização de preços de 

transferência. 

 

2.8.3.6 Kaizen 

 

O Kaizen é um artefato que se baseia em pequenas mudanças feitas de forma constante 

e gradual, considerando que durante a fase do projeto, pelo Custo Meta, já se definiu as 

grandes mudanças (BARBOSA, 2006, p. 58). 

 

2.8.3.7 Just in Time (JIT) 

 

Just in Time é uma filosofia japonesa voltada para acelerar a resposta aos clientes e 

reduzir os estoques. No entender de Horngren et al. (2004, p. 20), a essência da filosofia Just 

in Time é eliminar o desperdício através de uma gestão voltada para a redução do tempo dos 

produtos no processo de produção; e eliminação do tempo despendido pelos produtos em 

atividades que não adicionam valor, como o tempo de inspeção e espera. 

 

2.8.3.8 Teoria das Restrições (TOC - Theory of Constraints) 

 

A teoria das restrições foi desenvolvida por Goldratt nos Estados Unidos na metade 

dos anos 80. Para Guerreiro (2011, p. 177-186), ela “[...] rompe as barreiras do sistema 

produtivo e generaliza, para a empresa como um todo, o pensamento da otimização, 

contemplando assim o conjunto das restrições globais (financeiras, mercadológicas, 
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produtivas etc.) a que a empresa está submetida”. O processo decisório da teoria está focado 

na otimização do ganho, minimização das despesas operacionais e do inventário. O autor 

ressalta que a ênfase na programação da produção recai na fabricação de produtos que 

contribuirão para o ganho atual da empresa; e para isso deve buscar promover a rapidez no 

fluxo, estimular a produção “do que é necessário” e “não fabricar o que não é necessário”. 

 

2.8.3.9 Gestão Baseada em Atividades (Activity-based management - ABM) 

 

Para Horngren et al. (2004, p. 128), “Usar um sistema ABC como ferramenta para 

ajudar na tomada de decisão estratégica e melhorar o controle operacional de uma 

organização caracteriza a gestão baseada em atividade.” Segundo os autores, a ABM 

distingue os custos com valor adicionado (de atividades que não podem ser eliminadas sem 

afetar o valor do produto para o cliente) dos custos de valor não adicionado (que podem ser 

eliminados sem afetar o valor do produto para o cliente). Eliminar atividades que não agregam 

valor é uma oportunidade de melhoria estratégica. 

 

2.8.3.10 GECON (Modelo de Gestão Econômica) 

 

Conforme Catelli (2001), o GECON é uma linha de pesquisa do Departamento de 

Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo, que começou a ser concebido no final dos anos 70 pelo Professor 

Armando Catelli. O GECON é um modelo gerencial que busca a excelência empresarial e a 

otimização do desempenho econômico da empresa, abrangendo o processo de planejamento, 

execução e controle, e é estruturado com base na missão da empresa, suas crenças, valores, 

filosofia administrativa e um processo de Planejamento Estratégico. 

Princípios de Gestão: O GECON adota um sistema de gestão diferenciado 

em relação aos modelos existentes. Alguns princípios utilizados são: 

 a eficácia da empresa é a função da eficácia das áreas. O resultado da 

empresa é igual à soma dos resultados das áreas; 

 as áreas somente são debitadas/creditadas por eventos sobre os quais 

tenham responsabilidade, as eficiências/ineficiências não são transferíveis 

para outras áreas e nem repassadas aos produtos/serviços; 

 as áreas tratadas como empresa, seus gestores como os respectivos 

“donos” e a avaliação dos mesmos envolvem não só os recursos 

consumidos (custos), como também os produtos/serviços gerados 

(receitas). Assim sendo, objetiva-se destacar e valorizar posturas 

empreendedoras - fazer acontecer sem desculpas; 
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 a função/missão definida para cada área, mais do que um “clichê” 

organizacional, é a base para a avaliação da gestão e, principalmente, um 

implementador da eficácia da empresa. Por exemplo, se a função da 

Manutenção for consertar equipamentos, seu resultado será apurado com 

base no valor do reparo e, nesse caso, quanto pior o serviço executado, 

mais os equipamentos quebrarão e mais essa atividade lucrará, enquanto a 

empresa perderá. Se for manter os equipamentos disponíveis para uso, 

cobrará os serviços pelo valor do aluguel por hora e seu resultado 

dependerá da produtividade e da eficiência operacional, contribuindo e 

assegurando, também, a eficácia da empresa; 

 os resultados das decisões financeiras tomadas pelos diversos gestores 

operacionais (investidores, condições de vendas a prazo, condições de 

compras a prazo, tempo de estocagem, tempo de processamento de 

produtos/serviços etc.) são imputados às áreas respectivas, separadamente 

dos resultados das decisões operacionais; 

 a área financeira é o “banco” interno, financiando/captando os recursos 

requeridos/gerados pelas áreas. Seu resultado decorrerá do valor de seus 

serviços menos os custos financeiros efetivamente incorridos. 

(CATELLI, 2001, p. 31-32). 

Segundo Catelli (2001), os benefícios gerados pelo sistema são inúmeros: estimula a 

criatividade dos gestores, incentivando a otimização de mix de produtos, diminuição de prazos 

de estocagem e otimização de recursos financeiros; confiabilidade e oportunidade das 

informações; maior transparência e envolvimento efetivo dos gestores, que passam a ser 

avaliados por sua contribuição efetiva para a empresa. 

 

2.8.3.11 Balanced Scorecard (BSC) 

 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma metodologia de medição e gestão de desempenho 

desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, 

em 1992. O BSC reflete o equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo; entre medidas 

financeiras e não financeiras; entre indicadores de tendências e ocorrências e, ainda, entre as 

perspectivas interna e externa de desempenho. Essas medidas servem de base para 

mensuração do desempenho organizacional. 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 8), “O Balanced Scorecard complementa as 

medidas financeiras do desempenho passado com medidas dos vetores que impulsionam o 

desempenho futuro.” Esses objetivos e medidas focalizam o desempenho organizacional sob 

quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento.  
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2.8.3.12 Gestão Baseada em Valor (VBM) 

  

Para Martin e Petty (2004, p. 6), “Gestão baseada em valor (VBM) é aquela que 

emprega métricas de desempenho e sistemas de remuneração para ajudar os gestores a 

melhorar a geração de valor para o acionista.” Os autores ressaltam a importância no processo 

de criação de valor, do desempenho da gestão ser medido e recompensado através de métricas 

ligadas diretamente à geração de valor para o acionista. Para superar as limitações contábeis 

de não servir para medir projetos finitos e de não incorporar custo de oportunidade, os 

sistemas VBM utilizam três subgrupos de métodos: (1) fluxo de caixa livre proposto pela 

McKinsey & Co. e LEK/Alcar; (2) valor econômico agregado/valor de mercado adicionado 

(EVA/MVA) concebido pela Stern Stewart & Co.; e (3) retorno sobre o investimento base 

caixa/retorno total do acionista (CFROI/TSR) utilizado pelo Boston Consulting Group. 

Segundo Castro Junior e Yoshinaga (2011, p. 239), “[...] todos os processos-chave da 

empresa, como Planejamento Estratégico, alocação de capital, definição orçamentária 

operacional e mensuração de desempenho operacional, dentre outros, devem estar orientados 

para a geração de valor para o acionista [...]”. 

 

2.8.3.13 Gestão de Custos Interorganizacionais 

 

Segundo Souza (2008, p. 35), “Gestão de Custos Interorganizacionais é um processo 

cooperativo de gerenciamento de custos que inclui outras organizações dentro de uma cadeia 

de valor além da própria empresa.” Segundo o autor, é uma forma de gerenciar custos, 

olhando para fora da empresa. Na visão do autor, se uma empresa obtém uma redução de 

custos olhando apenas para dentro, pode ocorrer um aumento de custo de fornecedores como 

reflexo da implementação dessa mudança interna, eliminando assim o efeito da redução de 

custo inicial. A grande vantagem da Gestão de Custos Interorganizacionais é buscar soluções 

conjuntas entre as organizações, que tragam benefício total ou parcial para a cadeia de valor. 

 

2.8.3.14 Análise de Cadeia de Valor 

 

Segundo Oliveira et al. (2004, p. 100), “Entende-se por cadeia de valor, de qualquer 

empresa, em qualquer setor, o conjunto de atividades criadoras de valor, desde a fonte de 

suprimentos de matérias-primas básicas, passando por fornecedores de componentes, até o  

produto final entregue aos clientes.” Os autores acrescentam que o objetivo é maximizar o 
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valor agregado do negócio, maximizando a diferença entre as compras de matérias-primas e 

contratação de serviços e as vendas. 

 

2.8.3.15 Planejamento Tributário 

 

Oliveira et al. (2004, p. 199-206) consideram que o gerenciamento das obrigações 

tributárias no Brasil não pode ser considerado cotidiano, mas sim estratégico, após considerar 

os diversos aspectos do sistema tributário brasileiro como dos mais complexos do mundo e 

com elevada carga tributária, que geram grandes transtornos para o gerenciamento contábil e 

financeiro. Os autores conceituam o planejamento tributário estratégico como “[...] o conjunto 

do estudo das alternativas lícitas de formalização jurídica de determinada operação, antes da 

ocorrência do fato gerador, para que o contribuinte possa optar pela que apresente o menor 

ônus tributário.” Os autores complementam que é uma maneira lícita de reduzir a carga fiscal. 

 

2.8.3.16 Mapa de Gestão de Riscos 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) sugere, em seu Guia de 

Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos, atividades para o Gerenciamento de 

Riscos Corporativos (GRCorp) para contribuir para a perenidade da organização, envolvendo 

o Conselho de Administração no processo de gerenciamento dos riscos. A implantação do 

GRCorp envolve mapear, analisar e principalmente tomar decisões em termos de priorização 

e alocação de recursos em consonância com o gerenciamento de riscos. 

 

2.9 Pesquisas utilizadas como referência para este trabalho 

 

2.9.1 Pesquisa de Guerreiro, Cornachioni e Soutes (2011) 

 

Artigo: “Empresas que se destacam pela qualidade das informações a seus usuários 

externos também se destacam pela utilização de artefatos modernos de contabilidade 

gerencial?”  

O trabalho tem dois objetivos principais: avaliar se empresas brasileiras que se 

destacam pelo seu porte na economia brasileira utilizam artefatos modernos de Contabilidade 

Gerencial; e avaliar se empresas que se destacam pela qualidade de suas informações aos 
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usuários externos, também, se destacam pela maior utilização de artefatos modernos de 

Contabilidade Gerencial de apoio a usuários internos. 

O estudo examinou amostra de 90 empresas selecionadas, 61 delas dentre as 500 

maiores empresas (edição de 2005 de Melhores e Maiores) e 29 dentre o rol de empresas que 

foram indicadas ao Prêmio ANEFAC-FIPECAFI-SERASA, Troféu Transparência, entre os 

anos-base de 1996 a 2004. Os dados foram coletados por meio de questionário endereçado ao 

gestor da área de Contabilidade Gerencial, contendo questões relativas ao grau de utilização 

de artefatos tradicionais e modernos de Contabilidade Gerencial. 

Os autores relatam um acentuado descompasso entre teoria e prática da Contabilidade 

Gerencial e um baixo grau de implementação de novos artefatos gerenciais como o sistema de 

custeio baseado em atividades, verificado em pesquisas de 1994 a 2001, dentre elas a de 

Scapens (1994) e Johnson e Kaplan (1987). O estudo apresenta os artefatos classificados entre 

modernos e tradicionais, considerando sua adequação aos estágios evolutivos da 

Contabilidade Gerencial conforme estudo do IFAC (1998): 

1º e 2º Estágios: Custeio por Absorção, Custeio Variável, Custo Padrão;  

3º e 4º Estágios: Preço de Transferência; Moeda Constante; Valor Presente; 

Orçamento; Custeio Baseado em Atividades; Custeio Meta (Target Costing); 

Benchmarking; Kaizen; Just in Time (JIT); Teoria das Restrições; Custo Financeiro 

dos Estoques; Economic Value Added (EVA); Simulações; Balanced Scorecard 

(BSC). 

Alguns resultados da pesquisa relacionados a este trabalho foram obtidos pelos 

respondentes da pesquisa, pelo percentual das respostas “concordo totalmente”: Orçamento 

53%; Simulação 67%; Benchmarking Externo 57%; Benchmarking Interno 47%; Custeio por 

Absorção 50%; Valor Presente 22%; Teoria das Restrições 18%; Economic Value Added 

(EVA) 37%; Balanced Scorecard (BSC) 27%; Moeda Constante 28%; Custeio Padrão 24%; 

Custeio Variável 22%; Preços de Transferência ao Custo 27%; Preços de Transferência ao 

Mercado 18%; Custeio Meta 4%; Kaisen 16%; Just in Time (JIT) 13%; Custeio Baseado em 

Atividades 8%; GECON Implantação com Consultoria 7%. A média desses resultados 

relacionados a este trabalho foi de 28,7%. 

O resultado da pesquisa, no primeiro objetivo, demonstrou que as empresas da amostra 

estudada utilizam artefatos modernos de Contabilidade Gerencial; e que a intensidade da 

utilização varia de artefato para artefato e que mesmo os artefatos com menor uso, tais como 
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Just in Time, Kaizen e Target Costing, são empregados por mais de 30% das empresas 

estudadas. No segundo objetivo, os dados da amostra demonstram que o grupo de empresas 

indicadas ao Prêmio ANEFAC-FIPECAFI-SERASA (Troféu Transparência) não se diferencia 

do grupo das demais empresas pesquisadas. 

 

2.9.2 Pesquisa de Teixeira, Gonzaga, Santos e Nossa (2011) 

 

Artigo: “A utilização de ferramentas de contabilidade gerencial nas empresas do 

Estado do Espírito Santo”. 

 O trabalho buscou identificar se empresas do estado do Espírito Santo utilizam 

artefatos modernos de Contabilidade Gerencial, bem como estudar a possível associação entre 

a utilização de artefatos tradicionais e modernos com o desempenho financeiro das empresas 

da amostra. A amostra foi extraída do banco de dados da FUCAPE Business School, contendo 

os registros das 200 maiores empresas do estado do Espírito Santo, publicado pela Revista 

Findes, de onde se obteve uma amostra não probabilística de 150 empresas referentes ao ano 

de 2007 e 146 referentes a 2008. 

Foi aplicado questionário aos gestores responsáveis pelo processo de tomada de 

decisões das empresas da amostra, abrangendo o papel da Contabilidade Gerencial na opinião 

do respondente e as ferramentas utilizadas pelas empresas. 

Os autores subdividiram os artefatos em dois grupos:  

 Artefatos Tradicionais: Custeio por Absorção, Custeio Variável, Custeio Padrão, 

Preço de Transferência, Orçamento; 

 Artefatos Modernos: ABC, custeio meta, Benchmarking, Kaizen, teoria das restrições, 

Planejamento Estratégico, ABM, EVA, Balanced Scorecard. 

Alguns resultados da pesquisa relacionados a este trabalho, obtidos pelos respondentes 

da pesquisa sobre o grau de utilização das ferramentas de Contabilidade Gerencial, em 

percentual, para os exercícios de 2008 e 2009: Orçamento 51% e 75%; Análise por Centro de 

Responsabilidade 51% e 74%; Planejamento Estratégico 40% e 71%; Custeio por Absorção 

55% e 45%; Preços de Transferência 33% e 44%; Custo Padrão 22% e 31%; Benchmarking 

Externo – e 30%; Benchmarking Interno 39% e 29%; Custeio Variável 28% e 21%; Análise 

da Cadeia de Valor 23% e 14%; Balanced Scorecard 11% e 13%; Custeio Meta 21% e 11%; 

Custeio do Ciclo de Vida 13% e 10%; Economic Value Added 11% e 10%; Custeio Baseado 
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em Atividades 9% e 8%; Teoria das Restrições 12% e 8%. A média desses resultados 

relacionados a este trabalho foi de 29,5%, considerando-se os dois anos da pesquisa. 

Segundo os autores, foram encontradas evidências de que as empresas do estado do 

Espírito Santo utilizam tanto ferramentas tradicionais de Contabilidade Gerencial quanto as 

consideradas modernas. Os resultados sugerem também uma associação não aleatória fraca 

entre desempenho econômico e as ferramentas tradicionais de Contabilidade Gerencial. 

 

2.9.3 Pesquisa de Oyadomari, Cardoso, Mendonça Neto e Lima (2008) 

 

Artigo “Fatores que influenciam a adoção de artefatos de controle gerencial nas 

empresas brasileiras. Um estudo exploratório sob a ótica da teoria institucional.”  

O estudo teve como objetivo entender, à luz da Teoria Neo-Institucional, a adoção de 

artefatos de Contabilidade Gerencial no ambiente empresarial brasileiro. Utilizou uma 

amostra não probabilística de 27 empresas de médio e grande porte. A qualificação dos 

respondentes é um item fundamental para validar as respostas dos questionários: 23 

respondentes ocupam cargo de diretor ou gerente, 26 possuem titulação em cursos de pós-

graduação e 24 respondentes ocupam posições nas áreas de finanças, relações com 

investidores, Controladoria ou contabilidade. Quanto ao porte, 18 empresas possuem mais de 

1.000 funcionários, sendo que dessas, 10 possuem mais de 5.000 empregados. 16 empresas 

têm uma receita superior a 500 milhões de reais. 

O questionário aplicado continha 46 questões que buscaram identificar o grau de 

utilização das técnicas de Contabilidade Gerencial e as atitudes da empresa relativas à adoção 

das práticas de Contabilidade Gerencial. 

Alguns resultados da pesquisa relacionados a este trabalho, com respostas de zero a 

quatro, sendo zero não utilizo e quatro utilizo sempre que necessário, são apresentados como 

percentual, convertido a percentual pela divisão da média de respostas por 5: Planejamento 

Estratégico 93%; Retorno sobre o Investimento (ROI) 85%; Resultado por Unidade de 

Negócio 84%; Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 78%; Custeio Variável 77%; Custo 

Padrão 67%; Balanced Scorecard 60%; Custeio Meta 58%; Market Value Added (MVA) 

58%; Orçamento Contínuo 57%; Orçamento Matricial 45%; Economic Value Added 56%; 

Custeio Baseado em Atividades 50%; Kaizen 37%; Beyond Budgeting 30%. A média desses 

resultados relacionados a este trabalho foi de 62,3%. 
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Como resultado da pesquisa, os autores concluem que: (1) há uma adoção do tipo 

cerimonial na implementação dos artefatos; (2) o mecanismo mimético é o mais importante na 

adoção desses artefatos; (3) a obtenção do conhecimento sobre novos artefatos ocorre, 

preponderantemente, pela forma de socialização do conhecimento; (4) as consultorias têm um 

papel importante na adoção dos artefatos; (5) a imposição dos acionistas é pequena, sendo, 

portanto, minimizado o mecanismo coercitivo; (6) a decisão da escolha dos artefa tos é 

prerrogativa do corpo diretivo e gerencial da empresa, (7) os artefatos utilizados com maior 

frequência são os classificados como tradicionais. 

O trabalho é baseado na Teoria Institucional, caracterizada como uma abordagem 

sociológica que explica que as organizações adotam determinadas práticas como formas de 

legitimação, e não prioritariamente por razões econômicas. Nessa Teoria, comportamento 

mimético constitui-se em imitar as decisões de outras organizações tidas como referências no 

ambiente em que atuam. O artigo considera também o Processo cerimonial, baseado em 

Meyer e Rowan (1977), para quem as organizações adotam uma mesma linguagem para 

nomear as estruturas organizacionais. 

 

2.9.4 Pesquisa de Soutes e Zen (2005) 

 

Artigo “Estágios Evolutivos da Contabilidade Gerencial em Empresas Brasileiras 

apresentado no 5º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, São Paulo.” 

O trabalho teve como objetivo identificar em que estágio evolutivo se encontra a 

Contabilidade Gerencial brasileira, através de pesquisa empírica que buscou verificar os 

artefatos utilizados pelas empresas que atuam no Brasil. Os artefatos foram segregados nos 

quatro estágios evolutivos da Contabilidade Gerencial identificados pelo Institute of 

Management Accoutants (IMA), através do documento IMAP 1, conforme segue: 

(1) Determinação dos custos e controle financeiro: Custeio por Absorção; Custeio 

Variável; Controle Financeiro e Operacional; Orçamento Anual. 

(2) Informação para planejamento e controle gerencial: Custo Padrão; Custo Baseado em 

Atividades (ABC); Método de Custeamento RKW; Orçamento de Capital; 

Descentralização. 
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(3) Redução de perdas de recursos em processos organizacionais: Gestão Baseada em 

Atividades (ABM); Centros de Responsabilidade; Preço de Transferência; Custo 

Meta; Método de Custeio Kaizen; Custeio do Ciclo de Vida. 

(4) Criação de valor através do uso efetivo dos recursos: Planejamento Estratégico; 

Balanced Scorecard; Método de Avaliação de Desempenho: EVA, MVA. 

Foi aplicado um questionário a 70 profissionais com carreiras orientadas para a 

contabilidade e gestão empresarial, atuando em empresas relevantes no contexto econômico 

brasileiro, estudantes de pós-graduação “lato sensu”. O questionário contemplou questões 

como o papel da Contabilidade Gerencial na opinião do respondente e na empresa, bem como 

sobre as ferramentas da Contabilidade Gerencial utilizadas na empresa do respondente 

relativas ao planejamento, suporte à tomada de decisão, análise de custos e avaliação de 

desempenho. 

O estudo indica que os três primeiros estágios estão dominados pela Contabilidade 

Gerencial nessas empresas e o quarto estágio ainda não está dominado. 

Alguns resultados da pesquisa relacionados a este trabalho foram apresentados como 

percentual de utilização entre os respondentes. No caso dos resultados terem sido 

apresentados apenas em gráfico, os percentuais foram estimados para que pudessem ser 

comparados com este trabalho: Orçamento Anual 90%; Simulação 85%; Análise por Centro 

de Responsabilidade 70%; Benchmarking 67%; Custeio por Absorção 61%; Custeio Variável 

48%; Análise da Cadeia de Valor 42%; Economic Value Added 30%; Custo Padrão 30%; 

Preços de Transferência 27%; Balanced Scorecard 25%; Custeio do Ciclo de Vida 15%; 

Custeio Meta 15%; Teoria das Restrições 8%; Custeio Baseado em Atividades 8%; Kaizen 

1%. A média desses resultados relacionados a este trabalho foi de 38,9%. 

Principais resultados identificados na pesquisa: 

 Grande parte dos respondentes utiliza os artefatos classificados no primeiro estágio  

“Determinação dos Custos e Controle Financeiro” indicando que a Contabilidade 

Gerencial das empresas analisadas está plenamente consolidada nesse estágio; 

 Um menor número de empresas utiliza os artefatos do segundo estágio “Informação 

para planejamento e controle gerencial”, no entanto, muitas estão buscando novos 

sistemas de orçamento e considerando adotar artefatos, como o orçamento de capital e 

análise do ponto de equilíbrio; demonstrando que nesse estágio as empresas analisadas 

estão em vias de consolidação; 
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 Alguns artefatos se mostraram plenamente utilizados no terceiro estágio “Redução de 

perdas de recursos em processos organizacionais”, como a análise por centro de 

responsabilidade e o Benchmarking (interno e externo), entretanto, segundo os autores, 

esse estágio não aparenta ser prioridade dessas empresas no momento. 

 Um percentual pequeno das empresas está utilizando os artefatos do quarto estágio, 

“Criação de valor através do uso efetivo dos recursos”, segundo os autores, ainda há 

considerável espaço para desenvolvimento desses artefatos nas empresas. 

 

2.9.5 Pesquisa de Frezatti (2006) 

 

Artigo “O paradigma econômico na contabilidade gerencial: um estudo empírico sobre 

a associação entre taxas de retorno sobre o patrimônio líquido e diferentes perfis da 

contabilidade gerencial”, publicado na R. Adm., São Paulo, v. 41, n. 1, p. 5-17, jan./fev./mar. 

2006.  

O estudo foi desenvolvido em um universo de empresas brasileiras de médio e grande 

porte com o objetivo de analisar a possível associação entre o nível de aderência conceitual 

das entidades em relação aos artefatos da Contabilidade Gerencial e os diferentes níveis de 

sucesso na obtenção de retorno para os acionistas. O estudo foi baseado em amostra extraída 

de um universo de mais de duas mil empresas brasileiras de médio e grande porte, com 119 

questionários, os quais foram reduzidos a 76 com dados consistentes com o Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido. 

As entidades foram classificadas com os seguintes intervalos de percentuais de retorno 

sobre o patrimônio líquido: inferior a 0%; igual ou superior a 0% e inferior a 10%; igual ou 

superior a 10% e inferior a 20%; igual ou superior a 20% e inferior a 30%; igual ou superior a 

30% e inferior a 40%; igual ou superior a 40%. A maior parte das entidades faz parte dos 

perfis de menor retorno sobre o patrimônio líquido, das 76 entidades, 50 estão contidas nos 

perfis entre 0% e menor que 10%.  

Alguns resultados da pesquisa relacionados a este trabalho, obtidos da pesquisa, como 

percentual de aderência dos artefatos: Orçamento (média de Premissas; Planos de Marketing, 

Produtos/Serviços e Logística; Recursos Humanos; Investimentos e Demonstrações 

Financeiras Projetadas) 65%; Planejamento Estratégico (média de Visão, Missão, Objetivo de 

Longo Prazo, Planos Operacionais de Longo Prazo e Montagem de Cenários Externos) 64%; 
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Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 63%; Contabilidade por Responsabilidade (média 

de Centro de Custo, Centro de Resultado e Centro de Investimento) 62%; Custeio por 

Absorção 48%; Custo Padrão 31%; Economic Value Added (EVA) 31%; Custeio Direto 28%; 

Custeio Variável 14%; Market Value Added (MVA) 25%; Balanced Scorecard (BSC) 19%; 

Custeio Baseado em Atividades 6%. A média desses resultados relacionados a este trabalho 

foi de 38%. 

O autor conclui que o trabalho não demonstra existir uma associação entre os perfis 

gerais da Contabilidade Gerencial e o retorno, mas indica que as entidades definem e utilizam 

um perfil-específico de elementos que pode, a curto ou longo prazo, ter relação com seu 

desempenho. 

 

2.9.6 Pesquisa de Lunkes, Schnorrenberger, Gasparetto e Vicente (2009) 

 

A pesquisa se propôs a identificar as funções da Controladoria em manuais e obras de 

referência nos Estados Unidos, Alemanha e Brasil, para esclarecer sobre as dificuldades 

encontradas na literatura, a respeito das definições e concepções insatisfatórias, confusas e 

contraditórias nos estudos sobre Controladoria. 

Os autores apresentam tabulação de 26 obras pesquisadas nos três países, sendo 8 dos 

Estados Unidos, 10 da Alemanha e 8 do Brasil. 

Alguns resultados da pesquisa relacionados a este trabalho, obtidos da tabulação da 

pesquisa, como percentual das funções da Controladoria mais citadas nos três países: elabora 

relatórios gerenciais rotineiros, Estados Unidos 70%, Alemanha 50% e Brasil 20%; avaliação 

de resultados, Estados Unidos 50%, Alemanha 10% e Brasil 50%; função e controle de riscos, 

Estados Unidos 10%, Alemanha 10% e Brasil 0%; coordena o processo de controle, Estados 

Unidos 70%, Alemanha 100% e Brasil 80%; planejamento, Estados Unidos 80%, Alemanha 

80% e Brasil 100%. A média desses resultados referentes ao Brasil, relacionados a este 

trabalho foi de 50%. 

Os autores concluem que, apesar dos desvios constatados na literatura, as funções mais 

citadas como sendo de Controladoria são as de planejamento, com 87%, e de controle, com 

83%, e estão bem próximas ao consenso. Segundo os autores, o trabalho evidencia também 

que a Controladoria tem incorporado funções mais amplas e sistêmicas. 
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2.9.7 Comentário sobre as pesquisas 

 

Teixeira et al. (2011) classificaram os artefatos entre modernos e tradicionais; Soutes e 

Zen (2005) classificaram conforme os estágios evolutivos da Contabilidade Gerencial 

identificados pelo Institute of Management Accoutants (IMA), através do documento IMAP 1; 

Guerreiro et al. (2011) classificam entre modernos e tradicionais, considerando sua adequação 

aos estágios evolutivos da Contabilidade Gerencial conforme estudo do IFAC (1998). Como 

existe uma pequena variação na classificação entre os autores, assume-se neste trabalho a 

seguinte classificação dos artefatos entre modernos e tradicionais. 

Tradicionais: Custeio Direto ou Custeio Variável; Custeio por Absorção; Custo 

Padrão; Custeio Pleno ou Integral; Retorno sobre o Investimento (ROI); Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido (ROE); Orçamento; Planejamento Tributário. 

Modernos: Custo de Reposição; Custeio Baseado em Atividades; Custeio do Ciclo de 

Vida; Custeio Meta; Benchmarking; Valor Presente; Economic Value Added (EVA); Preços 

de Transferência; Moeda Constante (correção integral); Market Value Added (MVA); 

Planejamento Estratégico e Operacional; Simulação; Mapa de Gestão de Riscos; 

Contabilidade por Responsabilidade; Análise de Cadeia de Valor; Gestão de Custos 

Interorganizacionais; Balanced Scorecard (BSC); Gestão Baseada em Atividades; Just in 

Time (JIT); GECON; Teoria das Restrições; Kaizen; Gestão Baseada em Valor (VBM); 

Beyond Budgeting. 

As cinco primeiras pesquisas, Guerreiro, Cornachioni e Soutes (2011); Teixeira, 

Gonzaga, Santos e Nossa (2011); Oyadomari, Cardoso, Mendonça Neto e Lima (2008); 

Soutes e Zen (2005) e Frezatti (2006), têm nos objetivos identificar as empresas que utilizam 

artefatos modernos de Contabilidade Gerencial. O objetivo deste trabalho não contempla 

apenas os artefatos utilizados na Controladoria, busca verificar se as empresas privadas de 

controle brasileiro, da cidade de São Paulo, estão praticando a Estrutura Conceitual da 

Controladoria discutida na pesquisa acadêmica, em seus aspectos procedimentais: objetivos, 

funções e também os artefatos utilizados. Dessa forma, essas pesquisas acima serão úteis na 

confrontação com os resultados desta pesquisa. 

A pesquisa de Guerreiro, Cornachioni e Soutes (2011) contempla no objetivo avaliar 

empresas que se identificam pelo seu porte. Este trabalho também tem nos objetivos verificar 

se existe associação entre o desempenho econômico das empresas pesquisadas e a aderência à 

estrutura conceitual discutida na academia. 
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A pesquisa de Teixeira, Gonzaga, Santos e Nossa (2011) contempla no objetivo o 

desempenho financeiro das empresas da amostra. Este trabalho também tem como parte dos 

objetivos analisar o desempenho econômico das empresas pesquisadas. A pesquisa de Frezatti 

(2006) também considera o retorno dos acionistas. 

A média ponderada dos resultados das seis pesquisas, aqui apresentadas, relacionados 

a este trabalho foi de 38%. 

Os resultados das pesquisas são conflitantes entre algumas delas e convergentes entre 

outras. Duas pesquisas concluem que as empresas utilizam um percentual menor para 

artefatos modernos, e maior para artefatos tradicionais. Outra pesquisa conclui que as 

empresas utilizam artefatos modernos, mas não informa o percentual. Uma outra pesquisa 

informa que as empresas utilizam tanto ferramentas tradicionais como modernas, porém não 

quantifica. Sobre desempenho econômico, uma pesquisa informa associação fraca entre 

desempenho econômico e ferramentas tradicionais; outra pesquisa demonstra existir 

associação fraca entre perfis gerais da Contabilidade Gerencial e retorno. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O objetivo do capítulo é apresentar a metodologia utilizada nesta pesquisa, visando 

atender às questões do problema e objetivos de pesquisa desta dissertação de mestrado, 

abrangendo a natureza do estudo, universo da pesquisa, métodos, técnicas, forma de coleta de 

dados, tratamento destes e análise dos resultados. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

A natureza da pesquisa é de Fontes Primárias (questionários) e Secundárias (banco de 

dados Exame). O estudo é baseado no método indutivo de abordagem.  

Quanto aos objetivos mais gerais, de acordo com Gil (2010, p. 27-28), as pesquisas 

podem ser classificadas, como: exploratórias, descritivas e explicativas. Conforme a 

Professora Neusa Maria Bastos F. Santos4, “A pesquisa descritiva serve para descrever, 

conhecer melhor, entender o comportamento de determinados grupos sociais, entender um 

determinado fenômeno, ‘tirar um retrato – é assim que se comporta’, mas não explicar o 

porquê ou causa e efeitos”. Esta pesquisa se enquadra na classificação de pesquisa descritiva, 

uma vez que descreve e analisa o papel da Controladoria e seus objetivos, “descreve as 

características de determinada população” e “estuda as características de um grupo de 

empresas”.  

Quanto à estratégia da pesquisa, este trabalho pode ser classificado como 

levantamento. A abordagem a ser utilizada será empírico-analítica, uma combinação de 

documentação indireta com a análise da fundamentação teórica na literatura e no estudo 

“Melhores e Maiores – 2011” da Revista Exame; e de pesquisa empírica com documentação 

direta com informações coletadas através de questionário. 

 

3.2 Delimitação do universo da pesquisa 

 

O objetivo desse estudo está delimitado em pesquisar a Controladoria de um grupo de 

empresas nacionais e o objetivo secundário é analisar o desempenho econômico das empresas 

pesquisadas. A análise de desempenho traz um limitador, a não disponibilidade de um banco 

                                                 
4
 Notas de aula da Professora Neusa Maria Bastos F. Santos, na disciplina Metodologia da Pesquisa Científica do 

Curso de Mestrado PUC-SP, 2011. 
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de dados com informações econômicas das empresas, tendo-se optado pela pesquisa da 

Revista Exame “Melhores e Maiores – 2011” que traz informações dos balanços de 1.246 

empresas referentes ao exercício de 2010. 

Tabela 3.1 – Maiores e melhores Exame 2011 

 
Fonte: Revista Exame (2011). 

Do universo da pesquisa da Revista Exame, 1.246 empresas, selecionando-se as 

empresas privadas e de controle brasileiro, restaram 860 empresas, conforme Tabela 3.1 

Maiores e melhores Exame 2011. Visando minimizar os custos e o tempo de pesquisa, 

limitou-se às empresas da cidade de São Paulo, que em um primeiro filtro chegaram a 168 

empresas. A identificação dos possíveis respondentes exige um trabalho intenso por telefone. 

Eliminaram-se também algumas empresas de vários setores, por ter endereço na cidade de 

São Paulo, porém indicando telefone de outras cidades. O número final de empresas da cidade 

de São Paulo foi de 150 empresas. 

Total de empresas da pesquisa Exame: 1246

empresas Cidade

nacionais de São Setores Empresas

SETOR privadas Paulo Excluídos Selecionadas

Atacado 74 6 6

Auto indústria 22 1 1

Bens de Capital 18 1 1

Bens de Consumo 72 11 11

Comunicações 12 5 5

Diversos 21 3 3

Eletroeletrônico 11 3 3

Energia 95 17 -17 0

Farmacêutico 10 4 4

Indústria da Construção 70 25 25

Indústria Digital 11 6 6

Mineração 12 1 1

Papel e Celulose 18 3 3

Produção Agropecuária 96 4 4

Química e Petroquímica 39 7 7

Serviços 79 25 -25 0

Siderurgia e Metalurgia 35 5 5

Telecomunicações 11 2 2

Têxteis 29 3 3

Transporte 32 5 5

Varejo 93 13 13

Totais 860 150 -42 108
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Em seguida, eliminaram-se as empresas do setor de Serviços, por ser esse setor 

composto, em sua maioria, por empresas de Assistência Médica ou Seguro Saúde e Hospitais, 

sendo muitas delas fundações e cooperativas. Eliminou-se também o setor de Energia, por ser 

composto por algumas Centrais Elétricas de outros estados; Distribuidoras de Gás e Energia; 

Usinas de Açúcar e Álcool, muitas delas de outros estados ou cidades, fora de São Paulo, mas 

com endereço na Cidade de São Paulo. 

Por fim, o número final das empresas selecionadas foi de 108 empresas, conforme 

Apêndice B. 

 

3.3 Métodos, técnicas e fontes de coleta de dados 

 

Das amostras extraíram-se informações econômico-financeiras do banco de dados da 

pesquisa Exame, informações como vendas, rentabilidade do patrimônio ajustada e 

rentabilidade do setor, para avaliar o desempenho econômico das empresas.  

Na pesquisa utilizaram-se questionários baseados nos conceitos da academia, para 

entender se existia aderência desses conceitos discutidos na academia com os praticados na 

Controladoria das empresas.  

As questões foram elaboradas e distribuídas por e-mail às empresas da pesquisa 

conforme questionário Apêndice A. 

 

3.4 Questionário utilizado na pesquisa 

 

O questionário foi elaborado com o objetivo de se buscar nas empresas desta pesquisa, 

como estava sendo utilizada a Estrutura Conceitual da Controladoria, discutida na pesquisa 

acadêmica, em seus aspectos procedimentais: objetivos, funções e artefatos utilizados. Para 

tanto, buscou-se no referencial teórico como a pesquisa acadêmica estava tratando esses 

objetivos, funções e artefatos da Controladoria, para que se pudesse questionar a esse respeito 

aos representantes das empresas pesquisadas. 

As questões apresentadas no questionário da pesquisa foram separadas em cinco 

blocos para que se agrupassem por semelhança. O Bloco I foi reservado para os dados de 

identificação do respondente. Apresentam-se, a seguir, as questões numeradas de 1 a 52, 

agrupadas nos blocos II a V. 
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Bloco II – Modelo de Gestão. Nesse bloco, em virtude de as quatro questões se 

referirem a modelos e para evitar a possibilidade de esses modelos não serem de 

conhecimento de algum dos respondentes, apresentou-se, antes de cada questão, uma base 

conceitual do significado dos modelos a que se referiam as questões. No referencial teórico, 

Peleias (2002) e Parisi (2001) descrevem o modelo de gestão como modelos integrados, base 

do Modelo de Gestão Econômica (GECON) concebido por Armando Catelli, com apoio de 

Reinaldo Guerreiro. O objetivo dessas questões foi verificar se a Controladoria das empresas 

pesquisadas participava da estruturação desses modelos. 

1) Modelo de gestão – corresponde ao conjunto de ideias, representando as crenças, 

normas e princípios de como levar a empresa a cumprir sua missão com eficácia, 

como a definição da existência ou não de Planejamento Estratégico, delegação de 

autoridade, avaliação de desempenho por resultados. A Controladoria, ou área 

afim, participa na estruturação do modelo de gestão da empresa? 

2) Modelo de decisão – representa a estruturação formal do processo decisório, 

considerando o processo de gestão, os eventos, transações e atividades realizados 

nos níveis planejado e realizado. O modelo de decisão deve também visar a 

otimização do resultado econômico, considerar o custo de oportunidade e ser único 

para todos os gestores da empresa. A Controladoria, ou área afim, participa na 

estruturação do modelo de decisão da empresa? 

3) Modelo de mensuração – representa o processo de mensuração física, monetária e 

de acumulação de resultados dos eventos, transações e atividades sobre os quais os 

gestores tomam suas decisões. A Controladoria, ou área afim, participa na 

estruturação do modelo de mensuração da empresa? 

4) Modelo de informação – representa a geração, acumulação e utilização de 

informações gerenciais para suportar o processo decisório. Não inclui as funções 

de gerenciamento da tecnologia e infraestrutura dos sistemas. A Controladoria, ou 

área afim, participa na estruturação do modelo de informação da empresa? 

Bloco III – Objetivos e Funções da Controladoria. As questões desse bloco visaram 

verificar a prática dos objetivos e funções da Controladoria conforme conceituados no 

referencial teórico por diversos autores, entre eles, Peleias (2002); Borinelli, (2006) e Oliveira 

(2009), abrangendo os principais aspectos dos objetivos e funções da Controladoria, tais como 

padronização das informações gerenciais; elaboração de relatórios gerenciais; realização de 
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estudos especiais como viabilidade econômica; aperfeiçoamento de processos internos; 

controle de riscos; avaliação de desempenho e de resultados.  

5) A Controladoria, ou área afim, é responsável por padronizar e harmonizar o 

conjunto de informações econômicas? 

6) A Controladoria, ou área afim, elabora relatórios gerenciais rotineiros incluindo 

análise de resultados de produtos e serviços, de linhas de negócios e de clientes? 

7) A Controladoria, ou área afim, realiza estudos especiais de natureza contábil-

econômica, como análise de viabilidade econômica de projetos de investimento?  

8) A Controladoria, ou área afim, participa do contínuo aperfeiçoamento de processos 

internos da organização?  

9) Função de Controle de Riscos envolve as atividades de identificar, mensurar, 

analisar, avaliar, divulgar e controlar os diversos riscos do negócio e seus possíveis 

efeitos. A Controladoria, ou área afim, participa da Função de Controle de 

Riscos? 

10) Avaliação de desempenho significa julgar ou atribuir um conceito diante de 

expectativas preestabelecidas. As medidas de desempenho utilizadas, juntamente 

com as informações orçamentárias, servem para estabelecer metas para que os 

gestores possam atingir os objetivos estratégicos da organização. A Controladoria, 

ou área afim, apoia a avaliação de desempenho das áreas e dos gestores na 

definição de métodos e processos para medição do desempenho? 

11) A Controladoria, ou área afim, realiza avaliação de resultado dos produtos e 

serviços? 

Bloco IV – Processo de Gestão. As questões desse bloco visaram verificar a prática da 

Controladoria no processo de gestão, envolvendo as etapas de planejamento, execução e 

controle, conforme conceituados no referencial teórico por diversos autores, entre eles, 

Borinelli, (2006); Catelli (2001); Padoveze (2012) e Mosimann e Fish (1999), abrangendo os 

principais aspectos da participação da Controladoria na definição de objetivos estratégicos da 

organização; no suporte e assessoria na elaboração do Planejamento Estratégico, 

Planejamento Operacional, no Processo de Execução e Controle; no estabelecimento de 

medidas corretivas e na Coordenação do Orçamento. 
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12) A Controladoria, ou área afim, participa ativamente das escolhas das diretrizes e 

definição de objetivos estratégicos da organização? 

13) A Controladoria, ou área afim, dá suporte e assessora as unidades organizacionais 

na elaboração ao Planejamento Estratégico?  

14) A Controladoria, ou área afim, dá suporte e assessora as unidades organizacionais 

na elaboração ao Planejamento Operacional? 

15) A Controladoria, ou área afim, coordena o processo de elaboração e consolidação 

do orçamento? 

16) A Controladoria, ou área afim, dá suporte às unidades organizacionais no Processo 

de Execução? 

17) A Controladoria, ou área afim, coordena o processo de controle, verificando o grau 

de aderência entre os planos e o real, apontando os desvios e dando suporte às 

unidades organizacionais no sentido de identificar as causas dos desvios? 

18) A Controladoria, ou área afim, assessora os gestores no estabelecimento de 

medidas corretivas? 

Bloco V – Artefatos. As questões desse bloco visaram verificar a prática dos artefatos 

de Controladoria conforme conceituados no referencial teórico. Artefatos, em Controladoria, 

compreendem um conjunto de conceitos, modelos, métodos, sistemas e filosofias utilizados 

no desenvolvimento das atividades e funções de Controladoria. As questões desse bloco estão 

subdivididas em três subgrupos. Os artefatos utilizados nas questões abaixo são os 

apresentados por Borinelli (2006, p. 187) no quadro que cita os artefatos utilizados por 

Frezatti (2006a); Soutes (2006) e os utilizados por ele mesmo, Borinelli (2006). 

V-1 Métodos, critérios e sistemas de custeio: as questões desse subgrupo visaram 

verificar se a Controladoria da empresa respondente utiliza os métodos, critérios e sistemas de 

custeio apresentados nas questões, para efeitos gerenciais, no desenvolvimento de suas 

atividades. 

19) Custeio por Absorção; 

20) Custeio Direto ou Custeio Variável; 

21) Custeio Baseado em Atividades; 

22) Custeio Pleno ou Integral; 
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23) Custo Padrão; 

24) Custo de Reposição; 

25) Custeio Meta; 

26) Custeio do Ciclo de Vida; 

27) Total Cost of Ownership (TCO); 

28) Utiliza algum outro método de custeio? Se utilizar, informar abaixo qual método. 

V-2 Métodos de mensuração, avaliação e medidas de desempenho: as questões desse 

subgrupo visaram verificar se a Controladoria da empresa respondente utiliza os métodos de 

mensuração, avaliação e medidas de desempenho apresentados nas questões, no 

desenvolvimento de suas atividades. 

29) Preços de Transferência; 

30) Moeda Constante (correção integral); 

31) Valor Presente; 

32) Retorno sobre o Investimento (ROI); 

33) Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE); 

34) Benchmarking; 

35) Economic Value Added (EVA); 

36) Market Value Added (MVA); 

V-3 Filosofia e modelos de gestão: as questões desse subgrupo visaram verificar se a 

Controladoria da empresa respondente utiliza a filosofia e modelos de gestão apresentados nas 

questões, no desenvolvimento de suas atividades. 

37) Planejamento (Estratégico e Operacional); 

38) Orçamento; 

39) Simulação; 

40) Beyond Budgeting; 

41) Contabilidade por Responsabilidade; 

42) Kaizen; 
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43) Just in Time (JIT); 

44) Teoria das Restrições; 

45) Gestão Baseada em Atividades; 

46) GECON (Modelo de Gestão Econômica);  

47) Balanced Scorecard (BSC); 

48) Gestão Baseada em Valor (VBM); 

49) Gestão de Custos Interorganizacionais; 

50) Análise de Cadeia de Valor; 

51) Planejamento Tributário; 

52) Mapa de Gestão de Riscos. 
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4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Este capítulo tem por objetivo reportar o trabalho da pesquisa, apresentando o perfil 

das empresas pesquisadas, apresentando os resultados da pesquisa e a análise das respostas. 

Na primeira fase, procuraram-se telefones para contato com as 108 empresas 

selecionadas, no site da Pesquisa Exame 2011. Como alguns telefones não existiam mais, 

informações alternativas foram buscadas nos sites das empresas na internet, restando algumas 

empresas sem se conseguir nenhum contato. Em seguida, foram efetuadas ligações telefônicas 

para obter e-mail de potenciais respondentes. De 15 a 23 de março de 2012 foram enviados 

105 e-mails às empresas que haviam fornecido informações, alguns dos quais pela segunda ou 

terceira vez, até que se encontrasse a pessoa certa para responder. Mais 20 e-mails foram 

reenviados a empresas que não responderam e alguns pela terceira vez, entre os dias 26 e 27 

de março de 2012, após o que se completou 19 respondentes em 3 de abril. 

 Na segunda fase, foram enviados mais 63 e-mails, de 27 a 30 de julho de 2012, como 

última chamada explicando que não se tinha atingido o número necessário e foram recebidas 

mais quatro respostas, completando 23 respondentes, até o dia 31 de julho. No dia 4 de 

setembro, recebeu-se a última resposta, completando 24 respondentes, 22% das empresas 

selecionadas. 

Para um dos respondentes, a secretária que encaminhou as respostas depois de 

identificar quem seria o respondente com características solicitadas, entretanto sem 

identificação do nome nem do cargo do respondente, mesmo após duas solicitações por e-

mail. 

Em algumas empresas se conseguiu contato direto por telefone com o Controller ou 

responsável pela Controladoria, que alegava intenção de responder, porém a empresa tinha 

política de não divulgar informações em pesquisa, impossibilitando a resposta do 

questionário. 

Quatro respostas da questão (40) Beyond Budgeting foram alteradas, uma pelo 

respondente outras três pelo pesquisador, em função de estar em conflito com a questão (38) 

Orçamento. A questão Orçamento teve 100% de respostas positivas e não poderia conflitar 

com a questão (40) por pressupor abandono do orçamento.   
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4.1 Perfil das empresas pesquisadas 

 

A Tabela 4.1 tem como fonte os dados da pesquisa Exame “Melhores e Maiores – 

2011”. A tabela demonstra a quantidade de empresas dessa pesquisa, por setor, e seus valores 

correspondentes na pesquisa Exame: vendas médias em US$ mil, rentabilidade do patrimônio 

ajustada pela média das empresas e pela média do setor. Na média da rentabilidade do 

patrimônio das empresas, uma não foi informada no setor de Bens de Consumo e outra não foi 

informada no setor de Comunicações. Na rentabilidade do setor, uma não foi informada no 

setor de Comunicações e outra não foi informada no setor de Produção Agropecuária. Na 

linha Total, a média de Vendas foi calculada considerando-se onze setores; na média de 

rentabilidade das empresas foram considerados dez setores; e na média dos setores, foram 

considerados nove setores. 

Tabela 4.1 – Empresas, vendas e rentabilidade média por setor 

 
    Fonte: Revista Exame (2011). 

A rentabilidade do Patrimônio ajustada é uma informação obtida na Pesquisa Exame 

“Melhores e Maiores – 2011”, e tem como origem o “Patrimônio Líquido Legal” atualizado 

pelos efeitos da inflação.  

Na Tabela 4.2 – Empresas que responderam a pesquisa, são apresentadas as empresas 

que responderam essa pesquisa, em ordem alfabética pelo nome, conforme nome e razão 

social apresentados na Pesquisa Exame “Melhores e Maiores – 2011”.  

 

Rentabilidade do

Vendas Patrimônio ajustada

Qtde. (média) Média

SETOR Empresas US$/Mi Empresas Setor

Atacado 2 456            30,1% 11,7%

Autoindústria 1 1.917        29,7% 17,6%

Bens de Consumo 4 316            9,0% 16,5%

Comunicações 1 267            n/tem n/tem

Eletroele- trônico 2 388            18,3% 10,2%

Farmacêutico 1 381            18,9% 18,9%

Indústria da Construção 5 1.269        26,4% 11,7%

Produção Agropecuária 1 72              -4,6% n/tem

Química e Petroquímica 3 4.597        10,0% 4,5%

Textil 2 854            10,3% 8,4%

Varejo 2 340            18,5% 12,5%

TOTAL 24              987            16,7% 12,4%
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Tabela 4.2 – Empresas que responderam a pesquisa 

 
      Fonte: Revista Exame (2011). 

 

Tabela 4.3 – Cargos dos respondentes 

 
              Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Tabela 4.3 – Cargos dos respondentes demonstra a quantidade de respondentes por 

cargo, conforme as respostas da pesquisa. O total dos cargos de Gerente ou Gestor é de 18 

respondentes, o que representa 79% do total. Um dos cargos não foi informado. 

 

Nome Razão Social

Alpargatas São Paulo Alpargatas S.A.

Anaconda Anaconda Industrial e Agrícola de Cereais S.A.

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda Biolab Sanus Farmacêutica Ltda

Brasken Braskem S.A

Cacique Cia. Cacique de Café Solúvel

Comapi Comapi Agropecuária S.A (grupo Bertim)

Dicico Construdecor S.A.

Ducoco Alimentos Ducoco Alimentos S/A

Editora  Globo Editora Globo S.A.

FC Coml. e Distribuidora Fc Comercial e Distribuidora S.A

Gafisa Gafisa S.A

JHSF Jhsf Incorporações S.A.

Lorenzetti Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas

Mitsubishi Motors Mmc Automotores do Brasil S/A

Odebrecht Construtora Norberto Odebrecht S.A.

Officer Officer Distribuidora de Produtos de Informática S.A.

PPE Fios Ppe Fios Esmaltados S/A

Promon Engenharia Promon Engenharia Ltda.

quantiQ I Q Soluções & Química S.A.

Tavex Tavex Brasil S.A.

Tietê Veículos Tietê Veículos S.A

UTC Engenharia Utc Engenharia S.A.

Vigor S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor

Zaraplast Zaraplast S/A

Cargos qtde

Gerente Controladoria Corporativa 2           

Gerente Controladoria / Controller 13        

Gerente Contábil / Contador 3           

Gestor de Planejamento Tributário 1           

Supervisor Contábil / Fiscal 1           

Coordenador de Contabilidade 2           

Analista de Contoladoria 1           

Não informado 1           

TOTAL 24        
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4.2 Resultados da pesquisa 

 

Os resultados da pesquisa serão apresentados em dois grupos, primeiro a análise das 

respostas agrupadas por blocos e depois a análise individual das respostas. 

 

4.2.1 Análise das respostas agrupadas por bloco 

 

Apresenta-se a seguir análise das respostas agrupadas por bloco de questões; 

comparação das empresas mais aderentes à Estrutura Conceitual com as empresas menos 

aderentes; comparação das empresas maiores em vendas com as menores; e aderência por 

faixa de rentabilidade. 

 

4.2.1.1 Resumo das aderências por bloco de questões 

 

A Tabela 4.4 demonstra a média de aderência das empresas ao questionário desta 

pesquisa, por bloco de questões. A média de cada bloco foi calculada de forma ponderada, 

pela soma dos percentuais das questões de cada bloco, dividido pelo número de questões. A 

média dos blocos também foi calculada de forma ponderada, pela soma dos percentuais das 

questões dos blocos envolvidos no cálculo, dividido pelo número de questões desses blocos. 

Percebe-se claramente que os três primeiros blocos têm aderência muito alta, 88%, 

representando que Modelo de Gestão, Objetivos e Funções da Controladoria e Processo de 

Gestão estão bem consolidados nas empresas pesquisadas. Esses três blocos representam 

conceitualmente, conforme Almeida et al. (2001), o papel da Controladoria na concepção dos 

modelos e processo de gestão; assim como estabelecem uma base para as definições das 

funções da Controladoria e forma de atuação na orientação e suporte das unidades 

organizacionais no cumprimento dos objetivos estratégicos da organização. Dessa forma, 

pode-se dizer que as definições do papel da Controladoria, seus modelos e funções, para as 

empresas desta pesquisa, estão bem aderentes à Estrutura Conceitual da Controladoria. Poucas 

questões foram encontradas nas pesquisas externas nesses três blocos. 
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Tabela 4.4 – Resumo da aderência por bloco de questões 

 
     Fonte: Elaborada pelo autor. 

A média de aderência do bloco Artefatos está numa faixa em torno da metade da 

média de aderência dos blocos de Gestão e Funções, 43%. Pode-se verificar que esses três 

blocos de Artefatos obtiveram um baixo percentual médio de aderência à pesquisa, em função 

de terem um grande número de artefatos classificados como modernos. A média de aderência 

dos artefatos modernos foi de 34%, a média dos tradicionais foi de 72% e a média total foi de 

apenas 43%; indicando com isso que o número de artefatos classificados como modernos foi 

bem maior do que os tradicionais. Mesmo assim, considera-se razoável o número de empresas 

que aderiram a esses artefatos. Conforme abordado no referencial teórico, algumas pesquisas 

buscaram entender a utilização pelas empresas de artefatos modernos ou tradicionais. 

Segundo Soutes e Zen (2005), um percentual pequeno das empresas está utilizando os 

artefatos do quarto estágio, considerados modernos, e ainda há considerável espaço para 

desenvolvimento desses artefatos nas empresas. Nesse sentido, justifica-se a média de 

aderência dos blocos de Artefatos estarem com percentual próximo da metade da aderência 

dos blocos de Gestão e Funções. É provável que empresas, ao longo do tempo, devam aderir 

cada vez mais aos artefatos mais modernos, para melhorar suas decisões e obterem melhor 

posição no mercado; entretanto, a implementação desses artefatos exige investimentos em 

recursos, tais como tempo, pessoas e treinamento, o que inibe uma aderência rápida ou 

imediata a esses artefatos modernos. 

A média geral de todos os blocos, Tabela 4.4, foi de 59%, entretanto, essa média 

mistura dois resultados importantes, (1) os três primeiros blocos identificam que os conceitos, 

objetivos, funções e gestão da Controladoria das empresas da pesquisa estão bem 

consolidados, com 88% de aderência; (2) os três últimos blocos identificam que os artefatos 

utilizados por essas empresas estão divididos, os mais tradicionais estão bem consolidados, 

Blocos de Questões aderência

Média dos blocos de Gestão e Funções 88%

II - Modelo de Gestão 95%

III - Objetivos e Funções da Controladoria 90%

IV - Processo de Gestão 83%

total tradicional moderno

Média dos blocos - Artefatos 43% 72% 34%

V-1 Métodos, critérios e sistemas de custeio 35% 50% 23%

V-2 Métodos mensur., aval. e medidas desempenho59% 88% 50%

V-3 Filosofia e modelos de gestão 40% 100% 31%

Média Geral de todos os blocos 59%
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com 72% de aderência e os mais modernos estão com metade da aderência, 34%. Essa menor 

aderência dos artefatos modernos faz sentido, uma vez que estes levam algum tempo para 

serem assimilados e implementados pelas empresas. Com essas considerações, acredita-se que 

este resultado indica uma resposta positiva à questão de pesquisa: “A Estrutura Conceitual 

praticada hoje pela Controladoria das empresas privadas de controle brasileiro, da cidade de 

São Paulo, no cumprimento de seus objetivos, funções, e considerando também os artefatos 

utilizados, é aderente à Estrutura Conceitual discutida na pesquisa acadêmica” ; ressalva-se 

que, nas ferramentas utilizadas pela Controladoria, a parte dos artefatos modernos ainda tem 

uma aderência relativamente baixa, 34%.  

 

4.2.1.2 Rentabilidade das mais aderentes em confronto com a das menos aderentes 

 

A Tabela 4.5 demonstra as onze maiores empresas em aderência ao questionário desta 

pesquisa, com aderência média de 66% e rentabilidade média de 20%; e as onze menores 

empresas em aderência, com aderência média de 49% e rentabilidade de 15%. Duas empresas 

foram desconsideradas por falta de informações de rentabilidade. 

Tabela 4.5 – Rentabilidade das mais aderentes x menos aderentes 

 
               Fonte: Elaborada pelo autor. 

Note-se que as sete empresas com maior aderência obtiveram rentabilidade média de 

20%, uma rentabilidade bem maior do que os 15% obtidos pelas empresas com menor 

aderência. Pode-se interpretar que as empresas aderentes à estrutura conceitual, em 

consequência de terem uma Controladoria que atende aos objetivos propostos por essa 

estrutura conceitual e utilizarem suas ferramentas, obtêm maior rentabilidade do que as 

empresas menos aderentes a essa estrutura conceitual. Observa-se que, para uma análise mais 

acurada, seria necessária uma amostra com empresas com as mesmas realidades de mercado; 

entretanto, nota-se que dos sete setores com mais de uma empresa na pesquisa, seis setores 

tiveram empresas concomitantemente entre as onze empresas menos aderentes e as onze mais 

aderentes. Apenas um setor teve duas empresas, somente entre as mais aderentes. 

qtde. de média de média de

Aderências empresas Aderência Rentabilidade

Mais aderentes 11 66,0% 20,3%

Menos aderentes 11 49,0% 15,0%
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 Os resultados da pesquisa de Teixeira et al. (2011) sugerem uma associação não 

aleatória fraca entre desempenho econômico e as ferramentas tradicionais de Contabilidade 

Gerencial. A pesquisa de Frezatti (2006) conclui que o trabalho não demonstra existir uma 

associação entre os perfis gerais da Contabilidade Gerencial e o retorno, mas indica que as 

entidades definem e utilizam um perfil-específico de elementos que pode, a curto ou longo 

prazo, ter relação com seu desempenho.  Entretanto, os resultados desta pesquisa 

demonstraram haver uma associação entre aderência à pesquisa e rentabilidade, tendo em 

vista a diferença de rentabilidade entre as empresas com maior aderência, com rentabilidade 

média de 20%, e as empresas com menor aderência, com rentabilidade de 14%. 

Com isso, pode-se comprovar positivamente a Premissa P1 “As empresas mais 

aderentes à estrutura conceitual têm desempenho econômico melhor do que as empresas 

menos aderentes”. Resta saber se esse desempenho econômico melhor é totalmente em função 

da aderência à estrutura conceitual ou pode ser em função do tamanho da empresa, ou ainda 

do mercado em que atuam. 

 

4.2.1.3 Rentabilidade das maiores em confronto com a das menores segundo as vendas brutas 

 

A Tabela 4.6 demonstra as onze maiores empresas com média de vendas de US$ 2.202 

mil, e 20,4% de rentabilidade média; e as onze menores empresas com média de vendas de 

US$ 274 mil, e 14,8% de rentabilidade média. Duas empresas foram desconsideradas por falta 

de informações de rentabilidade. 

Tabela 4.6 – Rentabilidade das maiores x menores segundo as vendas brutas 

 
            Fonte: Elaborada pelo autor. 

 As pesquisas externas analisadas não trataram deste aspecto, associar o desempenho 

econômico das empresas ao tamanho da empresa. Entretanto, os resultados desta pesquisa 

demonstram que as onze maiores empresas em vendas brutas obtiveram rentabilidade média 

de 20,4%, uma rentabilidade bem maior do que os 14,8% obtidos pelas onze menores 

empresas em vendas brutas. Pode-se interpretar que as empresas maiores têm algumas 

vantagens por serem maiores, como economia de escala, maior capacidade de investimento e 

Empresas quantid. média média de

segundo as de vendas rentabi-

vendas brutas empresas US$ mil lidade

Maiores 11 2.202       20,4%

Menores 11 274           14,8%
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até pela seleção natural de ter crescido e passado por diferentes desafios, conseguindo obter 

maior rentabilidade do que as empresas menores. 

Com isso, pode-se comprovar positivamente a Premissa P2 “As empresas maiores, por 

terem maior capacidade de investimento em recursos tecnológicos e humanos, conseguem 

melhor desempenho econômico do que as empresas menores”. 

Como a Premissa P1 foi reconhecida como verdadeira e P2 também verdadeira, 

tornou-se necessário buscar mais informações para saber se as empresas aderentes não são 

mais rentáveis em função do tamanho e não em função da aderência. Como se pode verificar 

na Tabela 4.7, menos de 50% das 11 empresas mais aderentes estão entre as 11 maiores 

segundo as vendas brutas; por outro lado, mais de 50% das 11 mais aderentes estão entre as 

11 menores segundo as vendas brutas. A não coincidência entre as 11 mais aderentes e as 11 

maiores em vendas elimina a possibilidade de as 11 empresas mais aderentes serem mais 

rentáveis por serem maiores; demonstrando assim que as empresas do estudo tiveram 

desempenho positivo por dois motivos: pela maior aderência à Estrutura Conceitual da 

pesquisa e também algumas delas por tamanho econômico e possivelmente ganho de escala. 

Tabela 4.7 – Coincidência entre as empresas classificadas 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com a comprovação das Premissas P1 e P2, e sabendo-se também que das onze 

maiores empresas em vendas apenas cinco estão entre as onze maiores em aderência, 

conforme Tabela 4.7, pode-se afirmar que o segundo aspecto do problema da pesquisa foi 

respondido positivamente: “as empresas, com prática aderente à Estrutura Conceitual 

discutida na pesquisa acadêmica, têm desempenho econômico melhor do que as de prática 

não aderente”. O segundo aspecto do problema da pesquisa tem o mesmo sentido da Premissa 

P1, que foi comprovada positivamente e reforçada pela constatação de que, apesar de a 

Premissa P2 ter sido confirmada, das onze maiores empresas em vendas apenas cinco estão 

entre as onze maiores em aderência.  

 

Segundo as vendas brutas Segundo o Total Ativos

11 Maiores 11 Menores

Segundo a aderëncia

11 Mais aderentes 5 6

11 Menos aderentes 6 5
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4.2.1.4 Aderência por bloco e faixa de rentabilidade 

 

A Tabela 4.8 – Aderência por bloco e faixa de rentabilidade apresenta a aderência 

média dos blocos de questões, considerando três faixas de rentabilidade: menor do que 5%; 

entre 5% e abaixo de 25%; igual ou maior que 25%. 

Nos três primeiros blocos que tratam do conceito de Controladoria, (II) Modelo de 

Gestão, (III) Objetivos e Funções da Controladoria e (IV) Processo de Gestão, percebe-se uma 

aderência bem alta, em torno de 80% e 100% nos três blocos e nas três faixas de renda; e não 

se identifica claramente um comportamento entre aderência e faixas de renda. A média dos 

três blocos apresenta uma leve redução de 3 pontos percentuais (de 90% para 87%) apenas da 

primeira para a segunda faixa de rentabilidade. Pode-se entender que nos objetivos e funções 

da Controladoria, assim como nos modelos e processo de gestão, as empresas estão bem 

consolidadas, independente da faixa de renda. A pesquisa de Frezatti (2006) tabulou as 

respostas por faixa de renda das empresas respondentes, entretanto tratou apenas de artefatos 

da Contabilidade Gerencial, não tendo nenhuma questão coincidente com esta pesquisa nos 

três primeiros blocos. As outras pesquisas consultadas também não trataram as respostas por 

faixa de renda. 

Tabela 4.8 – Aderência por bloco e faixa de rentabilidade 

 
         Fonte: Elaborada pelo autor. 

Já nos três blocos que compõem o bloco V – Artefatos, encontra-se um grande número 

de artefatos considerados mais modernos, mesclados com alguns artefatos mais tradicionais. 

A média de aderência desses três blocos está numa faixa em torno da metade da média de 

aderência dos blocos anteriores. Percebe-se claramente existir um comportamento crescente 

Rentabilidade Patr. Ajustada

 >=5%

Blocos de Questões  < 5%  <25% >=25%

II - Modelo de Gestão 100% 92% 94%

III - Objetivos e Funções da Controladoria 89% 92% 79%

IV - Processo de Gestão 82% 77% 89%

Média dos blocos de Gestão e Funções 90% 87% 87%

BLOCO V - Artefatos

V-1 Métodos, critérios e sistemas de custeio 25% 33% 39%

V-2 Métodos mensur., aval. e medidas desempenho 59% 55% 59%

V-3 Filosofia e modelos de gestão 30% 37% 44%

Média do Bloco V - Artefatos 38% 42% 47%
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nas aderências conforme se aumenta a faixa de rentabilidade. Da primeira para a segunda 

faixa de rentabilidade a aderência sobe 4 pontos percentuais (de 38% para 42%); e da segunda 

faixa para a terceira a aderência sobe 5 pontos percentuais (de 42% para 47%). Note-se que a 

faixa de rentabilidade mais alta (maior que 25%) obteve o maior percentual de aderência 

(47%); enquanto a faixa de rentabilidade mais baixa (menor que 5%) obteve o menor 

percentual de aderência (38%). Dessa forma fica bem clara a relação de faixa de rentabilidade 

e aderência à Estrutura Conceitual da Controladoria; as empresas com maior aderência obtêm 

maior retorno; e as de menor aderência, menor retorno. 

Este comportamento crescente da aderência, por faixa de renda, nos três blocos de 

artefatos, reforça a comprovação da Premissa P1 e o segundo aspecto do problema da 

pesquisa como resposta positiva: “as empresas, com prática aderente à Estrutura Conceitual 

discutida na pesquisa acadêmica, têm desempenho econômico melhor do que as de prática 

não aderente”. Entende-se que, pelo fato de os três primeiros blocos, que tratam da prática dos 

conceitos de Controladoria, estarem bem consolidados, não se apresenta um comportamento 

crescente ou decrescente de aderência por faixa de rentabilidade. Nesse aspecto, as empresas 

estão equilibradas e não se diferenciam em termos de resultado; o que causa diferença no 

perfil de retorno é a utilização de artefatos mais ou menos modernos ou sofisticados.  

 

4.2.1.5 Fechamento da análise por blocos 

 

Conforme demonstrado nos itens 4.2.1.1 e 4.2.1.4, pode-se afirmar que o objetivo 

principal do trabalho foi atendido “verificar se a Controladoria das empresas privadas de 

controle brasileiro, da cidade de São Paulo, está praticando a Estrutura Conceitual da 

Controladoria discutida na pesquisa acadêmica, em seus aspectos procedimentais: objetivos, 

funções e artefatos utilizados”; assim como o segundo aspecto do problema da pesquisa, “as 

empresas, com prática aderente à Estrutura Conceitual discutida na pesquisa acadêmica,  têm 

desempenho econômico melhor do que as de prática não aderente”. 

A média de aderência das empresas às questões nos blocos Gestão, Objetivos e 

Funções foi de 88%, conforme Tabela 4.4, um percentual bem alto, podendo-se dizer que as 

definições do papel da Controladoria, seus modelos e funções, para as empresas desta 

pesquisa, estão bem aderentes à Estrutura Conceitual da Controladoria. Isto significa que a 

prática dessa parte conceitual da Controladoria pelas empresas da pesquisa está bem 
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consolidada conforme a Estrutura Conceitual da Controladoria discutida na pesquisa 

acadêmica. 

Já o bloco de Artefatos obteve média de aderência das empresas às questões de 43%, 

metade da média de aderência dos blocos de Gestão e Funções. O grande número de artefatos 

classificados como modernos explica o baixo percentual médio de aderência à pesquisa desses 

três blocos de Artefatos. Segundo Soutes e Zen (2005), um percentual pequeno das empresas 

está utilizando os artefatos do quarto estágio, considerados modernos. Nesses três blocos 

encontrou-se uma quantidade maior de questões com similaridade às pesquisas externas, 

provavelmente por esses artefatos estarem ligados à Contabilidade Gerencial, que tem sido 

objeto de muitas pesquisas acadêmicas. 

A média geral de todos os blocos, Tabela 4.4, foi de 59%, entretanto, pela diversidade 

do conteúdo, é preferível explicitar o resultado em partes. Os conceitos, objetivos, funções e 

gestão apresentados nos três primeiros blocos estão bem consolidados, com 88% de 

aderência; nos três últimos blocos, os artefatos mais tradicionais estão bem consolidados, com 

72% de aderência e os mais modernos estão com metade da aderência, 34%. Dessa forma, 

acredita-se responder positivamente à questão de pesquisa: “A Estrutura Conceitual praticada 

hoje pela Controladoria das empresas privadas de controle brasileiro, da cidade de São Paulo, 

no cumprimento de seus objetivos, funções, e considerando também os artefatos utilizados, é 

aderente à Estrutura Conceitual discutida na pesquisa acadêmica”. Ressalva-se que, nas 

ferramentas utilizadas pela Controladoria, a parte dos artefatos modernos ainda tem uma 

aderência relativamente baixa, 34%. 

Os resultados desta pesquisa demonstraram haver uma associação entre aderência à 

pesquisa e rentabilidade, tendo em vista a diferença de rentabilidade entre as empresas com 

maior aderência, com rentabilidade média de 20%, e as empresas com menor aderência, com 

rentabilidade de 15%; comprovando positivamente a Premissa P1 “As empresas mais 

aderentes à estrutura conceitual têm desempenho econômico melhor do que as empresas 

menos aderentes”. Deve-se observar que para uma análise mais acurada seria necessária uma 

amostra com empresas com as mesmas realidades de mercado; entretanto observa m-se  na 

maioria dos setores, empresas de mesmo setor ocupando concomitantemente posição entre as  

onze empresas menos aderentes e as onze mais aderentes.    

Os resultados da pesquisa indicaram também que as onze maiores empresas em vendas 

obtiveram rentabilidade média de 20,4%, uma rentabilidade bem maior do que os 14,8% 

obtidos pelas onze empresas menores; comprovando positivamente a Premissa P2 “As 
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empresas maiores, por terem maior capacidade de investimento em recursos tecnológicos e 

humanos, conseguem melhor desempenho econômico do que as empresas menores”.  

Comprovadas como verdadeiras as Premissas P1 e P2, tornou-se necessário buscar 

mais informações para saber se as empresas aderentes não são mais rentáveis em função do 

tamanho e não em função da aderência. Verificou-se que menos de 50% das 11 empresas 

mais aderentes estão entre as 11 maiores segundo as vendas brutas; por outro lado, mais de 

50% das 11 mais aderentes estão entre as 11 menores segundo as vendas brutas. Dessa forma, 

pode-se confirmar que o segundo aspecto do problema da pesquisa foi respondido 

positivamente, “as empresas, com prática aderente à Estrutura Conceitual discutida na 

pesquisa acadêmica, têm desempenho econômico melhor do que as de prática não aderente”.  

Ainda na análise dos blocos, verificou-se a aderência por bloco e faixa de 

rentabilidade dos três primeiros blocos, Modelo de Gestão, Objetivos e Funções da 

Controladoria, e Processo de Gestão. A aderência identificada nos três blocos foi bem alta, 

entre 80% e 100% nas três faixas de renda; e não se identificou nenhuma correlação entre 

aderência e faixas de renda. Já no bloco V – Artefatos, em que se concentra a maior parte de 

artefatos classificados como modernos, fica claro o comportamento crescente nas aderências 

conforme se aumenta a faixa de renda. Da primeira para a segunda faixa de renda a aderência 

sobe 4 pontos percentuais e da segunda para a terceira faixa, 5 pontos. Com isso, reforça-se a 

comprovação da premissa P1 e o segundo aspecto do problema da pesquisa como resposta 

positiva, “as empresas, com prática aderente à Estrutura Conceitual discutida na pesquisa 

acadêmica, têm desempenho econômico melhor do que as de prática não aderente.”  

Comprovadas as premissas P1 e P2, assim como as duas questões de pesquisa, pode-se 

considerar que o objetivo principal do trabalho foi atingido: “verificar se a Controladoria das 

empresas brasileiras está praticando a Estrutura Conceitual da Controladoria discutida na 

pesquisa acadêmica, em seus aspectos procedimentais: objetivos, funções e artefatos 

utilizados”. 

 

4.2.2 Análise individual das respostas 

 

Na análise dos resultados foram consideradas apenas as respostas positivas “sim”.  

Apesar de haver campos “sim” ou “não” para todas as respostas, alguns respondentes 

deixaram algumas respostas em branco e estas foram assumidas como negativas pela falta de 

afirmação positiva. Entendeu-se que o respondente não pratica o objeto da pergunta ou talvez 
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não conheça e, nesse caso, não pode praticar. Enfim, foram consideradas apenas as respostas 

“sim” para cada pergunta.  

 

4.2.2.1 Bloco II – Modelo de Gestão 

 

Pela Estrutura Conceitual da Controladoria discutida na pesquisa acadêmica, o modelo 

de gestão deve ser desenvolvido pela Controladoria visando assegurar o sucesso da 

organização e de suas áreas, considerando as crenças e valores da organização. Conforme 

Peleias (2002), o modelo de gestão é composto por alguns modelos integrados, modelo de 

gestão, modelo de decisão, modelo de mensuração e modelo de informação.  

O questionário da pesquisa teve como objetivo analisar se a Controladoria das 

empresas participa da estruturação desses modelos, conforme se pode verificar na Tabela 4.9, 

bloco II, que apresenta quatro questões referentes ao modelo de gestão: (1) A Controladoria, 

ou área afim, participa na estruturação do modelo de gestão da empresa? Idem para os 

modelos de (2) decisão, (3) mensuração e (4) informação. As questões do bloco tiveram 95% 

de aderência em média. Das quatro questões, uma teve cem por cento de respostas “sim”, as 

outras três questões obtiveram: (1) Modelo de Gestão, 88% de respostas “sim”; (4) Modelo de 

Informação, 96% e (2) Modelo de Decisão, 96%. O resultado demonstra que nas empresas 

pesquisadas, a Controladoria participa da estruturação do processo decisório da empresa, 

conforme a pesquisa acadêmica. Das pesquisas utilizadas como base de comparação com este 

trabalho, nenhuma tratou do modelo de gestão.  

Tabela 4.9 – Aderência modelo de gestão 

 
    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.2.2.2 Bloco III – Objetivos e Funções da Controladoria 

 

As sete questões desse bloco foram elaboradas com o intuito de verificar se a 

Controladoria das empresas pesquisadas estava praticando os principais objetivos e funções 

da Controladoria, discutidos no referencial teórico. Esses objetivos abrangem, entre outros, 

ADERÊNCIA POR PERGUNTA
BLOCO II - Modelo de Gestão 95%

3. Modelo de mensuração 100%

2. Modelo de decisão 96%

4. Modelo de informação 96%

1. Modelo de gestão 88%
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subsidiar o processo de gestão; participar ativamente do processo de planejamento, 

acompanhamento e controle dos resultados; propiciar que o processo de gestão gere 

informações adequadas aos modelos decisórios dos principais usuários na organização; e 

contribuir para o contínuo aperfeiçoamento de processos internos, padronizando e 

homogeneizando os instrumentos: políticas, normas, procedimentos e ações. Borinelli (2006) 

aborda o contínuo aperfeiçoamento de processos internos, a função de controle de riscos, a 

realização de estudos especiais e de estudos sobre análise de viabilidade econômica de 

projetos de investimentos. Para Peleias (2002), a Controladoria apoia os gestores no exercício 

do controle, com relatórios de avaliação de resultados e de desempenho. Almeida et al. (2001) 

abordam a avaliação e harmonização dos planos das áreas, na realização da gestão econômica; 

aborda também o apoio da Controladoria na avaliação de desempenho e de resultado. 

As questões desse bloco também obtiveram uma aderência muito representativa, 

média de 90%, conforme se observa na Tabela 4.10 – Aderência objetivos e funções da 

Controladoria.  

Tabela 4.10 – Aderência objetivos e funções da Controladoria 

 
    Fonte: Elaborada pelo autor. 

A questão (9) Função de Controle de Riscos obteve um percentual de respostas 

positivas, menor do que as outras questões do grupo (71%); porém, pode-se considerar um 

alto percentual, dado que é uma função relativamente nova atribuída à Controladoria e tem 

sido desenvolvida com o conceito de Gerenciamento de Riscos Corporativos com 

envolvimento do Conselho de Administração. Na pesquisa de Lunks et al. (2009) percebe-se 

essa discrepância, que contrasta os 71% da presente pesquisa contra 10% nos EUA e 

Alemanha, e 0% nas citações de obras no Brasil. 

As questões (7) Estudos especiais, (8) Contínuo aperfeiçoamento dos processos 

internos, e (10) Avaliação de desempenho, também tiveram um alto índice de respostas 

ADERÊNCIA POR PERGUNTA
BLOCO III - Objetivos e Funções da Controladoria 90%

11. avaliação de resultado 100%

5. Harmonizar o conjunto de informações econômicas? 100%

6. Elabora relatórios gerenciais rotineiros 100%

8. Contínuo aperfeiçoamento de processos internos 92%

10. Avaliação de desempenho 88%

7. Estudos especiais 83%

9. Função de Controle de Riscos 71%
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positivas, na faixa de 80% e 90%. Não foram encontradas questões similares em outras 

pesquisas. 

As questões, (5) Harmonizar o conjunto de informações econômicas, (6) Elabora 

relatórios gerenciais rotineiros e (11) Avaliação de resultado, tiveram 100% de respostas 

positivas, talvez por se tratar de funções bem típicas de Controladoria, informações, relatórios 

gerenciais e avaliação de resultados. A pesquisa de Lunks et al. (2009) apresenta duas 

questões similares que podem ser comparadas: a questão (11) Avaliação de resultado 

apresenta um resultado de 50% para as citações em obras no Brasil e nos EUA, uma diferença 

representativa, 50% contra 100% na atual pesquisa. Na questão (6) a diferença é maior ainda: 

100% na presente pesquisa contra 20% para a de Lunks et al. (2009) para as citações de obras 

no Brasil, por outro lado as citações de obras nos EUA são mais próximas, 70%, contra 100% 

na presente pesquisa. 

É possível que essas diferenças com a pesquisa de Lunks et al. (2009) possam ter 

ocorrido em função de a atual pesquisa se basear no que as empresas estão praticando, 

enquanto a de Lunks et al. (2009) se basear nas funções da Controladoria citadas nas obras. 

 

4.2.2.3 Bloco IV – Processo de Gestão 

 

As questões desse bloco foram elaboradas para verificar se o processo de gestão, 

identificado no referencial teórico, está sendo praticado pelas empresas desta pesquisa. O 

processo de gestão, segundo Catelli et al. (2001), é um processo que envolve o planejamento, 

execução e controle das ações. A Controladoria tem o papel de coordenar o processo de 

gestão, apoiar os gestores com informações para a tomada de decisão e fornecer os 

instrumentos, conforme Almeida et al. (2001), os modelos de decisão, mensuração e de 

informação. 

A Tabela 4.11 demonstra que esse bloco também teve uma aderência muito 

representativa, média de 83%. Com exceção da questão (12), que tratou das diretrizes e 

definição de objetivos estratégicos da organização, e obteve 63% de aderência, as outras seis 

questões tiveram um alto percentual de respostas positivas, na faixa entre 80% e 100%; com 

destaque para as duas questões que obtiveram maior aderência: (15) Elaboração e 

consolidação do orçamento, com 92% e (17) Coordena o processo de controle, com 100%. 
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A questão (17) foi a única desse bloco com equivalência em outra pesquisa, e mostra 

congruência com a pesquisa de Lunks et al. (2009), que apresentou resultado de 80% para as 

citações em obras no Brasil, 70% nos EUA e 100% na Alemanha. 

Tabela 4.11– Aderência processo de gestão 

 
     Fonte: Elaborada pelo autor. 

A questão (12) A Controladoria, ou área afim, participa ativamente das escolhas das 

diretrizes e definição de objetivos estratégicos da organização obteve 63% de respostas 

positivas, o que pode ser considerado um percentual razoável por se tratar de objetivos 

estratégicos, que não eram tratados nas primeiras fases da evolução histórica da 

Controladoria. 

Apresenta-se a seguir, o Bloco V – Artefatos, subdividido em três blocos. Nas tabelas 

desses três blocos, em que se apresentam os percentuais de aderência das questões, foi 

acrescentada a identificação se o artefato é considerado na pesquisa acadêmica como 

tradicional ou moderno, conforme se assumiu nesta pesquisa no capítulo 2.9.7 – Comentário 

sobre as pesquisas. 

 

4.2.2.4 Bloco V-1 – Artefatos: métodos, critérios e sistemas de custeio 

 

Esse primeiro bloco trata dos métodos, critérios e sistema de custeio e está retratado na 

Tabela 4.12 – Aderências artefatos – métodos, critérios e sistema de custeio, que obteve uma 

aderência média baixa, 35%. No cálculo da média excluiu-se a questão (28) por se referir a 

outros métodos de custeio, que não os tratados nesta pesquisa. A questão (28) identifica se a 

empresa se utiliza de outro método de custeio e obteve 13% de aderência, representando 

métodos de custeio específicos como “custo por percentual de obra incorrida” e “sunk costs”. 

Percebe-se uma grande coerência na média de aderência desse bloco, 35%, quando 

separamos as questões relativas aos artefatos considerados tradicionais, que obtiveram média 

ADERÊNCIA POR PERGUNTA
BLOCO IV - Processo de Gestão 83%

17. Coordena o processo de controle, 100%

15. Elaboração e consolidação do orçamento? 92%

18. Estabelecimento de medidas corretivas? 83%

16. Processo de execução? 83%

14. Dá suporte e assessora elaboração ao Planejamento Operacional? 79%

13. Elaboração ao Planejamento Estratégico? 79%

12. Objetivos estratégicos da organização? 63%
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de aderência de 50%, das questões dos artefatos considerados modernos, que obtiveram média 

de respostas positivas de 23%. Essa separação dos artefatos em tradicionais e modernos faz 

sentido quando se observa o resultado de 23% de aderência às questões relativas aos artefatos 

modernos, uma vez que as empresas levam tempo para adequarem seus controles com 

ferramentas mais modernas, que também exigem investimentos de recursos financeiros em 

desenvolvimento de sistemas, consultoria e pessoas. As pesquisas externas utilizadas neste 

trabalho também separaram os artefatos modernos dos tradicionais, como as pesquisas de 

Guerreiro et al. (2011), que analisaram as empresas que se destacaram pela maior utilização 

de artefatos modernos de Contabilidade Gerencial; e a pesquisa de Teixeira et al. (2011), que 

buscou identificar se empresas do estado do Espírito Santo utilizam ferramentas modernas de 

Contabilidade Gerencial, bem como estudar a possível associação entre a utilização das 

ferramentas tradicionais e modernas e o desempenho financeiro das empresas da amostra.  A 

pesquisa de Guerreiro et al. (2011) apresentou como resultado um baixo grau de 

implementação de novos artefatos gerenciais. A pesquisa de Gonzaga et al. (2011) apresentou 

resultados que sugerem uma associação não aleatória fraca entre desempenho econômico e as 

ferramentas tradicionais de Contabilidade Gerencial. 

Tabela 4.12 – Aderência artefatos – métodos, critérios e sistema de custeio 

 
           Fonte: Elaborada pelo autor. 

A questão (20) Custeio Direto ou Custeio Variável obteve 75% de aderência, 

congruente com a pesquisa de Oyadomari et al. (2008) com 77%. A questão (19) Custeio por 

Absorção obteve 58% de aderência, congruente com a pesquisa de Soutes e Zen (2005) com 

61%.  

O fato de nesta pesquisa o Custeio Direto ou Variável ter maior aderência (75%) do 

que o Custeio por Absorção (58%) mostra divergência com outras pesquisas, como a de 

ADERÊNCIA POR PERGUNTA

BLOCO V - Artefatos total tradicional moderno

V-1 Métodos, critérios e sistemas de custeio 35% 50% 23%

20. Custeio Direto ou Custeio Variável 75% 75%

19. Custeio por Absorção 58% 58%

24. Custo de Reposição 50% 50%

23. Custo Padrão 46% 46%

21. Custeio Baseado em Atividades 25% 25%

26. Custeio do Ciclo de Vida 21% 21%

22. Custeio Pleno ou Integral 21% 21%

25. Custeio Meta 17% 17%

27. Total Cost of Ownership (TCO) 0% 0%
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Soutes e Zen (2005) com 48% para o Custeio Variável e 61% para o Custeio por Absorção. 

Conforme Horngren et al. (2004), o custeio por absorção é mais amplamente utilizado do que 

o custeio variável, por ser esse método o único aceito para propósitos de avaliação contábil e 

fiscal. Isso ocorre também no Brasil, entretanto, as questões da atual pesquisa consideram a 

utilização do método para efeito gerencial. Nesse sentido, a pesquisa atual está coerente com 

75% de aderência ao Custeio Direto ou Variável contra 58% ao Custeio por Absorção, talvez 

até estes 58% estejam altos para o Custeio por Absorção, se considerado apenas o efeito 

gerencial. 

A questão (23) Custo Padrão também obteve uma razoável aderência (46%), 

entretanto, razoavelmente distante das pesquisas externas em 17% e 19%, considerando-se as 

pesquisas de Frezatti (2006) com 31% e a de Oyadomary et al. (2008) com 67%. 

A questão (22) Custeio Pleno ou Integral obteve 21% de aderência, e não tem similar 

em outras pesquisas. Esse método de custeio apropria todos os custos e despesas aos produtos 

fabricados, inclusive os administrativos e comerciais, motivo pelo qual este trabalho assume a 

posição de Martins (2010), de que dificilmente esse método poderá ser utilizado numa 

economia de mercado em que os preços são decorrência das forças de mercado. O mercado 

não pode aceitar o rateio de custos fixos, sem considerar volume e ineficiência. Talvez por 

isso, mesmo sendo considerado um método de custeio tradicional, esse método teve baixa 

aderência na pesquisa. 

Das cinco questões relacionadas aos artefatos considerados modernos, a questão (24) 

Custo de Reposição obteve um percentual de 50%, bem acima da média de aderência, não 

tendo sido encontrado nenhum similar em outras pesquisas. É possível que algumas empresas 

utilizem o custo de reposição apenas em cálculos na formação de preços de venda, e não 

utilizem um método de contabilização que reconheça o ganho com o aumento de preço do 

ativo e, no momento da venda, reconheça o menor lucro pela venda da mercadoria, em virtude 

do custo ser o de reposição, conforme Martins (2000). 

A questão (21) Custeio Baseado em Atividades ou Activity Based Costing (ABC), 

obteve 25% de aderência pelas empresas da pesquisa. Essa aderência pode ser considerada 

baixa, entretanto as pesquisas externas indicam aderências menores ainda, como as de 

Guerreiro et al. (2011) e Soutes e Zen (2005), ambas com 8%. De acordo com Horngren et al. 

(2004), os sistemas ABC oferecem custos mais acurados para apoio aos tomadores de 

decisões, uma vez que os direcionadores de custos têm um relacionamento causa-efeito com 

as atividades e os recursos consumidos, consequentemente são mais complexos. Além disso, 
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no sistema ABC frequentemente se expande a alocação de custos para além da produção, 

como aos processos de processamento de pedidos, projetos, marketing e serviços aos clientes. 

E, também, pelo fato de ter o ABC muitos registros e cálculos, é transformado em um sistema 

muito pesado. Essa maior complexidade e, também, expansão para além da produção 

certamente causa obstáculos na implementação do artefato e talvez explique o fato de esse 

artefato estar com apenas 25% de aderência, considerando que oferece custos mais acurados 

para tomada de decisões.  

A questão (27) Total Cost of Ownership (TCO) não obteve nenhuma aderência e 

também não há similar encontrado em outras pesquisas. Segundo Wouters et al. (2004), Total 

Cost of Ownership (TCO) pode ser visto como uma aplicação dos conceitos do Activity Based 

Costing (ABC), mais especificamente é uma aplicação da contabilidade de custo voltada para 

os tomadores de decisões de compra. A falta de aderência desse método pelas empresas da 

pesquisa pode ser explicada por ser esse artefato uma aplicação dos conceitos do Activity 

Based Costing (ABC), e este ainda não ser um artefato bem aderente; além de ser muito 

complexo e considerado um sistema muito pesado. 

As duas questões restantes desse bloco, consideradas mais modernas, têm a 

característica comum de custear o produto por toda a sua vida e estão congruentes com as 

pesquisas externas. A questão (26) Custeio do Ciclo de Vida, com 21% de aderência, pode ser 

comparada com a pesquisa de Soutes e Zen (2005) com 15%. A questão (25) Custeio Meta, 

com 17% de aderência, também pode ser comparada com a pesquisa de Soutes e Zen (2005) 

com 15%. 

 

4.2.2.5 Bloco V-2 – Artefatos: métodos de mensuração, avaliação e medidas de desempenho 

 

Verifica-se na Tabela 4.13 que esse bloco teve uma aderência representativa, média de 

59%. Com exceção das questões (30) Moeda Constante e (36)  Market Value Added (MVA), 

que obtiveram, respectivamente, 25% e 21%, as outras questões estão na faixa entre 50% e 

90%. Quando se separam os resultados dos artefatos em tradicional e moderno, percebe-se 

uma diferença bem marcante, 88% de aderência aos artefatos tradicionais e 50% aos artefatos 

modernos. A média de aderência dos artefatos modernos nesse bloco foi relativamente alta, 

considerando-se o bloco anterior que obteve 23%. 

As duas questões sobre retorno: (32) Retorno sobre o Investimento (ROI) e (33) 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) obtiveram um alto índice de aderência, 92% e 
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83%, respectivamente, e podem ser confirmadas na pesquisa Oyadomari et al. (2008) com 

85% e 78%, respectivamente. Essas duas questões de artefatos considerados tradicionais 

foram bem aderentes na pesquisa e confirmadas como congruentes nas pesquisas externas.  

Tabela 4.13 – Aderência artefatos – mensuração, avaliação e medidas de desempenho 

 
  Fonte: Elaborada pelo autor.  

Duas questões de artefatos considerados modernos obtiveram um percentual de 

aderência na pesquisa, que pode ser considerado muito alto; a questão (31) Valor Presente 

com 71% teve equivalente encontrado apenas em uma pesquisa e com uma grande diferença, 

49 pontos percentuais, a de Guerreiro et al. (2011), com 22%. É possível que essa divergência 

entre as pesquisas seja em consequência de algumas empresas utilizarem o valor presente 

apenas em cálculos, como, por exemplo, na formação de preços de venda ou análise de 

rentabilidade; e não utilizarem um método formal que contabilize, conforme orientam 

Iudícibus et al. (2010), já no momento do reconhecimento da receita, o valor presente da 

receita a longo prazo e também o desconto relativo ao valor presente. 

A outra questão que recebeu um percentual alto, 75%, foi a questão (34) 

Benchmarking, que se posicionou bem em relação à pesquisa de Soutes e Zen (2005), com 

67%. 

A questão (35) Economic Value Added (EVA) obteve uma boa aderência, 58%. Esse 

percentual obtido está acima da média dos artefatos considerados modernos e se posicionou 

de forma congruente com a pesquisa de Oyadomari et al. (2008), com 56%; e bem acima das 

pesquisas de Frezatti (2006) e Soutes e Zen (2005), que obtiveram, respectivamente, 31% e 

30%. Possivelmente, de 2005 para 2012, o mercado esteja aderindo mais a esse conceito, 

concebido pela Stern Stewart & Co., que se baseia no lucro econômico e no entender de 

Castro Junior e Yoshinaga (2011), é a medida mais correlacionada com a criação de valor aos 

acionistas. 

ADERÊNCIA POR PERGUNTA

BLOCO V - Artefatos total tradicional moderno

V-2 Métodos mensuração, avaliação e medidas desempenho 59% 88% 50%

32. Retorno sobre o Investimento (ROI) 92% 92%

33. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 83% 83%

34. Benchmarking 75% 75%

31. Valor presente 71% 71%

35. Economic Value Added (EVA) 58% 58%

29. Preços de transferência 50% 50%

30. Moeda Constante (correção integral) 25% 25%

36. Market Value Added (MVA) 21% 21%
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 Já a questão (36) Market Value Added (MVA), conceito concebido também pela Stern 

Stewart & Co., obteve apenas 21%, percentual bem mais baixo e que talvez se explique pelo 

fato de o MVA depender do valor de mercado das empresas e nem todas as empresas terem 

ações cotadas em bolsa; a aderência ao MVA nesta pesquisa foi congruente com a pesquisa de 

Frezatti (2006) com 25%. 

A questão (29) Preços de Transferência obteve aderência de 50% e o equivalente mais 

próximo encontrado nas pesquisas foi na de Teixeira et al. (2011), com 33% e 44% para 

preços de transferência ao custo e mercado, respectivamente. Na pesquisa de Soutes e Zen 

(2005), com 27%, a diferença é maior ainda. Essa diferença entre as pesquisas pode ser 

entendida possivelmente pelas características das empresas em termos de estrutura divisional 

diferentes. Algumas empresas são mais divisionalizadas, outras são de atividade única. 

Segundo Anthony e Govindarajan (2008), a política de preços de transferência, comum em 

empresas diversificadas, é utilizar preços de mercado, dando flexibilidade de suprimento  

externo às unidades de negócio; já em empresas com atividade única, em que as transferências 

de mercadorias e serviços são menos frequentes, a liberdade para tomar decisões sobre 

suprimentos externos pode ser restrita para as unidades de negócio. 

A questão (30) Moeda Constante (correção integral) obteve 25% de aderência pelas 

empresas da pesquisa, um dos menores percentuais de aderência desse bloco, e pode ser 

considerada congruente com a pesquisa de Guerreiro et al. (2011), com  22%. Talvez se possa 

explicar essa baixa aderência, de um artefato tão importante como esse, pela necessidade de 

um tratamento contábil diferenciado, apenas para necessidade gerencial; e também por se 

estar convivendo com taxas de inflação baixas nos últimos anos. Este trabalho adota a posição 

de Martins (2000), que considera lastimável a contabilidade a custo histórico avaliar o lucro 

considerando moedas de momentos diferentes.  

 

4.2.2.6 Bloco V-3 – Artefatos: filosofia e modelos de gestão 

 

Conforme se verifica na Tabela 4.14, esse bloco obteve uma aderência média baixa, 

40%, por conter a maioria dos artefatos com características mais modernas, com média de 

31%; enquanto a média dos artefatos tradicionais foi de 100%. 

Os quatro primeiros artefatos em aderência, nesse bloco, obtiveram aderência na faixa 

entre 88% e 100%. Os dois primeiros são artefatos tradicionais e os outros dois modernos.  
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Os dois artefatos tradicionais, Orçamento e Planejamento Tributário, obtiveram 100% 

de aderência. O primeiro deles, questão (38) Orçamento, obteve 100% de aderência nesta 

pesquisa e teve equivalente na pesquisa de Soutes e Zen (2005) com aderência de 90% das 

empresas pesquisadas. Conforme Horngren et al. (2004), o orçamento é um plano de negócios 

formal, que tem as vantagens de comunicação, coordenação e avaliação do desempenho. 

Apesar das duras críticas sofridas pelo orçamento tradicional, conforme Frezatti (2004), 

referentes ao “Além do Orçamento”, esta pesquisa confirma esse artefato como um dos mais 

utilizados pelas empresas. 

O segundo artefato tradicional, questão (51) Planejamento Tributário, não teve 

nenhum similar em outras pesquisas, entretanto parece fazer sentido a aderência de 100% das 

empresas desta pesquisa, por ser o Planejamento Tributário uma típica função de 

Controladoria; especialmente no Brasil com suas características tributárias bem complexas, 

que transforma esse artefato em um assunto estratégico e de alta prioridade em qualquer 

empresa. 

Os dois artefatos modernos mais aderentes, (37) Planejamento (Estratégico e 

Operacional) e (39) Simulação, também tiveram um alto índice de aderência, 100% e 88%, 

respectivamente, o que chama a atenção por serem considerados artefatos modernos.  

A questão (37) Planejamento (Estratégico e Operacional) obteve 100% de aderência e 

converge com a pesquisa de Oyadomari et al. (2008), com 93%, que aborda exclusivamente 

sobre Planejamento Estratégico. A presente pesquisa questiona sobre Planejamento 

Estratégico e Operacional, e o fato de incluir Planejamento Operacional pode aumentar as 

aderências da pesquisa por empresas que possam participar do planejamento operacional e 

não participar do estratégico. Por outro lado, a questão da pesquisa de Frezatti (2006) é mais 

abrangente, por incluir no Planejamento Estratégico, Objetivo de Longo Prazo e Planos 

Operacionais de Longo Prazo e obteve 64% de aderência. 
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Tabela 4.14 – Aderência artefatos – filosofia e modelos de gestão 

 
          Fonte: Elaborada pelo autor. 

A questão (39) Simulação obteve 88% de aderência, congruente com a pesquisa de 

Soutes e Zen (2005), com 85%.  Essa alta aderência ao artefato talvez possa ser explicada pela 

consideração de Anthony e Govindarajan (2008) sobre a simulação ser um método que cria 

um modelo de situação real, e que a elaboração e a revisão de um orçamento é um processo de 

simulação. A Controladoria nesta pesquisa é 100% aderente ao orçamento e, como 

decorrência disso, utiliza bem a simulação. 

A questão (52) Mapa de Gestão de Riscos obteve um percentual representativo de 

respostas positivas, 46%, apesar de não ter encontrado nenhum similar em outras pesquisas e 

considerando que é uma função relativamente nova atribuída à Controladoria e tem sido 

desenvolvida com o conceito de Gerenciamento de Riscos Corporativos. 

Já a questão (41) Contabilidade por Responsabilidade obteve um baixo percentual de 

aderência, 29%, se comparado com as pesquisas de Frezatti (2006), com 62% e Teixeira et al. 

(2011), com 51% a 74% em 2008 e 2009, respectivamente. Segundo Parisi e Megliorini 

(2001), um sistema de Contabilidade por Responsabilidade deve acumular os custos 

controláveis pelo gestor, centros de receitas, centros de lucro e centros de investimentos. É 

possível que essa questão tenha obtido tão baixa aderência em função de alguns respondentes 

ADERÊNCIA POR PERGUNTA

BLOCO V - Artefatos total tradicional moderno

V-3 Filosofia e modelos de gestão 40% 100% 31%

38. Orçamento 100% 100%

51. Planejamento Tributário 100% 100%

37. Planejamento (Estratégico e Operacional) 100% 100%

39. Simulação 88% 88%

52. Mapa de Gestão de Riscos 46% 46%

41. Contabilidade por Responsabilidade 29% 29%

50. Análise de Cadeia de Valor 25% 25%

49. Gestão de Custos Inter-organizacionais 25% 25%

47. Balanced Scorecard (BSC) 25% 25%

45. Gestão Baseada em Atividades 25% 25%

43. Just in Time (JIT) 17% 17%

46. Gecon (Modelo de Gestão Econômica) 17% 17%

44. Teoria das Restrições 17% 17%

42. Kaizen 13% 13%

48. Gestão Baseada em Valor (VBM) 13% 13%

40. Beyond Budgeting 0% 0%

Média de todas as questões, 1 a 52, exceto a 28 59%
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não conhecerem bem o significado do termo “Contabilidade por Responsabilidade” e a 

estejam praticando, sem saber, por utilizar relatórios com informações por centro de custo ou 

departamentos responsáveis. 

As quatro questões a seguir não tiveram nenhum similar encontrado em outras 

pesquisas, talvez até por serem artefatos do grupo considerado modernos e por não estarem 

sendo ainda bem utilizados. 

(49) Gestão de Custos Interorganizacionais, com 25%, é um bom percentual de 

aderência, considerando o esforço necessário voltado para fora da empresa, na sua 

implantação. Segundo Souza (2008), a grande vantagem da Gestão de Custos 

Interorganizacionais é buscar soluções conjuntas entre as organizações, que tragam benefício 

total ou parcial para a cadeia de valor. 

(45) Gestão Baseada em Atividades, com 25%, não teve equivalente na pesquisa, 

entretanto é coerente com a própria pesquisa na questão (21) Custo Baseado em Atividades, 

que foi congruente com outras pesquisas. 

A questão (48) Gestão Baseada em Valor (VBM), com 13%, um baixo índice, não 

teve correspondente na pesquisa, apesar de a questão (35) EVA ter obtido aderência de 58% e 

fazer parte da Gestão Baseada em Valor. Entretanto, segundo Martin e Petty (2004), Gestão 

Baseada em Valor (VBM) é aquela que emprega métricas de desempenho e sistemas de 

remuneração para ajudar os gestores a melhorar a geração de valor para o acionista. Não basta 

utilizar um artefato, como o EVA, mas, concomitantemente, deve-se utilizar métricas de 

desempenho e sistemas de remuneração. 

A questão (40) Beyond Budgeting não teve nenhuma aderência. Inicialmente 

ocorreram quatro respostas “sim”, que foram mudadas para “não” pelo próprio respondente 

após consulta por e-mail, ou por este pesquisador, pelas respostas estarem incoerentes com a 

questão (38) Orçamento, com 100% de aderência, e pelo fato de que o Beyond Budgeting 

pressupõe abandono ao Orçamento. Se a questão do Orçamento obteve 100% de aderência, é 

coerente que esta questão Beyond Budgeting tenha 0% de aderência. 

As duas questões seguintes, (50) Análise da Cadeia de Valor e (47) Balanced 

Scorecard, obtiveram 25% de aderência. 

Análise da Cadeia de Valor, segundo Oliveira et al. (2004), tem como objetivo 

maximizar o valor agregado do negócio pelas atividades criadoras de valor, que abrangem a 

fonte de suprimentos de matérias-primas básicas, fornecedores de componentes e o produto 
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final entregue aos clientes. As respostas desta questão, (50) Análise da Cadeia de Valor, 

foram congruentes com a pesquisa de Teixeira et al. (2011), com 23%, e 14% em 2008 e 

2009, respectivamente. 

 Balanced Scorecard, segundo Kaplan e Norton (1997), são objetivos e medidas que 

focalizam o desempenho organizacional sob quatro perspectivas: financeira, clientes, 

processos internos, aprendizado e crescimento. A questão (47) Balanced Scorecard teve 

equivalência e mostra congruência com as pesquisa de Soutes e Zen (2005), com 25, e de 

Guerreiro et al. (2011), com 27%. 

As questões (46) GECON (Modelo de Gestão Econômica), (44) Teoria das Restrições 

e (43) Just in Time (JIT) obtiveram 17% de aderência, um percentual baixo, mesmo se 

considerando que esses artefatos são classificados como modernos. 

Para Catelli (2001), GECON é um modelo gerencial que busca a excelência 

empresarial e a otimização do desempenho econômico da empresa, abrangendo o processo de 

planejamento, execução e controle, e é estruturado com base na missão da empresa, suas 

crenças, valores, filosofia administrativa e um processo de Planejamento Estratégico. A 

questão (46) GECON obteve 17% de aderência e nesta pesquisa teve equivalência na pesquisa 

de Guerreiro et al. (2011), com 7%, uma diferença de 10%, mas há que se considerar que os 

dois índices são baixos, provavelmente pela complexidade desse sistema e, 

consequentemente, com dificuldade na implementação. 

 De acordo com Guerreiro (2011), o processo decisório da teoria das restrições está 

focado na otimização do ganho, minimização das despesas operacionais e do inventário.  A 

questão (44) Teoria das Restrições obteve 17% de aderência e teve equivalência com 

congruência na pesquisa de Guerreiro et al. (2011), com 18%. 

No entender de Horngren et al. (2004), a essência da filosofia Just in Time é eliminar o 

desperdício através de uma gestão voltada para a redução do tempo dos produtos no processo 

de produção. A questão (43) Just in Time (JIT) obteve 17% de aderência nas empresas da 

pesquisa e teve equivalência na pesquisa de Guerreiro et al. (2011), com 13%. 

Conforme Barbosa (2006), Kaizen é um artefato que se baseia em pequenas mudanças 

feitas de forma constante e gradual. A questão (42) Kaizen obteve 13% de aderência nesta 

pesquisa, congruente com a pesquisa de Guerreiro et al. (2011), com 16%. 
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4.2.2.7 Fechamento da análise individual das respostas 

 

Na análise individual das respostas das questões, identificaram-se alguns aspectos 

importantes nos resultados da pesquisa, que merecem ser destacados. 

A questão (9) Função de Controle de Riscos, do bloco III – Objetivos e funções da 

Controladoria, obteve 71% de aderência pelas empresas da pesquisa, um alto percentual, dado 

que é uma função relativamente nova atribuída à Controladoria; tendo similar em apenas uma 

pesquisa externa, e se mostrou incongruente com a pesquisa de Lunks et al. (2009), com 10% 

nas citações de obras nos EUA e Alemanha, e 0% no Brasil. 

A questão (12) Objetivos estratégicos da organização, do bloco IV – Processo de 

Gestão obteve 63% de respostas positivas, o que pode ser considerado um percentual razoável 

por se tratar de objetivos estratégicos. Essa questão não teve similar em outras pesquisas. 

Nos blocos de artefatos, analisados a seguir, encontram-se 65% das questões do 

questionário apresentado nesta pesquisa, 34 questões; permitindo uma boa base de 

comparação com as outras pesquisas, uma vez que a maioria das pesquisas externas foram 

voltadas para os artefatos da Contabilidade Gerencial. 

 

Questões do primeiro bloco de artefatos, Tabela 4.12 

A questão (20) Custeio Direto ou Variável obteve maior aderência (75%) nesta 

pesquisa do que a questão (19) Custeio por Absorção, com 58%. Essa proporção é incoerente 

com outras pesquisas, como a de Soutes e Zen (2005), em que o Custeio por Absorção tem 

maior aderência, 61%, contra 48% para o Custeio Variável. Normalmente o Custeio por 

Absorção é mais utilizado em consequência das exigências legais, entretanto as questões da 

atual pesquisa consideram a utilização do método para efeito gerencial. Nesse sentido, a 

pesquisa atual está coerente com 75% de aderência ao Custeio Direto ou Variável contra 58% 

ao Custeio por Absorção, talvez até estes 58% estejam altos para o Custeio por Absorção, se 

considerado apenas o efeito gerencial. 

A questão (21) Custeio Baseado em Atividades, apesar de ter obtido aderência de 

25%, percentual bem acima das pesquisas externas, como as de Guerreiro et al. (2011) e 

Soutes e Zen (2005), ambas com 8%, pode ser considerada uma baixa aderência, uma vez que 

oferece custos mais acurados para tomada de decisões, entretanto são considerados obstáculos 
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na implementação, sua complexidade e também por ser um sistema pesado em função de ter 

muitos registros e cálculos. 

A questão (27) Total Cost of Ownership (TCO), voltada para tomadores de decisões de 

compra, não teve nenhuma aderência e também não teve similar em outras pesquisas. 

As questões (26) Custeio do Ciclo de Vida, com aderência de 21%, e (25) Custeio 

Meta, com aderência de 17%, são congruentes com a pesquisa de Soutes e Zen (2005), com 

15%. Ambas obtiveram aderência muito baixa, talvez pela dificuldade de se projetar e 

controlar custos do produto por toda a sua vida. 

 

Questões do segundo bloco de artefatos, Tabela 4.13 

As duas questões sobre artefatos tradicionais, (32) Retorno sobre o Investimento (ROI) 

e (33) Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), obtiveram um alto índice de aderência, 

92% e 83%, respectivamente, e foram congruentes com a pesquisa externa.  

A questão (34) Benchmarking, com aderência 75%, e a questão (35) Economic Value 

Added (EVA), com 58%, obtiveram uma boa aderência, com equivalência e congruência com 

outras pesquisas. A questão (36) Market Value Added (MVA), também com características 

mais modernas e equivalência em outra pesquisa, obteve apenas 21%, percentual bem mais 

baixo, talvez pelo fato do MVA depender do valor de mercado das empresas. 

A questão (30) Moeda Constante (correção integral) também obteve índice muito 

baixo de aderência, 25%; entretanto congruente com outras pesquisas, apesar de ser um 

artefato importante, pela necessidade de um tratamento contábil diferenciado dos efeitos da 

inflação. 

 

Questões do terceiro bloco de artefatos, Tabela 4.14 

Três questões desse bloco obtiveram 100% de aderência: a (38) Orçamento; a (37) 

Planejamento Estratégico e Operacional e a (51) Planejamento Tributário. As duas primeiras 

com equivalência nas pesquisas externas e congruentes; o Planejamento Tributário não teve 

equivalente na pesquisa, mas essa alta aderência parece se justificar por ser uma típica função 

de Controladoria, especialmente no Brasil com suas características tributárias bem complexas.  

A questão (39) Simulação obteve 88% de aderência e teve equivalência na pesquisa 

externa, congruente. Essa alta equivalência de um artefato moderno, provavelmente, deve-se 

por ser este um artefato que acompanha o orçamento.  
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A questão (52) Mapa de Gestão de Riscos obteve um percentual representativo de 

respostas positivas, 46%, considerando-se que é uma função relativamente nova atribuída à 

Controladoria. Não teve encontrado nenhum similar em outras pesquisas. 

As questões a seguir obtiveram um baixo índice de aderência e não tiveram 

correspondentes nas pesquisas externas. Questões (49) Gestão de Custos Interorganizacionais 

e (45) Gestão Baseada em Atividades, com 25% de aderência, e a Questão (48) Gestão 

Baseada em Valor (VBM), com 13%, 

 As questões (50) Análise da Cadeia de Valor e (47) Balanced Scorecard, com 26% de 

aderência, tiveram equivalência em outras pesquisas com congruência. 

Questões com baixo índice de aderência e que tiveram correspondentes nas pesquisas 

externas: (46) GECON (Modelo de Gestão Econômica); (44) Teoria das Restrições e (43) Just 

in Time (JIT) obtiveram 17% de aderência. A questão (42) Kaizen obteve 13% de aderência e 

a questão (40) Beyond Budgeting não teve nenhuma aderência na pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Aspectos relevantes resultantes da pesquisa 

 

A Controladoria moderna que evoluiu desde os primórdios da Contabilidade Agrícola 

até a fase atual, em que é apontada nas pesquisas acadêmicas como provedora das 

informações gerenciais para tomada de decisão no cumprimento dos objetivos estratégicos do 

negócio. 

Considerando as dúvidas apontadas nas pesquisas acadêmicas sobre as funções e 

atividades da Controladoria, assim como os resultados muitas vezes contraditórios destas 

pesquisas, o objetivo principal deste trabalho foi “verificar se a Controladoria das empresas 

privadas de controle brasileiro, da cidade de São Paulo; está praticando a Estrutura Conceitual 

da Controladoria discutida na pesquisa acadêmica, em seus aspectos procedimentais: 

objetivos, funções e artefatos utilizados”. 

 A pesquisa foi desenvolvida com 108 empresas, encontradas na Pesquisa “Maiores e 

Melhores – Exame 2011”, conforme Tabela 3.1, das quais se obtiveram 24 respostas. 

Foram estabelecidos quatro objetivos específicos para dar mais precisão na busca do 

objetivo principal, que foram atendidos conforme demonstrado:  

1) Identificar os objetivos e funções da Controladoria bem como os artefatos 

utilizados da Estrutura Conceitual da Controladoria discutida na academia. 

Este objetivo foi cumprido com a elaboração do Questionário, Apêndice A, 

após a elaboração do capítulo 2 – Referencial Teórico;  

2) Investigar a aderência das empresas à Estrutura Conceitual da Controladoria 

discutida na academia, que foi atingido através da tabulação das respostas da 

pesquisa; 

3) Verificar se existe associação entre o desempenho econômico das empresas 

pesquisadas e a aderência à estrutura conceitual discutida na academia, 

comprovado na Tabela 4.5 – Rentabilidade das mais aderentes x menos 

aderentes; 

4) Verificar se existe associação entre o tamanho das empresas e o desempenho 

econômico das empresas pesquisadas, comprovado na Tabela 4.6 – 

Rentabilidade das maiores x menores segundo as vendas brutas. 
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Duas premissas foram formuladas para ajudar a responder às questões da pesquisa: 

P1 “As empresas mais aderentes à estrutura conceitual têm desempenho econômico 

melhor do que as empresas menos aderentes”. Positivamente comprovada, conforme Tabela 

4.5, as onze maiores empresas em aderência, com aderência média de 66% e rentabilidade 

média de 20%; e as onze menores empresas em aderência, com aderência média de 49% e 

rentabilidade de 15%. 

P2 “As empresas maiores, por terem maior capacidade de investimento em recursos 

tecnológicos e humanos, conseguem melhor desempenho econômico do que as empresas 

menores”. Positivamente comprovada, conforme Tabela 4.6, as onze maiores empresas com 

média de vendas de US$ 2.202 mil, e 20,4% de rentabilidade média; e as onze menores 

empresas com média de vendas de US$ 274 mil, e 14,8% de rentabilidade média. 

A média de aderência das empresas às questões dos três primeiros blocos que tratam 

de gestão, objetivos e funções foi de 88%, uma aderência bem alta, podendo-se dizer que as 

definições do papel da Controladoria, seus modelos e funções, para as empresas desta 

pesquisa, estão bem aderentes à Estrutura Conceitual da Controladoria. Isto significa que a 

parte de conceitos e objetivos da Estrutura Conceitual da Controladoria da Controladoria está 

sendo praticada pelas empresas desta pesquisa. 

A média de aderência das empresas às questões dos três blocos que tratam de artefatos 

foi de 43%. Destes, a média referente aos artefatos considerados tradicionais foi de 72%, 

podendo-se dizer que estes também estão bem consolidados. 

A média de aderência dos artefatos modernos foi de 34%, e não se pode deixar de 

considerar também que nessa média, muitos artefatos têm aderência na faixa entre 50% e 

100%; além do que, a implementação desses artefatos modernos exige recursos, tais como 

tempo, pessoas e treinamento, o que inibe uma aderência rápida ou imediata a esses artefatos. 

Assim sendo, acredita-se responder positivamente à questão de pesquisa “A Estrutura 

Conceitual praticada hoje pela Controladoria das empresas privadas de controle brasileiro, da 

cidade de São Paulo, no cumprimento de seus objetivos, funções, e considerando também os 

artefatos utilizados, é aderente à Estrutura Conceitual discutida na pesquisa acadêmica”. 

Ressalva-se que, nas ferramentas utilizadas pela Controladoria, a parte dos artefatos modernos 

ainda tem uma aderência relativamente baixa, 34%. 

O resultado da pesquisa demonstrou também a existência de associação entre 

aderência à pesquisa e rentabilidade, tendo em vista a diferença de rentabilidade entre as 
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empresas com maior e menor aderência, comprovando positivamente a Premissa P1 “As 

empresas mais aderentes à estrutura conceitual têm desempenho econômico melhor do que as 

empresas menos aderentes”. Deve-se observar que, para uma análise mais acurada, seria 

necessária uma amostra com empresas com as mesmas realidades de mercado; entretanto 

observam-se  empresas com setores coincidentes entre as empresas menos aderentes e as mais 

aderentes. 

Demonstrou-se também que as maiores empresas em vendas obtiveram maior 

rentabilidade do que as empresas menores, comprovando positivamente a Premissa P2 “As 

empresas maiores, por terem maior capacidade de investimento em recursos tecnológicos e 

humanos, conseguem melhor desempenho econômico do que as empresas menores”.  

Comprovadas como verdadeiras as Premissas P1 e P2, verificou-se a não coincidência 

entre as 11 empresas mais aderentes e as 11 maiores em vendas; confirmando que o segundo 

aspecto do problema da pesquisa foi respondido positivamente, “as empresas, com prática 

aderente à Estrutura Conceitual discutida na pesquisa acadêmica, têm desempenho econômico 

melhor do que as de prática não aderente”.  

Na análise de aderência por bloco e faixa de rentabilidade dos três últimos blocos de 

Artefatos comprovou-se o comportamento crescente nas aderências conforme se aumenta a 

faixa de renda, reforçando com isso a comprovação da Premissa P1 e o segundo aspecto do 

problema da pesquisa como resposta positiva, “as empresas, com prática aderente à Estrutura 

Conceitual discutida na pesquisa acadêmica, têm desempenho econômico melhor do que as de 

prática não aderente”. 

Comprovadas as Premissas P1 e P2, assim como as duas questões de pesquisa, 

considera-se que o objetivo principal do trabalho foi atingido: “verificar se a Controladoria 

das empresas privadas de controle brasileiro, da cidade de São Paulo; está praticando a 

Estrutura Conceitual da Controladoria discutida na pesquisa acadêmica, em seus aspectos 

procedimentais: objetivos, funções e artefatos utilizados”.  

Com os resultados comprovados na pesquisa e considerando que as empresas com 

prática aderente à Estrutura Conceitual discutida na pesquisa acadêmica têm desempenho 

econômico melhor do que as de prática não aderente, este trabalho pode servir de orientação 

às empresas para estruturar ou melhorar a Estrutura da Controladoria, com seus objetivos, 

funções e artefatos, com base na Estrutura Conceitual discutida na academia. Dessa forma, 

este trabalho estará contribuindo com essas empresas para que tenham uma estrutura de 
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planejamento, controle e tomada de decisões gerenciais mais eficaz, propiciando a elas atingir 

seus objetivos estratégicos com mais facilidade e superar os desafios impostos pelo ambiente 

competitivo em que operam. 

 

5.2 Limitações do trabalho 

 

Algumas limitações foram identificadas no trabalho. 

O fato de se ter selecionado empresas da cidade de São Paulo, e ainda eliminado 

empresas do setor de Serviços, limitou o número de empresas da pesquisa a 108 empresas e, 

por consequência, o número de respondentes a 24. Esse número de respondentes dificultou 

alguns tipos de análise, como, por exemplo, a tabulação por setor que levou alguns setores a 

serem representados por apenas uma empresa. 

A pesquisa foi restrita à aplicação de questionário, não abrangendo entrevista, o que 

pode ter provocado uma perda na qualidade das respostas.  Com entrevista a pesquisa poderia 

ter sido mais depurada, por se conseguir explicitar melhor alguns artefatos ou funções, 

evitando interpretações errôneas ou distorcidas, como as quatro respostas identificadas com 

problema na questão (40) Beyond Budgeting, conflitando com as respostas da questão (38) 

Orçamento. 

A diversidade de cargos dos respondentes, apesar de ter 79% dos respondentes com 

cargo de Gerentes, os outros 21% foram divididos em cargos de Supervisor, Coordenador, 

Analista, alguns desses cargos restritos à área de Contabilidade, podendo não abranger parte 

das funções de Controladoria. 

 

5.3 Sugestões para novos trabalhos 

 

Ampliação da amostra para mais empresas brasileiras, também o número de empresas 

por setor e abranger outras regiões do país, aumentando o número de respondentes, 

proporcionando maior representatividade para a empresa brasileira. 

Tabular as aderências por regiões, explorar melhor as características das empresas 

mais e menos rentáveis, assim como as maiores e menores. 

Cruzar as aderências com informações de cargo e níveis de instrução.  
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APÊNDICE A - Questionário 

Este questionário foi enviado por e-mail às empresas da pesquisa, após informações 

obtidas por telefone sobre os potenciais respondentes. As respostas foram enviadas pelos 

respondentes, também por e-mail, com os questionários preenchidos. 

 

 

BLOCO I - Identificação do Respondente 

Empresa:  

Nome do respondente: 

Cargo do Respondente:  

 

 

 

 

BLOCO II - Modelo de Gestão 

O Modelo de Gestão faz parte de alguns modelos integrados que formam a 

concepção holística do modelo de gestão econômica conforme Armando Catelli. 

Responder as questões abaixo, marcando com um “X” na alternativa “SIM” ou 

“NÃO” se a questão se aplica à unidade organizacional Controladoria (ou que exerce as 

funções de Controladoria) desta organização. 
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1) Modelo de gestão corresponde ao conjunto de ideias, representando as crenças, normas e 

princípios de como levar a empresa a cumprir sua missão com eficácia, como a definição 

da existência ou não de Planejamento Estratégico, delegação de autoridade, avaliação de 

desempenho por resultados. 

 

A Controladoria, ou área afim, participa na estruturação do modelo de gestão da 

empresa? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

 

2) Modelo de decisão representa a estruturação formal do processo decisório, considerando 

o processo de gestão, os eventos, transações e atividades realizados nos níveis, planejado e 

realizado. O modelo de decisão deve também visar a otimização do resultado econômico, 

deve considerar o custo de oportunidade e ser único para todos os gestores da empresa.  

 

A Controladoria, ou área afim, participa na estruturação do modelo de decisão da 

empresa? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

 

3) Modelo de mensuração representa o processo de mensuração física, monetária e de 

acumulação de resultados dos eventos, transações e atividades sobre os quais os gestores 

tomam suas decisões. 

 

A Controladoria, ou área afim, participa na estruturação do modelo de  

mensuração da empresa? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

 

4) Modelo de informação representa a geração, acumulação e utilização de informações 

gerenciais para suportar o processo decisório. Não inclui as funções de gerenciamento da 

tecnologia e infraestrutura dos sistemas. 
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A Controladoria, ou área afim, participa na estruturação do modelo de informação 

da empresa? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

 

 

 

BLOCO III - Objetivos e Funções da Controladoria 

As questões deste bloco visam verificar a prática dos objetivos e funções da 

Controladoria. 

Responder as questões abaixo, marcando com um “X” na alternativa “SIM” ou 

“NÃO” se a questão se aplica à unidade organizacional Controladoria (ou que exerce as 

funções de Controladoria) desta organização. 

 

 

5) A Controladoria, ou área afim, é responsável por padronizar e harmonizar o conjunto de 

informações econômicas? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

6) A Controladoria, ou área afim, elabora relatórios gerenciais rotineiros incluindo análise de 

resultados de produtos e serviços, de linhas de negócios e de clientes?  

( ) SIM ( ) NÃO  

 

7) A Controladoria, ou área afim, realiza estudos especiais de natureza contábil -econômica, 

como análise de viabilidade econômica de projetos de investimento? 

( ) SIM  ( ) NÃO 

 

8) A Controladoria, ou área afim, participa do contínuo aperfeiçoamento de processos 

internos da organização?  

( ) SIM ( ) NÃO 
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9) Função de Controle de Riscos envolve as atividades de identificar, mensurar, analisar, 

avaliar, divulgar e controlar os diversos riscos do negócio e seus possíveis efeitos. 

 

A Controladoria, ou área afim, participa da Função de Controle de Riscos? 

( ) SIM  ( ) NÃO 

 

10) Avaliação de desempenho significa julgar ou atribuir um conceito diante de expectativas 

preestabelecidas. As medidas de desempenho utilizadas juntamente com as informações 

orçamentárias, servem para estabelecer metas para que os gestores possam atingir os 

objetivos estratégicos da organização.  

 

A Controladoria, ou área afim, apoia a avaliação de desempenho das áreas e dos 

gestores, na definição de métodos e processos para medição do desempenho?  

( ) SIM  ( ) NÃO 

 

11) A Controladoria, ou área afim, realiza avaliação de resultado dos produtos e serviços? 

( ) SIM  ( ) NÃO 

 

 

BLOCO IV - Processo de Gestão 

As questões deste bloco têm o objetivo de verificar a prática da Controladoria 

no processo de gestão que envolve as etapas de planejamento, execução e controle.  

Responder as questões abaixo, marcando com um “X” na alternativa “SIM” ou 

“NÃO” se a questão se aplica à unidade organizacional Controladoria (ou que exerce as 

funções de Controladoria) desta organização. 
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12) A Controladoria, ou área afim, participa ativamente das escolhas das diretrizes e definição 

de objetivos estratégicos da organização? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

13) A Controladoria, ou área afim, dá suporte e assessora as unidades organizacionais na 

elaboração ao Planejamento Estratégico?  

( ) SIM ( ) NÃO 

 

14) A Controladoria, ou área afim, dá suporte e assessora as unidades organizacionais na 

elaboração ao Planejamento Operacional? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

15) A Controladoria, ou área afim, coordena o processo de elaboração e consolidação do 

orçamento? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

16) A Controladoria, ou área afim, dá suporte às unidades organizacionais no processo de 

execução? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

17) A Controladoria, ou área afim, coordena o processo de controle, verificando o grau de 

aderência entre os planos e o real, apontando os desvios e dando suporte às unidades 

organizacionais no sentido de identificar as causas dos desvios? 

( ) SIM ( ) NÃO  

 

18) A Controladoria, ou área afim, assessora os gestores no estabelecimento de medidas 

corretivas? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

 



150 

 

 

BLOCO V - Artefatos 

Artefatos, em Controladoria, compreendem um conjunto de conceitos, modelos, 

métodos, sistemas e filosofias utilizados no desenvolvimento das atividades e funções 

de Controladoria. 

As questões deste bloco estão subdivididas em três subgrupos.  

Responder as questões abaixo, marcando com um “X” na alternativa “SIM” ou 

“NÃO” se a questão se aplica à unidade organizacional Controladoria (ou que exerce as 

funções de Controladoria) desta organização. 

 

 

 

V-1 Métodos, critérios e sistemas de custeio:   

A Controladoria utiliza os métodos, critérios e sistemas de custeio abaixo, para efeitos 

gerenciais, no desenvolvimento de suas atividades? 

 

19) Custeio por Absorção       ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

20) Custeio Direto ou Custeio Variável     ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

21) Custeio Baseado em Atividades     ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

22) Custeio Pleno ou Integral      ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

23) Custo Padrão       ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

24) Custo de Reposição     ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

25) Custeio Meta       ( ) SIM  ( ) NÃO 
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26) Custeio do Ciclo de Vida      ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

27) Total Cost of Ownership (TCO)     ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

28) Utiliza algum outro método de custeio?     ( ) SIM  ( ) NÃO 

Se utilizar, informar abaixo qual método:  

  

 

V-2 Métodos de mensuração, avaliação e medidas desempenho 

A Controladoria utiliza os artefatos abaixo no desenvolvimento de suas atividades? 

 

29) Preços de transferência      ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

30) Moeda Constante (correção integral)    ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

31) Valor presente       ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

32) Retorno sobre o Investimento (ROI)    ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

33) Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)   ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

34) Benchmarking       ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

35) Economic Value Added (EVA)      ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

36) Market Value Added (MVA)     ( ) SIM  ( ) NÃO 
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V-3 Filosofia e modelos de gestão 

A Controladoria utiliza os artefatos abaixo no desenvolvimento de suas atividades? 

 

37) Planejamento (Estratégico e Operacional)   ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

38) Orçamento        ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

39) Simulação        ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

40) Beyond Budgeting      ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

41) Contabilidade por Responsabilidade    ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

42) Kaizen        ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

43) Just in Time (JIT)       ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

44) Teoria das Restrições      ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

45) Gestão Baseada em Atividades     ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

46) Gecon (Modelo de Gestão Econômica)    ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

47) Balanced Scorecard (BSC)     ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

48) Gestão Baseada em Valor (VBM)    ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

49) Gestão de Custos Interorganizacionais    ( ) SIM  ( ) NÃO 
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50) Análise de Cadeia de Valor     ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

51) Planejamento Tributário      ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

52) Mapa de Gestão de Riscos     ( ) SIM  ( ) NÃO 
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APÊNDICE B – Empresas selecionadas da pesquisa 

 

Nome Setor

Cisa Atacado

Distribuidora Automotiva Atacado

Officer Atacado

Allied Advanced Tecnologies Atacado

Fernando Chinaglia Atacado

Frefer Metal Plus Atacado

Mitsubishi Motors Autoindústria

Metalfrio Bens de Capital

Jbs Brasil Bens de Consumo

Sadia Bens de Consumo

Hypermarcas Bens de Consumo

Granol Bens de Consumo

Parmalat Bens de Consumo

Vigor Bens de Consumo

Moinhos Cruzeiro do Sul Bens de Consumo

Cacique Bens de Consumo

Moinho Anaconda Bens de Consumo

Ocrim Bens de Consumo

Ducoco-Es Bens de Consumo

Editora Abril Comunicações

Estadão Comunicações

Editora Saraiva Comunicações

Editora Globo Comunicações

Ftd Comunicações

Nadir Figueiredo Diversos

Duraflora Diversos

Destilarias Diversos

Semp Toshiba-Am Eletroeletrônico

Ppe Fios Eletroeletrônico

Lorenzetti Eletroeletrônico

Eurofarma Farmacêutico

Tortuga Farmacêutico

Biolab Sanus Farmacêutica Farmacêutico

União Farmacêutica Farmacêutico
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Nome Setor
Construtora Odebrecht Indústria da Construção

Camargo Corrêa Indústria da Construção

Andrade Gutierrez Indústria da Construção

Duratex Indústria da Construção

Construtora Oas Indústria da Construção

Galvão Indústria da Construção

Inter Cement Indústria da Construção

Construcap Indústria da Construção

Utc Engenharia Indústria da Construção

Gafisa Indústria da Construção

Serveng-Civilsan Indústria da Construção

Schahin Indústria da Construção

Alusa Engenharia Indústria da Construção

Promon Engenharia Indústria da Construção

Eucatex Indústria da Construção

Rec Berrini Indústria da Construção

Constran Indústria da Construção

Eternit Indústria da Construção

Jhsf Indústria da Construção

Rossi Indústria da Construção

S.A. Paulista Indústria da Construção

Niplan Engenharia Indústria da Construção

Azevedo & Travassos Indústria da Construção

Racional Indústria da Construção

Jardins Mangueiral Indústria da Construção

Itautec Indústria Digital

Totvs Indústria Digital

Uol Indústria Digital

Semp Toshiba Informática Indústria Digital

Scopus Indústria Digital

B2 Br Indústria Digital

Cbmm Mineração

Suzano Papel e Celulose

Klabin Papel e Celulose

Jandaia Papel e Celulose

Marfrig Produção Agropecuária

Camil Produção Agropecuária

Agropecuária Santa Bárbara Xinguara Produção Agropecuária

Comapi Produção Agropecuária
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Nome Setor
Braskem Química e Petroquímica

Oxiteno Química e Petroquímica

Quanti Q Química e Petroquímica

Ipiranga Asfaltos Química e Petroquímica

Zaraplast Química e Petroquímica

Nitro Química Química e Petroquímica

Química Anastácio Química e Petroquímica

Cba Siderurgia e Metalurgia

Mangels Siderurgia e Metalurgia

Armco Siderurgia e Metalurgia

Brasilata Siderurgia e Metalurgia

Ferrolene Siderurgia e Metalurgia

Net Telecomunicações

Net São Paulo Telecomunicações

São Paulo Alpargatas Têxteis

Coteminas Têxteis

Tavex Têxteis

Tam Transporte

Gol Transporte

Jsl Transporte

Braspress Transporte

Atlas Transportes Transporte

Casas Pernambucanas Varejo

Lojas Riachuelo Varejo

Marisa Varejo

Drogasil Varejo

Drogaria São Paulo Varejo

Droga Raia Varejo

Livraria Saraiva Varejo

Vivara / Etna Varejo

Dicico Varejo

Sorana Varejo

Le Lis Blanc Varejo

Tietê Veículos Varejo

Leo Madeiras Varejo


