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RESUMO 

Oliveira. Joana D'Arc de. A contribui~ao das novas tecnicas de informa~ao gerencial no 
exercicio da fun~ao de Controller. Neste trabalho identificam-se as definigoes e a evolugao 
do exercfcio da fun<;ao Controller, as ferramentas gerenciais atualmente utilizadas pelo 
mesmo no processo de gestao das organizagoes, sejam como urn 6rgao formal, definido na 
estrutura organizacional, ou como uma reuniao de conceitos para a identificagao e 
mensuragao de eventos economicos e contabeis. Chega-se a conclusao que o Controller 
tern urn papel muito importante nas mudangas de gestao das organizagoes mundiais. A 
tecnologia de informagao e os sistemas de informagoes gerenciais estao sendo desenhados 
pelos profissionais especializados em Controladoria. De acordo com os pr6prios Controllers, 
nao existe mais rotina e embora as tarefas contabeis continuem sendo desempenhadas par 
quase toda a totalidade dos pesquisados, como gestao de custos e coordenagao de 
fechamentos contabeis, elas nao sao mais as (micas fungoes exercidas. Atualmente, as 
tarefas estao muito mais abrangentes, englobando elaboragao de relat6rios gerenciais, 
planejamento e controle orgamentario, planejamento tributario e estudos de viabilidade de 
investimentos. Sendo urn profissional estrategico, ele tambem vern sendo requisitado a 
participar nas reestruturagoes societarias. 

Palavras-chave: Sistema; Controles; Auditoria; Qualidade; Planejamento. 

vi 



INTRODUCAO 

0 termo Controller foi incorporado a me nos de seis decadas nos E. U .A e 

em toda a Europa e atualmente e utilizado para designar o executivo titular da 

Controladoria que tern a tarefa de controlar ou verificar todas as contas da empresa, 

desenvolver as atividades envolvendo planejamento, execuc;ao, controles e analises 

da performance da gestao, atender a demanda crescente de mais eficiencia e 

controles sabre o capital investido, os riscos do neg6cio, a carga tributaria incidente 

em cada seguimento, os custos de produc;ao, o valor agregado de cada produto, a 

qualidade do produto, o market-share, as tendencias e perspectivas do mercado, os 

Iueras agregados aos s6cios, o capital de giro proprio e de terceiros, os 

investimentos a curta e em Iongo prazo, a produtividade, a eficiencia da produc;ao, a 

ociosidade e as perdas da produc;ao, os custos, volumes, vendas e os pontos de 

equilfbrio. 

Este profissional propicia a alta direc;ao, aos acionistas e ao mercado, com 

controles efetivos, rfgidos, confiaveis e constantes, informac;oes precisas para a 

tomada de decisao na empresa. Mantem a continuidade e a efetividade empresarial 

sustentada por decisoes rapidas, objetivas, praticas e acertadas, tomadas com base 

em seus controles, recomendac;oes e estudos rigorosos de casas. Com sua visao 

ampla e generalista, o Controller influencia e assessora todos os outros 

departamentos da empresa, onde as informac;oes sao geradas e colocadas a 
disposic;ao dos executivos para a tomada de decisao. Elabora mensalmente 

relat6rios gerencias complexos de analise da performance da gestao, por segmento, 

por setor e por produtos, recomendando e orientando quanta a execuc;ao dos 

processos de forma que salvaguarde o capital e atinja os objetivos corporativos, aos 

quais a empresa se prop6e e proporcione lucratividade efetiva. Para que nada saia 

fora do desejavel, faz-se necessaria controlar. 0 controle se exerce sabre os 

processos e nao sabre as pessoas. 
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Em suma os modernos conceitos de Controladoria indicam que o Controller 

desempenha sua fungao de controle de maneira muito especial, isto e, ao organizar 

e reportar dados relevantes exerce uma forga ou influencia que induz os gerentes a 

tomarem decisoes 16gicas e consistentes com a missao e objetivos da empresa. 

Por se tratar de uma atividade relativamente nova, e muito natural que 

ainda pairem muitas duvidas sobre o papel do Controller. As integragoes entre 

padroes, orgamentos e contabilidade, principais instrumentos de mensuragao a 
disposigao do Controller tambem constitui ainda apenas urn dogma, tanto entre 

academicos como profissionais. 

A identificagao e a definigao das necessidades de o Controller ter sistemas 

de informagoes estrategicos, taticos, operacionais e de comunicagoes corporativas, 

tern sido pesquisadas desde a criagao desta fungao, e baseia-se em estudos da 

evolugao do mercado economico e suas politicas de gestao. Os gestores dependem 

de seus registros, e e por meio da analises das informagoes que eles podem 

localizar e prever oportunidades e problemas. 

0 prop6sito deste trabalho e proporcionar aos profissionais que exercem 

ou tenham algum tipo de interesse na fungao de Controller uma atualizagao das 

tecnicas de informagoes gerenciais que disponibilizam informagoes confiaveis como 

condigao fundamental para o planejamento e controle efetivo da produgao, custos, 

rentabilidade, marketing e finangas, para que os gestores possam tirar o maximo 

beneficia em prol da oportuna informagao relevante e assim contribuir para 

otimizagao do desempenho das organizagoes. 

0 trabalho encontra-se dividido em quatro segoes. Na primeira apresenta 

uma contextualizagao sobre a definigao de controladoria. Na segunda segao serao 

abordadas as congruencias do perfil do Controller com uma visao atualizada e as 

suas principais atribuigoes tendo em vista que a controladoria, para atingir seus 

objetivos, tern por base a real capacidade tecnica, especializagao e experiencia de 

quem ira exercer o cargo de Controller, que a cada dia executa novos estudos e 
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amplia os seus conhecimentos para a efetividade de sua carreira em uma das 

profissoes mais completa e abrangente da atualidade, de imensuravel valor na 

gestao empresarial. Na terceira sec;ao sera explanado o conceito basico das 

ferramentas gerenciais atualmente utilizadas pelo Controller, pois a busca da 

informac;ao para execuc;ao do planejamento, polfticas entre outros e constante. Na 

quarta e ultima sec;ao sera apresentada uma visao analitica do principal sistema de 

informac;ao do Controller, 0 Sistema Contabil de lnformac;ao, onde os dados sao 

processados para tranformar-se em informac;oes economicamente compreensiveis e 

uteis aos agentes tomadores de decisoes, passando por dois estagios de 

processamento, denominados P1 e P2
, que para melhor compreensao serao 

detalhados nesta sec;ao. 
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1 A CONTROLADORIA 

Para se discorrer sabre a func;ao Controller, optei, primeiramente, pela 

definic;ao te6rica da controladoria e suas fungoes. FIGUEIREDO & CAGGIANO 

(1997, p. 27) ensinam que o 6rgao controladoria tern par finalidade garantir 

informac;oes adequadas ao processo decis6rio, colaborando com os gestores na 

busca da eficacia gerencial. 

Segundo BEUREN (2000, p. 60), e atribuic;ao da controladoria dar suporte 

informacional em todas as etapas do processo de gestao, com vistas a assegurar o 

conjunto de interesses da empresa. A atuac;ao da controladoria abrange todas as 

etapas necessarias para se atingir o resultado da empresa. Portanto de acordo com 

a atividade da organizac;ao, ela ira utilizar recursos tecnol6gicos, quantitativos, 

operacionais e quaisquer outros que sejam necessaries para a eficacia empresarial. 

CARVALHO (1995, p. 63) afirma que "a controladoria, enquanto 6rgao 

integrante da estrutura organizacional das empresas, e reservado o papel de 

monitorar os efeitos dos atos da gestao economica sabre a empresa, atuando no 

sentido de que os resultados, medidos segundo conceitos economicos, sejam 

otimizados". 

PELEIAS (2002, p. 14) diz que a controladoria contribui para o processo de 

gestao empresarial provendo subsidies a etapa de planejamento, com informac;oes e 

instrumentos que permitam aos gestores avaliar o impacto das diversas alternativas 

de ac;ao sabre o patrimonio e os resultados da organizac;ao. A etapa de execuc;ao, 

par meio de informac;ao que permita comparar os desempenhos reais nas condic;oes 

padrao e realizado e a etapa de controle, permitindo a comparac;ao das informac;oes 

relativas a atuac;ao dos gestores e areas de responsabilidade relativamente a pianos 

e padroes previamente estabelecidos. 

MARTINS (2002, p. 15) diz que "a controladoria da urn passo essencial 

para entender o mundo empresarial atual". 
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1.1 ESTRUTURA DA CONTROLADORIA 

A Controladoria existira em uma empresa, que sua estrutura organizacional 

a tenha ou nao como unidade administrativa, pois como bern ensina MOSIMAM e 

FISCH (1999, p. 97) em uma pequena empresa, embora nao haja urn 6rgao 

denominado controladoria para exercer a fungao financeira, e suficiente o 

conhecimento de conceitos financeiros pelos gestores para que a fungao financeira 

possa ser exercida. 

GIL (1999, p. 148), citando ROSSEL e FRASURE, descreve que a 

estrutura necessaria para suportar as operagoes de uma empresa difere segundo o 

tipo de neg6cio, o tamanho e a complexidade da empresa e as distintas filosofias e 

capacidades dos individuos que compoem a alta gerencia da empresa. Por outro 

lado, as fungoes e responsabilidades da Controladoria e seu posicionamento 

hierarquico na estrutura organizacional podem variar de certa forma de empresa 

para empresa. 

WILSON, ROEHL-ANDERSON & BRAGG (1995, p. 39-41) dizem que nao 

e possivel especificar uma estrutura padrao para a controladoria que seja apropriada 

para todas as organizagoes. Cada organizagao deve decidir como cada fungao pode 

ser agrupada para obter resultados mais efetivos. Alguns fatores devem ser 

considerados como tamanho e natureza dos neg6cios, experiencias dos executivos 

e assessores, pessoal, espago fisico e psicologia organizacional. 

Para uma companhia de tamanho de tamanho medio a grande, os autores 

sugerem uma estrutura tipica de controladoria, onde o Controller esta em nivel 

equivalente ao de superintendente ou vice-presidente no contexto da organizagao 

como urn todo. 

NAKAGAWA (1987, p. 2) afirma que "cabe ao Controller a tarefa de 

projetar, implementar, coordenar e manter urn sistema de informagoes capaz de 

atender adequadamente as necessidades informativos do processo de planejamento 

e controle da empresa". 
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OLIVEIRA, PEREZ e SILVA (2002, p. 1) entendem controladoria como "o 

departamento responsavel pelo projeto, elaboragao, implementagao e manutengao 

do sistema integrado de informagoes operacionais, financeiras e contabeis de 

determinada entidade, com ou sem finalidades lucrativas, sendo consideradas por 

muitos autores como o atual estagio evolutivo da contabilidade". 

Assim, a controladoria serve como 6rgao de observagao e controle da 

cupula administrativa, preocupando-se com a constante avaliagao da eficacia e 

eficiencia dos varios departamentos no exercicio de suas atividades. (OLIVEIRA, 

PEREZ e SILVA, 2002, p. 16). 

MARTINS (2002, p. 7-28) entende que a "Controladoria deve ser vista 

como um pinaculo da carreira do contador numa empresa e o caminho natural de 

sua ascensao a Diregao". 

1.2 NIVEIS DE CONTROLADORIA 

WILSON, ROEHL-ANDERSON & BRAGG (1995, p. 42) explicam que 

existem tres nlveis de controladoria, dependendo do tamanho da companhia, da 

localizagao flsica e acomodagoes, e a filosofia da organizagao. Conforme o nlvel 

hierarquico o Controller recebe um nome de seu cargo onde pode ser identificado o 

local de seu trabalho e o seu nivel hierarquico. 

1) 0 Corporate Controller que opera na matriz ou no centro dos neg6cios. 

2) 0 Division Controller, que opera na entidade que esta organizada por 

divisoes de produtos ou geograficamente. 

3) 0 Plant Controller, que atua no topo de cada planta. 

Nos tres niveis de controladoria, a responsabilidade funcional e a mesma, 

porem, o Division Controller tem responsabilidade sobre sua Divisao, por exemplo, 

divisao financeira e divisao contabil. 0 Plant Contoller tem responsabilidade sobre 

sua planta, como, por exemplo, a planta de preparagao de relat6rios contabeis, 

sobre a planta de planejamento financeiro, etc. Ja o Corporate Controller tem 
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responsabilidade pela companhia toda. Ambos, o Division Controller e o Plant 

Controller devem se reportar ao Corporate Controller. 

1.3 PAPEL DA CONTROLADORIA NO PROCESSO DE GESTAO 

0 processo decis6rio e influenciado pela atuagao da Controladoria atraves 

das informagoes de planejamento e controle. 

As informagoes de planejamento e controle exigem sistemas de 

informagoes que suportem estas decisoes. A missao da Controladoria e otimizar os 

resultados economicos da empresa atraves da definigao de urn modelo de 

informag6es baseado no modelo de gestao. 

0 papel da Controladoria, portanto, e assessorar a gestao da empresa, 

fornecendo mensuragao das alternativas economicas e, atraves da visao sistemica, 

integrar informag6es e reporta-las para facilitar o processo decis6rio. Diante disso, o 

Controller exerce influencia a organizagao a medida que norteia os gestores para 

que mantenham sua eficacia e a da organizagao. 

No planejamento estrategico, cabe ao Controller assessorar o principal 

executivo e os demais gestores na definigao estrategica, fornecendo informag6es 

rapidas e confiaveis sobre a empresa. 

No planejamento operacional, cabe a ele desenvolver urn modelo de 

planejamento baseado no sistema de informagao atual, integrando-o para a 

otimizagao das analises. 

No controle, cabe ao Controller exercer a fungao de perito ou de juiz, con

forme o caso, assessorando de forma independente na conclusao dos numeros e 

das medig6es quantitativas e qualitativas (indices de qualidade). 



8 

2 0 CONTROLLER- 0 PERFIL PROFISSIONAL E ATRIBUICOES PARA 0 

EXERCiCIO DA FUNCAO 

2.1 0 CONTROLLER E 0 SEU PERFIL PROFISSIONAL 

2.1.1 Lideranga 

0 Controller deve estudar os fundamentos que norteiam a criatividade e 

estimular a exploragao do que ha ao redor de si proprio e do seu interior. Aprender a 

ser capaz de evitar o desperdicio de tempo, por meio do raciocinio logicamente 

desenvolvido, exercitando o seu cerebra por intermedio de tecnica do mapa mental. 

Para bern desenvolver a sua criatividade a lideranga e a capacidade de diagn6stico 

para solucionar os problemas da administragao, atraves de exposigao e analise de 

conceitos basicos de organizagao. 

Deve ter o conhecimento que uma pessoa, trabalhando, encontra alguma 

dificuldade em coordenar pessoas e tarefas, colocar em uma sequencia 16gica, dar 

prioridade ao que e mais relevante. E se forem 50 ou 100 pessoas entao? Nesses 

casas os problemas se agravam e o gerenciamento eficaz torna-se indispensavel. 

E aquele que, esta ocupando urn posto de autoridade, deve buscar dar a necessaria 

diregao e apoio ao trabalho do grupo, para que todos os objetivos planejados sejam 

alcangados com a maxima produtividade. 

2.1.2 Tecnologia da lnformagao 

0 Controller deve capacitar-se no uso dos principais e mais modernos 

recursos de informatica disponiveis no mercado para a efetivagao dos processes 

organizacionais, visando a modernidade profissional e organizacional necessaria 

para dar suporte a tecnologia da informagao deve ser urn profissional de formagao 
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criativa, critico e reflexivo, capaz de agregar valor as suas fungoes. Deve avaliar os 

sistemas de informagao, definir os sistemas de custos, metodos de custeio baseados 

em consideragoes estrategicas e na visao processual (softwares). Deve estar 

capacitado a desenvolver ou orientar o desenvolvimento de sistemas de informagao 

baseado na integragao das areas de Controladoria e de Softwares, para controle 

orgamentario com simulagoes e jogos da empresa. 

Devera ter a informatica como ferramenta de administragao moderna, 

ambientes graficos, sistemas integrados, multi-usuarios, compartilhamento de dados 

em rede e disponibilizagao de via internet. 

Se nao souber operacionalizar os programas de qualidade e padroes de 

produgao Kaizen, lso, Just in Time, Kamba, TQC. etc, ao menos devera conhece

los. 

Na area da informatica devera buscar sempre a modernidade e sua 

interagao com as areas usuarias e unidades de neg6cios. Como usuario devera 

interagir na busca de sistemas de informagoes adequados e que permitam uma 

perfeita integragao dos sistemas ja existentes. Sera o analista de neg6cios e o 

C.I.O. (Chief lnformartion Officer). 

Devera estar sempre fazendo prospecgao das tecnologias de ponta 

disponiveis no mercado voltadas para a administragao das informagoes. 

2.1.3 Planejamento Estrategico 

Devera compreender a dinamica de gerir estrategicamente empresas e 

sistemas dentro de urn contexto altamente competitivo e ser capaz de desenvolver 

cenarios a partir da analise de informagoes de natureza economica, de forma a 

elaborar o planejamento estrategico da sua organizagao. 

T er o planejamento financeiro como ferramenta de alavancagem do 

desenvolvimento empresarial e procurar desenvolver urn modelo conceitual de 

planejamento integrado. 
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Devera ter a compreensao do ambiente competitivo da organizagao e 

orientar as decisoes estrategicas de posicionamento tendo por base uma ou mais 

vantagens diferenciadas. Ao nivel de administragao de cupula, devera procurar 

integrar os conhecimentos tecnicos adquiridos pelos participantes, nas varias areas 

funcionais da empresa. 

Deve estar sempre a desenvolver cenarios alternativos e analise dos 

recursos empresariais, adequando posteriormente estruturas e processos 

administrativos as estrategias adotadas. 

2.1.4 Orgamento 

Devera estudar sempre as diversas variaveis que envolvem os aspectos 

financeiros e econ6micos da organizagao por meio das tecnicas de elaboragao do 

orgamento empresarial. E elaboragao do orgamento operacional departamental 

integrado, produgao, vendas e administragao. 

Devera desenvolver um programa orgamentario global. Com a integragao 

dos m6dulos orgamentarios. Com a definigao de unidades geremcias de medigao e 

controle. 

Devera desenvolver o orgamento variavel, de investimento e de caixa. 

Devera desenvolver acompanhamentos do orgamento e o Planejamento 

estrategico. 

2.1.5 Auditoria Externa e lnterna 

0 Controller deve tamar providencias para que as informagoes preparadas 

pela entidade sigam os procedimentos especificos que propiciem a auditoria externa 

verificar foram apuradas em conformidade com controles internos adequados e 

estao suportadas por documentagao adequada. Esses procedimentos, portanto, 

devem levar em consideragao, dentre outros fatores, a avaliagao dos controles 
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internos da entidade, em especial, aqueles diretamente relacionados a obtengao de 

informagoes que serao objeto de exame. 

Devera criar por meio do sistema de auditoria interna, no seu 

embasamento te6rico, operacional, com a fungao de fiscalizagao e assessoramento 

das atividades gerais da empresa, etapa superior e final dos sistemas de controles 

internos para propiciar melhores condigoes de eficacia a auditoria que esta sujeita a 

entidade. Dentro dos novos desafios das inovagoes tecnol6gicas voltadas para 

verificagao da conformidade entre as agoes e o que foi determinado pela alta diregao 

da entidade. 

As atividades da auditoria interna terao jurisdigao sobre todos os setores 

da empresa. 

2.1.6 A Contabilidade Societaria 

Devera ter conhecimentos profundos dos t6picos superiores de teoria e 

praticas contabeis. Para criticar aspectos da Lei das Sociedades Anonimas - Leis 

6404/76 e 9457/97 - SA. As sociedades por cotas de responsabilidade limitada 

(Ltda.) e dos seus 6rgaos reguladores, relacionados com as demonstragoes 

financeiras. Acordos de Acionistas e Cotistas. 

Devera integrar ao processo de gestao, fungoes de controles internos, 

planejamento, controle estrategico, sistema de informagoes transparentes e 

avaliagao de desempenho contabil financeira aplicada para o melhor aproveitamento 

dos recursos e da sinergia interna da organizagao. 

Devera ter conhecimento sobre empresas estrangeiras no Brasil: as "Joint

Ventures", "Holding", Patrimonial e Controladora de grupo, Cisao, incorporagao e 

fusao de empresas. Aspectos tributaries nas reorganizagoes societarias. Venda e 

Compra de Agoes e Quotas de empresas, Tftulos de Creditos; marcas e patentes; 

locagoes; falencias e concordatas. 

Devera desenvolver urn plano de contas personalizado para as atividades 

da empresa. 
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2.1.7 Metodos Quantitativos 

Devera desenvolver habilidades relacionadas com o uso da estatfstica por 

meio de aplicativos, para solucionar problemas de gerenciamento e tomada de 

decisoes. 0 moderno conceito de produc;ao exige conhecimento integrado das mais 

diversas fungoes executadas por homens que tern a seu cargo a satisfac;ao da 

demanda do mercado ao lado da produc;ao de bens em larga escala. 

2.1.8 A Contabilidade e a Gestao por Resultados 

Devera desenvolver a compreensao da contabilidade como sistema de 

informac;ao, para a tomada de decisao de investimento e resultado operacional; 

decisoes de financiamento, estrutura de capital e avaliac;ao da empresa, atraves das 

analises dos demonstrativos contabeis, balanc;o patrimonial, demonstrac;ao de 

resultados, equivalencia patrimonial, origem e aplicac;oes de recursos, mutac;oes do 

patrimonio Hquido, notas explicativas, principios e convenc;oes e apurac;oes mensais 

de resultados. 

Devera otimizar a contabilidade atraves da sua integrac;ao com sistemas 

auxiliares e os conceitos de balanc;o consolidado e traduc;ao para moeda estrangeira 

FASB 52. 

2.1.9 lnserc;ao em Medias e Pequenas Empresas 

Devera desenvolver modelos de analise setorial para possibilitar a sua 

aplicabilidade em empresas pequenas e de media porte. 

2.1.1 0 Analise Gerencial de Custos, Prec;os e Resultados 

Devera possuir uma visao global da analise financeira da empresa, 

tomando como exemplos casas do universo empresarial nacional, e considerando os 
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t6picos que serao necessaries para a compressao dessa realidade empresarial, e 

tomada de decisao. Em qualquer empresa, uma administra9ao financeira agil e 

confiavel constitui elemento indispensavel ao planejamento, controle e analise do 

desempenho global de suas atividades. As analises dos componentes de custos, 

produtos e servi9os. Apura9ao da contribui9ao marginal economica e financeira. 0 

efeito dos impastos e dos custos financeiros no fluxo de caixa do produto e da 

opera9ao. 0 tratamento dos custos fixos no produto ou servi9o. A determina9ao do 

resultado efetivo. 

Devera conhecer o conceito ABC de analise de custos, os direcionadores 

de custos, a integra9ao de custos com os aspectos or9amentarios, custo, volume e 

resultado. 

Devera ser um gerenciador de custos, pre9os e resultados em uma 

economia estavel e mercado competitive. 

2.1.11 Marketing 

Devera conhecer os sistemas de custeio da produ9ao e vendas apuradas 

pelo metoda de custeio por Absor9ao, pela sistematica ABC e aferidos pelo custeio 

padrao. Para desenvolver sistemas de montagens de pre9os e margens par mark

up. 

2.1.120&M 

Devera desenvolver programas de avalia9ao interna da performance 

operacional e as avalia96es de desenvolvimento dos funcionarios. Pianos de 

formularies internos, sistemas de relat6rios gerenciais o SIG, e manuais internos de 

normas e procedimentos, de filosofia empresarial e de estrutura organizacional. 
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2.1.13 Impastos Diretos 

Devera estar atualizado com o regime de apuragao e calculo do impasto 

de renda pessoa jurfdica a contribuigao social sabre o Iuera, rendimentos e ganhos 

de capital. Pis e Cofins sabre o faturamento, tributagao dos Iueras auferidos no 

exterior e no Brasil por nao residentes, remuneragao sabre o capital proprio e 

estrutura de capital da empresa. 

Desenvolver o planejamento tributario. 

2.1.14 Impastos lndiretos 

Devera planejar a administragao fiscal das operag6es industriais, mercantis 

e de prestagao de servigos com vistas a economia de impastos indiretos (ICMS, IPI, 

ISS) e impastos em geral. 

Racionalizagao de procedimentos de planejamento tributario; legislagao, 

problemas legais pertinentes. 

2.1.15 Gestao de Recursos Humanos 

Devera dar toda atengao ao comportamento humano da empresa, tanto do 

ponto de vista te6rico quanta pratico, estudando a empresa como um todo, com suas 

decis6es basicas, suas diretrizes e planejamento. 0 principal enfoque atraves do 

qual serao vistas esses t6picos e o do comportamento organizacional. 

Desenvolver uma polftica de cargos e salarios. 

Desenvolver um born plano de beneffcios. 

Buscar a eficacia dos programas de recrutamento, selegao e admissao. 

Acompanhar os programas de treinamento e pianos de carreira. 
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2.1.16 Gestae do Caixa 

E atraves da gestae do caixa que conseguira dimensionar as necessidades 

de capital de giro da empresa, fundamental para o planejamento, para gerir os 

processes de contas a pagar e a receber, como planejar e controlar o caixa, como 

usar o capital de terceiros para alavancar o crescimento da empresa, controlar as 

aplicagoes de fundos. 

2.2 0 PAPEL DO CONTROLLER 

Qual sera o papel do Controller dentro do processo de definir, planejar e 

acompanhar as operagoes de uma entidade? 

Verifica-se que esse papel difere grandemente de empresa para empresa. 

Dependendo do porte e da estrutura organizacional, a fungao da controladoria pode 

atuar de formas diferentes e dentro dos mais diversos niveis de administragao. 

Basicamente, esta fungao e exercida atraves de dois enfoques distintos. 

0 primeiro, e mais usual, assemelha-se as responsabilidades de urn 

"gerente de contabilidade" ou de urn "contador geral", o qual se situaria na estrutura 

organizacional como urn 6rgao de linha, normalmente se subordinando ao principal 

executive financeiro da empresa. Suas atividades incluem a geragao de informagoes 

dentro dos diversos setores a ele subordinados: 

Nesse caso, o Controller seria responsavel, entre outras, pelas seguintes 

areas e fungoes: 

• Contabilidade geral, fiscal e de custos 

• Controle patrimonial 

• Orgamentos 

• Auditoria interna. 

• Administrativa Financeira 
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0 segundo enfoque de atuagao do Controller, o mais correto, envolve a 

complicagao, sfntese e analise das informagoes geradas, e nao a responsabilidade 

por sua elaboragao. Sua fungao basica e garantir que tais informagoes sejam 

preparadas e distribufdas oportunamente dentro da entidade. Por este enfoque o 

Controller atua como urn 6rgao de staff ligado diretamente a alta administragao, 

selecionando e filtrando as informagoes oriundas dos diversos departamentos, que 

serao utilizadas para a tomada de decisoes. Neste processo, o Controller 

naturalmente tambem avalia os resultados obtidos em comparagao com o planejado, 

influenciando a tomada de decisoes dentro da empresa. 

As decisoes definidas pela administragao, para serem implementadas, re

querem a adogao de agoes especfficas, que, por sua vez, irao gerar mais 

informagoes. 

Dentro deste contexto, a fungao basica da Controladoria sera garantir a 

perfeita realizac;ao do processo de "decisao-acao-informacao-controle", 

acompanhando e controlando as atividades da empresa. Assim sendo, podemos 

entender que as principais responsabilidades do Controller incluem: 

• a organizagao de urn adequado sistema de informagoes gerenciais que 

permita a administragao conhecer os fatos ocorridos e os resultados 

obtidos com as atividades; 

• a comparagao permanente entre o desempenho esperado e o real; 

• a classificagao das variagoes entre variagoes de estimativa e de 

desempenho; 

• a identificagao das causas e dos responsaveis pelas variagoes; 

• a apresentagao de recomendagoes para a adogao de medidas corretivas. 

Em resume: Controlar e comparar. 
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2.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONTROLLER 

Mesmo que o Controller esteja atuando profissionalmente em uma 

empresa que direciona a execuc;ao da func;ao no primeiro enfoque, o mesmo deve 

estar apto para atuar conforme o segundo enfoque apresentado. Tendo em vista que 

o mesmo deve primar pelas informac;oes que assessoram a administrac;ao. 

Fazendo uma menc;ao mais analitica das atribuic;oes do Controller, e o 

executivo de administrac;ao, normas, controles, metas, objetivos, orc;amentos, 

planejamento, contabilidade, financ;as e informatica. Sua principal func;ao e colher, 

interpretar e gerar informac;oes que possam ser usadas na formulac;ao e execuc;ao 

da politica empresarial com eficiencia e eficacia. 

Deve ter a capacidade de antever problemas nos diferentes departamentos 

da empresa e se antecipar a eles propiciando os elementos para as devidas 

soluc;6es. 

Fornecer a Gerencia Executiva as informac;6es na linguagem dos 

executivos de primeira linha. Tais informac;6es podem variar desde complicadas 

tabelas estatfsticas de vendas e de mercados a balanc;os e rentabilidade projetados 

para futuro. 

Tern que estar com os olhos sempre voltados para o presentee o futuro, 

pois as perdas do passado nao podem e nao devem mais ser controladas. Mais 

deve ser capaz de analisar estes mesmos resultados para corrigir erros e distorc;6es 

para o presente e o futuro. Tirando todas as lic;6es possfveis destes fatos. 

Como homem de informac;6es devera estar capacitado a emitir relat6rios e 

pareceres sempre que necessaria. Pois as mudanc;as do mundo globalizado, e a 

nova estrutura economica do mundo moderno, onde os ganhos nao mais surgem 

das aplicac;6es financeiras de curto prazo, mais sim do objeto de negocio da 

explorac;ao empresarial e da perfeita administrac;ao do custo - volume - lucro. 

Os resultados do mes anterior deverao estar prontos para serem usados, 

logo na primeira semana do mes subseqOente, como fonte de planejamento. As 
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variagoes de pregos, gastos e custos, serao apuradas e comentadas, explicadas 

para que possam ser tomadas as medidas necessarias imediatamente, antes de se 

passarem uma semana de neg6cios, enquanto ainda temos lembrangas e 

sensibilidade dos numeros. 

Deve ser urn executivo estudioso e apaixonado pelo processo cientifico. 

Deve insistentemente desenvolver estudos e interpretagoes de todas as areas 

controladas, procurando sempre aprimorar os controles e procurar reduzir a zero as 

perdas de tempo, materias primas, insumos, produtos e capital. 

Devera ser sempre urn formador de opiniao, de discipulos e urn 

conselheiro de seus pares e subordinados. Com os seus estudos devera sempre 

procurar ajudar a corrigir os pontos fracos dos outros setores da organizagao, devera 

ser sempre urn ponto de aglutinagao entre os outros gerentes, devera ser sempre 

urn sugestionador das necessidades de melhorias nos outros departamentos 

(evitando crfticas desaglutinadoras), e estar sempre pronto a colaborar, dando seus 

prestimos para a melhoria e para o bern estar de toda a corporagao. 

Devera ser etico e imparcial. Faz parte de sua fungao avaliar a 

performance de todos os departamentos da empresa, e nessa tarefa devera ser 

honesto. lmparcial, e ter urn elevado censo crftico, moral e etico. 

T em que ter a capacidade de vender as suas ideias aos demais executivos 

da organizagao e sempre que possivel apresentar metodos de facil compreensao 

para execugao e melhorias dos processos. 0 born e perfeito relacionamento com 

seus pares farao o diferencial, que refletirao nao s6 no dia a dia da organizagao 

como no proprio balango de resultados. 

Os gerentes de controladoria (Controller) desempenham as diversas 

fungoes, de diferentes modos, muitas tarefas nao chegam nem a ser gerenciais -

algumas sao tecnicas e pessoais, sendo que nessas, ele atua como urn profissional 

que nao esteja no comando. As tarefas de comando desempenhadas como urn 

tecnico qualificado (a gerencial propriamente dita), desde os primeiros estudos se 

definiu como sendo quatro: planejamento, organizagao, diregao e controle. 
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Planejar: Reuna o grupo sob o seu comando, antecipe problemas e 

oportunidades e trace estrategias para lidar eficientemente com os problemas e 

aproveitar as oportunidades. Essa e a essencia do planejamento. 0 gerente precisa 

ter urn pe no presente, outro no futuro e ter a coragem de tomar decisoes que levam 

a mudanc;a e ao futuro pretendido. Ele nao pode concentrar-se apenas em fazer 

bern as coisas do dia-a-dia. lsso seria acomodagao, passividade, imobilidade o que 

no dia de hoje e fatal para qualquer carreira. Ele deve fazer acontecer. 

Organizar: E definir papeis, pessoas e processos. Quais sao as tarefas 

fundamentais para o born funcionamento de determinada area ou da empresa? 

Quem e a pessoa mais certa para cada uma delas? Quais sao os processos a serem 

executados - e como devem ser executados? Quais normas sao uteis? Essas sao 

algumas perguntas basicas da tarefa de organizar. 0 produto final dessa tarefa e 

uma organizac;ao, urn aparato formal que leve urn grupo a realizar uma tarefa com a 

maxima eficiencia por meio da divisao de fungoes. Organizar e entao criar uma 

maquina inteligente e produtiva. 

Dirigir: Para dirigir bern e preciso saber lidar com pessoas. As pessoas 

nao fazem com alma uma tarefa que julgam sem valor. E quando o fazem, a 

produtividade fica muito aquem do que deveria. E preciso dar as pessoas a 

oportunidade de expressarem o maximo de seu talento e exercerem o maximo de 

seus esforc;os no trabalho. E elas s6 farao isso se acreditarem na tarefa, na 

gerencia, se tiverem motivac;ao e estimulo. A tarefa de dirigir e liderar as pessoas 

para metas comuns, dar-lhes suporte para urn desempenho 6timo, motiva-las para 

urn trabalho produtivo, e garantir urn clima de trabalho produtivo, e garantir urn clima 

de trabalho saudavel e gratificante para todos. 

Controlar: Manter o controle para que nada se desvie da rota trac;ada com 

antecedencia. Estamos indo para o rumo certo? A produtividade do grupo e boa? 0 

uso dos recursos a disposic;ao da equipe de trabalho e adequado? Os objetivos 

estao sendo atingidos no padrao planejados e esperados? Para que nada saia do 
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desejavel, e necessario controlar. 0 controle se exerce sobre os processes e nao 

sobre as pessoas. 

E sao exercidos com a finalidade de corrigir desvios e nao de localizar 

culpados. Controles bern feitos, baseados em informac;oes de boa qualidade, sao a 

essencia, nao s6 da produtividade da area, mas tambem do crescimento do 

individuo, do grupo e da empresa. 

0 Controller pode provar que a gestae da empresa, se bern direcionada 

com conhecimento, pode levar a reduc;ao dos encargos, sem a necessidade de 

cortes de direitos dos empregados e de pessoal. Com urn planejamento racional e 

justo, a empresa pode reduzir legalmente os encargos sociais de seus 

colaboradores e aperfeic;oar as relac;oes de trabalho, em vez de criar conflitos 

trabalhistas. 

Assim e que a palavra-chave aqui e conhecimento exaustivo da legislac;ao 

pertinente, para nao pagar mais do que deve de impostos e de encargos, o que, de 

fato, se configuraria num custo de falta de conhecimento (e nao custo Brasil, como 

esta na moda). 

A gestae do conhecimento surgiu devido a importancia que o 

conhecimento assumiu nas organizac;oes modernas, tornando-se urn fator de 

produc;ao, em adic;ao aos tradicionais (terra, capital, trabalho). Ao Iongo do seculo 

XXI cada vez menos pessoas dedicam-se a processes materiais e cada vez mais 

pessoas dedicam-se ao processamento de informac;oes. Sao os trabalhadores do 

conhecimento, como os denominou DRUCKER, urn dos pioneiros do estudo desse 

fenomeno. 

0 desafio da gestae do conhecimento produtivo das pessoas, lsso traz a 

baila questao sobre a natureza do conhecimento, uma questao com implicac;oes 

filos6ficas que seria considerada coisa muito te6rica e remota pelos gerentes de 

chao de fabrica do inicio deste seculo, mas que se tornou premente em nossos 

tempos. 
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Com efeito, uma das principais preocupagoes de outro dos grandes 

mestres da administragao moderna, William Edwards Deming, era o conhecimento, 

que ele reconhecia como um dos fundamentos de seu sistema de "Saber Profunda". 

Deming, assim como seu mestre Walter Shewhart, idealizador da carta de controle 

estatfstico de processes (CEP) e do ciclo da qualidade (PDCA), foi profundamente 

influenciado pelas ideias de Clarence Irving Lewis, fil6sofo do conhecimento 

cientffico. 

Conforme KANITZ (1977), as fungoes da Controladoria podem ser 

resumidas nas seguintes: 

INFORMACAO: compreende os sistemas contabeis-financeiros-gerenciais. 

MOTIVACAO: refere-se aos efeitos dos sistemas de controle sabre o 

comportamento. 

COORDENACAO: visa centralizar informagoes com vistas a aceitagao de 

pianos. 0 Controller toma conhecimento de eventuais inconsistencias dentro da 

empresa e assessora a diregao, sugerindo solugoes. 

AVALIACAO: interpreta fatos, informagoes e relat6rios, avaliando os resul

tados par area de responsabilidade, par processes, par atividades etc. 

PLANEJAMENTO: assessora a diregao da empresa na determinagao e 

mensuragao dos pianos e objetivos. 

ACOMPANHAMENTO: verifica e controla a evolugao e o desempenho dos 

pianos tragados a fim de corrigir falhas ou de revisa-los (as pianos). 

2.3.1 Conceito de "Accountability'' 

NAKAGAWA (1993) conceituou accountabilit, como "a obrigagao de se 

prestar contas dos resultados obtidos, em fungao das responsabilidades que 

decorrem de uma delegagao de poder". 

Sob a 6tica da teoria dos contratos e como conseqOencia das relagoes 

sociais, politicas e economicas que ocorrem em qualquer sociedade, verifica-se, de 
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urn lado, que ha sempre uma delegac;ao de poder (autoridade), e de outro, como 

contrapartida, a gerac;ao de responsabilidades, formando-se assim uma grande 

cadeia de Accountability. 

Accountability e a obrigac;ao de se prestar contas dos resultados obtidos, 

em func;ao das responsabilidades que decorrem de uma delegac;ao de poder. Nas 

grandes empresas, onde e muito clara a separac;ao entre propriedade e gerencia, os 

acionistas representando, muitas vezes, interesses de inumeros investidores, 

elegem os membros de seu conselho de administrac;ao, os quais, por sua vez, 

escolhem as pessoas, que efetivamente deverao gerir os neg6cios das empresas, 

formando-se, assim uma grande cadeia de Accountability, que percorre toda a sua 

estrutura organizacional. 

A expectativa, a este nlvel de delegac;ao de poder (autoridade), e a de que 

os gestores escolhidos procurarao sempre otimizar os interesses dos acionistas e 

investidores da empresa, alem dos seus pr6prios interesses pessoais. 

Os principais executivos da empresa, por sua vez, contratarao outras 

pessoas para ocuparem cargos de diretoria, gerencia, supervisao, chefia etc., numa 

sucessiva delegac;ao de poderes (autoridades), mantendo-se sempre a mesma 

expectativa de que a gerencia, agora como urn todo, continuara buscando a 

realizac;ao da missao e objetivos da empresa compartilhada entre os gestores no 

ambito de suas respectivas responsabilidades. 

A responsabilidade (Accountability), como se ve, corresponde sempre a 
obrigac;ao de se executar algo, que decorre da autoridade delegada e ela s6 se quita 

com a prestac;ao de contas dos resultados alcanc;ados e mensurados pela 

contabilidade. A autoridade e a base fundamental da delegac;ao e a 

responsabilidade corresponde ao compromisso e obrigac;ao de a pessoa escolhida 

desempenha-lo eficiente e eficazmente. Portanto, a essencia da responsabilidade e 

a obrigac;ao pela execuc;ao das atividades e prestac;ao de contas dos resultados 

obtidos. A autoridade pode ser delegada, mas a responsabilidade nao. 



23 

Sob a 6tica do conceito de Accountability, os padroes e orgamentos 

fornecem os parametros de eficiencia e eficacia e fazem parte do processo 

decisorial, porque e, atraves dos pianos aprovados, que os principais executivos da 

empresa delegam aos gestores de cada area poder e responsabilidade pela 

execugao do que foi planejado e criam a necessidade de prestagao de contas dos 

resultados obtidos (medida de eficacia). A contabilidade mensura as transagoes 

efetivamente realizadas, compara-as com o que foi planejado e indica os niveis de 

eficiencia e de eficacia dos desempenhos de cada area operacional, sejam elas 

principais ou de suporte. 

2.4 QUALIFICA<;AO DO CONTROLLER 

0 International Federation of Accounting (IFAC) define o Controller como 

urn profissional que identifica, mede, acumula, analisa, prepara, interpreta e relata 

informagoes (tanto financeiras quanta operacionais) para uso da administragao de 

uma empresa, nas fungoes de planejamento, avaliagao e controle de suas atividades 

e para assegurar o uso apropriado e responsabilidade abrangente de seus recursos. 

Qual formagao deveria entao urn profissional para desempenhar tantas 

atividades? Na literatura pesquisada, a preferencia recai sabre a Contabilidade, 

segundo RICCIO e PETERS (1993), seguidos por FIGUEIREDO e CAGGIANO 

(1997, p. 27) "o Controller e o chefe contabil. .. ", em vista das diversas fungoes 

contabeis e da propria estrutura da controladoria que tern a contabilidade sabre sua 

responsabilidade. 

No Brasil, a Resolugao CFC n° 560/83 dispoe sabre as prerrogativas 

profissionais dos contabilistas e diz que o contabilista pode exercer em suas 

atividades, na condigao de profissional liberal ou autonomo, as fungoes de 

Controller. Portanto, segundo esta resolugao, o profissional que exerce a 

controladoria deve ser o contabilista. 

MARTINS (2002, p. 11) chama atengao para o fato de que se os 
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contadores nao estiverem capacitados para fornecer informac;oes pertinentes e 

relevantes para dar fundamento e orientac;ao aos gestores, outros especialistas irao 

inevitavelmente assumir esta func;ao. 

SIQUEIRA e SOL TELINHO (2001, p. 75), em sua pesquisa sobre a 

formac;ao basica requisitada pelos contratantes de Controllers, mostram que a 

formac;ao mais requisitada continuava a ser a de contador, seguida de economistas 

e administradores. 

POCOPETZ (2002, p. 72) interessado em saber a formac;ao do Controller, 

em resultado de pesquisa realizada junto a 10 (dez) Controllers identificou que 30°/o 

possuem formac;ao contabil; 30o/o possuem formac;ao em administrac;ao; 20% em 

economia e 20o/o com formac;ao em ciencias contabeis e administrac;ao de 

empresas. 

Pesquisa semelhante foi realizada com 29 Controllers, em artigo de 

CALIJURII (2004), com a pergunta: Qual a sua formac;ao? Os resultados estao 

expostos na Tabela 1. 

TABELA 1 - CURSOS DE GRADUA<;AO DO CONTROLLER 

CUR SO RESPOSTAS PERCENTUAL 

Ciemcias Contabeis 13 44,9% 

Administra~o 06 20,8% 

Administra9ao e Contabilidade 05 17,2% 

Ciencias Economicas e Ciencias Contabeis 03 10,3% 

Ciencias Economicas 01 03,4% 

Direito e Ciencias Contabeis 01 03,4% 

TOTAL 29 100,0% 

FONTE: CALIJURI , M. Controller - 0 Perfil Atual e a Necessidade do Mercado de 
Trabalho. Revista Brasileira de Contabilidade. Ano XXXIII , p. 50, nov./dez. 2004. 

Dos dados obtidos, e interessante ressaltar que 22 (vinte e dais) dos 

Controllers pesquisados tern formac;ao contabil; isto totaliza 75,9°/o do total de 
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respostas. Outro dado que chama atenc;ao e que nove (nove) profissionais cursaram 

mais de urn curso de graduac;ao, ou seja, 31,0% dos participantes consideraram 

importante complementar sua formac;ao atraves de urn segundo do curso de 

graduac;ao. 

Portanto, alem da formac;ao de graduac;ao, o Controller deve estar 

constantemente se atualizando, seja atraves de cursos de p6s-graduac;ao seja 

atraves de participac;oes em congresses, em 6rgaos de classe, leituras de revistas 

especializadas, de forma que seu conhecimento esteja sempre sendo renovado. 

As exigencias para o ·exerclcio do cargo de Controller tornaram-se cada 

vez mais complexas. 0 profissional deve desempenhar inumeras fungoes e ter estes 

multiples conhecimentos. Segundo OLIVEIRA, PEREZ e SILVA (2002, p. 21), o 

Controller deve ser urn profissional multifuncional, ou seja, deve acumular 

experiencias nas areas contabeis financeiras e administrativas. 

ldentificando carencias no curso de Ciencias Contabeis para a preparac;ao 

do cargo de Controller, POCOPETZ (2002, p. 96) prop6e uma nova grade, baseada 

nas premissas do MEC e nas necessidades do Controller. Em sua opiniao, o curso 

de Ciencias Contabeis, nos moldes atuais, pode preparar Controllers para pequenas 

empresas ou escrit6rios de contabilidade, mas para assumir a func;ao de 

controladoria e necessaria uma grande capacidade para tomar decis6es, gerar 

informac;oes de analise de dados e estas areas nao tern sido muito valorizada pelas 

instituic;oes de ensino no Brasil. 

MARTINS (2002, p. 25) ensina que para se preparar Controllers nao se 

deve mais formar especialista em contabilidade ja que as atribuic;oes da 

controladoria vao muitas, alem da contabilidade. 0 Controller deve ser urn 

generalista, com capacidade de entender sua empresa e seu ramo de neg6cios. 

Para estar em dia com as atualizac;oes das exigencias do mercado, e 

fundamental a educac;ao continuada. 
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2.5 0 CONTROLLER E A DELEGA<;AO DE AUTORIDADE 

Autoridade e o direito para fazer alguma coisa. Ela pode ser o direito de 

tomar decisoes, de dar ordens e requerer obediemcia, ou simplesmente o direito de 

desempenhar urn trabalho que foi designado. A autoridade pode ser formal ou 

informal (JUCIUS e SCHELENDER, 1978). 

Observa-se que, ao se descer do nivel hierarquico mais alto para o nivel 

mais baixo na escala hierarquica, a amplitude de autoridade vai diminuindo ate 

chegar ao limite minima. 

A autoridade formal representa o poder delegado pelo superior imediato. 

A autoridade informal e uma especie de autoridade adquirida que e 

desenvolvida por meio das rela<;6es informais entre as pessoas da empresa, que o 

fazem voluntariamente e por deferencia a sua posi<;ao ou status. Na realidade, a 

autoridade informal serve para modificar a autoridade formal na determina<;ao do 

quanta ela tera de aceita<;ao por parte dos varios subordinados nos mais diversos 

niveis hierarquicos. 

0 Controller deve preocupar-se com a amplitude de controle, tambem 

denominada amplitude administrativa, ou ainda de amplitude de supervisao e refere

se a quantidade de subordinados que urn superior pode supervisionar 

pessoalmente, de forma eficiente e eficaz. 

Pois quando o numero de subordinados for maior que a amplitude 

administrativa ocorrera: 

• Perda de controle; 

• lneficiencia de comunica<;ao; 

• Queda do nivel da qualidade; 

• Demora na tomada de decis6es; 

• Desmotiva<;ao dos funcionarios; 

Entretanto quando o numero de subordinados e menor que a amplitude 

administrativa podera ocorrer: 
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• Falta de delegagao; 

• Maiores custos; 

• Desmotivagao; 

• Pequeno desenvolvimento de Recursos Humanos. 

0 profissional gerente de controladoria (Controller) deve estar sempre 

preparado para a delegagao de autoridade: 

A delegagao e a transferencia de determinado grau de autoridade do chefe 

ou encarregado para urn seu subordinado, criando correspondente responsabilidade 

pela execugao das tarefas delegadas. 

2.5.1 Podemos Entender como Delegagao 

A transferemcia temporaria do poder e responsabilidade especifica para urn 

subordinado. 

Quando a tarefa e transferida do chefe para a area de atuagao do 

subordinado. 

Quando passa a existir a obrigagao (responsabilidade) do subordinado 

para com o chefe em virtude da realizagao de tarefa que lhe delegada. 

0 profissional responsavel pelo controle deve estar sempre antenado com 

as vantagens e desvantagens da centralizagao e da descentralizagao. 

Pois a centralizagao por conter uma maior concentragao de poder decis6rio 

na alta diregao da empresa, pode apresentar algumas vantagens, em empresas de 

pequeno porte, tais como: 

• Menor numero de nfveis hierarquicos; 

• Melhor utilizagao dos recursos humanos; 

• Melhor desempenho na administragao dos recursos materiais; 

• Melhor utilizagao dos recursos tecnol6gicos disponfveis; 

• Melhor utilizagao dos recursos de logfstica e distribuigao; 

• Melhor interagao no processo de avaliagao do planejamento, controle e 

avaliagao; 
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• Melhor controle e acompanhamento do orgamento, 

• Uniformidade nos processos tecnicos e administrativos; 

• Decisoes estrategicas mais rapidas; 

• Maior controle e seguranga nos processos de informagao. 

A descentralizagao e a menor concentragao do poder decis6rio na alta 

administragao da empresa, sendo portando distribuido pelos mais diversos niveis 

hierarquicos da organizagao, principalmente nas de media e grande porte, onde o 

numero de tarefas a serem realizadas e infinito e, portanto exigem urn maior grau de 

responsabilidade de todos que se encontram engajado no processo. 

2.5.2 A Descentralizagao pode Apresentar como Vantagens 

• A geragao de maior especializagao nas unidades organizacionais; 

• Menor exigencia de tempo nas informagoes e nas tomadas de decisoes; 

• Maior desenvolvimento dos recursos humanos; 

• Maior poder de motivagao para todos os setores envolvidos; 

• Possibilita o maior numero de participantes no poder de decisao da 

organizagao; 

• As tomadas de decisoes contam com a participagao da maioria, inclusive 

do pessoal do chao de fabrica, par estar mais proximo dos fatos; 

• lncentiva a criatividade e permite maiores inovagoes; 

• Proporciona maior tempo para a alta administragao se preocupar com 

outras tarefas mais importantes da organizagao. 
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3 CONCEITOS BASICOS DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS ATUALMENTE 

UTILIZADAS PELO CONTROLLER BUSCA DA INFORMACAO, 

PLANEJAMENTO, PROCESSO DE TOMADA DE DECISOES, POLiTICAS E 

INTERACOES ENTRE ESTAS E SISTEMAS DE INFORMACOES 

"A Galaxia de Gutemberg" continua expandindo-se em todas as direg6es 

do conhecimento humano. 0 homem moderno e, cada vez mais, produtor e 

consumidor de informagoes. 

Vivemos e nos movemos na plenitude da Era da lnformagao. A 

sobrevivencia humana, hoje, exige estas irreversiveis condigoes: Maxima 

informagao, Maxima atualizagao. 

As empresas serao cada vez menos burocraticas e hierarquizadas. A 

tendencia e que daqui para frente, cada vez mais empresas serao formadas por 

poucos, mas bons profissionais generalistas. 0 advento da era da informagao 

quebra totalmente o conceito de trabalho, que predominou na sociedade agricola ou 

mais recentemente na sociedade industrial. 0 trabalho tende, cada vez, ser 

orientado para a leitura, analise, criagao e planejamento. Concluindo, um trabalho 

puramente mental e intelectual. 

Em tempos de processos informatizados e concorrencia acirrada, as 

empresas estao passando a valorizar um ativo muito valioso na era da informagao: o 

conhecimento. Bern intangfvel, a gestao eficiente do saber esta sendo perseguida 

pelas corporagoes. 

3.1 A QUALIDADE E A VELOCIDADE DA INFORMA<;AO 

Em todo o mundo as empresas ja estao a algum tempo a "caga" da 

informagao. Todas tern certeza de que e primordial para a sobrevivencia da 

organizagao, pois o mundo e o mercado estao mudando cada vez mais rapidamente 

muitos processos, procedimentos, conceitos estao sendo mudados, criados e alguns 



30 

outros deixados de lado, e par isso exigem ag6es rapidas. As empresas estao 

querendo conhecer sempre melhores clientes, mercados, resultados, desempenho, 

opini6es de seus ambientes internes e externos, olhar a concorremcia. 

A quantidade e a qualidade da informagao em uma organizagao podem 

determinar seu avango ou retrocesso. 

Mais recentemente temos observado que nao apenas a informagao e 

primordial, mas a velocidade da mesma e a agao gerada par ela e que faz a grande 

diferenga. Nao adianta uma organizagao possuir informag6es, contudo em urn prazo 

que a agao cabivel ja passou ou pelo menos esta atrasada. 

Damas urn exemplo da Contabilidade. 0 que e mais vantajoso para uma 

empresa: saber as causas do seu prejuizo no mes passado ou ter a mesma 

informagao s6 que cinco meses depois? L6gico que nenhuma das duas. Na 

verdade, hoje as empresas precisam saber e o que vai acontecer no mes vigente, ou 

seja, o que sua contabilidade esta apontando ate o momenta e quais as medidas 

que podem ser tomadas para aplicar o Iuera, reverter urn prejuizo em Iuera e na pior 

das hip6teses, como minimizar urn prejuizo. Par outro lado, nao e preciso dizer que, 

principalmente em nosso pais, muitas empresas sequer tern uma contabilidade para 

analise e pouquissimas mantem sua contabilidade em dia. 

Este e urn dos milhares de exemplos das melhorias que a velocidade da 

informagao pode trazer em todos os setores de uma organizagao, principalmente 

para a Controladoria, para que seja traduzida em beneficios. 

0 Controller ja deve estar trabalhando ha algum tempo na velocidade da 

informagao na organizagao, principalmente disponibilizando as ferramentas mais 

modernas desta tecnologia para que os clientes internes possam usufrui-la. 

Atualmente e importante manter-se uma "rede" de cantatas atraves dos mais 

variados sistemas de correio eletronico e exportagao de dados dos mais diversos 

sistemas internes. Devem comunicar-se varias vezes ao dia, sabre novidades e 

produtos, dificuldades enfrentadas, sugest6es, bancos de dados de clientes, 
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pesquisas internas de satisfac:;:ao, enfim, informac:;:oes que possam trazer mais 

qualidade e velocidade nas decis6es. 

Diante desta nova realidade, o Controller passa a ser dono de sua carreira. 

Chega de duvidas quanto a escolha certa, basta se auto conhecer para entao definir 

qual sera o caminho a trilhar. Hoje em plena era da informac:;:ao o que o mundo 

precisa e de pessoas livres para criar, as empresas dependem somente da 

criatividade do ser humano para continuarem existindo. A era da informac:;:ao rompe 

com todos os paradigmas impastos pela era industrial, ela exige pessoas 

empreendedoras, livres e corajosas para enfrentar o desconhecido mundo do 

Controller. Exige criatividade das pessoas, pede que as ideias sejam colocadas em 

pratica. Sao as ideias que moldam as ac:;:oes produtivas. Esse trabalho busca realizar 

este ideal. 

0 Controller ganha a cad a dia mais importancia e destaque na gestao das 

empresas, devido a seus princfpios, procedimentos e metodos, oriundos das 

ciencias da administrac:;:ao, economia, psicologia, estatistica, juridica e 

principalmente da contabilidade que se ocupa da gestao economica da empresa, 

com a finalidade de orienta-la e conduzi-la a eficacia. 

Desde as primeiras formatac:;:oes da controladoria, as suas atribuic:;:oes sao 

cada vez mais abrangentes e o escopo de suas responsabilidades, chega em 

algumas empresas a subordinar os departamentos de contabilidade, tesouraria, 

contas a pagar, contas a receber, cadastro e cobranc:;:a, processamento de dados, 

auditoria, custos, planejamento, orc:;:amento e juridico, alem de posicionar o 

Controller como urn consultor interno de toda a companhia, acessivel a todos os 

departamentos da empresa. 

Qualquer que seja a amplitude de sua responsabilidade a controladoria 

para atingir seus objetivos tern por base a real capacidade tecnica, especializac:;:ao e 

experiencia de quem vai exercer o cargo de Controller, que a cada dia executa 

novos estudos e amplia os seus conhecimentos para a efetividade de sua carreira 
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brilhante em uma das profissoes mais completa e abrangente da atualidade, de 

imensuravel valor na gestao empresarial. 

A primeira vista, as mudangas no domlnio da Controladoria ocorreram na 

transformagao de uma fungao de registro meramente contabil basico para uma 

fungao mais de natureza financeira complexa, baseada nos princlpios da 

contabilidade e voltada para a administragao de empresas. 

Pon§m, as mudangas na fungao do Controller nesta ultima decada tern sido 

ainda maiores, pais passou a atuar como executivo criador e comunicador de 

informagoes na organizagao. Dessa forma cabe-lhe auxiliar os executivos das outras 

areas da empresa em sua meta de lucratividade. 

Antigamente maior importancia foi dada ao registro de dados - urn registro 

hist6rico - e a elaboragao de relat6rios com comparagoes entre valores orgados e 

efetivamente realizados. 

Hoje em dia, dedica-se maior tempo e recursos para analisar pianos de 

neg6cios a medias e longos prazos, pesquisar e solucionar estrategias e 

alternativas, criar e recomendar solugoes inovadoras par meio de metodos 

gerenciais mais avangados. 

A evolugao da fungao de Controller nao foi par acaso, mas forgada par 

necessidades: a maior demanda par solugoes em questoes financeiras complexas 

par parte dos primeiros executivos das empresas; a concorrencia cada dia mais 

acirrada devido a globalizagao dos neg6cios; o desenvolvimento das tecnicas 

sofisticadas de gerenciamento com utilizagao de meios computacionais e softwares 

mais ageis e menos dispendiosos, a popularizagao da grande rede (internet). 

A economia globalizada e uma realidade. Gragas ao desenvolvimento dos 

recursos tecnol6gicos, o relacionamento comercial das nagoes desenvolvidas e em 

desenvolvimento foi amplamente facilitado e agilizado. 

Os avangos da tecnologia em informagao, comunicagao e transportes 

facilitaram a internacionalizagao da economia, da educagao e da cultura, 

principalmente a expansao das atividades economicas. 
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A economia esta em desenvolvimento, eo crescimento gradual demonstra 

que estamos atingindo a estabilidade desejada, uma conquista que precisa ser 

valorizada. 

Para a consolidac;ao da estabilidade e do crescimento sustentado, sao 

necessarias reformas basicas das organizac;oes, com contornos mais definidos, 

principalmente se ocorrerem surpresas na economia globalizada. E necessaria ao 

Controller desenvolver diversas habilidades. 

3.1.1 PDCA: Cicio da Qualidade e o Processo Gerencial 

A sigla PDCA vern das palavras em ingles "plan, do, check e acf', que 

significam: planejar, executar, verificar e atuar. 

Tradicionalmente, gerenciar significa manter as atividades da organizac;ao 

sob controle, preservando padr6es de desempenho, decompondo a atividade 

administrativa em urn conjunto de func;oes bern definidas: planejar, organizar, dirigir 

e controlar. 

Atualmente, gerenciar significa melhorar continuamente o desempenho, 

aprendendo e desenvolvendo o conhecimento do neg6cio de forma consistente, 

atraves de urn processo de etapas que se relacionam entre si, formando urn unico 

todo integrado. 

3.1.2 0 Cicio e Composto de Quatro Fases 

P - Planejar: definir (a) as metas que se pretende atingir e (b) os meios a 

serem usados para atingi-las. 

D- Executar: (a) preparar as condic;oes para executar o trabalho, educando 

e treinando e pessoas envolvidas, assegurando que elas possuam as informac;oes e 

competencias necessarias, para bern (b) executa rem os trabalhos conforme 

planejado. 



34 

C - Verificar: avaliar o trabalho realizado, (a) durante a execugao, 

verificando os processos e metodos utilizados e (b) a medida que os resultados vao 

sendo obtidos, atraves de sua avaliagao e comparagao aos objetivos visados. 

A - Atuar: agir sobre o sistema organizacional de modo a estimular os 

comportamentos que contribuem para o desempenho e eliminar os fatores que 

prejudicam o desempenho. 

Depois disso, refazer a etapa de planejamento, incorporando os 

conhecimentos e experiencias adquiridas ao Iongo do processo. Continuar girando o 

Cicio, melhorando continuamente o desempenho. 

3.2 CONCEITOS BASICOS DE PLANEJAMENTO 

Para serem eficazes os Controllers precisam produzir resultados e estes 

decorrem de suas pr6prias agoes. A qualidade das agoes, entretanto, de do 

processo de tomada de decisoes dos Controllers, o qual, por sua vez, requer o 

suporte de urn adequado sistema de informagoes. 

0 processo de tomada de decisoes e de natureza circular e seu ciclo 

completo abrange as etapas de planejamento, execugao e controle. 

0 planejamento e 0 ato de tomar decisoes por antecipagao a ocorrencia de 

eventos reais, e isto envolve a escolha de uma entre varias alternativas de agoes 

possiveis, que os gerentes podem formular no contexto de diversos cenarios 

provaveis do futuro. 

Em vez de estimativas que sempre foram usadas nos processos formais de 

planejamento, recentemente os Controllers sentiram a necessidade de outras formas 

de projegoes, que se obtem atraves da tecnica de cenarios. 

A tecnica de cenarios e bastante recente e consiste em fazer pesquisas, 

analises, projegao e especulagao a respeito de eventos futuros e suas interagoes 

com as expectativas quanto aos impactos das variaveis das areas economicas, 

tecnol6gicas, sociais e politica sobre os resultados da empresa. 
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0 uso desta tecnica permite a elaborac;ao de varias estimativas e cenarias 

alternatives que se subdividem em duas categorias: 

• Estimativas e cenarios alternatives elaborados para o horizonte de tempo 

de planejamento usual da empresa; 

• Estimativas e cenarios alternatives elaborados para periodos que se 

estendem alem do horizonte de planejamento usual. 

A elaborac;ao de cenarios permite a visualizac;ao da sequencia hipotetica 

de eventos e tem como objetivo chamar a atenc;ao dos gestores para as inter

relac;oes que ocorrem na estrutura de pianos do processo de planejamento e 

controle, evidenciando-lhes a necessidade de cada plano compor-se de uma forma 

coordenada dentro de certa hierarquia vertical, e seguir as politicas, as diretrizes e 

os objetivos dos pianos estrategicos para os operacionais. 

0 maior beneficia que traz esta abordagem sistemica da tomada de 

decisoes esta no fato de permitir aos gestores agirem nao sobre fatos isolados, mas 

no contexto de diversos conjuntos de partes e eventos que interagem 

dinamicamente entre si. 

3.3 PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 

Em sentido geral, o processo de planejamento e controle abrange as 

etapas do ciclo planejamento-execuc;ao-controle, mas, como afirma HEISER (1977), 

ele nao e algo que se realiza no vacuo. 

Devemos reconhecer, preliminarmente, que ele e influenciado fortemente 

pela propria filosofia da empresa e por seu modelo de gestao, o que significa dizer 

que deve ser compativel com sua cultura, sentimentos, crenc;as e valores. 

Na opiniao de ACKOFF (1974), o planejamento e revestido das seguintes 

caracteristicas: 

• e algo que se faz antes das ac;oes efetivas, ou, em outras palavras, o 

planejamento se preocupa com os efeitos futuros das decisoes tomadas no 

presente; 
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• o planejamento e necessaria porque a realizac;ao da missao e dos 

prop6sitos da empresa requer urn conjunto de decisoes sequenciais e 

interdependentes, isto e, as decisoes de uma etapa deverao ser 

consideradas na etapa seguinte; 

• o planejamento e urn processo que tern como objetivo produzir urn ou mais 

resultados futuros desejaveis, que nao ocorrerao a menos que se pratique 

uma ac;ao, ou seja, o planejamento se preocupa tanto em evitar ac;oes 

inadequadas, quanta em reduzir a frequencia dos insucessos. 

0 planejamento subdivide-se em duas etapas principais: 

1. Planejamento Estrategico- que define pollticas, diretrizes e objetivos estrategicos 

e tern como produto final o equilibria dinamico das interac;oes da empresa com suas 

variaveis ambientais. 

0 planejamento estrategico e urn processo 16gico e sistematico que se 

preocupa com os efeitos futuros das decisoes tomadas no presente e se inicia, 

muitas vezes, com a avaliac;ao da situac;ao atual da empresa comparada com 

desempenhos passados, fazendo-se a partir dal projec;oes que levam em conta 

cenarios alternatives mais provaveis no futuro. 

Dentre os principais fatores externos que podem impactar o desempenho 

da empresa consideram-se os seguintes: 

a) Economicos: tais como produto interno bruto, taxas de juros e inflac;ao, produc;ao 

industrial, desempenhos das atividades comerciais e da construc;ao civil etc; 

b)Demograficos: indices de natalidade e mortalidade, evoluc;ao da populac;ao 

economicamente ativa etc; 

c) Sociais: nlveis de emprego, demandas, habitos, rendas, pressoes sindicais etc; 

d) Politicos: decisoes governamentais, programas de partidos politicos etc; 

e)Tecnol6gicos: novas tecnologias e seus impactos sabre as estruturas de 

processes industriais e do mercado etc; 

f) Legais: projetos de leis, interpretac;oes legais etc. 
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Esta avaliac;ao permite a identificac;ao e o dimensionamento dos pontos 

fortes e fracos da empresa e as oportunidades e ameac;as do mercado. A este 

conjunto de atividades que constitui a fase inicial do processo de planejamento 

estrategico da-se o nome de auditoria de situac;ao ou de posic;ao. 

Esta auditoria, porem, nao e algo que se faz apenas nesta fase do 

planejamento; ela deve incorporar-se ao modus vivendi dos gerentes e, embora s6 

variaveis de maior impacto sobre o desempenho da empresa sejam consideradas, a 

adequada sistematizac;ao com que ela for realizada e o exercicio intelectual que se 

associa a esta atividade certamente estimularao debates e ideias muito criativas, 

que servirao para aplainar pontos de vistas e sentimentos divergentes, muitas vezes 

vagos ou enviesados, sobre as forc;as que atuam nos ambientes da empresa. 

2. Planejamento Operacional - que define os pianos, polfticas e objetivos 

operacionais da empresa e tern como produto final o orc;amento operacional na 

busca de urn equilibria estacionario das interac;oes dinamicas que ocorrem em nivel 

de seus subsistemas internes. 

0 planejamento operacional e realizado, geralmente, atraves de duas 

etapas: 

• processo de elaborac;ao de pianos alternatives de ac;ao, capazes de im

plementar polfticas, diretrizes e objetivos estrategicos da empresa; 

• processo de avaliac;ao e aprovac;ao dos pianos alternatives de ac;ao ela

borados na etapa anterior. 

Nesta ultima etapa de planejamento, a avaliac;ao e a aprovac;ao de pianos, 

usualmente, contam com o suporte e o apoio do sistema de informac;oes do orc;ado 

acompanhado de urn modelo de pre orc;amentac;ao. 

A adequac;ao do sistema de informac;oes as atividades que se desenrolam 

no planejamento operacional dependera de perfeita compatibilizac;ao entre as 

informac;oes geradas por aquele sistema e o modelo decis6rio dos gerentes. 
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Quando ocorre esta compatibilizagao, os relat6rios de avaliagao de 

desempenho do sistema contabil, durante a fase de execugao dos pianos 

aprovados, darao aos gestores condigoes de tomarem decisoes de agoes corretivas 

eficazes em suas respectivas areas de responsabilidade e, por via de consequencia, 

o somat6rio dos resultados de todas as areas levarao a empresa como urn todo a 

cumprir sua missao e prop6sitos basicos. 

3.4 POLiTICAS 

As polfticas sao guias de raciocfnio que dao a diregao e o sentido 

necessarios para o processo de tomada de decisoes repetitivas e sao planejadas 

para assegurar a congruencia de objetivos. 

Elas representam o modus operandi do modelo de gestao da empresa e 

sao importantes porque representam a maneira como o(s) proprietario(s) ou os 

principais executivos tomariam suas pr6prias decisoes sem, contudo, inibir o bom

senso. A criatividade e a discrigao inerentes a cada gerente. 

Provavelmente, os principais beneflcios que decorrem de polfticas 

claramente definidas sao: 

• orientagao de todas as agoes diretamente para os objetivos; 

• agilizagao das agoes em todos os niveis da estrutura organizacional, 

porque estabelecem parametros de decisoes; 

• uniformidade e coerencia nos procedimentos que se seguem as decisoes; 

• seguranga de que se estabelecem condigoes para os gerentes 

administrarem melhor o seu tempo, evitando atropelamentos e decisoes 

sob pressoes emergenciais; 

• transparencia e compreensao ate mesmo de algumas excegoes as pr6prias 

politicas. 

As politicas de nivel estrategico afetam o comportamento da empresa 

como urn todo e tern influencia generalizada sobre todos seus sistemas e 
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subsistemas. Exemplos de polfticas a este nivel incluem o vetor de crescimento da 

empresa, midias, canais de distribuic;ao, integrac;ao vertical e horizontal da produc;ao 

etc. 

As politicas de nivel operacional sao mais numerosas porque estao ligadas 

a muitos detalhes das atividades de execuc;ao e, na verdade, sao regras de decisoes 

do tipo "sim" ou "nao". Exemplos de politicas a este nivel incluem a concessao de 

limites de creditos, estoques, qualidade etc., que orientam as ac;oes dos 

supervisores, chefes, encarregados etc. 

Ha uma diferenc;a fundamental entre politica e procedimento, pois o 

primeiro e o "que" e o segundo o "como" de uma decisao. BIO (1985) ilustra esta 

diferenc;a atraves de urn exemplo bastante sugestivo: se urn empregado precisa ser 

removido de uma cidade para outra, a empresa pagara as despesas de mudanc;a? A 

resposta a esta questao sera dada pela polftica da empresa a respeito da alocac;ao e 

movimentac;ao de empregados. Se a decisao for a de remover o empregado, como 

serao pagas as despesas de mudanc;a e uma questao de procedimentos 

estabelecidos pela empresa a esse respeito. 

3.5 INTERA<;OES ENTRE POLiTICAS E SISTEMAS DE INFORMA<;OES 

Como vimos, a etapa do planejamento operacional do processo de tomada 

de decisoes e realizada da seguinte forma: 

1 a) elaborac;ao de pianos alternatives de ac;ao; 

2a) avaliac;ao e aprovac;ao dos pianos alternatives, escolhendo-se aquele 

que mais favorece a eficiencia e eficacia dos gestores. 

Nos pianos aprovados deverao estar refletidas polfticas, objetivos e metas 

que levem a empresa a atingir sua missao e prop6sitos, e neles estarao 

conseqOentemente implicitos, tambem, os procedimentos e as ac;oes que deverao 

ser observadas para a efetiva execuc;ao daqueles pianos. 
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Se forem atendidos estes requisites, evidentemente espera-se que os 

resultados das atividades em execugao correspondam aos que foram previstos nos 

pianos e seus respectivos orgamentos. 

Entretanto, para que isto realmente ocorra e de fundamental importancia 

ter sempre presente o modelo de decisao dos gerentes. 

Tanto na escolha do plano de agao economicamente mais viavel, como 

nas decisoes ligadas a implementagao que se seguirao a sua aprovagao, o modelo 

de decisao dos Controllers requer a existemcia de parametres. 

Mas afinal par que esses parametres sao tao importantes para o modelo de 

decisao dos gerentes? Na verdade, esses parametres sao os padroes, a quem cabe 

exatamente o papel de refletir com a maxima fidelidade e precisao possfveis 

polfticas, procedimentos, diretrizes e objetivos da empresa. 

Veja-se, assim, a importancia transcendental que se segue a existencia ou 

nao dos padroes, pais sao eles que determinam a eficiencia das agoes dos 

Controllers e, no final das contas, da propria empresa. 

Aos gestores cabe a responsabilidade pela decisao de que preduto(s) se 

deve preduzir, sua composigao ou mistura, programagao de quantidades, recursos a 

serem utilizados, investimentos, financiamentos, etc., mas sera sempre da 

associagao destas variaveis com os padroes que eles obterao as informag6es para 

decidirem pelo plano de agao economicamente mais viavel. 

lniciada as atividades em cada um dos subsistemas operacionais da 

empresa, oportuna e periodicamente o sistema de informagoes contabeis preparara 

os relat6rios de avaliagao de desempenhos de cada area de responsabilidade para 

evidenciar os desvios observados nos resultados decorrentes das atividades em 

execugao comparados com os resultados previstos nos pianos e orgamentos. 

Novamente, verifica-se tambem nesta etapa do precesso de planejamento 

e controle o importante papel que cabe aos padroes, s6 que agora ligados as 

atividades em execugao ou do realizado. 
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Os desvios revelados pelos relat6rios serao na verdade indicadores de 

quanto as agoes efetivas se encontram afastadas das agoes previstas, em fungao 

das variag6es na implementagao de polfticas, procedimentos, taxas de inflagao, 

nfveis de exigencias em termos de eficiencia e de pregos dos recursos, e lotes de 

produgao. 

Com estas informagoes, confeccionadas pelo Controller, os gestores 

deverao estar aptos a decidirem-se pelas ag6es corretivas mais eficazes possfveis. 
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4 UMA VISAO ANALITICA DO PRINCIPAL SISTEMA DE INFORMACAO DO 

CONTROLLER- SISTEMA CONTABIL DE INFORMACOES 

0 sistema contabil de informa<;6es tambem busca sua eficacia atraves do 

adequado balanceamento entre as rela<;6es dinamicas que mantem com seu 

ambiente externo regulado por normas e procedimentos rigidamente estruturados e 

o equilibria estacionario requerido por seus subsistemas operacionais. 

Ao contemplar o ilimitado numero de eventos que ocorrem em seu 

ambiente externo, o sistema contabil de informa<;6es admite entrada apenas de 

alguns dados, selecionados atraves de certos criterios de avalia<;ao e controle. 

Esses dados, mensurados fisica e/ou financeiramente, referem-se a fatos 

contabeis de natureza operacional, financeira e economica que afetam a posi<;ao 

patrimonial e financeira da empresa, no presente ou no futuro. 

0 sistema contabil de informa<;6es e orientado por urn conjunto de regras 

de controle de entrada, processamento, avalia<;ao e saida de dados. Na entrada, o 

sistema s6 contempla dados com transa<;6es que guardem conformidade com os 

chamados Postulados Ambientais da Contabilidade, os quais, se admitidos, passam 

a ser tratados de acordo com os procedimentos de controle interne da empresa. 

lnternamente, os dados sao processados para se transformar em 

informa<;6es economicamente compreensiveis e uteis aos agentes tomadores de 

decisoes, passando por dois estagios de processamento. 

0 Processo P1 corresponds, no sistema de livros contabeis, ao Diario e o 

P2 ao Razao Principal e Auxiliares. Em urn sistema contabil computadorizado, os 

dados sao armazenados em arquivos adequadamente estruturados, que 

desempenham as mesmas fun<;6es P1 e P2
. 

Finalmente, em nivel de saida, o sistema contabil prepara e edita 

demonstrative financeiro e relat6rios gerenciais, os primeiros destinados 

prioritariamente a usuaries externos e os segundos, preferencialmente, usuaries 

internes, ou seja, os gestores. 
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0 controle em nivel de preparac;ao e edic;ao de demonstratives financeiros 

e efetuado por uma auditoria independente, que usualmente tern como suporte os 

controles internes implementados pela auditoria interna da empresa. 

Tendo em vista complementar o processo de controle do sistema contabil 

de informac;oes, deve-se enfatizar ainda a necessidade de urn feedback que 

assegure a aderencia de todas as atividades do sistema as normas e procedimentos 

determinados pela auditoria interna e legislac;oes gerais ou especificas. 

0 sistema contabil, segundo NASH e ROBERTS (1984), e tipicamente 

composto dos seguintes subsistemas (Figura 1 ): 

• Compras. 

• Processamento das Ordens de Vendas. 

• Contas a Receber. 

• Contas a Pagar. 

• Controle de Estoques. 

• Folha de Pagamento. 

• Razao Geral. 

• Contabilidade de Custos. 

• Orc;amento. 

• Contabilidade por Responsabilidade. 

• Analise das Vendas. 
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FIGURA 1 - CONCEITO DE INFORMACAO 

PROCESSA-
MENTO DE AOUISICOES 

VENDAS 

I I 
I I I 

CONTAS CONTROLE CONTAS FOLHA 
A DE A DE 

RECEBER ESTOQUES PAGAR PAGAMENTO 

I I I I 

ORCAMENTO RAZAO 
CONTABILIDADE 

DE 
GERAL CUSTOS 

1 1 
I 

CONTABILIDADE 
POR ANALISES 

RESPONSAB. 

FONTE: NAKAGAWA, 1993, p. 73. 

As ordens de vendas orientam os fluxos de dados para o subsistema de 

processamento das ordens de vendas e subseqOentemente afetam, tambem, os 

subsistemas de contas a receber e controle de estoques. 

As aquisigoes de materiais e servigos orientam os fluxos de dados para o 

subsistema de compras e afetam, tambem, os subsistemas de controle de estoques 

e contas a pagar. 

0 subsistema de contas a receber, controle de estoques, conta a pagar e 

folha de pagamento orienta os fluxos de dados para o subsistema Razao Geral. 

As tres formas de interagoes descritas, por sua vez, orientam fluxos de 

dados para o subsistema de contabilidade de custos, quando este estiver integrado 

ao sistema contabil. 

Finalmente, desde que os subsistemas Razao Geral e Contabilidade de 

Custos tenham acumulado os dados originarios de todos os subsistemas que os 
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antecederam, tornam-se importante fonte de dados para 0 subsistema de analises 

de custos que eo principal elemento de suporte para o processo de planejamento e 

controle da empresa. 

4.1 OBJETIVOS 

Uma noc;ao de objetivos usualmente considerada para a formulac;ao da 

Teoria da Contabilidade foi exposta por IUDiCIBUS (1993), "a Contabilidade e, 

objetivamente, urn sistema de informac;ao e avaliac;ao destinado a prover seus 

usuarios com demonstrac;oes e analises de natureza economica, financeira, fisica e 

de produtividade, com relac;ao a entidade objeto de contabilizac;ao". 

Na conceituac;ao acima se considerou "usuario" toda pessoa fisica ou 

jurldica que tenha interesse na avaliac;ao da situac;ao do progresso de determinada 

entidade, seja tal entidade empresa de finalidade lucrativa, ou nao. 

A informac;ao de natureza economica deve ser entendida dentro da visao 

que tern a Contabilidade do que seja economico e nao necessariamente, do 

tratamento que a Economia daria ao mesmo fenomeno. Em largos trac;os, podemos 

afirmar que os fluxos de receitas e despesas, bern como de capital e patrimonio sao 

dimensoes economicas da Contabilidade, ao passo que os fluxos de caixa, de 

capital de giro, por exemplo, caracterizam a dimensao financeira. 

0 objetivo principal da Contabilidade, portanto, e permitir a cada grupo 

principal de usuarios a avaliac;ao da situac;ao economica e financeira da entidade, 

num sentido estatico, bern como fazer inferencias sobre suas tendencias futuras. Em 

ambas as avaliac;oes, todavia, as demonstrac;oes contabeis constituirao elementos 

necessaries, mas nao suficientes. 

Na evidenciac;ao principal (demonstrac;oes contabeis) destinada a usuarios 

externos, quanto mais as demonstrac;oes contabeis se preocuparem em contemplar 

tambem tendencias futuras dos neg6cios da empresa maior sera a probabilidade de 

ela diminuir o grau de seguranc;a das estimativas envolvidas. Quanto mais a analise 
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se detiver na constata9ao do passado e do presente, maior sera a probabilidade de 

ela acrescer mais valor as demonstra9oes contabeis. 

lsto nao quer dizer que as demonstra9oes contabeis nao se adaptem as 

finalidades previsionais, mas apenas que avaliar tendencias pode implicar divisar ou 

admitir configura96es economicas, sociais e institucionais novas para o futuro, em 

que nao se permite estimar com razoavel acuracia os resultados das opera9oes, 

pois a provisao das pr6prias opera9oes e insegura. A Contabilidade pode, sim, 

ajudar a avalia9ao de tendencias se: 

a) as conjunturas do passado se repetirem, mesmo que numa perspectiva 

monetaria diferente (infla9ao ou defla9ao, sem altera9ao profunda do mercado) ou; 

b) o agente (usuario) conseguir transformar o modele informative contabil 

num modele preditivo, o que somente sera possivel dentro do esquema mental de 

conhecimento e da sensibilidade do previsor. 0 modele informativo-contabil e o 

modele preditivo sao duas pe9as componentes, nao mutuamente exclusivas do 

processo decis6rio. 

Os objetivos da Contabilidade, pois, devem ser aderentes, de alguma 

forma explicita ou impHcita aquilo que o usuario considera como elementos 

importantes para seu processo decis6rio, conclui IUDlCIBUS (1993). 

Quando nos preocupamos com a Contabilidade voltada para os usuaries 

internes, que de modo geral sao os gestores de diversos niveis de uma empresa, 

seus objetivos sao definidos no campo de estudos da Contabilidade Gerencial. Na 

opiniao de IUDlCIBUS (1991), por exemplo, sao os seguintes: "A Contabilidade 

Gerencial, num sentido mais profundo, esta voltada (mica e exclusivamente para a 

administra9ao da empresa, procurando suprir informa9oes que se" encaixem "de 

maneira valida e efetiva no modele decis6rio do administrador". 

0 comite organizado pela AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION 

(1966) para elaborar urn relat6rio sobre a teoria basica da Contabilidade, por sua 

vez, manifestou-se da seguinte maneira: "A Contabilidade Gerencial e a aplica9ao 
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de tecnicas e conceitos adequados ao processamento de dados hist6ricos e dados 

economico projetados de uma entidade, para auxiliar a administrac;ao a estabelecer 

pianos e objetivos economicos razoaveis, e tamar decisoes racionais com vistas ao 

atingimento desses objetivos". 

A Contabilidade, pais. tern como objetivo o fornecimento de informac;oes 

para varios usuarios, de forma a propiciar-lhes decisoes informadas, embora nao 

conhec;amos, ainda, suficientemente os detalhes de seus modelos decis6rios. 

Enquanto isso nao for conseguido, nao podemos atender igualmente bern, 

em todo e qualquer tempo, a todos os usuarios. A alternativa, segundo IUDiCIBUS 

(1966), e formar urn arquivo-base de informagoes contabeis capaz de fornecer 

safdas de utilidade para as necessidades do maior numero possfvel de usuarios. 

4.2 PRINCfPIOS FUNDAMENTAlS 

Recentemente, o IBRACON - Institute Brasileiro de Contadores emitiu urn 

pronunciamento tecnico aprovando o trabalho intitulado "Estrutura Conceitual Basica 

de Contabilidade", que em seguida foi aprovado e referendado pela CVM -

Comissao de Valores Mobiliarios, atraves da Deliberagao CVM, n°2, 29/86, de 05 de 

fevereiro de 1987. 

A seguir, em sua integra, a parte conclusiva quanta a Princfpios 

(Conceitos) Fundamentais (p. 75 a 78) do Capitulo 3, do referido trabalho: 

Para nossas finalidades, classificamos os Principios (Conceitos) Fundamentais de 
Contabilidade em tres categorias basicas, a saber: 

Postulados Ambientais da Contabilidade. 

Principios Contabeis Propriamente Ditos. 

Restrigoes aos Principios Contabeis Fundamentais- Convengoes. 

Numa enunciagao axiomatica da Teoria da Contabilidade, os POSTULADOS 
AMBIENTAIS seriam os pr6prios Postulados ou Axiomas; os PRINCfPIOS seriam 
Teoremas; e as CONVENCOES (RESTRICOES) seriam Corolarios. 

Na verdade, sob nossa 6tica, os POSTULADOS AMBIENTAIS enunciam, solenemente, 
condigoes sociais, econ6micas e institucionais dentro das quais a Contabilidade atua; 
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escapam ao restrito domfnio da Contabilidade, para inserir-se no mais amplo feudo da 
Sociologia Comercial e do Direito, bern como da Economia e outras ciemcias. Predispoe a 
Contabilidade, no que se segue, a assumir esta ou aquela postura, embora o condiciona
mento nao seja tao restrito quanto se possa imaginar. 

Os PRINCfPIOS propriamente ditos representam a resposta da disciplina contabil aos 
POSTULADOS, uma verdadeira postura filos6fica e tambem pratica diante do que antes 
apenas contemplavamos e admitfamos (os POSTULADOS). Os PRINC[PIOS constituem, 
de fato, o nucleo central da estrutura contabil. Delimitam como a profissao ira, em largos 

tra9os, posicionar-se diante da realidade social, economica e institucional admitida palos 
POSTULADOS. 

Ja as CONVENCOES ou RESTRICOES, como a propria denomina~o indica, 
representam, dentro do direcionamento geral dos Princfpios, certos condicionamentos de 
aplica9ao, numa ou noutra situa9ao pratica. 

Os Princfpios representam a larga estrada a seguir rumo a uma cidade. As Conven96es 
(Restri96es) seriam como sinais ou placas indicando, com mais especificidade, o caminho 
a seguir, os desvios, as entradas, safdas etc. 

Assim enunciados, os conceitos de Contabilidade passam, como veremos, a ter mais 
coerencia, sao principalmente de mais facil entendimento, e o pratico e o estudioso 
conseguem palmilhar com mais clareza o caminho rumo a verdade contabil. Mas, 
repetimos, na pratica, todos os conceitos devem ser satisfatoriamente empregados ao 
mesmo tempo e de forma integrada. 

CONVENCOES (RESTRI<;OES) 

• Conven9ao da Objetividade: Para procedimentos igualmente relevantes, resultantes da 
aplica9ao dos Princfpios, preferir-se-ao, em ordem decrescente: 

a) os que puderem ser comprovados por documentos e criterios objetivos; 

b) os que puderem ser corroborados por consenso de pessoas qualificadas da profissao, 
reunidas em comites de pesquisa ou em entidades que tern autoridades sobre principios 
contabeis ... 

• Conven9ao da Materialidade: 0 contador devera sempre avaliar a influencia e 
materialidade da informa9ao evidenciada ou negada para o usuario a luz da rela9ao custo
beneffcio, levan do em conta aspectos internos do sistema contabil. .. 

• Conven9ao do Conservadorismo: Entre conjuntos alternativos de avalia9ao para o 
patrimonio, igualmente valido, segundo os Principios Fundamentais, a Contabilidade 
escolhera o que apresentar o menor valor atual para o ativo e o maior para as 

obriga96es ... 

• Conven9ao da Consistencia: A Contabilidade de uma Entidade devera ser mantida de 
forma tal que os usuarios das demonstra96es contabeis tenham possibilidade de delinear 
a tendencia da mesma com o me nor grau de dificuldade possivel. .. 
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4.3 MENSURA<;AO CONTABIL 

Tendo caracterizado a Contabilidade como urn sistema de informagao e 

avaliagao destinado a prover seus usuarios com demonstragoes e analises de 

natureza economica, financeira, ffsica e de produtividade, que permitam fazer 

inferencias sobre tendencias futuras, ou seja, tomar decisoes, segue-se que sao 

relevantes para as necessidades dos usuarios especfficos ou gerais a escolha dos 

objetos e as atividades ou os eventos e seus atributos. 

Segundo HENDRIKSEN (1977), exemplos de objetos incluem contas a 

receber, im6veis, equipamentos e financiamentos em Iongo prazo e exemplos de 

atividades incluem vendas de produtos e servigos e pagamentos de dividendos. 

Antes de efetuar a mensuragao, todavia, e preciso escolher o atributo a ser 

mensurado. No caso de contas a receber, os atributos escolhidos podem incluir a 

quantidade de unidades monetarias a serem recebidas e a data esperada de 

cobranga. Atributos de urn im6vel ou equipamento podem incluir capacidades ffsicas 

de produgao, recursos desembolsados para sua aquisigao ou recursos necessaries 

para repor os ativos correntemente. 

Os atributos escolhidos podem ser considerados relevantes para as 

necessidades dos usuarios, a medida que estes os considerem uteis para suas 

predigoes e tomadas de decis6es. 

Muitos atributos sao reconhecidos como relevantes apenas porque 

representam algo muito importante, isto e, substituem atributos reais desejados. Por 

exemplo, o custo hist6rico, sob certas circunstancias, pode ser relevante como 

substitute do valor corrente, porque este e afinal muito util na predigao de valores 

futuros. 

A mensuragao em Contabilidade, tradicionalmente, tern significado a 

atribuigao de valores numericos a objetos ou eventos relacionados com uma 

empresa e obtidos de tal maneira que possam ser agregados ou desagregados, de 

acordo com necessidades de situagoes especificas. 
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A mensuragao envolve, tambem, urn processo de classificagao e 

identificagao das varias categorias de objetos ou eventos, segundo menciona 

MATTESSICH (1964). Reconhecendo a necessidade de divulgar informagoes nem 

sempre quantificaveis, mas relevantes, os contadores tem-se socorrido do recurso 

das chamadas Notas Explicativas. 

A natureza da mensuragao contabil ficara mais clara se analisarmos os 

pr6prios objetivos da contabilidade, a luz do desenvolvimento do pensamento 

contabil. 

IUDfCIBUS (1995, p. 19) propoe que: ... o estabelecimento dos objetivos da 
Contabilidade pode ser feito na base de doas abordagens distintas: au consideramos que 
o objetivo da Contabilidade e fornecer aos usuaries, independentemente de sua natureza, 
um conjunto basico de informa9oes que, presumivelmente, deveria atender igualmente a 
todos as tipos de usuaries, au a Contabilidade deveria ser capaz e responsavel pela 
apresenta9ao de cadastros de informa9oes totalmente diferenciados para cada tipo de 
usuario. 

0 American Institute of Certified Public Accountants (AI CPA) Committee on 

Terminology (1941 editou o Accounting Terminology Bulletin n° 1, dizendo o 

seguinte: "A Contabilidade e a arte de registrar, classificar e resumir de maneira 

significativa e em termos monetarios transagoes e eventos que sao, pelo menos em 

parte, de carater financeiro, e interpretar os seus resultados"). 

Durante os ultimos anos tem-se observado uma mudanga significativa 

quanta a definigao do objetivo da Contabilidade. Por exemplo, o APB Statement n° 4 

- Basic Concepts and Accounting Principies Underlying Financial Statements of 

Business Enterprises (1970) diz o seguinte: "A Contabilidade e uma atividade de 

servigo. Sua fungao e a de prover informagao quantitativa, principalmente de 

natureza financeira e concernente a entidades economicas, na expectativa de que 

ela seja util para a tomada de decisoes economicas". 

Entretanto, e urn ledo engano pensar que a Contabilidade tenha 

abandonado completamente seus dogmas e convengoes apenas para servir melhor 

as necessidades dos usuarios, conforme afirma IJIRI (1975). 
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Podem realmente ter ocorrido mudanga em alguns detalhes de 

procedimentos contabil para o sistema adequar seus relat6rios as necessidades dos 

usuarios, mas seus principios fundamentais continuam inalterados nestes ultimos 30 

a nos. 

Ao Iongo de seu desenvolvimento hist6rico, a Contabilidade tern procurado 

interpretar os mesmos principios fundamentais, orientando-se pela 6tica dos 

usuarios e isto, na realidade, e o exercicio digno e fascinante de exegese contabil. 

A preocupagao da Contabilidade pelos usuarios, entretanto, nao e uma 

questao sentimental porque, como se sabe, o principia da Accountability tem sido ha 

seculos a espinha dorsal do funcionamento das organizagoes sociais. No mundo 

atual dos neg6cios, por exemplo, e cada vez mais nitida a segregagao entre 

propriedade e gerencia, e a Contabilidade registra todas as atividades de uma 

empresa, nao apenas porque ela espera que as informagoes sejam oportunamente 

divulgadas atraves de relat6rios sejam uteis a seus usuarios, mas, principalmente 

porque os gerentes terao que prestar contas de sua Accountability perante seus 

superiores, relativamente a cada uma das transagoes realizadas por sua 

responsabilidade e estes, por sua vez perante os acionistas, agentes 

governamentais, credores e outros constituintes do contrato social da empresa, em 

seu sentido mais amplo. 

A Contabilidade comega registrando e divulgando os resultados das 

atividades de uma empresa, mas sua eficacia s6 se esgota ap6s a constatagao da 

quitagao da Accountability, assumida pelos diversos tipos e niveis de agentes do 

sistema. Colocado desta maneira, podemos dizer que o principia da accoitniabifity e 

o que distingue a Contabilidade de todos os demais sistemas de informagao 

"existentes". 

Porem, neste principia estao subjacentes as metas e os objetivos a serem 

atingidos pela empresa. ConseqOentemente, uma adequada contabilizagao de 

atividades precisa estar necessariamente associada com a mensuragao do 
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desempenho em rela9ao a essas metas e a esses objetivos. 

As metas a que nos estamos referindo sao, usualmente, de natureza 

economica e refere-se a empresa como urn todo ou a uma de suas unidades, tais 

como' divisao, departamento etc. 

Entre as mensura96es de desempenho de natureza economica de uma 

empresa, desnecessario e dizer que a mais tipica e a da mensura9ao do Jucro, que 

envolve conceitos, muitas vezes, ambfguos dentre os quais o de valor, 

provavelmente, seja o mais relevante. 0 conceito de valor e os problemas 

associados com o processo de avalia9ao do lucro ocupam urn espa9o importante na 

literatura da teoria contabil e economica. 

Valor e o conceito central das decisoes relativas a aloca9ao e uso de 

recursos e tern estado sempre no centro das ideias delineadas para fundamentar os 

metodos que visam a otimizayaO de tais decis6es. Dessa forma, valor nao e apenas 

urn conceito te6rico e abstraio destinado a dar senado a urn conjunto de no96es que 

ele tenta definir. Esta muito mais relacionado a necessidades praticas de se 

avaliarem meios alternatives de aloca9ao e uso de recursos economicos, que 

permitam o atingimento de resultados 6timos ou satisfat6rios. 

0 valor e sua mensura9ao tornam-se, assim, urn problema central em 

Contabilidade, pois aceitamos a defini9ao de que a Contabilidade e urn sistema de 

informa9ao e avalia9ao destinado a prover seus usuarios com demonstra96es e 

analises de natureza economica para inferir tendencias futuras ou tomar decis6es 

relacionadas com a continuidade e o sucesso da empresa. 

Para o contador o conceito de valor e algo que interfere na apura9ao do 

resultado que decorre das atividades que ocorrem em uma empresa. Segundo 

IUDJCJBUS in NAKAGAWA {1993, p. 78): 

0 lucro apurado pelos processos contabeis tradicionais e, essencialmente, reflexo de 
eventos passados, ao posso que o lucro para a economia eo reflexo da comparac;ao entre 
eventos ainda por ocorrer. ( ... ) Na ausencia de pagamentos de dividendos e de novas 
contribuic;l'les dos acionistas, o lucro seria mensurado subtraindo-se da somas dos valores 
atuais das receitas Hquidas que se espera auferir desde o momento t< ate o horizonte, a 
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soma dos valores atuais das receitas liquidas que se esperava auferir desde o momento 
anterior t. ate o horizonte. 

Uma notavel contribuigao para o estudo da avaliagao do lucro economico 

de uma empresa foi a de EDWARDS e BELL (1961), segundo os quais a empresa 

pode ser visualizada como urn receptaculo, que importa recursos e, atraves de urn 

processamento previamente definido, transforma-os em produtos, que sao vendidos 

a terceiros. 

Na realidade, esse processamento corresponde as atividades operacionais 

da empresa e realizasse atraves de dois movimentos ou fluxos simultaneos, mas 

concorrentes, como o que se observa em uma escada rolante em movimento, onde 

a pessoa transportada sofre, simultaneamente, dois deslocamentos, urn vertical e 

outro horizontal, conforme a Figura 2. 

FIGURA 2- VENDAS REALIZADAS NO PER[ODO CORRENTE 
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TRANSPORT ADO PARA 0 
PR6XIMO PERiODO 

FONTE: BELL, E. Deteory and measurement of business income. Berkeley: University of California, Press, 
1961, in NAKAGAWA, 1993, p. 82. 

0 primeiro fluxo observavel eo vertical, que corresponde as atividades de 

produgao propriamente ditas, atraves das quais os insumos importados, ao 

passarem em cada urn dos centros de responsabilidade programados, sao 
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submetidos a urn processo cumulative de fatores fisicos ate serem exportados, ap6s 

terem atingido o estado de produto semi-elaborado ou acabado. 

0 segundo fluxo, nem sempre adequadamente percebido, corresponde a 
atividade de manutenc;ao dos insumos (aqui entendido em seu sentido mais amplo, 

compreendendo todos os ativos possuidos pela empresa) de urn memento para 

outro do tempo (dentro do perfodo considerado pela mensurac;ao), razao por que o 

chamamos, tambem, de fluxo horizontal. 

Na Figura 2, o eixo horizontal indica o tempo, e o eixo vertical o 

crescimento do ativo da empresa, ou seja, os recursos sendo sucessiva e 

cumulativamente agregados, ate atingirem o estado de produto acabado para, 

finalmente, serem vendidos. 

0 que e importante destacar aqui e que 0 valor do ativo possufdo pela 

empresa sofre uma mudanc;a instantanea, usualmente positiva, toda vez que a 

atividade operacional de produc;ao altera a forma do ativo e o tempo altera a data de 

mensurac;ao e avaliac;ao do ativo. 

lsto nos leva a concluir que a todo instante o ativo esta acumulando ganho 

(valor adicionado). Parte destes ganhos resulta de movimentos horizontais, ou seja, 

atividades de "manutenc;ao", "ganhas de capital", "ganhos de estocagem" ou mais 

propriamente denominados de "economias de custo" conforme IUDICIBUS (1991). 

Outra parte destes mesmos ganhos e o resultado de movimentos verticais, ou seja, 

atividades operacionais de agregac;ao e transformac;ao fisica dos recursos durante o 

processo de produc;ao. E o chamado resultado operacional do processo. 

0 quanto a Contabilidade vai evidenciar, de urn lado, o ganho de 

"manutenc;ao", "ganho de capital" ou "economia de custo" e, de outro lado, o 

resultado "operacional" depende exclusivamente da maneira como se avaliam 

receitas, custos, ativos e passives. 

Esses conceitos de valor definidos pelos autores para se fazer a avaliac;ao 

e mensurac;ao de ativos de uma empresa podem ser resumidos da seguinte 

maneira: 
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VALORES DE SAiDA: 

• Valores Esperados - sao valores que, de acordo com os pianos da empre

sa, se espera receber no futuro pela venda de produtos. 

• Valores Correntes - sao valores efetivamente realizados durante o corrente 

perfodo, por se terem vendido produtos ou servic;os. 

• Custos de Oportunidade - sao valores que poderiam ser realizados no 

corrente perfodo, se os ativos possufdos fossem vendidos pelos melhores 

prec;os realizaveis imediatamente. 

VALORES DE ENTRADA: 

• Gusto Presente - e o custo de se adquirir, no corrente perfodo, o mesmo 

ativo que esta sendo objeto de avaliac;ao. 

• Gusto Corrente - e o custo de se adquirir, no corrente perfodo, cada urn dos 

insumos utilizados pela empresa para se produzir o ativo que esta sendo 

avaliado. 

• Gusto Hist6rico - e o custo considerado na data de sua aquisic;ao, em 

relac;ao a cada urn dos insumos que a empresa efetivamente utilizou para 

produzir o ativo que esta sendo avaliado. 
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5 CONCLUSAO 

Este trabalho foi realizado a partir de pesquisas bibliograficas, das quais 

foram retiradas diversas citac;oes. Procurou enfocar as definic;oes e a evoluc;ao do 

exercfcio da func;ao de Controller, as ferramentas gerenciais atualmente utilizadas 

pelo mesmo no processo de gestae das organizac;oes, sejam como urn 6rgao formal, 

definido na estrutura organizacional, ou como uma reuniao de conceitos para a 

identificac;ao e mensurac;ao de eventos economicos e contabeis. 

A controladoria tern urn papel muito importante nas mudanc;as mundiais e, 

por consequencia, nas mudanc;as organizacionais. A tecnologia de informac;ao e os 

sistemas de informac;oes - EIS (Executive Informations Systems) estao sendo 

desenhados atraves dos gestores das areas administrativas financeiras, ou seja, 

pelos profissionais especializados em Controladoria. A manutenc;ao de urn sistema 

adequado de informac;oes, desenhado conforme o modele de gestae da empresa, 

concebido conforme as crenc;as e valores do principal executive, e a Contabilidade 

Gerencial, com informac;oes voltadas a tomada de decisoes, sao a chave para o 

sucesso e para a continuidade e sobrevivencia dos neg6cios daqui para frente. (E 

precise e rapidas) e com sua especializac;ao nas medic;oes, mensurac;oes e 

avaliac;oes do desempenho e da excelencia empresarial. 

Chega-se a conclusao que o Controller tern urn papel muito importante nas 

mudanc;as de gestae das organizac;oes mundiais. A tecnologia de informac;ao e os 

sistemas de informac;oes gerenciais estao sendo desenhados pelos profissionais 

especializados em Controladoria. 

De acordo com os pr6prios Controllers, nao existe mais retina e embora as 

tarefas contabeis continuem sendo desempenhadas par quase toda a totalidade dos 

pesquisados, como gestae de custos e coordenac;ao de fechamentos contabeis, elas 

nao sao mais as (micas func;oes exercidas. Atualmente, as tarefas estao muito mais 

abrangentes, englobando elaborac;ao de relat6rios gerenciais, planejamento e 
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controle or9amentario, planejamento tributario e estudos de viabilidade de 

investimentos. Sendo urn profissional estrategico, ele tambem vern sendo 

requisitado a participar nas reestrutura96es societarias. 

Definitivamente o Controller exercera o papel de membro influente nas 

gestoes empresariais, contribuindo com sua visao estrategica (com informa96es 

objetivas, rapidas e precisas) e com sua vasta especializa9ao generalista nas 

medi96es, mensura96es e avalia96es de desempenho e da excelencia empresarial. 

0 Controller devera ter grande especializa9ao, constante atualiza9ao 

profissional e capacidade para aplicar medidas eficazes de tomada de decisao no 

sentido de resolver problemas, enfrentar desafios, trabalhar sobre pressao e 

contribuir para o sucesso holfstico da organiza9ao. 
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