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RESUMO 

DIETRICH, Mileine Maria de. Uma abordagem ao estudo da controladoria e de sua 
evolu~ao em uma empresa como advento de novas tecnologias, 2005. Monografia 
(Especializac;ao, P6s Graduac;ao em Contabilidade e Financ;as) - Departamento de 
Contabilidade - UFPR, Universidade Federal do Parana, Curitiba-PR. Este estudo tern 
por finalidade a pesquisa e analise das principais ideias para apresentar informac;oes 
sobre controladoria no modele de neg6cio e empresas em busca da inovac;ao no 
mercado, contribuindo assim para definic;ao, melhoria e aprimoramento de processes, 
reduc;ao de riscos, definic;ao de parametres e cenarios economico-financeiros, 
mercadol6gicos e aumento de rentabilidade. As informac;oes foram obtidas atraves de 
pesquisas bibliograficas sobre controladoria, produtos e empresas atuantes no mercado. 
0 estudo faz a apresentac;ao de um produto inovador a ser inserido no mercado, 
aprimorando o controle para proporcionar rapidez no gerenciamento das diversas areas 
abrangentes e ganhos a instituic;ao, resultando em maier seguranc;a, diminuic;ao dos 
riscos, maier competitividade e aumento da credibilidade refletindo positivamente na 
satisfac;ao dos clientes sejam eles intermediaries ou finais. Um sistema eficiente de 
controladoria e um componente indispensavel e fundamental para a empresa. 0 foco nos 
procedimentos faz com que haja controle sobre as diversas operac;oes ligadas a cadeia 
produtiva, permitindo o planejamento, organizac;ao, implantac;ao, reparos, reestruturac;ao, 
aplicac;ao, facilitando e ordenando a otimizac;ao da gestae do neg6cio. 

Palavras chaves: controladoria; inovac;ao; mercado; empresa e produto. 
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1. INTRODUCAO 

Dado o atual ambiente competitivo no qual as empresas estao inseridas, 

torna-se vital a diversifica<;ao de seus investimentos com produtos novas para o 

mercado, a fim de reduzir o seu risco global, pois qualquer fracasso nos 

resultados esperados pode gerar perda de rentabilidade. Assim, a rna 

administra<;ao pode levar a falencia de empresas despreparadas, com isso 

impulsionou com que elas conhecessem seus riscos e de se protegerem contra 

eles. Uma controladoria eficaz e capaz de livrar as empresas dos problemas a 

que estariam sujeitas, caso nao conhecessem seus riscos. 

A maioria das empresas pensa apenas em maximizar o retorno de seus 

projetos, a fim de agregar mais valor a seus proprietarios, sem se preocupar com 

o risco inerente de cada projeto. Porem, com o grande crescimento da 

concorrencia nos mercados, descuidar dos riscos pode significar o fim da 

empresa. 

Sabendo ser muito dificil administrar uma empresa de maneira correta 

uma controladoria e prescindivel para a fun<;ao de uma supervisao ao enfoque 

analitico na administra<;ao do sistema de planejamento e controle, onde os 

instrumentos principais vao ser o planejamento e controle gerencial, obtendo 

dentro da empresa, o papel de observar e influenciar a magnitude e a dire<;ao do 

Lucro. A ausencia de controles, a falha de acompanhamento indevidas 

avalia<;oes de riscos caracteriza urn ponto totalmente negativo para a empresa 

moderna. Hoje em dia existe controle rigido e sistematico para o 

acompanhamento das avalia<;oes corretas, junto com medidas rapidas, 

adequadas e eficazes para a empresa. 

7 

Uma empresa que nao coloca em pratica a Controladoria nao tern chances de 

sobrevivencia. 
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1.2. Metodologia 

1.2.1 Tipos de Pesquisa 

Adotado, aqui, a tipologia de Vergara que classifica as pesquisas quanta aos 

fins e quanta aos meios. 

Quanta aos fins: 

• Explorat6ria: explorar resultados de uma pequena empresa brasileira, por meio 

da implementaC{ao da controladoria, onde nao foi explorado, pais poucos estudos 

foram feitos sabre a mesma. 

• Descritiva: expor as caracteristicas dos metodos da controladoria, par meio dos 

quais vai ser identificado os efeitos financeiros e de venda de uma empresa de 

pequeno porte no Brasil onde tern urn grande potencial de crescimento em urn 

periodo de concorrencia. 

• Explicativa: explicar quais os fatores que contribuem de alguma forma, para a 

ocorrencia do sucesso de urn empreendimento, com pesquisas descritivas para 

a base da sua explicaC{ao. 

1.2.2. Quante aos meios de investigac;ao 

• Telematizada: buscaremos informaC{oes sabre o tema junto a Internet. 

• Experimental: trabalhar com o departamento contabil, financeiro, produ<fao, e 

vendas observando e controlando as variaveis para identificar as varia96es 

produzidas nos varios departamentos. 

• Ex post facto: trabalho com base em demonstraC{oes contabeis ja elaboradas e 

portanto nao poderao ser ajustadas, pais foram elaboradas embasadas em 

dados passados. 

• Documental: executaremos o nosso trabalho por meio de demonstra1f6es 

contabeis que sao documentos das empresas que estarao sendo estudadas. 
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• Bibliografica: faremos urn estudo sistematizado desenvolvido com base em 

material publicado em livros, jornais e revistas especializadas; material acessivel 

ao publico em geral. 

1.2.3. Universe e amostra 

1.2.3.1.Universo 

0 universo estudado corresponde a uma empresa em atividade no Brasil, 

optante pelo simples. 

1.2.3.2. Amostra 

Analisar uma amostra selecionada por acessibilidade de 1 (uma) empresa de 

pequeno porte. 

1.2.4. Coleta de dados 

A pesquisa bibliografica sera feita em livros, revistas especializadas, manuais 

de orientagao, jornais, Diarios Oficiais, dicionarios, teses e dissertagoes que 

contenham informagoes sabre o assunto. 

A pesquisa telematizada sera feita na Internet, visando buscar maiores 

informagoes sabre as empresas em estudo e sabre a evolugao da inflagao no 

period a. 

1.2.5. Tratamento dos dados: 

Os dados serao tratados pela utilizagao de calculo de indices financeiros que 

serao comparados quando as demonstragoes contabeis. 

Sera utilizado, procedimentos para identificar os efeitos nas Demonstragoes 

Contabeis e interpretar estes efeitos nos resultados financeiros da empresa em 

estudo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo final 

Estudar uma empresa como advento de novas tecnologias, orientando a uma 

Controladoria, para ter urn crescimento interno e externo adequado. 

2.2. Objetivos Intermediaries 

• Estruturac;ao para urn desenvolvimento pratico e rapido dentro da empresa; 

• Utilizar a situac;ao economica e financeira da empresa como fonte de informac;ao 

para tomadas de decisao no mercado-alvo; 

• Estrategias de mercado; 

• Direc;ao do Lucro; 

2.3. Justificativa 

E sabido que muitos empresarios montam uma empresa muitas vezes de 

qualquer maneira, sem a preocupac;ao de urn estudo e analise, ou sem o 

conhecimento do seu mercado ou de como administrar diariamente a rotina de sua 

empresa com sucesso. E quando se trata de urn produto e/ou servic;o inovador no 

mercado, creem que este mercado seja s6 dele deixando de se preocupar com 

caracteristicas como o surgimento de concorrentes ou de novos produtos. Portanto, 

neste trabalho, pretendo avaliar o quanto a controladoria e fundamental no 

desenvolvimento de uma empresa. 

Assim pretendo concluir o trabalho afirmando que o estudo da controladoria e 

eficaz para obter urn grande resultado na administrac;ao, desenvolvimento e 

manutenc;ao da empresa. 

2.4. Delimitac;ao do estudo 

Pelo fato do fechamento de varias empresas com a rna organizac;ao e 

administrac;ao dos empresarios, este projeto visa destacar a importancia de urn 

controller para a sua administrac;ao, evoluc;ao e a direc;ao do lucro para a empresa. 
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A controladoria sera utilizada em uma empresa em menos de urn ano de sua 

existencia, onde com urn pequeno tempo apresenta-se com grandes dificuldades e 

problemas por falta de estudos e administrac;ao correta, onde serao analisados 

todos os pontos fortes e fracas internamente e externamente para oferecer uma 

controladoria eficaz e com grandes retornos. 

2.5.Referencial te6rico 

2.5.1. lniciativa da empresa 

Ha muita coisa que uma pequena empresa pode fazer, tanto em relac;ao a 

lnteligencia Competitiva, Memoria Organizacional, quanta as Comunidades de 

Praticas. 

Uma iniciativa simples e barata de organizac;ao da memoria na empresa 

pode gerar varios ganhos de produtividade e competitividade, evitando repetic;ao 

de erros, pode tambem trazer uma maior independencia de fornecedores e 

consultorias, pelo compartilhamento do conhecimento e pelo apoio a 

multiplicac;ao da aprendizagem. 

Para criar uma memoria organizacional util, uma empresa pode seguir 

alguns passos simples: estabelecer principios e objetivos; estabelecer 

indicadores; mapear material existente; definir assuntos e fontes; mapear 

agentes e mediadores; definir armazenamento; criar "massa critica"; criar 

procedimentos de consulta e atualizac;ao; definir politica de incentivo; criar 

"Programa de Disseminac;ao"; liberar usa gradual; apurar indicadores; prover 

feedback; avaliar iniciativa. 

Uma iniciativa util para a empresa e a lnteligencia Competitiva, urn 

processo organizacional, apoiado em ferramentas adequadas, para selec;ao, 

captura, analise, contextualizac;ao e disseminac;ao de informac;oes sabre: 

mercado, concorrencia, tecnologia, areas de atuac;ao, empresas congeneres, 

agentes reguladores, clientes, fornecedores, etc. 

Os objetivos principais de urn sistema de inteligencia competitiva para uma 

empresa sao: obter informac;ao para decisao; apoiar projetos; apoiar 

treinamentos e o aprendizado continuo; fazer urn monitoramento do ambiente 



competitive. 

A inteligencia competitiva busca dar agilidade na tomada de decisoes, com 

racionalizac;ao do uso do tempo e das fontes de informac;ao, alem da reduc;ao de 

custos. 

Os processos basicos envolvidos sao: 

I. Planejamento e Direc;ao; 

II. Pesquisa e Coleta de lnformac;oes, 

Ill. Analise e Contextualizac;ao e 

IV. Disseminac;ao e Uso. 

Para implantac;ao de urn processo de inteligencia competitiva em uma 

empresa, alguns passos devem ser observados, como: definir temas de 

interesse; mapear o ambients competitive; identificar fontes; pesquisa de 

contexto; estrategia de coleta; implantar ciclo de coleta, analise e registro; definir 

metodos de analise; criar bases de referencia; avaliar o uso. 

2.5.2. As Empresas na Era do Conhecimento 
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No mercado atual, o conhecimento e a principal vantagem competitiva. 0 uso 

generalizado de tecnologia trouxe automac;ao para as atividades rotineiras nas 

empresas, substituindo a mao-de-obra menos qualificada por sistemas de 

informac;ao. 0 avanc;o das telecomunicac;oes em geral, facilitou a globalizac;ao e a 

integrac;ao dos mercados internacionais. A abertura do mercado brasileiro, iniciada 

na decada de 1990, alterou completamente o cenario competitive. A questao das 

empresas na "Era do Conhecimento" e complexa por varios fatores. Em primeiro 

Iugar, o universo delas e muito heterogeneo. 

Ha 4 grandes problemas para a competitividade das empresas: 

1. a escassez de conhecimento; 

2. a falta de uma cultura de treinamento; 



3. a falta de conhecimento sabre tecnologia e 

4. uma precaria infra-estrutura para inovagao tecnologica e de conteudo. 

Esses problemas precisam ser removidos atraves de agoes integradas 

entre governo e sociedade, e a abordagem da Gestao do Conhecimento pode 

oferecer uma contribuigao a alavancagem competitiva das empresas. 

Nas empresas a Gestao do Conhecimento abrange hoje diversas 

iniciativas, tais como: gestao eletronica de documentos, documentagao de 

processes, educagao a distancia e comunidades virtuais de praticas, entre 

outras. As areas onde as organizagoes, publicas e privadas, mais tern 

desenvolvido projetos de Gestao do Conhecimento sao: memoria organizacional, 

inteligencia competitiva e comunidades virtuais de praticas. 

Pensando numa abordagem bern pratica, podemos entender a inteligencia 

competitiva como o conjunto de processes e ferramentas para selecionar, 

analisar, comunicar e gerenciar as informagoes externas a empresa, como as 

informac;oes sabre seu ambiente competitive. A memoria organizacional pode ser 

entendida como urn conjunto de processes e ferramentas para organizar, 

preservar e disponibilizar o acervo de conhecimentos da empresa., sabre seus 

processes, seu pessoal, suas experiencias, sua tecnologia. Uma comunidade de 

praticas - virtual ou presencia!, e composta por urn conjunto de profissionais com 

interesses em comum, que compartilham regularmente suas experiencias, 

conhecimentos, problemas, solugoes, num processo estruturado de aprendizado 

coletivo. 

0 importante nao e a tecnologia usada para fazer a comunicagao, mas a 

comunicagao em si. Nao e o nome, a sofisticagao ou a abrangencia da iniciativa, 

mas seu conteudo. Todas sao formas de passagem de conhecimento , de 

socializagao daquilo que cada urn aprendeu para beneficia de todos. lsso vale 

tanto para o conhecimento dentro da empresa, como entre empreendedores 

diferentes. 

A questao essencial nao e a tecnologia nem qualquer teoria, o ponto 

central para as empresas e a competitividade, e na chamada Era do 

Conhecimento, para ser competitiva, uma empresa precisa ser rapida nas suas 

reagoes as mudangas de mercado, inovadora na sua proposigao de valor e feroz 

na disputa pelas oportunidades de mercado. 

13 
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2.5.3. Rapidez 

Velocidade nao e nenhuma novidade, mas as empresas, para serem 

competitivas neste novo cenario, precisam ser rapidas nas suas rea96es as 

mudan9as de mercado, inovadoras na sua proposi9ao de valor e ferozes na disputa 

pelas oportunidades de mercado, a rapidez e urn aspecto fundamental. As 

empresas, devem ter prioridades claras e sensiveis, o intervalo de tempo entre a 

percep9ao da necessidade de mudan9a e a rea9ao em si necessita ser muito 

rapido. 

Perceber a necessidade de adapta9ao, se antecipar com agilidade as 

oportunidades e agir rapidamente sao fatores cruciais ate para a sobrevivencia de 

uma empresa. 

2.5.4. lnovac;ao 

0 desafio para a empresa nessa "Economia do Conhecimento" nao e s6 

ser rapida, mas tambem ser inovadora na sua proposi9ao de valor. 

Hamel e Prahalad, em seu livro "Competindo pelo Futuro" (RJ: Campus, 

1995), defendem que a verdadeira competi9ao se da pelo posicionamento no 

cenario futuro do mercado. Deve-se encarar o mercado existente de forma 

inovadora, buscando oportunidades ineditas de posicionamento. Nao se trata de 

competir contra as for9as atuantes no momento, mas de se posicionar 

criativamente em novos espa<fOS. 

Uma empresa pode ocupar espa<fOS novos, tendo uma proposta de valor 

inovador no produto, no processo produtivo, no servi9o agregado ao cliente, na 

personaliza9ao do atendimento, tornando isso tudo vantagens competitiva para a 

pequena. 

A rapidez e a capacidade de inovar sao dois aspectos fundamentais da 

competitividade das empresas no ambiente competitive hoje, onde o 

conhecimento e o fator decisivo na vantagem competitiva. Mas nao basta ser 

rapida nas suas rea<;oes as mudan9as de mercado e inovadora na sua 

proposi9ao de valor. A hist6ria recente do mercado esta repleta de empresas 

inovadoras que se lan9aram rapidamente, para pouco tempo depois 



desaparecerem. E preciso tambem ser feroz na disputa pelas oportunidades de 

mercado. 

Em relac;ao a rapidez, alguns pontos devem ser indicados para as 

empresas: 

• Organizar e documentar estruturadamente seus processos, facilitando seu 

planejamento, operac;ao e alterac;ao, quando da necessidade de ajustes 

rapidos; 

• Criar e manter uma memoria organizacional de problemas e soluc;oes, 

acessivel a todos, de tal forma que seja mais facil e rapida a incorporac;ao de 

novas colaboradores, a reac;ao em momentos de crise e as respostas aos 

clientes; 

• Desenvolver redes de relacionamentos com fornecedores e parceiros de 

neg6cio, de forma que sejam mais rapidas as alterac;oes no processo 

produtivo em emergencias e na eventualidade de demandas nao planejadas. 

Ja em relac;ao a capacidade inovadora, pode-se sugerir : 

• Criac;ao e atualizac;ao de urn conjunto minima de informac;oes sabre seu 

ambiente competitivo, abrangendo clientes, consumidores, indicadores 

economicos, legislac;ao, fornecedores, tecnologia de processo e de produto, 

concorrentes; 

• Favorecimento e incentivo ao estabelecimento de urn clima de liberdade para 

reflexao, para experimentac;ao e para o compartilhamento de ideias, 

experiencias e conhecimentos entre todos na empresa; 

• Participac;ao em f6runs setoriais, visando contato permanents com os 

desenvolvimentos de processos e produtos no setor, tanto no pais quanta 

internacionalmente. 

Tambem pode ser util a uma empresa: 

• lmplantar praticas diferenciadas de incentivo, premiac;ao e recompensa -

financeira e nao-financeiras - dos colaboradores, diretamente associadas aos 

15 



resultados da empresa e as contribui96es individuais e em equipe ao 

aprendizado coletivo; 

• lncentivar o conhecimento sobre clientes, processes, produtos, como urn valor 

da empresa, estimulando o constante aperfei9oamento individual e das 

equipes; 

• Desenvolver a percep9ao dos colaboradores em rela9ao ao 

empreendedorismo e aos diferencias competitivos da empresa. 

16 
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3. CONTROLADORIA 

"Controller", devido a sua natureza (mica dentro da empresa, esta para 

observar e influenciar a magnitude e a direc;ao do Luera. 

0 "Controller" com suas responsabilidades deve estar atento com todas as 

facetas dos neg6cios; e urn dos que melhor conhece os produtos, as operac;oes 

fabris, prec;o e condic;oes concorrencias; possui a mentalidade de apreciar o Iuera 

como resposta das varias areas funcionais; possui a consciencia de custos e 

mantem a postura de sugestoes construtivas. 

lnternamente, o "Controller" tern urn papel de consultor que utiliza varias 

tecnicas, disciplina e objetividade para assistir as varias areas da empresa. 

3.1. Conceito de Controladoria 

Yoshitake, Mariano (1984, pg. 19) apud Heckert & Wilson (1963), coloca o 

conceito que Controladoria atribuindo ao "Controller'' func;oes de supervisao da 

contabilidade geral, contabilidade de custos, auditoria, impastos, seguros e 

estatisticas, e aplicac;oes da func;ao contabil para resoluc;ao dos futuros problemas 

administrativos. Seu conceito enfatiza a aplicac;ao de dados contabeis para as 

futuras atividades da empresa e da urn enfoque analitico na administrac;ao do 

sistema de planejamento e controle. Os instrumento principal da Controladoria e o 

planejamento e controle gerencial, apoiado pelos servic;os contabeis. 

3.2 Extensao dos Conceitos de Controladoria 

0 Controller e o executive financeiro de uma grande ou media empresa que 

combina as responsabilidades por contabilidade, auditoria, orc;amento, planejamento 

de Iueras, relat6rios de desempenho, controle de impastos e outras atividades da 

empresa 

Yoshitake, Mariano(1984, pg. 19) apud GOODMAN, Sam R.(1978). Segundo 

Goodman, as func;oes da Controladoria estao sofrendo profundas modificac;oes 

paralelamente ao crescimento da complexidade da area financeira como urn todo. 

As principais mudanc;as sao: 
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• Com a expansao dos neg6cios houve a necessidade de criar a Controladoria e 

Tesouraria na area financeira; 

• Compreendendo os neg6cios, administragao da empresa, fez com que o 

executivo financeiro tivesse responsabilidade e autoridade, tornando em sua area 

profissional uma nova dimensao; 

• 0 executivo financeiro passou a responder pela empresa como staff, em todos 

os assuntos relacionados com o planejamento e controle financeiro; 

• Esta sendo comum o "Controller" ser escolhido pelos diretores com fungoes 

atribuidas nos estatutos da empresa; ou, ser eleito por urn comite de executives, 

dando-lhe poderes e responsabilidades em resolugoes do comite. 

• Os problemas atuais estao se tornando cada vez mais complexos, aumenta 

assim as dificuldades de se estabelecer a atuagao do executivo financeiro; 

• Os aspectos que estao mudando a diregao futura da fungao do "Controller sao: 

participagao do" Controller "nas areas de processamento eletronico de dados e 

sistemas de informagao gerencial; envolvimento interno nas tomadas de decisao, 

tais como: negociagoes com sindicatos, fusees e aquisigoes de empresas, 

representagoes junto a 6rgaos governamentais e outras organizagoes; aumento 

do volume de informagoes nos varios segmentos da empresa, proporcionado 

pelo computador e dados da empresa-input; e varios aperfeigoamentos nos 

conceitos de planejamento atraves da construgao de modelos, aplicagoes da 

pesquisa operacional, estatistica e outras. 

A fungao do controle esta intimamente ligada ao planejamento por meio do 

sistema de feedback que fornece informagoes sobre o resultado das decisoes 

passadas. Tal sistema e necessaria para avaliar a qualidade do processo decis6rio e 

seus aprimoramentos. 

A Controladoria deve adotar urn modelo dinamico e interativo, auxiliando a 

organizagao no alcance da otimizagao dos processos e busca de resultados 

competitivos utilizando, para isso, informagoes provenientes dos diversos sistemas 

de informagoes. 0 6rgao administrative Controladoria tern por finalidade garantir 

informagoes adequadas ao processo decis6rio, colaborando com os gestores na 

busca da eficacia gerencia. 

A area mais propicia para a atuagao integrada entre o Administrador e o 

Contador e a Controladoria. Pelo fato de ser urn 6rgao da empresa que possui uma 
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estrutura funcional formada por conceitos e tecnicas derivadas da Contabilidade, 

Economia e Administragao, gerando as informagoes uteis e necessarias aos 

gestores para as tomadas de decisao na busca da eficacia empresaria. 

3.3. Caracteriza~ao da Controladoria 

0 conceito de controladoria no aspecto pratico desta fungao foi analisada por 

Yoshitake, Mariano (1984, pg. 20) apud, Anderson, Schmidt e McCosh (1973), cuja 

conclusoes sao: 

a) Caracterizagao do conceito central 

Se eliminarmos das consideragoes diversas, ocasional e tarefas especiais, 

torna-se aparente que realmente os deveres essenciais da controladoria sao todos 

os aspectos de uma fungao basica- projetar e operar os registros dos neg6cios e 

reportar e interpretar a informagao que eles contem ". 

Eles tambem dao uma adequagao ao conceito de controladoria. Como: 

• As consideragoes diversas, ocasionais e tarefas especiais referem-se as fungoes 

esporadicas exercidas na area do "Controller'' e que sao verificadas na praticas; 

• Por registro dos neg6cios, entende-se a tecnica empregada, podendo incluir as 

modernas tecnicas de processamento de dados; 

• Reportar e interpretar a informagao levam uma atitude mais critica tanto pela 

analise das necessidades da administragao, como pela incorporagao de novas 

tecnicas na area da informatica, na comunicagao ou pela analise da interagao 

dos varios elementos para destacar as significantes relagoes entre os mesmos; 

• Centro da ideia e a informagao e a responsabilidade do "Controller" em relagao 

a ela. Algumas informagoes tecnicas sao de responsabilidade das divisoes 

operacionais, exemplo a pesquisa de mercado, o servigo atual em uma empresa 

de seguro, as estatisticas de urn departamento pessoal ou mesmo informagoes 

nao quantitativas como principios legais ou eticos. 
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b) Control ado ria em termos de prop6sitos gerais 

0 prop6sito da Controladoria pode ser visto sob dois pontos, urn como 

tradicional, rotineiro e aceito, o outro como servic;o de informac;ao gerencial, onde 

constitui em uma contribuic;ao para a administrac;ao. 

3.4. Controladoria tradicional 

a) Servic;os de rotina 

Sao inclusos nestes servic;os a contabilizac;ao para contas a receber e a 

pagar, folha de pagamento aos empregados, registros de caixa e propriedades. Em 

relac;ao a esta area pode ser atendida por tecnicas eletronicas e o "Controller" agir 

segundo o principia da execuc;ao; 

b) Controle das propriedades 

0 ativo e responsabilidade de cada executivo e de cada empregado da 

empresa. 0 "Controller" e responsavel somente pelos registros, controles e 

documentos envolvidos na func;ao de fazer uma seguranc;a nos ativos da empresa; 

c) Demonstratives e relat6rios 

Os mais comuns de responsabilidade do "Controller" sao: o balanc;o 

patrimonial, o demonstrative de resultados e o demonstrative do fluxo de fundos. 

Esses relat6rios sao de elaborac;ao obrigat6ria por lei e destinam-se aos 

proprietaries e terceiros que tern interesse na empresa. 

3.4.1 Servic;os de informac;ao gerencial 

a) Controle 

0 controle tecnico nao pode ser negligenciado quando a empresa opera em 

condigoes de competitividade para evitar ineficiencia, deseconomias e possiveis 

frau des. 

0 controle principal do sistema contabil e o de custos e despesas. Outro 

aspecto do controle e a medida do desempenho de uma unidade onde sao 

especialmente importantes as tecnicas de custo- padrao e orc;amento. Os metodos 

aplicados devem ser os mais apurados, verdadeiros e justos para garantir a 
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confiam;a nos mesmos. A ac;ao de controle ou tomada de decisao nao e func;ao do 

"Controller'' e sim de responsabilidade dos 6rgaos de linha onde e fundamental no 

conceito de Controladoria, sob o ponto de vista da func;ao independente. 

b) Medic;ao do capital de risco 

Muitas empresas independentes atraves de fusoes ou incorporac;oes tornam

se conglomerados. A empresa necessita de informac;oes sobre a rentabilidade dos 

seus segmentos ou capitais de risco. 0 "Controller'' tern a responsabilidade de 

proporcionar informac;oes que possibilitem a administrac;ao tomar decisoes no futuro. 

Os problemas sao diversos, como casos de empresas com projetos nao usuais onde 

nao existe urn passo a ser tornado, ou casos de expansao ou retrac;ao nas empresas 

de capital de risco. 

c) Debate publico 

A func;ao do "Controller" nao e s6 fornecer informac;oes a administrac;ao e sim 

mostrar a decisao de como utiliza-las em situac;oes pertencentes a func;ao de linha. 

Para reforc;ar esses sistemas de informac;oes e preciso analisar, prever as possiveis 

necessidades de dados em face das muitas divergencias a serem resolvidas. 

Exemplo: as informac;oes deveriam ser coletadas visando estruturar possiveis 

soluc;oes para problemas controversos, como o impasto de renda e exigencias da 

Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, da Comissao lnterministerial de Prec;os -

CIP, relac;oes com os empregados, sindicatos, 6rgaos governamentais e entidades 

diversas. 

Com a crescenta complexidade das empresas, aumentam as pressoes sobre 

as empresas, em forma de exigencias da opiniao publica sobre os atos praticados 

pela empresa, das informac;oes exigidas pelos acionistas majoritarios e minoritarios 

que podem ser milhares de pessoas envolvidas no processo de participac;ao no 

Capita. Em termos contabeis, os dados necessaries incluem demonstratives 

contabeis e financeiro para cada segmenta da empresa e uma serie de informac;oes 

adicionais. 

A rentabilidade deve ser apurada entre as diversas divisoes, mas as 

condic;oes do conglomerado resultado das fusoes podem ser completamente 

diferentes da situac;ao anterior, nao permitindo a comparac;ao nas medidas da 
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rentabilidade. Enfim, os problemas contabeis tornam-se bastante complicados, 

exigindo muita cautela e trabalhos de Iongo alcance por parte do "Controller". 

3.5. Controle Divisional 

A empresa cresce e assim da direito ao aparecimento de conglomerados, 

fazendo com que o estudo da func;ao financeira do controle se torna bern mais 

complexo. "Pouca ou nenhuma experiencia encontramos no caso brasileiro, dai urn 

ponto de partida para o desenvolvimento de uma teoria propria, principalmente em 

func;ao da indole de seu povo, do passado hist6rico e dos rumos que tamar o 

processo ainda recente da concentrac;ao de empresas. Cumpre notar que nem nos 

EUA, onde ha maior experiencia e tradic;ao de usa dos conceitos de controle no 

ambito dos conglomerados, encontramos instrumentais praticos e te6ricos capazes 

de estruturar adequadamente todos os aspectos envolvidos na func;ao de controle". 

Nome autor 

A empresa de acordo com seu tamanho e func;ao divide-se, cabendo a cada 

responsavel ou gerente geral o exercicios de seus objetivos. 

A contabilidade como instrumento gerencial "evoluiu para urn sistema chamado 

Controladoria, cuja func;ao e avaliar e controlar o desempenho das diversas divisoes 

da empresa. Ela faz parte, portanto, do campo mais generico dos sistemas de 

controle gerencial- ou" management control systems". (Kanitz, Stephen C., 1977) 

Para se obter sucesso em uma implantac;ao de urn sistema completo de controle 

depende do modo como sao tratados os varios aspectos envolvidos no conceito de 

control e. 

Com a diversificac;ao das operac;oes, o controle pode ser exercido par uma das 

empresas do grupo. 

Para se decidir sabre a autonomia de as divisoes agirem como unidades 

descentralizadas a empresa deve contar com s quantidade do grupo, seus objetivos, 

politicas e a natureza de sua organizac;ao e seus elementos componentes. Deve-se 

implantar sistemas de planejamento e controle financeiro, custos-padroes, 

procedimentos para gastos de capital, fluxo de caixa, planejamento estrategico e 

analise gerais. 

Devem -se utilizar a mesma filosofia, adotada no escrit6rio central, em cada 

divisao para ser unico OS procedimentos. 
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"A revisao tanto quanta a implantac;ao de sistemas de controle financeiro 

demanda urn born tempo e nao se pode esperar completa-lo em breve periodo de 

tempo. Os problemas comec;am a aparecer nesta etapa: dificuldades de gerenciar as 

divisoes, falha do sistema de comunicac;ao entre controladora e controladas e outros 

decorrentes do proprio andamento dos neg6cios".(Dearden, 1976 a) 

A cada momenta que a empresa vai se dividindo, vai surgindo varios tipos de 

problemas e soluc;oes adotadas pelas unidades. A controladora tern dificuldade em 

saber as informac;oes dos progressos alcangados, onde se obriga a Ter varios 

especialistas em varias areas tanto para prestar servic;os como para avaliar o 

desempenho das divisoes. Os aspectos a serem observados e as pontos para as 

suas soluc;oes sao os seguintes: 

• Preocupac;ao constante em avaliar e adotar as unidades com pessoal experiente 

para a realizac;ao dos neg6cios; 

• Manutenc;ao e revisao de metodos e procedimentos nas varias fungoes, em todas 

as unidades; 

• Desenvolvimento de urn enfoque financeiro para neg6cios diversificados; 

• Rivalidades entre as divisoes e conflitos de lealdade; 

• Estabelecimento do prec;o de transferencia nas negociac;oes entre as divisoes; 

• Prestac;ao de servic;os pela controladora e metodos de rateio dos custos da 

administrac;ao central; 

Essas questoes geram muito conflito entre as unidades e a controladoria. 

"0 gerente deve ser avaliado em bases de seus desempenho controlavel e 

em muitos casas pela contribuic;ao em relac;ao ao investimento controlavel, isto e, 

quando o gerente pode influenciar o tamanho de seus ativos e exercer julgamento 

sabre os montantes adequados de creditos a curta e Iongo prazo" (Horngren 1972). 

Ja, David Solomons, citado par Horngren(1972), diz "tais como novas investimentos 

au a retirada de fundos de uma divisao, a coisa importante e o sucesso au fracasso 

do segmento divisional, nao os homens que o dirigem". 

0 gerente nao deve s6 avaliar o desempenho quantificavel mas tambem as 

realizac;oes que nao se refletem nos Iueras da divisao, tais como: o aperfeic;oamento 

das politicas de pessoal ou relac;oes com terceiros. 

A avaliac;ao da divisao incluindo os custos, despesas, gastos e 

investimento que sao controlados pela administrac;ao central e fora do controle do 
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gerente divisional. "0 salario do proprio gerente da divisao deve ficar fora do criteria, 

pais beneficia a organizagao mas esta sob controle central". (Kanitz, 1977) 

Uma alocagao justa deve satisfazer o sistema de controle, objetivos, 

motivagao e ac;:ao. "0 criteria comum e evitar a alocac;:ao de custos e ativos para fins 

de avaliagao do desempenho da divisao. Os ativos referem-se a, por exemplo, 

valores a receber, disponibilidades, estoques e ativos imobilizados". (Horngren, 1972) 

Para o controle gerencial uma condigao basica e estabelecer um criteria para a 

medida do desempenho. 

Para facilitar o controle, define areas de responsabilidade, ou entidades 

contabeis em seu amplo sentido, para cada entidade contabil, objetivos a serem 

alcangados e criterios para as devidas mensuragoes. 

0 conceito de entidade contabil, segundo Ludfcibus, Sergio 1980, implica 

em "reconhecer a unidade economica que tern controle sabre recursos, aceita a 

responsabilidade por tarefas e conduz a atividade economica. Satisfazendo tais 

condigoes, a entidade contabil pode ser qualquer pessoa ffsica ou jurfdica, 

departamento, setor ou divisao de uma empresa, inclusive grupos de empresas. 

As areas responsaveis pelos custos, Iueras, investimentos e medidas de 

desempenho sao avaliadas em base de criteria unico. 

Centros de Custos, procura medir as entradas em custos. 0 gerente e 

motivado a obter os menores custos para a sua divisao, sendo avaliado apenas por 

essa func;:ao. 

Os custos podem ser direta ou indireta relacionados com os servigos ou 

produtos manufaturados, utilizando padroes para a sua avaliagao; custos 

compromissados como: contratos de alugueis, leasing e compras, emprestimos e 

outros; esses custos podem ser controlados quando de suas renovagoes e custos 

controlaveis e nao- controlaveis(quando dependem ou nao das decisoes de cada 

divisao). 

Nos centros de Lueras o gerente e responsavel pelo desempenho quanta 

ao Iuera. A medigao cuida nas safdas, podendo as receitas serem geradas de fonte 

externa a empresa ou internamento atraves de transferencias de servigos ou 

produtos entre as divisoes. 0 gerente e motivado pelos resultados dos excesses de 

receita(outputs) sabre os custos (inputs). Segundo Kanitz 1977 "permite ampliar as 

areas de decisao do gerente uma vez que a lucratividade contem multiplas variaveis. 
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3.5.1. Func;oes do "Controller" 

0 "Controller'' e o profissional gestor da area da controladoria e profissional 

com participagao efetiva no processo de gestao em especial no planejamento e 

controle empresarial. 

Deve ser gestor de sistema de informagao gerencial e atraves deste exercer o 

controle por meio da interpretagao de informagoes uteis e 16gicas para tomada de 

decisao. 

Todas as fases do processo de gestao devem ser alicergadas por sistema de 

informagao gerencial, para fins de planejamento e controle. 

A Controladoria pode exercer suas fungoes tanto na pequena, media como 

nas grandes empresas, onde o que mais necessita de controle gerencial sao as 

dificuldades economicas. 

No Brasil a Controladoria desenvolveu principalmente por causa da instalagao 

de empresas americanas, uma vez que o setor de controle financeiro e parte 

integrante de suas organizagoes de origem. A posigao do "Controller" era 

inicialmente encontrada apenas em multinacionais de grande porte. 

0 Executivo Financeiro foi denominado como membra da alta gerencia, do 

Conselho de Administragao de uma empresa, que exerce basicamente as fungoes 

de Tesoureiro e/ou Controladoria. 

No Brasil, foi constituido o lnstituto Brasileiro de Executivos Financeiros, afiliados 

ao "International Association of Financial Executives Institute", de cujos estatutos 

destacamos seus objetivos principais: 

1. Desenvolver os conceitos mais avangados da administragao financeira, tais 

como: as fungoes de Auditorias, Tesouraria, e, em geral, todas as fungoes 

relativas a Finangas; 

2. Difundir na Administragao das empresas, instituigoes, governo e publico em 

geral, o conhecimento destes conceitos; 

3. Colaborar com os executivos financeiros, a fim de que possam divulgar 

amplamente tais conceitos nas pr6prias organizagoes em que exercem suas 

atribuigoes; 

4. Proporcionar aos executivos de finangas e a seus companheiros de trabalho os 

meios necessarios atraves dos quais possam expor suas ideias e experiencias 

no campo da administragao de empresas; 
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5. Tendo em vista os itens anteriores, o lnstituto Brasileiro visa a contribuir para a 

solidez dos neg6cios, ao ensino e ao desenvolvimento da economia nacional. 

3.5.2.Controladoria 

• Planejamento para Controle: estabelecer, coordenar e administrar, como parte 

integral da administrac;ao, urn plano adequado para o controle das operac;oes. 

Este plano deve proporcionar, de acordo com as necessidades da empresa, o 

planejamento do Iuera, programas para investimento de capital e financiamento, 

previsao de vendas, orc;amento de despesa e custos- padroes, assim como os 

metodos necessarios para levar a cabo o plano. 

• lnformac;ao e lnterpretac;ao: comparar o desempenho com os padroes e pianos 

operacionais, reportando e interpretando os resultados das operac;oes a todos os 

niveis da administrac;ao e para os acionistas. Esta func;ao inclui a formulac;ao da 

politica contabil, a coordenac;ao de sistemas e procedimentos, a preparac;ao de 

dados operacionais e relat6rios especiais. 

• Avaliac;ao e deliberac;ao: participar em todas as deliberac;oes de todos os setores 

da administrac;ao responsavel pela politica e a ac;ao a ser seguida pela empresa, 

quanta a fiscalizac;ao de seus objetivos, efetivac;ao das politicas, processos e 

estruturas da organizac;ao. 

• Administrac;ao de Impastos: estabelecer e administrar a politica e procedimento 

em materia de impastos, a fim de que a empresa se desempenhe corretamente 

nas suas obrigac;oes fiscais. Tudo fazer no sentido de manter imagem favoravel 

da empresa junto as autoridades fazendarias. 

• lnformes ao Governo: supervisionar ou coordenar a preparac;ao dos informes as 

dependencias governamentais. 

• Coordenac;ao da Auditoria Externa: coordenar e preparar a informac;ao que se 

requer a fim de que a auditoria externa realize plenamente suas func;oes, de 

acordo com as necessidades do auditor. Ser o elemento de ligac;oes entre a 

empresa e a auditoria externa. 

• Protec;ao do Ativo da Empresa: assegurar a protec;ao aos bens da empresa, 

atraves de controle interno, da Auditoria lnterna, bern assim cobertura adequada 

por meio de seguros. 
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• Avaliac;ao Economica: avaliar continuamente as forc;as economicas e sociais, 

assim como as influencias do Governo e interpretar os efeitos que possam incidir 

sabre os neg6cios da empresa. 

3.5.3 Tesouraria 

• Obtenc;ao do Capital: estabelecer e executar os programas para obtenc;ao do 

capital necessaria para o neg6cio, incluindo as negociac;oes para a obtenc;ao do 

capital e manutenc;ao dos convenios financeiros necessaries. 

• Relac;oes com os lnvestidores: estabelecer e manter urn mercado adequado para 

os valores da companhia, e, com relac;ao ao mesmo, manter os contatos 

necessaries com os banqueiros, investidores, analistas financeiros e com os 

acionistas. 

• Financiamento a urn Curto Prazo: manter as fontes adequadas de capital de giro 

com os bancos comerciais e outras instituic;oes de cn3ditos. 

• Banco e Custodia: manter os convenios com os bancos. Receber, custodiar e 

desembolsar o dinheiro e os valores da companhia, bern como ser responsavel 

quanta ao aspecto financeiro das transac;oes com bens de raiz. 

• Credito e Cobranc;a: dirigir a outorga de credito e a cobranc;a das Contas a favor 

da Companhia, incluindo a supervisao dos acordos especiais requeridos para o 

financiamento das vendas. 

• lnvestimentos: investir os fundos da Companhia segundo as necessidades. 

Estabelecer e coordenar a politica para a inversao em fideicomissos para 

pensoes e outras similares. 

• Seguros: proporcionam cobertura mediante seguros, de acordo com as 

necessidades. 

"As func;oes do "Controller" variam, dependendo das dimensoes da empresa e 

da filosofia que orienta seus dirigentes, consiste em dirigir e, na maioria das vezes, 

implantar os sistemas de: informac;ao, motivac;ao, coordenac;ao, avaliac;ao, 

planejamento e acompanhamento".(Kanitz 1977) 

Continuando com Kanitz 1977, " a func;ao de assessoria para controlar ainda 

nao e de todo identificavel em varias empresas e que o controlador tipico tern ate 

entao, sob seu comando e atribuic;ao, as seguintes func;oes: contabilidade geral, 
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auditoria interna, sistemas on;amentarios, orc;amentos operacionais, orc;amentos de 

capital, metodos e sistemas, sistemas de computac;ao e estatistica e analise". 

3.5.4. Posi~ao Hierarquica 

No Brasil o "Controller" ocupa uma posic;ao de staff do Presidente ou do 

Diretor Financeiro. Mas tambem pode ocorrer outras maneiras, que varia de 

empresa para empresa. 

3.5.5. Parametro dos Cargos 

De acordo com uma pesquisa da Revista Exame, edic;ao de 3 de julho de 

1981, o cargo de "Controller superou no "ranking" ode diretor administrativo, devido 

a conjetura de austeridade da epoca, alem da tendencia de enfase nos controles de 

custos, exigida pelos tempos atuais. 

Os parametros dos cargos, na area financeira, conforme aplicados por Hoyler 

Consultores Associados, foram os: 

• Diretor ou Gerente Financeiro ou Gerente Administrativo- Financeiro. 

Geralmente subordinado a urn diretor- presidente, diretor- superintendente ou 

gerente geral. 0 cargo financeiro responde pela implantac;ao, coordenac;ao e 

execuc;ao de toda a politica e estrategia financeira da empresa. 

Alem de formac;ao universitaria e de uma experiencia minima de 10 a 12 a nos 

em administrac;ao financeira, o financeiro deve estar preparado para enfrentar 

mudanc;as com uma grande dificuldade, onde exige urn raciocfnio analitico, 

interpretac;ao e avaliac;ao para achar a soluc;ao correta. 

E indispensavel que o ocupante do cargo tenha habilidade com as pessoas para 

compreende-las, avalia-las e motiva-las, em busca dos resultados de sua area. 

• "Controller'', Diretor, Superintendente ou Gerente de Controle. 

E o cargo responsavel por todas as func;oes de controle economico- financeiro 

(contabilidade, custos e orc;amento) da empresa. Formac;ao Universitaria e 

experiencia de 7 a 1 0 a nos. 

0 titular do cargo e responsavel a fazer as normas de operac;ao da empresa, 

onde aparece situac;oes variaveis com razoavel grau de dificuldade, exigindo urn 

raciocfnio analitico e uma interpretac;ao para a soluc;ao dos problemas. 0 gerente de 
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controle tern que ter urn grau de habilidade suficiente para compreender, avaliar e 

motivar pessoas, para obter urn grande resultado em sua area. 

• Gerente Financeiro ou gerente de lnstituigao Financeira 

0 cargo e ocupado por urn diretor- financeiro ou urn gerente geral, ou urn gerente 

regional ou geral no caso de instituigoes financeiras. Ele necessita captar e aplicar 

recursos financeiros necessarios a operagao. E responsavel pela rentabilidade da 

instituigao financeira ou pela maximizagao dos Iueras nao- operacionais das 

empresas. Deve Ter formagao superior e uma experiencia minima na area de 4 a 6 

anos. 0 cargo enfrenta situagoes diferentes, com uma razoavel dificuldade, 

buscando resolver seus problemas atraves da analise de alternativas de seu 

conhecimento. 

0 nivel, numero e importancia dos contatos que mantem em fungao de sua 

atividade exigem-lhe grande habilidade para compreender, avaliar e motivar as 

pessoas dentro e fora da empresa. 

3.6. Pragmatismo das Func;oes do "controller" 

Duas fungoes formais do "Controller: 

a) Fungao Administrativa com alta participagao no processo decis6rio das 

empresas; 

b) Fungao Independents em relagao a Administragao. 

3.6.1 Func;ao administrativa 

A fungao do "Controller'' e parte do gerenciamento, tendo maior ou menor 

grau nas decisoes. Se espera que ele participe nas decisoes operacionais e 

estrategicas, apresentando informagoes e analises, desenvolvendo pianos de agao 

para enfrentar as dificuldades, questionando e negociando as decisoes operacionais 

e estrategicas propostas pelos executivos operacionais, mas a dificuldade do 

"controller'' e bastante grande onde e dificil se basear em regras definidas, e 

respostas corretas nao existem. 

0 "Controller'' em sua fungao administrativa deve procurar a eficiencia e 

efetividade nas areas operacionais. Enfatizar a eficiencia e necessaria para gerar 

uma margem de Iuera que permita sobreviver e em Iongo prazo suportar o 
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crescimento e a manutenc;ao dos pontos fortes da empresa. Alta eficiencia resulta 

em melhor margem de Iuera mas tambem na necessidade de alta especializac;ao, 

tanto em maquinas, equipamentos como nas fungoes organizacionais".(autor do 

livra) 

0 "Controller'' deve apresentar sistemas menos rigidos, estruturados ou 

pragramados, para facilitar mudanc;as na area operacional com menos custo, sua 

posic;ao e apresentar uma organizac;ao adequada para mudanc;as, de maneira que 

continue satisfazendo as necessidades dos clientes quando ocorrer mudanc;as. 

Em termos operacionais, os executivos de linha dedicam Iongo tempo em 

medic;ao, avaliac;ao e comparac;ao com base no criteria da eficiencia, tendo urn 

objetivo de aumento da eficiencia do pracesso; diminuic;ao dos custos; eliminac;ao de 

perdas; aperfeic;oamento e analise de valor; aperfeic;oamento as regras de 

seguranc;a e pratec;ao ao trabalho, reduc;ao de custos; melhoria na qualidade, etc. 

Em todos os setores os executivos operacionais pracuram ter urn criteria de 

eficiencia, mesmo lidando com urn ambiente economico em constants mudanc;a. A 

estabilidade e excec;ao e pode ocorrer a pequenos intervalos. Como exemplo de 

mudanc;a: taxas de rotac;ao de vendas, de estoque, prec;os dos produtos e material, 

os suprimentos, a disponibilidade de mao-de-obra especializada. Certas mudanc;as 

possuem significancia maior ou menor, produzindo impacto nos Iueras, certas 

mudanc;as poderiam ocorrer alterac;oes nos regulamentos do governo, greves, nova 

tecnologia, novas concorrentes e novas produtos. Os executivos de linha devem 

antecipar as alterac;oes, onde nao e possivel manter baixo os custos e alta a 

eficiencia sem prejuizo. 

Nem sempre os executivos de linha tern tempo ou experiencia para que uma 

missao se tome satisfat6ria, ai o "Controller" deve evitar o impacto da mudanc;a 

sabre a atuac;ao nos executivos operacionais; de minimizar os efeitos negativos 

sabre a viabilidade organizacional, com o criteria de contrariar ao dos executivos de 

linha. 

0 "Controller" deve questionar os pianos e ac;oes com os seguintes titulos: 

• estamos produzindo os artigos ou servic;os que nossos clientes realmente 

necessitam? A prec;os competitivos? 

• Temos condic;oes de atrair e treinar pessoas que necessitamos dentro de nosso 

ramo de neg6cio? 
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• Asseguramos urn adequado suprimento de materias- primas para a produgao do 

ano corrente e dos pr6ximos cinco anos? 

• Nosso nivel de vendas e estoque e adequado nas atuais circunstancias? 

• Sao realisticos nossos pianos atuais e futuros? 

• Temos conhecimento dos efeitos da atual legislagao sobre nossos neg6cios e 

pianos definidos para melhor agir em fungao dos mesmos? 

3.6.2. Func;ao independente 

Quando a enfase recai sobre a necessidade de independencia, significa que o 

"Controller'' e considerado responsavel primario pelo sistema de relat6rios 

financeiros e controles internos, para se obter resultado tern que ter total liberdade 

de agao tanto profissional como menta, sendo fiel ao desempenho de pessoas e da 

propria entidade e dando assim para a empresa informagoes seguras e confiaveis, 

quer para uso de seus acionistas ou para cumprir exigencia legais, exemplo, prover 

informagoes a Comissao de Valores Mobiliarios, a Bolsa de Valores, a Receita 

Federal, entidades privadas e governamentais. 

0 "Controller'' s6 vai conseguir essa dependencia se tiver subordinagao direta 
' 

ao Conselho de Administragao ou a Presidencia da empresa, qualquer outra posigao 

hierarquica podera enfraquecer sua atuagao. Mesmo a forma restrita de 

aproveitamento das fungoes do "Controller" , eles conseguiram manter a objetividade 

e imparcialidade nas suas fungoes. Urn dos perigos e sea principal responsabilidade 

for o sistema de informagoes e protegao aos ativos da empresa, a Administragao 

pode negar acesso as principais informagoes e participagoes no estabelecimento 

das estrategias dos neg6cios. Se o "controller'' for considerado urn elemento 

estranho da entidade, sera dificil ele avisar dos efeito negativo ou outros assuntos 

relacionado a empresa, a (mica solugao e verificar se esta sendo realizado por todos 

a politica dada pela administragao. Essa especie de Controladoria e chamado de 

Controle reativo, ou aquele que reage ap6s o fato, exatamente o oposto de Controle 

antecipat6rio ou antes do fato. Neste caso o "Controller'' deve manter objetividade e 

independencia no desenvolvimento de suas fungoes e em relagao aos demais 

executives da empresa. 

Ha duas especies de afirmagoes que constantemente ouvimos no campo das 

finangas. A primeira delas e que se os principais executivos da alta administragao 
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tern conhecimento da area financeira e de controle, onde o "Controller'' tera menor 

participa<;ao nas areas de seus conhecimento e sua contribui<;ao sera de menor 

importancia. Na Segunda afirma<;ao a responsabilidade do "Controller" nos controles 

financeiros podera ser limitada ou nao, dependendo da preocupa<;ao que a 

Administra<;ao venha a manifestar, preocupa<;ao pequena responsabilidade limitada, 

preocupa<;ao grande maior enfase nas responsabilidades do "Controller". 

A independencia do "Controller" esta ligada a Auditoria Contabil. A regra 

fundamental no campo da Auditoria e de desvincula<;ao do trabalho do Auditor em 

rela<;ao a Administra<;ao da entidade auditada, onde esta, nao pode influenciar na 

apresenta<;ao de resultados, pelo auditor, aos acionista e 6rgaos interessados nos 

demonstratives contabeis oficiais da empresa. 

Quando a alta administra<;ao impoem uma politica severa em seu sistema 

interno de controle e de relat6rios financeiros, referente a confiabilidade e 

apresenta<;oes dos resultados em tempo habil, o "Controller tera urn melhor 

desenvolvimento na fun<;ao, neste caso ele e voltado a produzir relat6rios de 

acompanhamento do tipo real versos projetado. Nao existem ajustes em valores de 

estoques de materiais e produtos e contas a receber, ocorrencia de fraudes e 

desfalque ou negocia<;oes ilfcitas dentro da empresa. 

Certas situa<;6es que a empresa passa como, rigidos controles em crise 

financeira e de mercado, determinam a necessidade de independencia e nem tanto 

as caracteristicas de quem ocupa a fun<;ao do "Controller'' e que quando ele e 
solicitado a dedicar quase todo o seu tempo nas responsabilidades pelo controle 

interno, pouco tempo restara ao problema da tomada de decisao nos neg6cios, 

permanecendo com os executives de linha. Uma forma de eliminar essa situa<;ao e 
fortalecer as fun<;6es da Auditoria lnterna, poupando o tempo do "Controller'' para 

assumir outras responsabilidades. 

3.6.3.Processo da controladoria 

As fun<;oes de Controladoria diferem em extensao, responsabilidades e 

situa<;6es da estrutura organizacional em cada empresa. 

Em primeiro plano necessita ver quais sao os elementos comuns as 

empresas, reconhecendo-os, pode-se trabalhar com o processo de Controladoria na 

pratica das empresas nacionais. 
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A Controladoria sofre altera~oes dadas pelas mudan~as no financeiro, 

resultando pela propria dinamica empresarial, assim a Controladoria passara por 

fases de evolu~ao, nao se sabendo quais as etapas que se processarao. 

Com urn conjunto de instrumentos, o Controlador analisa os efeitos causados 

pelas politicas adotadas pelos administradores afetando os membros da 

organiza~ao. E possivel desenvolver uma nova tecnica para aplica~oes de 

acontecimentos , dada a dinamica nas fun~oes de Controladoria. 

Os demonstratives financeiros utilizados na Controladoria representa o que 

aconteceu e do que deveria ocorrer no futuro, dentro das propostas aceitas pela 

dire~ao da empresa. 

Quer as fun~oes sejam exercidas efetivamente ou nao, as questoes 

gerenciais sempre depende de uma complexidade de fatores, muitos dos quais o 

Controlador nao tern possibilidade de a~ao direta. Deve o Controlador afetar as 

pessoas, mas ocorre freqOentemente das fun~oes serem afetadas pelas mesmas 

pessoas, internas ou externamente onde o Controlador esta vinculado. Tem-se a 

necessidade de adequar os relatorios financeiros a linguagem compreensivel pelo 

leitor ou instituida por entidades como a CVM, Banco Central do Brasil, e orgao 

governamentais, com normas estabelecidas que podem diferir daquelas elaboradas 

pelo Controlador. Os pontos basicos para a Controladoria tern sido o planejamento e 

controle dos elementos constitutivos do Balan~o e Demonstratives de Resultados 

das empresas, Analises Financeiros, e Relatorios Financeiros. 

3.6.4. Objetivo da controladoria 

Segundo Yoshitake, Mariano em seu livro - Manual de Controladoria 

Financeira. Para ele, "a Controladoria tern por missao obter informa~oes das 

pessoas dentro da situa~ao empresarial e, apos pesquisas e analises desses dados, 

definir sua propria meta, comunicando-a em forma de inten~oes e efeitos de ordem 

financeiros. Sua comunica~ao deve ser dirigida de forma a influenciar e afetar os 

membros da organiza~ao a que ela pertence. A habitualidade no prover informa~oes 

faz com que a administra~ao caia numa rotina e nao mais indague dos objetivos 

estabelecidos. A ineficiencia esta vinculada a essa forma rotineira de apresenta~ao 

daquilo que deveria ser especificado em termos de objetivos e seu cumprimento. Por 

outro lado, o leitor desses relatorios financeiros pode interpretar as mensagens 
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contidas nos mesmos, produzindo, portanto, uma ac;ao ou comportamento diferente 

daquele esperado pelos seus auto res". 

0 objetivo da Controladoria e analisar as informac;oes prestadas pelo 

Controlador. Com as func;oes da Controladoria se pretends ter uma relac;ao 

especifica dos membros da organizac;ao, onde participe o Controlador e os terceiros 

envolvidos. Os pianos estipulados pelo Controlador devem produzir uma resposta 

que interesse a si mesmo e ao participants dessa experiencia, dando continuac;ao 

da func;ao, pelo fato da participac;ao e reac;ao da pessoa ou grupo de pessoas a 

quem se destinavam os pianos das Controladoria Financeira. 

Estipulado as func;oes da Controladorias, analisa-se que efeito deseja o 

Controlador produzir. Primeiramente, assumir os objetivos do Controlador sendo 

completamente diferentes dos afetados pelas suas func;oes, mas mesmo assim 

podendo ambos obter o que desejam. Os efeitos pretendidos podem ser visto pela 

reac;ao as mensagens do Controlador, exemplo, publicac;ao de demonstratives 

financeiros com o prop6sito de obter financiamento por subscric;ao publica de capita. 

Essas informac;oes poderiam ser fruto da aplicac;ao de tecnicas ou principios para 

soluc;ao de algum especifico problema organizacional. 

Controladoria poderia ser a arte de planejar e controlar as situac;oes 

economicas em transformac;ao. A politica de apresentar os meios de realizac;ao em 

face das continuas transformac;oes. Deve a Controladoria informar, influenciar e 

organizar a tim de instruir a administrac;ao na consecuc;ao de seus objetivos. Os 

meios de ac;ao necessaries para essa func;ao deveriam seguir uma ac;ao dinamica de 

urn modelo economico empresarial, cujas configurac;oes sao bastante complexas, 

principalmente num pais em desenvolvimento crescents e rapido como o Brasil. 

Na Controladoria nao se deve estipular urn plano onde nao seja cumprido. No 

prop6sito de ac;oes de controls, deve o "Controller'' utilizar as pr6prias sugestoes do 

modelo economico empresarial. 

0 resultado economico a curto ou em Iongo prazo e urn medidor da eficiencia 

da ac;ao dos administradores. No planejamento, apenas o resultado das praticas 

habitual da gerencia, e suposto a serem seguidas, excluidas, ou seja, qualquer outra 

ac;ao ainda nao aprovada como ac;ao, nao racionais causam as variac;oes negativas 

em relac;ao ao planejamento. 
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3.6.5. Sistema repressivo do Controle 

0 Controle constitui urn sistema de organiza«fao de atividades, principalmente 

em termos de coen3ncia e consciencia do elemento humano na gera9ao da receitas 

e despesas. 

0 Controle de uma organiza«fao, mesmo as empresas de grande ou pequeno 

porte, e exercida como urn grande sistema repressivo a tudo o que possa prejudicar 

os interesses dos neg6cios, quer seja de valor material ou imaterial. Muitas vezes, 

estabelecem controles em base de dificuldade de se determinar em todos os niveis e 

a todo tempo o que possa ser material ou imaterial, assim o vigilante da entrada da 

fabrica revista todos os visitantes, indica o caminho a seguir, exige o preenchimento 

de guias de seguro, identifica9ao de visitantes, retem a documenta9ao relativa a 

entrada e sa ida de mercadorias e Iibera toda a movimenta«fao fisica correspondente. 

Quanto maior for a defini9ao que a organiza9ao atingiu, mais eficaz e o 

Controle. As empresas que nao definiram seus objetivos, nao podem usar Controle 

com eficacia, porque nao vai ser encontrado parametros para ser comparado e 

exigidos por a9oes corretivas. 

0 sistema de controle ou de planejamento mostra os pontos fracos da 

empresa, onde nestes pontos o controle realiza tarefas de apontar as varia9oes 

nocivas ao sistema e mostrar praticas aos objetivos da empresa. Quando a empresa 

esta em fase de organiza«fao, periodo de desequilibrio por conseqOencia de 

diminui«fao do volume de neg6cios, dispensa de empregados ou uma rna 

administra«fao, o sistema pode nao funcionar adequadamente. Neste caso o 

"Controller'' deve ser muito eficaz, pois a administra«fao pode escolher neste periodo 

instavel, que a Controladoria tenha o pleno uso das fun«foes, onde estas fun«foes sao 

melhor desenvolvidas antes ou depois dessa fase e pouco eficacia durante este 

periodo. A empresa tambem pode estar bern economicamente e financeiramente e 

estar passando por uma fase de desequilibrio organizacional e para colocar urn novo 

executivo para uma determinada fun9ao na empresa pode gerar conflitos. A 

administra«fao nao deve segurar fun9oes do "Controller" e sim estimular para que 

dirija as metas principais da empresa. 

"A caracteristica mais importante da Controladoria em sua missao nas 

empresas deve ser a sua manifesta9ao aos Administradores de uma forma clara, 
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compreensiva, 16gica, exercida sistematicamente e permanentemente".(autor do 

livro) 

0 Controlador Financeiro coloca seus conhecimentos para atingir os 

dirigentes e proprietarios quer em sua inteligencia, onde e o seu sucesso em que 

atinge a administrac;ao, ou na sua sensibilidade. 

A Controladoria nao e diferente das func;oes da administrac;ao, mas nao 

possui fundamentos te6ricos bern formulados. 

"T eoricamente, o sistema deve apontar e recomendar a correc;ao de tudo o 

que para a empresa nao e aceito ou que contradiz seus principios, ou que nao e 

adequado do ponto de vista legal e ainda praticas tendenciosas que podem ocorrer 

no futuro devem ser prevista detectadas atraves do processo de induc;ao e 

eliminadas antes que possam se manifestar ou ter possibilidade de ocorrer''. (autor 

livro) 

0 sistema aparece na vida da empresa, nos regulamentos governamentais, 

nas decisoes dos 6rgaos de classes profissionais, nos relat6rios de gerencia e em 

muitos outros lugares. 

Para que o sistema segure somente o que e nocivo e estimule as boas 

praticas, deve-se estabelece-lo em bases inteligentes mas humanas com a 

finalidade de afetar a ac;ao criativa, incluem-se tambem o entendimento, a troca de 

ideias, as criticas e autocriticas. 

Se fosse eliminado a pratica de autocontrole entre departamentos, muitos 

procedimento poderiam se extinto, como por exemplo: as func;oes de recebimento e 

pagamento poderiam ser de urn mesmo setor ou individuo. Na area de materiais, a 

func;ao de recepc;ao e controle de materiais, para urn individuo ou grupo subordinado 

ao Gerente, poderia ser concretizada com evidentes vantagens administrativas. 

Essa nova politica descontinuaria todo urn sistema de controle existentes sabre as 

diversas atividades internas das empresas, impedindo urn controle adequado, sabre 

o movimento das disponibilidades financeiras, na movimentac;ao interna de 

materiais, surgindo assim o aparecimento de furtos e apropriac;oes indesejaveis por 

parte dos funcionarios ou setores da Tesouraria e Materiais, uma vez que os 

mesmos tern controle total da situac;ao. 

Reconhece os estudiosos do assunto que o Controle provoca urn certo onus 

alem de causar atrasos e dispendio de tempo em minuciosas analises e 
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conferencias, porem os riscos da inexistencia de Controls sao bern maiores e 

poderiam tomar propor~oes alarmantes no decorrer do tempo. 

3.6.6 Tecnica de controle 

A necessidade de melhores praticas gerenciais determinou a separa~ao da 

fun~ao contabil e financeira. Assim, segundo J. Brooks Heckert e Jmes D. Willson, 

em, "Controllership", "as tarefas atribuidas ao "Controller'' foram influenciadas por 

fatores, tais como: tamanho da empresa, praticas da industria, personalidade e 

habilidade do "Controller'' e a opiniao do executivo principal e seus associados sobre 

o que deve constituir este cargo". 

"Sob urn moderno conceito, a Controladoria deve estender sua fun~ao 

contabil para as aplica~oes gerenciais. Sua fun~ao e de elabora~ao de relat6rios 

financeiros e aconselhamento, de fornecer mecanismos de controls. A fun~ao 

gerencial de controls e de medida e corre~ao do desempenho de modo que os 

objetivos e pianos da empresa sejam cumpridos. 0 "Controller'' prove informa~oes 

para uso do executivo funcional na realiza~ao do desempenho esperado". (autor do 

livro) 

0 sistema de controls fornece a estrutura para decisoes e tambem para a 

a~ao corretiva. A finalidade da comunica~ao e do controls e a a~ao, e que a fun~ao 

gerencial seja realizada por intermedio de outros. Os metodos formais de 

comunica~ao sao encontrados em forma de relat6rios contabeis, or~amentos ou 

relat6rios estatisticos. 

Normalmente, as causas dos desvios no sistema de controls, ocorre pelo fato 

das falhas na execu~ao de politicas e procedimentos ou pela existencia de areas 

vazias dentro da organiza~ao. 

Algumas razoes por que existem desvios no sistema de controls: 

• Nao observada a politica e procedimento pode ocorrer em resultado da mudan~a 

de pessoal, falta de entendimento ou falha na atribui~ao de responsabilidade; 

• Problemas cruzam as linhas de departamentos tornando a preocupa~ao de cada 

urn mas sem a responsabilidade de urn; 

• Continua~ao de politicas, procedimentos ou especifica~oes antigas, sem utilidade 

no presents; 

• Falta de aten~ao da administra~ao com as opera~oes do dia- a- dia. 
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0 controle por mais presente nas operac;oes da empresa exige que se baseie 

em bons procedimentos administrativos, com estrutura organizacional bern definida, 

pad roes de desempenho e avaliac;ao regular e construtiva das realizac;oes. 

As tecnicas de controle operam dentro de uma estrutura de regras bern definidas: 

1a) Os controles devem contribuir para a realizac;ao dos objetivos da 

empresa pela descoberta de desvios em relac;ao as metas em tempo habil e de 

maneira a permitir a tomada de ac;ao possivel; 

2a) Os controles devem possibilitar a ac;ao corretiva com urn minimo de 

reac;oes nao desejadas; 

3a) Aos gerentes deve ser dada completa liberdade para implantar suas 

politicas; 

4a) Os controles devem auxiliar os gerentes a realizar os neg6cios da 

empresa da maneira mais lucrativa. Os aspectos restritivos que podem existir no 

controle sao usados para afunilar os esforc;os e nao para desencoraja-los; 

5a) Ferramentas de controle como os orc;amentos, custos- padroes e 

manuais de procedimentos devem ser usados para estabelecer o clima dentro do 

qual a ac;ao toma Iugar; 

6a) 0 controle deve ser concebido em termos de relac;oes de tendencias 

ao inves de em termos de valores numericos absolutes ou unicos. 0 interesse 

gerencial usualmente deve ser acionado toda vez que o desempenho corrente 

mostra desvios do planejado, e nao esperar a realizac;ao de qualquer nivel 

predeterminado de sucesso ou fracasso antes de tomar qualquer ac;ao; 

?a) 0 controle requer flexibilidade ao inves de estrita aderencia a 

qualquer dado plano de ac;ao. lsso envolve identificar e pesar urn grande numero de 

possiveis alternativas; 

8a) Para qualquer sistema efetivo de controle, sao indispensaveis o 

seguimento e a revisao, determinados pela propria dinamica dos neg6cios. 

As mais empregadas tecnicas de controle em uso; 

1) Alinhar o desempenho, de modo a aumentar a eficiencia e diminuir custos. 

lncluindo o estudo de tempos e movimentos, inspec;oes, procedimentos escritos 

ou programas de produc;ao; 

2) Controles destinados a guardar os ativos da empresa contra roubos, perdas ou 

mal uso, enfatizando a divisao de responsabilidades, separac;ao das atividades 
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de opera9ao, custodia e contabilidade, ah§m de urn sistema de autoriza96es e 

registro contabil; 

3) Controles usados para padronizar a qualidade, de modo a satisfazer as 

especifica96es dos clientes e dos engenheiros da empresa, preservando a 

integridade dos produtos comercializados pela empresa; 

4) Certos limites de a9ao permite a ado9ao de controles que observam a delega9ao 

de autoridade que pode ser exercida sem aprova9ao adicional da administra9ao. 

Controles como os manuais de procedimentos, politicas de dire9ao, auditorias 

internas e outros ajudam a estabelecer os limites dentro dos quais os 

subordinados podem agir livremente; 

5) Controles usados para medir o desempenho no cargo, como os relat6rios 

especiais, os de produ9ao por hora ou por empregado, auditoria interna e talvez 

os or9amentos e custos- padroes; 

6) Controles especificos para planejamento e programa9ao de opera96es, incluindo 

as previsoes de vendas e produ9ao, or9amentos, certos custos- padroes e outras 

medidas do trabalho; 

7) Controles necessarios para permitir a alta administra9ao conservar os varios 

pianos e programas da empresa em completo equilibria, como o: or9amento 

mestre, politicas e manuais de organiza9ao, tecnicas de organiza9ao como os 

Comites e o uso de consultores externos; 

8) Controles elaborados para motivar as pessoas dentro da empresa, para contribuir 

aos seus melhores esfor9os. Tais controles envolvem meios de reconhecer 

realiza96es atraves de promo96es, premios por sugestoes ou qualquer forma de 

repartir o lucro. 
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4. IMPLANTACAO CONTROLADORIA 

4.1. Empresa 

A MOVITRACK e uma empresa que visa a integrac;ao entre parceiros 

especialistas tais como gestoras de riscos, fornecedores de mapas e equipamentos 

para rastreamento veicular de seguranc;a e logistica, cujo foco principal e a 

disponibilizac;ao de servic;os altamente customizados aos seus clientes seja nas 

questoes de seguranc;a e logistica. 

A MOVITRACK foi criada ap6s pesquisas no mercado nacional e 

internacional. Atraves destas pesquisas realizadas no mercado, a MOVITRACK 

desenvolveu ferramentas avanc;adas de rastreamento compativeis com nossa atual 

infra-estrutura de telecomunicac;oes e necessidades verificadas nas operac;oes 

logisticas dos publicos-alvo. 

Capacitada a atender desde o usuario preocupado com sua seguranc;a 

pessoal assim como, as transportadoras e os embarac;adores preocupados com os 

aspectos logisticos e com a seguranc;a patrimonial e da carga transportada. 

Atraves de freqOentes pesquisas e atenta as necessidades do mercado, a 

MOVITRACK aprimora-se desenvolvendo e adequando novos produtos e servic;os. 

Entre as vantagens da MOVITRACK, podemos citar a vasta gama de 

produtos ofertados com alta qualidade e competitividade comercial, a previsibilidade 

do pagamento mensal em todas as suas plataformas, a transparencia comercial e o 

aprimorado servic;o de assistencia tecnica. 

Para atender os diversos segmentos de mercado, a MOVITRACK atuara com 

diferentes plataformas de equipamentos. Podendo, assim, atender as necessidades 

reais encontradas no mercado. 

4.2. Produtos 

4.2.1.Rastreamento com GPS 

0 rastreamento via satelite com base no GPS e urn avanc;ado sistema para 

monitoramento de veiculos, que integra tecnologia digital, informatica e os mais 
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modernos sistemas de telecomunicac;ao, inclusive Internet, informando o local exato 

onde se encontra seu veiculo. 

0 rastreador leva o mundo para a tela de seu computador, proporcionando 

confiabilidade e economia na operac;ao do sistema. 

0 Sistema Proporciona: Rastreamento e Gerenciamento; Gerenciamento de 

Logistica (Operac;ao); Gerenciamento de Risco (seguranc;a); Gerenciamento e 

Coordenac;ao de frotas; 

0 funcionamento e baseado no Sistema de Posicionamento Global (GPS), que 

faz a localizac;ao exata do veiculo. As informac;oes sabre as posic;oes dos veiculos, 

para controle das frotas, sao enviadas a Central de Monitoramento, responsavel pelo 

controle logistico e de seguranc;a. A comunicac;ao dos dados entre a Central e os 

veiculos e feita por meio de telefonia celular TDMA ou GSM. 

• Trava de bau e de portas; 

• Sensor de banco do carona (avisa a presenc;a de outra pessoa na cabina do 

caminhao); 

• Sensor de abertura de portas (avisa quando as portas sao abertas em 

movimento ); 

• Escuta interna; 

• Batao de panico: 

Quando acionado urn destes dispositivos o equipamento entra em cantata com 

nossos computadores informando os dados do veiculo e a sua posic;ao, a partir dai 

nossos operadores entram em cantata com uma pessoa de confianc;a do cliente, 

previamente indicada pelo mesmo, informando do dispositive acionado, sendo que 

esta pessoa, a partir deste momenta, passa a ser responsavel por toda operac;ao, 

podendo dar ordem para bloquear o veiculo, acionar a policia ou nossas unidades 

de apoio e resgate terrestre ou aereo, ou simplesmente para que continuemos a 

rastrear o veiculo 

4.2.2.GPS 

Trata-se de urn sistema de navegac;ao via satelite. GPS e a sigla de Global 

Positioning System. Sao satelites que estao em 6rbita ao redor da terra, atraves de 

uma rede, em formac;ao precisa, numa altitude aproximada 21.000 Km. Transmitem 
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informagoes de tempo e distancia continuamente. A freqOemcia que o receptor de 

GPS opera e de 1.575 Mhz. Receptores de satelite de navegagao, que comumente 

conhecemos como GPS, usam estas informagoes para calcular uma localizagao 

exata por triangulac;ao. Como sabemos, todo ponto na Terrae identificado por dois 

conjuntos de numeros chamados coordenadas. Estas coordenadas representam o 

ponto exato onde uma linha horizontal conhecida como latitude, cruza uma linha 

vertical conhecida como longitude. 0 receptor de GPS localiza pelo menos tres 

satelites e usa as informagoes recebidas para determinar as coordenadas 

Geograficas no receptor de GPS. 

Comparando o tempo em que os sinais foram transmitidos dos satelites e o 

tempo que eles foram registrados, o receptor de GPS calcula a distancia de cada 

satelite, sendo no minimo computado a distancia de tres ou mais satelites, que 

resultara na sua posigao na superficie da terra. Com estas distancias medidas, o 

receptor tambem podera calcular velocidade e podera calcular o tempo de viagem, 

distancia, altitude, dentre outros feitos. 

0 receptor de GPS pode exibir sua posigao nos seguintes formatos: Latitude 

e Longitude, UTM- Universal Transverse Mercator, MG- Military Grid, ou 

simplesmente, como urn ponto em urn mapa eletronico. Muitos receptores de GPS 

interagem com dados de cartografia internos (programados) e faz da navegagao por 

satelite uma ferramenta facil. 

4.2.3. Linha de visada dos satelites de GPS: 

lsto significa que tres satelites, no minimo, devem estar no campo de visao 

do receptor de GPS (que ele possa enxergar) para o correto calculo da latitude e 

longitude da localidade. Urn quarto satelite tambem deve estar dentro de linha de 

visada, para que seja possivel calcular a altitude. Em media, oito satelites estao 

continuamente na linha de visada, em qualquer posigao na Terra. 

Quanto mais satelites forem enxergados, mais preciso sera o 

posicionamento! E importante ressaltar que, embora os sinais emitidos pelos 

satelites de navegagao atravessem nuvens, vidro, plastico e outros materiais de 
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baixa densidade (leves), os receptores de GPS nao trabalharao ocultos (sem linha 

de visada) ou debaixo d'agua. 

4.2.4. Precisao 

A precisao de urn receptor de GPS, em media, e de 15 metros. De acordo 

com a sofisticagao do receptor de GPS, empregam-se varias tecnologias para 

aumentar a precisao do receptor. Urn modelo profissional, sofisticado, pode ter a 

precisao de 3 metros ou melhor, sendo obtido atraves do uso de sinais de corregao 

de satelites de navegagao. Nos Estados Unidos, e admitida uma precisao de 3 

metros, atraves de corregoes obtidas em pontos fixos, conhecidos como W AAS 

(Sistema de Aumento da Area de Abrangencia). Na Europa, urn sistema semelhante 

prove a mesma precisao denominado EGNOS. Na Asia, o sistema de corregao e 

provido pela MSAS. Outras metodologias para aumentar a precisao da navegagao 

em satelites de GPS, incluem o uso de DGP; estagoes de revezamento de solo, 

fixadas em posigoes conhecidas, que transmitem sinais de navegagao de satelites ja 

corrigidos. Varios metodos e aplicagoes de DGPS podem aumentar a precisao da 

navegagao atraves de GPS, de alguns metros para alguns milimetros. Usando 

DGPS e necessaria a utilizagao de equipamentos sofisticados. Outro sistema de 

precisao e o RTK. Este e urn receptor capaz de transmitir urn sinal com fase

corrigida, de uma posigao conhecida, para urn ou mais receptores. 

Varios erros de posicionamento podem acontecer e podem limitar precisao 

para a faixa de 15 a 25 metros. 

4.2.5. Bloqueador e rastreador: 

BLOQUEADOR > PAGER: Em geral sao sistemas eletronicos "wireless" que 

possibilitam bloquear o veiculo a distancia, utilizando-se para a comunicagao e 

atuagao, os conhecidos "pagers". A cobertura desse sistema esta restrita a area de 

atuagao dos pagers. Trata-se do sistema mais simples, pois nao tern como enviar as 

informagoes de localizagao do veiculo. Somente consegue receber, pois os pagers 

sao "one-way". 



44 

BLOQUEADOR > FM: Este sistema e barato e eficiente para o bloqueio, pois 

utiliza a sub-portadora de FM, a mesma utilizada para a sintonia do radio nos 

veiculos. Neste sistema, as antenas de FM das emissoras contratadas pelo 

operador, enviam os sinais para o bloqueio do veiculo, mediante solicitac;ao a central 

da empresa operadora do sistema. A operadora podera ter parcerias com diversas 

emissoras de radio e distribuir o seu sinal de bloqueio para qualquer regiao onde 

haja uma emissora de FM. E urn sistema simples "one-way" e nao ha como enviar 

informac;oes do veiculo sobre a sua localizac;ao. 

RASTREADOR > CELULAR + GPS: Este tipo de rastreador agrega duas 

tecnologias, GPS e Celular. 0 GPS, conforme ja descrito, e utilizado para a 

obtenc;ao das coordenadas geograficas. A tecnologia do telefone celular, atua na 

recepc;ao e transmissao de dados. Desta forma, atraves de urn modulo eletronico 

instalado no veiculo, havera o processamento das informac;oes de coordenadas 

recebidas pelo GPS e sera transmitida pelo celular, numa via "two-way", podendo 

ocorrer a interac;ao nos dois sentidos. 

RASTREADOR > "CELULAR VIA SATELITE" + GPS: Funcionamento similar 

ao anterior, porem utiliza o servic;o do celular via satelite, que em geral e utilizado em 

regioes distantes, onde nao ha ERBs da telefonia celular convencional. Nao tern 

restric;ao de cobertura, visto a boa performance do celular via satelite 

RASTREADOR> SATELITE GEOSTACIONARIO + GPS: E o genuino 

sistema via satelite. Obtem as informac;oes de coordenadas, via GPS e transmits e 

recebe sinais, de forma bidirecional, atraves de satelites geoestacionarios ou de 

baixa 6rbita. Basicamente, no Brasil, temos duas tecnologias disponiveis e 

efetivamente eficientes. Uma opera no satelite Brasilsat, que e urn satelite 

Geoestacionario, cuja 6rbita esta em 38.000 Km de altitude. Trata-se do mesmo 

satelite que e utilizado para os sinais de televisao. Este sistema proporciona a 

transmissao e recepc;ao de dados, inclusive, permitindo ao motorista enviar textos 

para a sua central, informando ocorrencias, rotas, solicitac;oes de apoio e tudo mais 

que for necessaria de ser comunicado. RASTREADOR> SATELITE DE BAIXA 

6RBITA + GPS: Tecnologia via satelite, que tambem utiliza o GPS para a obtenc;ao 

das coordenadas geograficas, conforme descrito. Os sinais sao transmitidos e 

recebidos atraves de satelites da baixa 6rbita, denominados de LEO (Low Earth 

Orbit). Esses satelites proporcionam toda a interac;ao sobre o veiculo e do veiculo 



45 

para a central, inclusive, permitindo ao motorista, enviar textos para a sua central, 

informando ocom3ncias, rotas, solicitagoes de apoio e tudo mais que for necessaria 

de ser comunicado. 

RASTREADOR> CELULAR ATRAVES DE ESTA<;AO RADIO BASE (ERB): 

Este sistema baseia-se na estrutura existente das empresas de telefonia celular. 

Tais empresas distribuem pela cidade, antenas com radios transmissores para o 

funcionamento dos celulares, que sao conhecidas como ERB. 0 posicionamento do 

veiculo nao e preciso, porem a velocidade de comunicagao e alta e pode-se fazer 

uma ampla comunicagao de dados, obviamente, dentro da regiao de cobertura das 

antenas celulares. 

RASTREADOR POR TRIANGULA<;AO: Esse sistema utiliza antenas 

estrategicamente distribuidas pela cidade, onde e possivel, pelo processo de 

triangulagao, determinar o ponto onde o veiculo esta localizado, A precisao 

dependera da disposigao das antenas. Saindo do perimetro de abrangencia das 

antenas, o sistema nao funcionara. 

4.2.6.Rastreadores com base em plataforma GSM. 

Utiliza a tecnologia GPS (Sistema de Posicionamento Global) para localizagao e 

para a comunicagao usa a tecnologia GSM (TIM, 01, CLORO, ETC). 

Como atrativo e diferenciador da versao GSM temos os seguintes recursos: 

• Para o cliente final, o acesso a posigao do veiculo pela Internet e maior 

eficiencia na recuperagao de veiculo roubado. 

• Para as transportadoras com itinerario dentro dos centros urbanos o custo de 

aquisigao e de operagao se mostra inferior ao das solugoes satelites, alta 

qualidade do equipamento e os mesmos recursos disponiveis nas demais 

solugoes baseadas em tecnologia satelites. 

A unidade de processamento central armazena e transmite automaticamente 

em tempo integral, independentemente de qualquer solicitagao, as posigoes 

enviadas pelo sistema GPS a nossa central de monitoramento em intervalos de 

alguns segundos, enquanto a ignigao estiver ligada. Ao solicitar a posigao atual do 

veiculo, o cliente podera visualizar seu ultima posigao assim como o status dos 
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diversos sensores instalados nos veiculos aiE~m da velocidade e quilometragem 

atual, de forma rapida pela Internet. 

0 Rastreador com base em plataforma GSM e fabricado sob rigidos padroes 

de qualidade atendendo as exigencias da industria automotiva e pode ser instalado 

em veiculos, caminhoes e embarcac;oes. 

Utiliza exclusivamente a rede de dados (GPRS) para transmissao das 

informac;oes do veiculo para a nossa central, permitindo desta forma uma tarifac;ao 

bern inferior da comunicac;ao por voz e funcionamento de forma transparente. 

A MOVITRACK atraves de contratos corporativos oferece a seus clientes uma 

mensalidade onde ja esta incluso o custo do meio de comunicac;ao, tornando o custo 

operacional urn grande atrativo para as transportadoras e gestoras de riscos que 

necessitam com grande freqOencia localizar seus veiculos. 

Composic;ao basica preliminar do equipamento: 

• Unidade de processamento central programavel; 

• Unidade GPS com antena ; 

• Modem Celular com antena ; 

• Botoes de Panico; 

• Sirena; 

• Entre outros configurados e estabelecidos de acordo com as necessidades; 

Recursos 

Entradas: velocidade, RPM, porta do motorista, porta do passageiro, porta 

bau, batao de panico, ID do motorista, ignic;ao, sensor de desengate, sinal de 

comunicac;ao do modulo, sinal de GPS, entradas adicionais. 

• Saidas: bloqueio, setas, sirene, trava de bau, saidas adicionais. Configuraveis 

ate urn numero preliminar de quinze 15 acess6rios. 

4.2.7.Pacote basico 

Adicionando-se a gestora de risco que vai fazer o monitoramento e o 

rastreamento. Trata-se de urn parceiro especializado. 
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A central de monitoramento opera 24hs por dia 7 dias por semana (inclusive 

feriados), e alem da conexao com o sistema COPOM (190), podemos conectar a 

uma empresa de seguranga patrimonial ou de pronta resposta, da prefen3ncia do 

cliente. Adicionalmente temos empresas de seguranga patrimonial parceira que 

poderao prestar o servigo de pronta resposta para urn atendimento VIP. 

0 operador da central de monitoramento se necessaria pode interagir com o 

seu veiculo acionando remotamente dispositivos de seguranga, bloqueando o motor, 

disparando alarmes, etc. 

• Central de atendimento a emergencias operacional 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, inclusive feriados. 

• 01 Teste mensal realizado pelo cliente. 

• Atendimento aos pedidos de socorro via botao de panico ou pelo 0800 para 

aviso de roubo. 

• Pagamento da assinatura celular. 

4.2.8. Pacote vip 

Feito pela gestora de riscos. Esta empresa ira oferecer os pacotes de servigo de 

acordo com a necessidade especifica de cada cliente. lsto sera possivel atraves do 

equipamento, bern como os produtos oferecidos pelas empresas parceiras. Os quais 

sao: o provedor de mapas e softwares customizados com fungoes pertinentes a 
natureza da operagao de cada cliente e a gestora de riscos. 

0 operador da central de monitoramento se necessaria pode interagir com o 

seu veiculo acionando remotamente dispositivos de seguranga, bloqueando o motor, 

disparando alarmes e etc. 

• Central de atendimento a emergencias operacional 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, inclusive feriados. 

• 01 Teste mensal realizado pelo cliente. 

• Atendimento aos pedidos de socorro via botao de panico ou nosso 0800 para 

aviso de roubo. 

• Pagamento da assinatura celular. 

• Pagamento do custo de transmissao limitado a 1 Mbits/mes. 

• Acesso livre e ilimitado a localizagao pela Internet. 
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• Escolta digital, acompanhando o motorista em rota pre- definida em situac;oes de 

excec;ao. 

• Concierge virtual podendo prestar diversos servic;os ao motorista em situac;oes 

de emergencia. 

• Uso ilimitado da central de monitoramento para situac;oes de excec;ao. 

4.2.9. Equipamento Satelital 

Utiliza a tecnologia GPS (Sistema de Posicionamento Global) para localizac;ao e 

uma rede de Satelites para a comunicac;ao . 

0 sistema GPS fornece a posic;ao geografica do veiculo e o equipamento, 

recebendo e enviando estes sinais do GPS e a situac;ao dos sensores/atuadores via 

satelite para a central de monitoramento. A MOVITRACK captura essas informac;oes 

e as processa de modo que possam ser vistas via internet. 0 cliente pode ver alem 

da localizac;ao, inumeras outras informac;oes on-line sobre seu veiculo. 

• Cobertura Global via rede de satelites . 

• Para as transportadoras o custo de aquisic;ao e de operac;ao inferior ao das 

outras soluc;oes satelitais aliada a alta qualidade do equipamento. 

Utiliza exclusivamente a rede de dados (TCP/IP) para transmissao das 

informac;oes do veiculo para a nossa central, e utilizando-se de transmissoes muito 

rapidas o que aliado ao modelo comercial de tarifac;ao que cobra apenas pela frac;ao 

de segundo utilizada para a transmissao, resulta desta forma em uma tarifac;ao bern 

inferior do que o custo experimentado pelos sistemas satelitais. 

A MOVITRACK atraves de contrato corporativo com as empresas 

concessoras de equipamentos e sinais satelitais, oferece a seus clientes 

mensalidades em func;ao do perfil de uso de cada cliente, tornando o custo 

operacional urn grande atrativo para as transportadoras e gestoras de riscos que 

necessitam com grande freqOencia localizar seus veiculos nas regioes mais ermas 

do Pais. 0 valor da assinatura basica mensal da comunicac;ao satelital, ja se 

encontra incluido no custo do monitoramento mensal. 

Os principais clientes deste equipamento sao motoristas autonomos, frotistas, 

embarcadores, operadores logisticos assim como empresas interessadas em 

otimizar suas operac;oes de transporte e gerenciar suas operac;oes logisticas. 
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0 SOFTWARE PERMITE: 

• Mapas completos e precisos; 

• Hist6ricos de rotas e velocidades; 

• Possibilidade da confec9ao de relat6rios; 

• Possibilidade de determina9ao de area de risco e cerca eletronica; 

• Nao necessita computador exclusivo acesso pela Internet. 

• Alem de configura9oes adequadas caso a caso. 

0 HARDWARE POSSUI: 

• I nstala9ao rapida; 

• Equipamento compacta ; 

• Teclado de mensagens pre- formatadas para a comunica9ao entre central e 

motorista (Acess6rio opcional) 

• Posi9ao do veiculo disponibilizada na tela do computador do cliente via internet. 

• OBOO.e 0300 - Disponiveis 24 horas por dia para atendimento integral ao cliente 

em casas de exce9ao. Ou de acordo com a necessidade do cliente (Logistica) 

• CPU Modulo de Transmissao de dados, rastreamento e sistema de bloqueio. 

• Telefone Mundial GLOBALSTAR I lmmarsat D+ 

• Antena externa; 

• Kit Viva Voz; 

• Botoes de panico e Sirene 

Acess6rios: 

• Da mesma for que os outros, ainda vao ser definidos; 

• Bloqueador de combustive! (eletrovalvula); 

• Trava I Destrava da porta do bau; 

• Sensor de Abertura da porta do bau; 

• Sensor de Abertura de porta do motoristal passageiro; 

• Tres op9oes de Teclado; 

• Sensor de Temperatura para Bau lsotermico; 

• Sensor de desengate de Carreta; 

• Trava de 5a Roda; 

• Entre outros. 
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4.3. Mercado 

Os principais clientes deste equipamento sao proprietarios de vefculos de 

passeio preocupados com a sua seguranc;a pessoal e de seus familiares, assim 

como de seu vefculo. Motoristas autonomos, frotistas, embarcadores, operadores 

logfsticos assim como empresas interessadas em otimizar suas operac;oes de 

transporte e gerenciar suas operac;oes logfsticas 

4.4. Cren~as e valores 

Visa ser reconhecida pelos clientes como a melhor marca no segmento de 

monitoramento e rastreamento de vefculos, cargas e afins, par meio da qualidade 

em seus produtos e servic;os, excelencia no atendimento, custos competitivos e 

inovac;oes no mercado. 

4.5. Filosofia e missao 

lntegrar provedores de servic;os e soluc;oes tecnol6gicas inovadoras de 

localizac;ao e comunicac;ao m6vel nas areas de seguranc;a e logfstica, com o intuito 

de satisfazer clientes e gerar valor aos acionistas e colaboradores, diferenciando 

pela qualidade dos produtos, servic;os e especialmente pelo atendimento, 

consolidando a marca MOVITRACK, atraves de uma postura etica. 

4.6. Prop6sitos basicos 

A MOVITRACK comercializa soluc;oes baseadas em tecnologias de 

rastreadores par sinal de celular baseados em tecnologia GPS em plataforma celular 

(GSM) e utilizando tambem plataforma de comunicac;ao satelital. Possui completa 

infra-estrutura e os mais variados servic;os para atender as diversas necessidades 

do cliente. 
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4.7. Planejamento estrategico e operacional da empresa 

NOSSO DIFERENCIAL 

• Cobertura em todo Territ6rio Nacional 

• Assistencia tecnica e instalac;ao em todo o Brasil 

• Comunicac;ao rapida com o motorista 

4.8. Modelo de gestao da empresa 

Participativa, onde todos os individuos componentes do quadro da empresa 

terao responsabilidade global pelo empreendimento, participando ativamente nas 

tomadas de decisao, nas operac;oes e tambem na divisao dos lucros/prejuizos da 

empresa. 

4.9. Controles internos da empresa 

Os sistemas de controle internos da empresa serao realizados de forma que o 

acompanhamento dos processos reflita a real situac;ao do que esta ocorrendo nos 

diversos setores componentes da organizac;ao. A atuac;ao destes controles abrange 

todos OS departamentos da empresa. Sendo da parte financeira, analise de cenarios 

macro e micro economicos, juntamente com a atuac;ao do departamento de 

marketing e vendas elaborando os perfis dos publicos-alvo. Dentro deste interim 

estao os processos administrativos de controle, compras, recursos humanos e 

tambem da parte de pesquisas tecnol6gicas sendo que esta ultima atuara no 

mercado interno e externo. 

4.1 0. Sistema de informa~oes gerencial 

0 sistema de informac;oes gerenciais sera realizado de forma a se fazer o 

acompanhamento geral da empresa, ou seja, cada area obrigatoriamente tera 

acesso aos dados e informac;oes com impacto direto e indireto conhecendo os 

processos e os procedimentos de fluxo de informac;oes, sua influencia e atuac;ao de 

modo a prevenir e planejar de acordo com os cenarios apresentados, sejam eles 

internos e/ou externos. 
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4.11. Mercado do rastreador 

Cresce a procura por parte das transportadoras que dispoem de frota, e 

tambem de pequenos frotistas, por sistemas de rastreamento, bloqueio e 

monitoramento por satelite, buscando encontrar alternativas para se evitar os riscos 

de roubos de cargas, que tern crescido assustadoramente no Pais. 

Alem dos grandes p61os produtores, do Sui/Sudeste do Pais, como tambem 

das lndustrias do Nordeste, de onde se escoa grandes volumes de cargas (materias

primas) direcionadas para as industrias de transforma<;ao instaladas principalmente 

no Estado de Sao Paulo, a exigencia por frotas rastreadas, pr6prias ou de terceiros 

(carreteiros autonomos),vem tornando-se condi<;ao prioritaria, e assim, vern 

provocando uma busca desenfreada por equipamentos portadores de GPS 

(rastreados por satelite). Os equipamentos e softwares alem do quesito seguran<;a 

fornecem mais uma ferramenta no que diz respeita a controladoria. Ou seja, com a 

utiliza<;ao dessas novas ferramentas pode-se obter e analisar informa<;5es 

relevantes ao processo em tempo praticafTlente real. lnforma<;5es tais como, 

controles de deslocamento, tempos e gastos no deslocamento, otimiza<;ao de 

paradas programadas, localiza<;ao de cargas e tempo de chegada destas entre 

outros. Sando assim a analise e interpreta<;ao destes fatores e informa<;5es 

transformados em vantagens competitivas nos mercados das empresas que tern 

suas opera<;5es baseadas em logistica. /sendo o servi<;o favorecendo tambem a 

seguran<;a do transporte de tais cargas, dos veiculos e de seus motoristas. 

4.12. lmplantac;ao Controladoria 

A implanta<;ao da controladoria vai ser baseada nos fluxos de informa<;5es 

atraves da empresa, composta de sistemas independentes e subsistemas e com o 

uso dos sistemas de processamento de dados automatico, em tempo se ve a 

informa<;ao gerencial que permita a tomada de decisao, tendo urn sistema total de 

a<;ao, ou seja, urn sistema operacional e efetivo. 

Para realizar urn negocio vai se depender do exito da intera<;ao entre os 

fluxos de informa<;ao, material, dinheiro, mao-de-obra, e bens de capital dentro da 

empresa, estabelecendo for<;as para o crescimento. 
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0 sistema e definido como "qualquer entidade, conceitual ou fisica, que 

consiste de inter- relacionamento, interac;ao, ou partes independentes, e constitui urn 

pre- requisito para coordenar as atividades da empresa na satisfac;ao dos requisitos 

para completar urn plano". 

0 sistema de controle gerencial vai ser definido como urn conjunto de politicas, 

procedimentos e processamento da informac;ao orientada a dar direc;ao as atividades 

empresariais nos seguintes pontos: 

• Pelo estabelecimento de objetivos; 

• Pela medida de progresso na realizac;ao desses objetivos; 

• Pela indicac;ao da necessidade por ac;ao corretiva. 

As experiencias servem para ajudar o futuro, onde e o que interessa a 

administrac;ao, pois a gerencia s6 pode influenciar eventos do futuro. 

No controle financeiro temos tres formas de controle relevantes: 

• Planejamento estrategico e controle; 

• Controle gerencial; 

• Controle operacional. 

0 principal foco no sistema financeiro e o controle gerencial. Algumas 

caracteristicas serao: 

• 0 complexo se relaciona com a organizac;ao como urn todo; 

• A informac;ao deve ser apurada, integrada e desenvolvida dentro de urn 

estabelecimento conjunto de procedimentos; 

• Preocupar com a coleta de informac;oes para uso dos executivos das operac;oes; 

• As raizes na psicologia social e as atividades mentais envolvidas sao 

essencialmente as de persuasao e motivac;ao; 

A finalidade global do controle pode ser vista como o "Cicio do Controle": 

1) Determinar objetivos. 

2) Formular pianos taticos ou estrategicos. 

3) Determinar atividades ou cargos de trabalho. 

4) Determinar recursos necessarios. 

5) Obter aprovac;ao de pianos. 

6) Executar pianos. 

7) Comparar desempenho com pianos. 
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8) Comparar resultados com pianos. 

9) Comparar objetivos alcangados com objetivos planejados. 

Tres elementos basicos da organizagao com o objetivo de conceituar a 

Controladoria: 

1) Setor de Administragao: departamento de assessorai, comite, pesquisa 

operacional e tesouraria. 

2) Setor de Operagoes: pesquisa de mercado, pesquisa e desenvolvimento de 

produtos e produgao. 

3) Setor de Controladoria: contabilidade geral, contabilidade de custo financeiro, 

analise de custo gerencial e orgamento. 

A Administragao aprova os pianos, toma decisoes atraves de recursos 

disponiveis e as operagoes iniciam os pianos estabelecidos. A Controladoria 

funciona entre a Administragao e Operagao. 

0 setor de Operagao se intera com os mercados, como clients ou vendedor, 

gerando dados como engenharia, inspegao, tempos e movimentos e tambem 

informagoes, pianos, previsoes e estimativas, dirigidas a Administragao em resposta 

as necessidades da pesquisa operacional e outros setores da Administragao. Com a 

mesma semelhanga o setor de Cohtroladoria fornecera dados e informagoes de 

controls para varios subsistemas em forma de relat6rios operacionais de 

desempenho. 

4.13. Analise 

Analise de urn procedimento com a obtengao de evidencias com dados 

objetivos, observaveis, opinioes, atitudes e valores que estes geram. 

Os instrumentos utilizados na coleta de evidencias, analises dos documentos 

escritos, pianos, programas, balangos, previsoes e comunicac;oes internas. 

Questionamento, entrevistas, escalas de atitude, tecnicas de observac;ao 

sistematica e reunioes de grupo e urn tratamento quantitativa, com as tecnicas 

estatisticas apropriadas para cada caso. 

0 processo de aplicagao comec;a com a coleta de evidencias e esta gera 

analises da mesma: a coleta de evidencias e constants ao Iongo do processo, ja que 



55 

as analises efetuadas podem exigir a obtenc;ao de informac;oes mais detalhadas ou 

concretas sobre os fenomenos identificados. 

Analisar as informac;oes recolhidas com o fim de obter uma visao clara e 

objetiva da realidade. Realizac;ao de dois processos fundamentais: identificac;ao e 

selec;ao de referenciais, com os quais contrastar os fatos observados. Os 

referenciais serao objetivos e estarao fundamentados nas teorias contabil e 

estabelecimento de indicadores de medida que possibilitarao o contraste entre os 

fatos identificados e os referenciais fixados. 

0 estabelecimento de referenciais e indicadores garante a objetividade e a 

validade das analise, ja que permite identificar problemas e disfunc;oes, assim como 

descobrir suas causas e prevenir seus efeitos. 

A fase de analise nao se da em uma sequencia continua, mas que vai tendo 

Iugar a medida que se vao recolhendo informac;oes novas. A medida que se recolhe 

informac;ao vai analisando, e a medida que se analisa vai requerendo mais 

informac;ao sobre aspectos concretos. 

Urn diagn6stico tern como objetivo emitir urn julgamento sobre a realidade 

percebida, consistindo em, avaliar os problemas e disfunc;oes identificadas na fase 

anterior; determinar suas causas e suas consequencias; considerar seu grau de 

gravidade e os riscos que implicam; evidenciar os aspectos positivos do sistema e 

fazer uma relac;ao dos pontos fortes e fracos. 

Orientar os responsaveis de cada departamento para o exercicio de suas 

func;oes e assunc;ao de responsabilidades. Padronizar e esclarecer a terminologia 

utilizada por cada urn, nas suas varias areas de atuac;ao, modalidades e enfoques 

tecnicos. Permitir levar ao conhecimento da administrac;ao o papel, as 

responsabilidades, a capacitac;ao dos agentes publicos envolvidos em ac;oes, a 

forma de atuac;ao, o ambito dos trabalhos desenvolvidos, as atribuic;oes, e, 

principalmente, as contribuic;oes a melhoria de desempenho da empresa. Servir de 

instrumento para ampliar e melhorar o relacionamento tecnico-profissional entre os 

agentes envolvidos na empresa. Servir de ponto de partida para as adaptac;oes que, 

diante de circunstancias legais, tiverem de ser efetuadas no exercicio da 

controladoria, tendo em vista as diferentes modalidade na administrac;ao direta, 

indireta e descentralizada, estabelecer uma base para a avaliac;ao de desempenho 

dos agentes envolvidos. Aperfeic;oamento e treinamento dos agentes de cada 

departamento para melhoria do mesmo. 
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Todo controller parte de evidencias, de dados objetivos, onde elas nao sao 

unicamente os fenomenos observaveis, mas tambem as opinioes, atitudes e valores 

que estes geram. Por outro lado, os dados escritos possuem urn papel fundamental 

na identificac;ao das evidencias, ja que sao uma das principais fontes de informac;ao 

do Controller. 

Os instrumentos utilizados pelo Controller na coleta de evidencias sao, em 

primeiro Iugar, as analises dos documentos escritos de que a entidade dispoe: 

informes, pianos, programas, balanc;os, previsoes e comunicac;oes internas, em 

segundo Iugar, utiliza todos os instrumentos pr6prios da investigac;ao qualitativa em 

ciencias humanas, como sao questionarios, entrevistas, escalas de atitude, tecnicas 

de observac;ao sistematica e reunioes de grupo e por fim, os dados que permite 

receber urn tratamento quantitativa, com as tecnicas estatfsticas apropriadas para 

cada caso. 

A coleta de evidencias nao se da em forma de fase inicial que finaliza para se 

passar a fase seguinte. 

0 processo de aplicac;ao do controller comec;a com a coleta de evidencias e 

esta gera analises da mesma, mas sua ac;ao nao acaba aqui: a coleta de evidencias 

e constante ao Iongo do processo, ja que as analises efetuadas podem exigir a 

obtenc;ao de informac;oes mais detalhadas ou concretas sobre os fenomenos 

identificados. 

Algumas estruturas para urn trabalho com resultado na empresa, estruturar 

normas para cada departamento em relac;ao ao seus servic;os, posic;oes adotadas, 

comunicac;ao de resultados, monitoramento e avaliac;ao dos trabalhos. Ter urn 

comprometimento etico em relac;ao ao trabalho do controller, integridade, prudencia 

e zelo profissional, responsabilidade, comprometimento, utilizac;ao de tecnologia 

atualizada, estrategia tendo compromisso com a missao e modernizac;ao. ldentificar 

clientes e suas demandas, dar satisfac;ao ao cliente, com todos esses procedimentos 

se garante o atingimento dos resultados pretendidos. 

Urn controller constitui o conjunto de procedimentos tecnicos que tern por 

objetivo examinar a integridade, adequac;ao e eficacia dos controles internos e 

externos e das informac;oes fisicas, contabeis, financeiras e operacionais, os seus 

procedimentos sao os exames, incluindo testes de observancia e testes 

substantivos, que permitem ao Controller obter dados suficientes para fundamentar 

suas conclusoes. 
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Os testes de observancia visam a obtenc;ao de uma razoavel seguranc;a de que 

os controles internos estabelecidos pela administrac;ao estao em efetivo 

funcionamento, inclusive quanta ao seu cumprimento pelos funcionarios, os testes 

substantivos visam a obtenc;ao de evidencia quanta a suficiencia, exatidao e 

validade dos dados produzidos pelos sistemas de informac;oes da empresa, as 

informac;oes sao uteis, de modo a fornecerem base s61ida para as conclusoes e 

recomendac;oes. Muitos erros se dao na empresa pelo fato de aplica-se a atos 

involuntarios de omissao, desatenc;ao, desconhecimento ou rna interpretac;ao de 

fatos na elaborac;ao de registros e demonstrac;oes contabeis, bern como de 

transac;oes e operac;oes da empresa, tanto em termos ffsicos quanta monetarios. 0 

Controller deve assessorar a administrac;ao no trabalho de prevenc;ao de erros, 

obrigando-se a informa-la, de maneira reservada, sabre quaisquer indicios ou 

confirmac;oes de erros detectados no decorrer de seu trabalho. 

0 planejamento de urn controller compreende os exames preliminares da 

empresa, para definir a amplitude do trabalho a ser realizado de acordo com as 

diretivas estabelecidas pela administrac;ao. 0 planejamento deve considerar todos 

os fatores relevantes na execuc;ao dos trabalhos, especialmente os conhecimento 

detalhado dos sistemas contabil e de controles internos da empresa e seu grau de 

confiabilidade, os ciclos operacionais da empresa relacionados com volume de 

transac;oes e operac;oes, conhecimento das atividades operacionais da empresa, 

como suporte para analise eficaz dos procedimentos e sistemas de Contabilidade de 

Custos que estao sendo aplicados para acompanhar e controlar o usa e o consumo 

de recursos, conhecimento da execuc;ao orc;amentaria, tanto operacional como de 

investimentos, no sentido de verificar a exatidao de apropriac;ao dos valores, se os 

desvios estao sendo controlados e se as conseqOentes ac;oes corretivas estao 

sendo aplicadas. 

Cada setor deve documentar seu planejamento e preparar, par escrito, o 

programa de trabalho, detalhando o que for necessaria a compreensao dos 

procedimentos que serao aplicados, a curta ou em Iongo prazo dependendo do que 

vai ser realizado, cada programas de trabalho deve ser estruturado de forma a servir 

como guia e meio de controle, devem ser revisados e ou atualizados quando 

necessaria. 
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0 Controller deve obter, analisar, interpretar e documentar as informac;oes 

fisicas, contabeis, financeiras e operacionais para dar suporte aos resultados de seu 

trabalho. 0 processo de avaliac;ao das informac;oes contabeis compreende na 

obtenc;ao de informac;oes sabre todos os assuntos relacionados com os objetivos e 

alcance da controladoria. As informac;oes devem ser suficientes, adequadas, 

relevantes e uteis no fornecimento de evidencias as conclusoes e recomendac;oes, a 

informac;ao suficiente e factual e convincente, a informac;ao tern que ser adequada, 

onde confiavel ela propicia a melhor evidencia alcanc;avel atraves do uso apropriado 

das tecnicas,a informac;ao relevante e a que da suporte as conclusoes e 

recomendac;oes da auditoria interna, a informac;ao util e a que auxilia a entidade a 

atingir suas metas. 

0 processo deve ser supervisionado para alcanc;ar razoavel seguranc;a de 

que o objetivo do trabalho do controller esta sendo atingido, ja o mesmo deve adotar 

procedimentos adequados para assegurar-se que todas as contingencias ativas e 

passivas relevantes, decorrentes de processos judiciais, reivindicac;oes e 

reclamac;oes, bern como de lanc;amentos de tributos e contribuic;oes em disputa, 

foram identificadas e sao do conhecimento da administrac;ao da empresa, alem disso 

deve examinar a observancia das legislac;oes tributaria, trabalhista e societaria, bern 

como o cumprimento de normas reguladoras a que estiver sujeita a empresa. 

Toda a controladoria deve ser documentada, todos os elementos significativos 

dos exames realizados, executada de acordo com as normas aplicaveis. Os papeis 

de trabalho devem ter abrangencia e grau de detalhes suficientes para propiciarem a 

compreensao do planejamento, da natureza, da oportunidade e extensao dos 

procedimentos aplicados, bern como do julgamento exercido e do suporte das 

conclusoes alcanc;adas. Os papeis de trabalho devem ser elaborados, organizados e 

arquivados de forma sistematica e racional. Ao se utilizar de analises, 

demonstrac;oes ou quaisquer outros documentos. 

Depois de determinar a extensao de urn teste ou metoda de selec;ao dos itens 

a serem testados a controladoria pode empregar tecnicas de amostragem 

estatistica. 

0 relat6rio e o instrumento tecnico pelo qual se comunica os trabalhos 

realizados suas conclusoes, recomendac;oes e as providencias a serem tomadas 

pela administrac;ao. 0 relat6rio deve ser redigido com objetividade e imparcialidade, 

de forma a expressar claramente os resultados dos trabalhos realizados. 
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Deve-se ter o maximo de cuidado, imparcialidade e zelo na realizac;ao dos 

trabalhos e na exposic;ao das conclusoes. A utilizac;ao da equipe tecnica supoe 

razoavel seguranc;a de que o trabalho venha a ser executado por pessoas com 

capacitac;ao profissional e treinamento requerido nas circunstancias. 

Examinar os aspectos da eficiencia e da eficacia, antes, durante e ap6s a fase 

da aplicac;ao dos processos da empresa. 

A eficacia refere-se a analise do grau de consecuc;ao dos objetivos fixados por 

parte do sistema. Este aspecto afeta a totalidade de espac;os e niveis de analise, ja 

que a avaliac;ao da eficacia e uma das principais missoes. Portanto, a perspectiva de 

eficacia como 6tica de avaliar o grau de consecuc;ao dos objetivos, estara presente 

ao Iongo de todo o processo da empresa e sera a base de analise. Existem espac;os 

que, por seu natureza, se prestam mais a ser analisados a partir de uma perspectiva 

de eficacia; este e o caso das variaveis legal e profissional. 

A eficiencia refere-se a analise do grau de consecuc;ao dos objetivos fixados 

com o minima possivel de recursos, tanto economicos como materiais e funcionais. 

Esta dimensao de analise esta presente em todos os espac;os e niveis. 

A analise da eficiencia se da com mais frequencia nas variaveis que 

apresentam urn enfoque parcialmente legal e de controle interno, como sao as 

variaveis legal, profissional e a perspectiva de gestao economica: e de vital 

importancia avaliar se os elementos que integram estas variaveis conseguem os 

objetivos fixados como minima de gasto tanto economico como temporal. 

Assim, a perspectiva de analise de eficacia articula-se a perspectiva de 

eficiencia, ainda que em func;ao do objeto a analisar predomine urn enfoque por justa 

posic;ao ao outro. 

Urn estudo do controller, na empresa, vale a pena ser feito, pais podera 

contribuir para o sucesso da mesma, deve-se ter uma comunicac;ao adequada onde 

tern a possibilidade de obter resposta favoravel dos agentes, formando assim 

conclusoes s61idas sabre os resultados obtidos e emitir recomendac;oes e propostas 

de ac;ao orientadas a melhoria das disfunc;oes detectadas. As recomendac;oes serao 

operativas, claras, compreensiveis e realistas, e aplicadas pelos responsaveis dos 

departamentos. 



60 

4.14. PRODUTOS INOVADORES 

A partir da ideia do monitoramento por satelite como atividade necessaria a 
soluc;ao de problemas da seguranc;a, busca-se analisar a importancia da criatividade 

e da inovac;ao no processo de gerac;ao de novos produtos, inserindo-a em uma 

estrategia empresarial propria do atual contexto socioeconomico e produtivo. 

As grandes mudanc;as transcorridas desde seculos passados e, sobretudo, 

nas ultimas decadas deste seculo, tern desenhado urn novo contorno social e, 

consequentemente, uma nova imagem para cada ramo produtivo ou profissional. 

A globalizac;ao economica, comunicacional e cultural trouxe realidades 

desconhecidas para individuos e empresas, os quais precisam conviver, em suas 

atividades cotidianas, ora com a diversidade, ora com a permanencia de 

caracteristicas locais e regionais. Assim, inovar e ser criativo e tanto uma imposic;ao 

dos novos processos e estruturas organizacionais, quanto uma busca de auto

realizac;ao e diferencial para urn mercado competitivo. 

Nesta direc;ao, o monitoramento por satelite, atividade geradora de 

criatividade, inovac;ao e seguranc;a surge como urn elemento estrategico de 

empresas e corporac;oes, dispostas a dar seguranc;a as pessoas em urn mundo cada 

vez mais violento, como ja se iniciou no seculo XXI. 

Numerosos estudos no campo da psicologia, da ciencia, da educac;ao, entre 

outros, tern sido desenvolvidos acerca da definic;ao e dos elementos envolvidos no 

ato de criar, qualquer pessoa e capaz de desenvolver esta habilidade. 

Atualmente, urn novo interesse e preocupac;ao com o campo da criatividade 

tern possibilitado urn avanc;o encorajando a adoc;ao em areas antes consideradas 

com dificuldades ao seu desenvolvimento. Setores como a engenharia, financ;as, 

administrac;ao, marketing, organizac;oes industriais sao exemplos deste novo 

posicionamento, as quais, sem preconceitos, investem no pensamento criativo como 

idealizador de novas conquistas. No presente mundo da violencia, e imprescindiveis 

os elementos de criatividade e inovac;ao para a seguranc;a de urn todo. 

Esta visao da criatividade como ferramenta de trabalho tern eco na afirmac;ao 

de KNELLER (1968, p.101) de que "grandes criagoes nao brotam completamente 

formadas na mente de seus criadores, mas sao fruto de duro traba/ho, continua 

experimentagao e adequado emprego das realizagoes de outros homens". 0 autor 

tambem coloca que algumas trabalhos oferecem mais campo do que outros a 
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criatividade (p.26). Da mesma forma, FLIEGLER apud KNELLER (1968, p. 27) 

afirma que "a criatividade situa-se na regiao que, em cada individuo, depende de 

sua area de expressao e capacidade". 

Segundo ALE NCAR (1995, p.1 08), em uma empresa, "urn sujeito motivado 

demonstrara alto grau de envo/vimento e nivel de dedicagao ao trabalho; sentindo

se satisfeito pe/o reconhecimento de seus esforgos e habilidades, dara o melhor de 

si." Mas urn clima criativo somente e possivel com o apoio da administrac;ao 

superior. Neste sentido, WHITING e THOMPSON (1989) apud ALENCAR (1995, 

p.1 08) enumeram certos principios e fatores que precisam estar presentes para que 

tal situac;ao ocorra: 

• Liberdade no local de trabalho para que possa perseguir ideias inovadoras; 

• Estrutura organizacional e politica flexiveis, enfatizando a confianc;a e 

cooperac;ao mutuas; 

• Estrutura organizacional e clima de trabalho onde prevalec;a o respeito 

a dignidade e ao valor dos individuos, encorajando iniciativas e 

desafiando capacidades dos mesmos; 

• Estrutura organizacional que mantem a autonomia, flexibilidade e 

vitalidade, atraves da delegac;ao de responsabilidade e autoridade. 

E fundamental que as empresas insiram-se adequadamente no contexto global, 

e possibilitem a criac;ao de espac;os para o desenvolvimento concreto da criatividade 

pessoal e profissional. Peter DRUCKER apud MENNA BARRETO (1997, p.149). 

afirma: "a necessidade de criatividade dobra a cada geragao". Certamente, tambem 

as transformac;oes em nivel organizacional, deparam-se com mudanc;as de atitudes 

e pontos de vista em nivel individual. 

No que tange ao aspecto social, as inovac;oes, quando introduzidas em urn 

grupo, sempre representaram urn salta qualitativo no desenvolvimento do mesmo. 

Neste processo de gerac;ao de soluc;oes, o conhecimento e fundamental, bern como 

a combinac;ao de informac;oes ou a associac;ao de ideias (QUEIROZ, 1999, p.7). 

0 termo inovador tern se tornado, uma das palavras-chave da epoca atual, 

caracterizando a dinamica da sociedade industrial 

Para que a inovac;ao se concretize nas organizac;oes, sao necessarias condic;oes 

favoraveis, como refere MORUP (1992, p.82) apud SILVA (1998), quando coloca 
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que "o principal desafio dos lideres do seculo XXI sera liberar a capacidade mental 

de suas organizac;oes". Por outro Ia do, levantando a questao com relac;ao ao 

mercado, GALBRAIT (1996, p. 47) apud SILVA (1998) diz que; "identificar as 

necessidades e os problemas do mercado e transforma-los em produtos que 

representem soluc;oes, e assegurar a empresa moderna: sobrevivencia e expansao, 

e estes sao, fundamentalmente, problemas criativos." 

0 fluxo de informac;oes entre as pessoas, a receptividade as mudanc;as e a 

disponibilidade de capital sao os fatores externos mais representativos para 

determinar a quantidade, a profundidade e direc;ao das inovac;oes em uma 

comunidade. A transmissao instantanea de dados e informac;oes para qualquer 

ponto do globo sao aspectos facilitadores deste fluxo, mas ha a necessidade de 

aceitac;ao das mudanc;as pelos grupos sociais. Este talvez seja o aspecto que gere 

maior entrave na implantac;ao de novas sistemas e soluc;oes. A dificuldade em 

assumir riscos e romper paradigmas podem ser barreiras importantes ao processo 

de inovac;ao, geralmente as mudanc;as vao sendo incorporadas lentamente e de 

modo sutil. 

A adequac;ao das empresas ao novo cenario mundial e essencial e envolve o 

desenvolvimento do potencial criativo em todos os seus niveis, desde os altos 

escaloes ate os funcionarios de nivel basico, pais como afirmam NOLAN e CROSON 

(1996, p.33) apud SILVA (1998), " a nova empresa sera organizada em tomo de 

seus processos e centrara esforc;os em seus clientes. Ela sera agil e enxuta, seus 

'Jobs" exigirao conhecimento do neg6cio, autonomia, responsabilidade, habilidade 

na tomada de decisoes e um forte carater inovador alimentado pelo estimulo a 
criatividade". Para o sucesso e o futuro das organizac;oes e importante a criatividade 

e a inovac;ao. 

4.15. A Globaliza~ao, as Empresas e a Criatividade 

As empresas tern, obrigatoriamente, se voltado para as transformac;oes do 

mercados e para os novas rumos dos processes produtivos. 

Enquanto, no inicio do periodo de industrializac;ao, predominou a ideologia 

com a produc;ao em massa, agora, uma tendencia e a flexibilizac;ao e personalizac;ao 

produtiva, com o custo da diversidade dirigindo-se a zero, este fato deve-se ao 

acelerado desenvolvimento tecnol6gico. Surgem os produtos altamente 
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personalizados possibilitando adaptac;oes especiais e uma variedade infinita na 

produc;ao. 

0 desenvolvimento da informatica criou condic;oes para o desenvolvimento 

humano, e que o conhecimento esta sendo, cada vez mais, uma fundamental fonte 

de riqueza para as nac;oes. 

Para que a otimizac;ao ocorra e preciso antecipar os problemas e enfocar as 

oportunidades a partir das necessidades dos beneficiarios do produto, levando em 

conta a concorremcia. 

Cientes do problema de violencia e roubo aumentando cada dia a tendencia e 

de cada vez mais organizac;oes e empresas surgirem com metodos e produtos cada 

vez mais inovadores para a seguranc;a de urn todo. 
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S.CONCLUSAO 

A analise dos diversos conceitos permite que o controle exercido pela 

controladoria adote uma perspectiva ampla, pois somente assim, sera posslvel obter 

como produto a informagao. Entretanto, deve-se reconhecer que o controle e urn 

processo de multiplas aplicagoes, e pode ser exercido sobre todas as atividades na 

organizagao. lsto implica em determinar urn sistema para seu correto entendimento. 

0 controle exige o desenvolvimento de urn conjunto de atividades 

caracterizadas como ciclo do controle que apresenta em suas etapas semelhanga 

como processo de gestao 

A controladoria representa para a organizagao o 6rgao responsavel por aferir 

o desempenho economico sistematicamente. Ela possibilita ao gestor certificar-se 

que o desempenho real esta dentro dos padroes planejados, e em caso negativo, 

identificar os pontos que requerem corregao. Em conseqOencia, as decisoes dos 

gestores voltam-se para atender a necessidade de todos maximizando os recursos e 

garantindo melhores resultados para a empresa. 

Mudangas de paradigmas sao necessarias para gerenciar os novos dados e a 

diversidade de visoes que convivem no mercado atual. 

Conclui-se que atitudes deverao ser sempre mais freqOentes e cada vez mais 

inerentes a qualquer mercado, trata-se de uma necessidade evolutiva. Quem nao 

desenvolver novos produtos para seus consumidores, precisara ser mais ativo e 

participativo, desenvolvendo criticamente seus produtos e servigos, e ajudando no 

novo modo de viver no seculo XXI. 
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