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RESUMO 

EGIDO, Osvaldir Valero. CONTROLLER E AS NOVAS TECNICAS DE INFORMACQES 
GERENCIAIS NA EMPRESA AGRiCOLA. Essa monografia e urn fruto de urn estudo realizado por 
meio da pesquisa bibliognMica, na qual apresenta uma abordagem conceitual da Controladoria e 
Controller. 0 objetivo rnaior e rnostrar a irnportancia da Controladoria e o papel do Controller. bern 
como sua contribuic;ao como suporte a gestao de empresas. Constata-se que como avanc;o 
tecnologlco e as novas exigencias do mercado as ernpresas passararn por urn processo de grandes 
transforrnac;oes. Atualmente o mundo muda muito depressa. os produtos sao fabricados em grandes 
quantidades. distribuidos pelo rnundo todo, saturando rapidarnente os rnercados, e sendo copiados 
por concorrentes, transformando-se em commodities. nao diferenciados. A empresa precisa inovar 
para sobreviver e mais ainda para prosperar. Os principais recursos para a inovacao sao as 
informac;oes e novas ideias. As empresas precisam da inteligemcia das pessoas para ser bern 
sucedidas, sendo asslrn tiverarn que buscar de rnanelra intensiva urn rneio para se adequarern e 
reagirem as constantes mudanc;as ambientais por meio da otimizac;ao do desempenho e do controle 
empresarial, a tim de se manterem atuantes num mercado altamente competitive. Com isso as 
informayaes de forma rapida e eficiente passaram a ser a principal ferramenta para o born 
desempenho dessas empresas. Porem para isso houve a necessidade real de se buscar urna ciencia 
que, aplicada por meio de metodos e tecnicas tornasse num forte instrumento de controle para as 
empresas. E e neste ambiente que as empresas buscam cada vez mais metodos e tecnicas que 
possibilite urn maior desempenho economico. Neste contexte, a controladoria ganha destaque pela 
capacidade de fomentar as atividades ernpresariais com processo de gestao, sempre em busca do 
alcance da eficacia empresarial, proporcionando aos gestores informac;oes relevantes no processo de 
decisao, uma vez que esta presente em todos os processes, envolvendo planejamento, execuyao e 
controle. 

Palavras-chaves: Controladoria; Controller; Gestao Empresarial; Lideranya; Contabilidade_ 
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1-JNTRODUCAO 

1.1 JUSTIFICATIV A 

De acordo com RAPHAEL, o termo Controller foi incorporado a menos 

de tres decadas, nos E. U .A e em toda a Europa. 0 controller chega em algumas 

empresas a subordinar os departamentos de contabilidade, tesouraria, contas a 

pagar a receber, cadastro e cobranc;a, processamento de dados, auditoria, juridico, 

pJanejamento e orc;amento, alem de manter em funcionamento os controles intemos. 

0 mesmo autor ressalta que, a palavra "Controller" serve 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, atende a demanda crescente de 

mais eficiencia e controles sobre o capital investido, os riscos do neg6cio, a carga 

tributaria incidente em cada segmenta, os custos de produgao, o valor agregado de 

cada produto, a qualidade do produto, o mark-share, as tendencias e perspectivas 

do mercado, os lucros agregados aos s6cios, o capital de giro proprio e de terceiros, 

os investimentos a curto e a Iongo prazo, a produtividade, a eficiencia da produc;ao, 

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

equiHbr«h 

Propicia a direc;ao, aos acionistas e ao mercado, com controles 

efetivos, rigidos, confiaveis e constantes, informac;oes precisas para a tomada de 

decisao na empresa. Mantem a continuidade e a efetividade empresariais 

sustentadas por decisoes rapidas, objetivas. Praticas e acertadas, tomadas com 

base em seus controles, recomendac;oes e estudos rigorosos de casos. Com sua 
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visao ampla e generalista, o Controller influencia e assessora todos os outros 

departamentos da empresa, onde as informa¢es 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 quanto a execuc;ao dos 

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

qual a empresa se propoe e proporcione lucratividade efetiva. Para que nada saia 

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

processos e nao sobre as pessoas. 

1.2 PROBLEMA 

Quais as caracteristicas desejaveis na identificac;ao do perfil de urn controller 

para atuar na empresa do ramo agricola. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

Conhecer as tecnicas necessarias para exercer as func;oes de Controller. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

- Conhecer a importancia de urn Controller; 

- Objetivos e Caracteristicas basicas do Controller; 

- Averiguar as necessidades de ter urn Controller na Empresa; 
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- Pesquisar informac;:oes sobre os recursos e estrutura oferecida a urn 

Controller; 

- Averiguar sobre o Controller e o seu perfit~ 

- Oecisao na analise gerencial de custos, prec;:os e resultados; 

- Atividades basicas a serem desenvolvidas pelo Controtter. 

1.4 JUSTIFICA TIVA 

No regime de livre comercio, as empresas buscam obter o maior lucro 

possivel para dessa maneira garantir sua sobrevivencia no Iongo prazo. Logo, saber 

o papel de urn "Controller" e de grande interesse para os pesquisadores em suas 

atividades profissionais atuais e principalmente futuras, pois vivemos em urn cenario 

de competic;:ao acirrada em todos os setores da atividade economica, onde tem 

sobrevivido apenas as empresas que conseguem dispor de produtos e servic;:os de 

quatidade~ 

Sendo assim, o "Controller'' tern a func;:ao de fornecer aos gestores das 

empresas informac;:oes que servirao de subsidies na tomada de decisoes, sendo que 

o qual deve se interagir com todos os departamentos ou setores da empresa, 

fazendo usa de recursos tecnol6gicos, operacionais e quantitativos. 
~ 

Diante disso, justifica-se o tema escolhido para apresentar uma proposta 

de estudo onde mostra atraves da teoria de varios autores, o verdadeiro papel da 

Controladoria, feito por urn "Controller'' dentro das empresas, assim como a sua 

importancia na tomada de decisees. 



1.5 METOOOLOGIA 

Este trabalho sera realizado atraves de uma pesquisa bibliografica, a qual 

permite ao investigador a cobertura de urn a gama de fenomenos, onde iremos 

investigar o papel do Controller ate o presente momento. 

Oe acordo com GIL (1995, p. 71) os metodos e tecnicas de uma pesquisa 

bibliografica sao desenvolvidas a partir de material ja elaborado, constituido de 

tivros, documentarios e artigos cientificos. 

Segundo MARCONI & LAKATOS (1991, p. 188) " ... a pesquisa tern como 

objetivo aumentar o conhecimento em determinado assunto, familiarizar o 

pesquisador com fenomenos e esc/arecer conceitos". A pesquisa bibliografica, tem o 

papel de confrontar ideias, mostrar meias verdades, e aumentar o conhecimento no 

referido assunto abordado. 



2- REVISAO DE LITERA TURA 

2.1 A Origem Da Contabilidade 

Segundo CATELLI (2001), atraves de analise de fatos, podemos dizer 

que a contabilidade surgiu juntamente com a humanidade. Aproximadamente a 

30.000 anos atras o homem sentiu a necessidade de uma ferramenta contabil, e 

como a ciencia esta sempre de se desenvolvendo de acordo com as necessidades 

humanas, criou-se a administrayao tributos, da divisao de lucros e intermediayoes 

bancarias, entre outros, a qual hoje designamos o nome de contabilidade_ 

2.2 Contabilidade 

- Conceita: E estudar os fenomenos que afetam as situayoes patrimoniais, 

fiscais e economicas. 

- Objeta: Eo patrimonio, tendo como objetivo seu contmie_ 

- Finalidade: Verificar as mudanyas do patrimonio. 

2.3 Principia Fundamental da Contabilidade 

-Principia da Entidade: 

0 patrimonio da empresa nao se confunde com o patrimonio de seu(s) 

proprietario(s). 

- Principia da Cantinuidade: 
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As demonstrac;oes contabeis devem 9 estar ligadas com as anteriores e 

as subseqOentes. 

- Principia da Oportunidade: 

As mudanc;as no passivo, ativo e pi, devem ser colocadas na hora que 

ocorrem, mesmo que depois se coloque valores e provas documentais. 

- Principia do Registro pelo valor original: 

0 patrimonio e suas operac;oes devem ser expressas na moeda em vigor 

no pais. 

- Principia da Atualizaqao Monetarla: 

A perda do valor aquisitivo da moeda deve ser reconhecido nas 

demonstracoes contabe1s. 

- Principia da Compet{mcia: 

As receitas ou despesas devem ser langadas no momenta em que 

ocorrem independente do pagamento ou recebimento. 

- Principia da Prud{mcia: 

Nunca antecipar uma receita e sim uma despesa. 

2.4 Patrlmonlo 

-E o conjunto de bens, direitos e obrigagoes. 

- Bens: E possivel avaliar em dinheiro e tern a qualidade de satisfazer 

uma qualidade humana. 

- Tangiveis: corp6reos, concretos, materiais. Possuem forma f1s1ca. 

- lntangiveis: nao sao palpaveis, inexistentes. 
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- Direitos: Sao todos os valores que uma pessoa ou empresa tem a 

receber de outra. Ex.: Ayoes, Promiss6rias a receber, depositos bancario, aluguel, ... 

- ObrigaQoes: Sao dlvidas ou compromissos assumidos perante terceiros. 

Equac;ao do Patrimonio 

. BENS + DIREITOS = OBRIGACOES 

8+0=0 

2.5 Patrimonio Liquido ou Situac;ao Liqulda 

E a diferenya entre a soma dos bens e direitos com a soma das 

obriga~~ 

Positivo: B + D > 0 -> Situayao Superlativaria; 

Negativo: B + D < 0 -> Situayao Deficitaria; 

Nulo: B + D = 0 -> Compensada. 

2.6 Demonstrac;oes Contabeis 

sao demonstrayoes de dados colhidos na contabilidade. 0 objetivo e 

relatar a quem interesse os fatos ocorridos em determinados perlodos. 

Principais demonstraQoes contabeis: 

- BP = Balan9o Patrimoniat; 

- ORE = Demonstrative do Resultado em Exercicio; 

- DLPAC =Demonstrative de Lueras e Prejuizos Acumulados; 

- OOAR = Demonstrative de Origens e Aplicayoes de Recursos. 



2. 7 Balan~o Patrimonial 

Eo balanc;;o entre as origens (passivo) e as aplicac;;oes (ativo). 

"0 BP tern como finalidade demonstrar a posic;;ao financeira e patrimonial 

de uma empresa em determinada data". 

2.8 Representa~io do BP 

- Ativo: Sao todos os bens e direitos de propriedade da empresa 

mencionaveis monetariamente e que representam beneficios presentes e futuros. 

Devem ser expostos em ordem decrescente de liqu1dez. 

- Para se lanc;;ar algo no Ativo tern que atender essas 3 premissas: 

- Ser propriedade~ 

-Dar beneficios presentes e futuros; 

- Ter remunerac;;ao monetar1a. 

- Passivo: Sao todas as obrigac;;oes, debitos ou dividas. Devem ser 

expostas em ordem decrescente de prioridade de pagamento ou exigibilidade. 

- PL (Patrimonio Liquido): 

- Deve ser exposto separado do passive. 

-Eo capital social (investimento feito pelos s6cios). 

- Capital invertido pelos s6cios ou o Iuera e prejuizo gerado pela empresa. 



2.9 Contas do Ativo 

2.9.1 Ativo Circulante 

2.9.1.1 Disponivel 

- Caixa~ 

- Banco conta movimento; 

- Aplicacao de liquidez imediata. 

2.9.1.2 Contas a Receber 

- Clientes (DPL a receber); 

(-) PCLD (provisao para credito de liquidez duvidosa) 

(-) DPL descontada 

- Titulos a receber; 

- Cheques em cobranga; 

- Banco conta vinculada; 

- Adiantamento (ferias, viagens) 

- IPI ou ICM a compensar; 

- Outros valores a receber. 

2.9.1.3 Estoques 

- Produtos Acabados; 
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-Materia Prima~ 

- Produtos em elaborac;ao; 

- lmportac;oes em andamento; 

- Adiantamento de fornecedores; 

- Mercadoria para Revenda; 

- Mercadoria em Transito (s6 e valido quando o frete e "F.O.B."). 

2.9.1.4 Despesas Antecipadas "Gasto hoje, benet. amanhau 

- Premia seguro a apropriar; 

- Encargos financeiros a apropriar; 

- Assinaturas e Anuidades. 

2.9.2 Realizavel LP 

2.9.2.1 Contas a Receber 

- Contas a receber a LP (Longo Prazo); 

- Titulos a Receber a LP; 

- Credito de S6cios ou Acionistas; 

- Credito de Diretores; 

- Credito Coligados ou Controlados; 

- Adiantamento a 3°5. a LP; 

- Emprestimo Compuls6rio Eletrobras; 

- Contas a Receber nao Operacionais. 



2.9.2.2 lnvestimentos Temporarios aLP 

- Titulos e Valores Mobiliarios; 

- Aplica9ao em incentives fiscais; 

- Finor (Nordeste} 

- Finam (Amazonas) 

- Fiset (Setoriais) 

- Aplica96es nao permanentes. 

2.9.2.3 Despesas Antecipadas a LP 

Sao todas as contas iguais a do CP. A LP essa contas tern que durar 2 

anos no minima. Ex.: Uma assinatura ou urn seguro de 2 anos. 

Os investimentos de realizavel tern que ter o prazo de liquida9ao e os do 

Permanente nao e estipulado urn prazo para liquida.gao. 

2.9.3 Atlvo Permanente 

2.9.3.1 lnvestimentos 

- Participa96es Permanentes (coligadas/controladas); 

- Obras de Arte; 

- lm6veis para Loca9ao, 



2.9.3.2 lmobilizado 

-Terrenos; 

- Predios; 

- lnstalag6es; 

- Maquinas e Equipamentos; 

- M6veis e Utensilios; 

- Veiculos; 

- Ferramentas; 

- Marcas e Patentes; 

- Benfeitorias em predios arrendados; 

- lmobilizagoes em Andamento; 

2.9.3.3 Diferido 

(-) Depreciagao; 

(-) Exaustao. 

- Despesas pre-operacionais; 

- Gastos de lmplantagao; 

- Pesquisa e desenvolvimento; 

- Despesas de lmplantagao de Sistemas e Metodos; 

- Despesas de Organizagao; 

- Despesas de lnstalagao; 

- Despesas de Reorganizagao; 

(-) Amortizagao. 



2.10 Passivo 

2.1 0.1 Passivo Circulante 

- Fornecedores; 

- Ordenados a pagar; 

- Encargos sociais a pagar (INSS - FGTS - PIS - FINSOCIAL); 

- Contas a pagar, 

- Provisao de IR; 

- Dividendos a pagar/distribuir; 

- Provisoes a pagar (Ferias/13°); 

- Gratificagoes a pagar; 

- Participagoes a pagar. 

2.1 0.2 Exigivel a lP 

- Emprestimos; 

- Financiamento; 

- Debentures; 

- Partes Beneficiarias. 

2.10.3 Resultado de Exercicios Futuros 

- Aluguel Recebido Antecipado com Clausula de nao Reembolso. 



2,11 Patrimonio Uquido (PL) 

- Capital Social 

- Capital subscrito; 

(-)Capital a integralizar. 

- Reservas 

- de capitat~ 

- de reavalia9ao; 

-de Iueras; 

- Lucros/Prejuizos Acumulados; 

- A96es em Tesouraria. 



3 CONTROLADORIA 

Segundo MOSIMANN, ALVES & FISCH (1993, P. 92) a controladoria e 

urn "conjunto de principios, procedimentos e metodos oriundos das Ciencias da 

Administragao, Economia, Psicologia, Estatistica e principa/mente da Contabilidade, 

que se ocupa da gestao economica das empresas, com o fim de orienta-las para a 

eficacif!l'. 

Ja para FIGUEIREDO & CAGGIANO (1997) a controladoria pode ser 

conceituada como um corpo de doutrinas e conhecimentos relatives a gestao 

economica, sob dois enfoques: uma area de conhecimento humane com 

fundamentos e conceitos sabre outras ciencias ou um 6rgao administrativos com 

missao dentro das empresas. 

PELEIAS (2002) afirma que controladoria e uma unidade organizacionat, 

composta pelas areas de contabilidade, custos e on;amentos, fundamental para o 

sucesso das emprasas. 

A controladoria e uma evoluc;ao natural da contabilidade praticada 

usualmente, cujo ramo de atuac;ao sao as organizac;oes economicas, caracterizadas 

como sistemas abertos inseridos e interagindo com outros num dado ambiente. A 

controladoria pode ser vista como um 6rgao administrative respondendo por 

modelagem e implantac;ao de sistemas de informac;ao, ou como ramo de 

conhecimento, responsavel pelo estabelecimento de toda base conceituat 

A controladoria e caracterizada por: 

- Elaborar demonstrac;oes financeiras; 

- Classificar as variac;oes entre estimativas e desempenho; 
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- lmplantar sistemas orgamentarios; 

- ldentificar as causas e os responsaveis pelas variagoes; 

- Apresentar recomendagao para a adogao de medidas corretivas; 

- Organizar urn sistema de informagoes gerenciais, onde a empresas 

possa conhecer os fatos ocorridos e os resultados obtidos com as atividades~ 

- Promogao da eficacia organizacional; 

- Viabilizagao da gestao economica; 

- Promogao da integragao das areas de responsabilidade. 

Sob tantos objetivos expostos acima, a controladoria tern como Filosofia 

de atuayao, os seguintes criterios: 

a) lnteragao e apoio as areas operacionais~ 

b) Participagao ativa n processo de planejamento; 

c) Coordenagao de esforgos visando a sinergia das agoes; 

d) lndugao a melhores decisoes para a empresa como urn todo; 

e) Credibilidade, persuasao e motiva~o. 

E tambem responsabilidade da Controladoria ser a indutora dos gestores, 

no que diz respeito a melhoria das decisoes, pois sua atuagao envolve implementar 

urn conjunto de agoes cujos produtos materializam-se em instrumentos 

disponibilizados aos gestores. 

Assim, CARVALHO (1995) afirma que enquanto 6rgao integrante da 

estrutura organizacional, a controladoria assume o papel de monitorar os efeitos dos 
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atos da gestao empresarial, atuando no sentido de que os resultados, medidos 

segundo conceitos economicos, sejam otimizados. 

E. importantlssimo salientar que, para eficacia da missao, a controladoria 

deve ser profundamente dependente da cultura organizacional vigente. 

3.1 Contribuic;ao da Controladoria da area empresarial 

Segundo PELEIAS (2002) a contribuicao da controladoria, ocorre quando 

se obtem equilibrio entre as necessidades de controle das operac;oes e as de 

controle de gestao, atuando junto a todos os executives da empresa, e pelo 

fornecimento de informac;oes adequadas e oportunas. 

0 papal fundamental sera coordenar os esforc;os para conseguir urn 

resultado global sinergico a soma dos resultados de cada area. A mesma assume a 

missao de acompanhar o cumprimento do planejado, observando os desvios 

ocorridos e promover interac;6es entre as areas na busca das ac;oes corretivas mais 

adequadas, e indicar a necessidade de ajustes e revisao dos pianos. 

3.2 Func;oes da Controlador~a 

A func;ao da controladoria esta diretamente ligada a divisao empresarial, 

por ser uma area desempenha diversas fungoes. 

Em MOSIMANN & FISCH (1999, p.90) Kanitz afirma que a func;ao 

principal da Controladoria e a direc;ao e a implantac;ao dos sistemas de: 



1) lnformacao - compreendendo os sistemas contabeis e financeiros da 
empresa, Sistema de pagamento e reeeblmento, folha de pagamento 
etv; 

2) Motiva.;So - referente aos efeitos dos sistemas de controte sobre o 
comportamento das pessoas diretamente atingidas; 

3) Coordenac;ao - Visando centrauzar as informacoes com vistas a 
aceita.;So de pianos sob o ponto de vista economico e a assessoria da 
di~o da empresa, nao somente atertando para situa¢es 
desfavoraveis em alguma area, mas tambem sugerindo solucoes; 

4) Avaliac;ao - com o intuito de lnterpretar fatos e avaliar resultados por 
centro de resultado, por area de responsabilidade e desempenho 
gerencial; 

5) P1anejamento - de uma forma a determinar se os p1anos sao 
consistentes ou viavels, se sfio aceitos e coordenados e se real~ 
poderao servir de base para uma avalia.;So posterior; 

S) Acompanhamento - reJanvo a continua vertfica.;So da evolu.;So dos 
pianos tracados para fins de correcao de falhas ou revisao oo 
plan~, 

Sendo assim, pode-se dizer que a controtadoria exerce diversas fun~. 

que vai de responsabitidade pela coordena~o ao controte corporativo dos variados 

segmentos administrativos. 

Heckert & Wilson citado em MOSIMANN & FISCH (1999, 91-92)_, 

estabelecem que a Controladoria esta relacionada as seguintes fun~s: 

1) A funcao de planejamento, que inclui o estabelecimento e a 
manutenc;ao de urn plano operacionat integrado por meio de canaiS 
gerenciais autorizados, de curto e de Iongo prazo, compativel com os 
objetivos gtobals, devidamente testado e revisado, e abrangendo urn 
sistema e os procedimentos exigkiOS; 

2) A func;ao de controle, que inclui o desenvolVimento, o teste e a revisao 
por meios adequados dos padroes satisfat6rios contra os quais deve-se 
medir o desempenho real, e a assisteneia a adminlstrac;ao no incennvo 
a conformidade dos resultados reais com os padroes~ 

3) A func;ao de relatar, que inctul preparac;ao, ananse e lnterpreta~o dos 
fatos financeiros e numeros para o uso da administra.;So, envolve uma 
avaliacao desses dados em rela~o aos objetivos e metOdos da area e 
da empresa com um todo, e influenciam externas e preparacao e 
apresenta~o de re1at6rios a terceiros, como orgaos governamentais, 
acionistas, credores, clientes, publico em geral, conforme suas 
exigencias; 

4) A fungao contabil, que inclui o estabelecimento e a manutenc;ao das 
operac;oes da contabilidade geral e da contabnidade de cus'tos ~ 
fabrica, da divisao e da empresa como urn todo, juntamente com os 
sistemas e metidos reterentes ao projeto, insta1acao e custOdia de tOdos 
os livros contabeis, os registros e formas requeridos para registrar 
objetiVamente as transacoes financeiras e adequa..:tas aos princlpios 
oontabeis, com o respective controle interno; e 

5) OUtras funcoes relacionadas, de responsabifidade pomaria, que incluem 
supervisao e operacao de tais areas como: impastos, abrangendo 
questoes locais, estaduais e federais, relac;ao com o fisco e auditorta 
independente; seguros em termos de adequacao da cobertura e 
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manutencao dos registros; desenvolvimento e manutenc;ao de 
instruc;Oes padrao, procedlmentos e sistemas; progr~ de 
conservacao de registros; relac;Oes publicas com o mercado financeiro; 
e, finaimente, a coordenacao de todos os sistemas e instrumentos de 
registro dos escrit61ios da empress. 

Ja fia cooce~o de AlMEIDA; PARISI & PEREIRA (1999, p.375-377), 

cabe a controfadoria: 

1) Subsidiar o processo de gestae - essa funcao envolve ajudar a 
adequac;tlo do processo de gestae a realidade da empresa ante seu 
meio ambiente. Estara sendo materializada tanto no suporte a 
estruturat;ao do processo de ge~o como pelo efetivo as fases do 
processo de gestae, por meio de urn sistema de informacao que permita 
simu1aC()es e projec;6es sobre eventos econOmicos per processo de 
tomada de decisao. A controladoria estara suprindo os gestores com 
instrumentos gerenciais que fomec;am informac;Oes sobre desempenhos 
e resultados economicos; 

2) Apoiar a ava1iac;ao de desempenho - seja dos gestores ou das areas de 
responsabilidade, a avaliac;ao de desempenho deve ser feita 
individuatmente por todos os gestores e seus respectivos supertores 
hierarquicos; 

3) Apoiar a avauac;ao de resultado - elaborando a analise de resultado 
economico dos produtos e services; monitorando e orientando o 
processo de estabelecimento de padrOes; avaliando o resultado de sell$ 
servic;os; 

4J GeRr os sistemas de informac;Oes - definindo a base de dados que 
permita a organizacao da informacao necessaria a gestae; elaborando 
modelos de decis~o para os diversos eventos economlco$, 
considerando as caracteristicas fisico-operacionais pr6prias das areas, 
para os gestores; e padronlzando e harmonlzando o conjunto de 
informacoes economicas; e 

5) Atender os agentes do mercado - a empresa como sistema tlpos de 
interage com seu meio ambiente, trocando os mais diferentes tics de 
recursos. Asslm, cabe a controladoria analisar e mensurar o lmpacto 
das legislacoes no resultado economico da empresa e atender os 
dlversos agentes do mercado, seja como representante legal 
forma1mente estabelecido, ou apoiando o gestor responsavet. 

Em rela~o as atividades da controladoria, pode-se dize que esta se 

caracteriza pelo consumo de recursos, na produyao dos servi~ pr6prios. Tais 

servi~s destinam-se a suprir as areas da empresa e a garantir a manuten9ao da 

atividade da area, criada com a finatidade de cuidar deste processo de 

Para RAPHAEl (2004) a controladoria quando de forma departamentat, e 

dividida em setores: 



a) Contabilidade - faz o trabalho de escritur~ ~fcia1 e f:fsca}, 

ctassifica~o, digita~ao, analise de contas, elabora~o de batancetes, apura~o de 

custos, fechamento de batan~os, relat6rios gerenciais, controte de patrimonio, 

cumprimento de obriga¢85 tributarias e acess6ricas; 

b) Planejamento - etabora~o de or~amentos, acompanhamentos da 

exec~o or~mentaria, analise de custos, analise de balan~s. interpreta~ao das 

tendencias e perspectivas economicas, sugestoes de pre~os. estudos de mercado, 

balan~s projetados, tabelas estatisticas; 

c) Finan~s- planejamento financeiro, administra~ao do fluxo de caixa, 

tesouraria, contas a pagar, contas a receber, cobra~, cadastro, contratos, 

administra~o dos recursos financeiro$; 

d) CPO - desenvolvimento e implanta~o de sistemas integrados, 

especificos, personalizados, multi-usuarios, implanta~ao de redes de micro 

computadores, treinamentos e integra~o dos conjuntos de atividades X 

funcionarios, administra~o dos dados, e a preserva~ao e integridade dos recursos 

tecnot6gicos. 

e) Auditoria tnterna - desenvolvimento e imptanta~o do plano ~ 

auditoria intema; 

f) 0 & M - desenvolvimento imptanta~o e aperfei~oamento dos controtes 

intemos, pianos de formularios, sistemas de comunica~o formal, manualiza~o de 

normas e procedimentos ~, 

Em suma, a area financeira funciona, como urn banco suprindo as demais 

areas com os recursos financeiros necessarios ao andamento de suas atividades. 



Podemos dizer historicamente que os ControHers ~aram a surgit 1lt1 

sec. XX em empresas americanas. Ja na decada de 50 era fun~o do controller 

preparar as demonstravoes contabeis das empresas, 

Segundo HECKERT & WILLSON a fun~o de urn contador e: "Ao 

controller nao compete o comendo do navio, pois essa e atarefa do primeiro 

executive; representa, entretanto, o navegador que cuida dos mapas de 

naveg~-~- ". 

Para NAKAGAWA (1987, p. 2) "cabe ao controller a tarefa de projetar, 

interpretar, coordenar e manter um sistema de informa¢Jes capaz de atender 

adequadamente as necessidades informativas do processo de planejamento e 

controle da ~". 

TUNG (1985, p. 84-85) listou as fun~s basicas do controller, sendo as 

principai$: 

- implantavao e supervisao do plano contabil da empresa, assim como a 

prepara~o e interpreta~o dos relat6rios financeiros; 

- estatisticas e retat6rios; 

- prepara~o do orvamento global da empresa; 

- ftxa~o de normas-padrao a contabilidade e aos processes de sistemas 

de trabatho da empresa; 

- aprova~o do pagamento e assinatura dos cheques, notas promiss6rias 

de comum acordo com o tesoureiro; 
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- supeivrsao dos ptanos de ~"de:a-mro-~; 

- realizayao de custeio das contagens fisicas dos estoques. 

Para que o controUer possa ter exito em sua funyao, esse profissionat 

deve ter as seguintes qualidades: 

- ser capaz de antever problemas que possam surgir e sugerir solu96es; 

- conseguir traduzir relat6rios com informayaes em urn linguagem de tacit 

compreensao para os executivos; 

- Ser capaz de vislumbrar o futuro; 

- assumir a posiyao de consetheiro, nao de critico; 

- ser imparcial; 

- ter poder de persuasao; 

- compreender sua limitayao, aceitando a contribuiyao de outras areas da 

empresa. 

3.3.1 A lmportancia do Controller na Empresa 

As organiza~es empresariais sao heterogeneas quanta ao tamanho, a 

definiyao das areas de responsabilidade, a complexidade, entre outras 

caracteristicas. 

Potlemos colocar em forma de quadro alguns requisites para a otimizayao 

do resultado e Objetivos de urn Controller na empresa. 



QUADRO- REQUISITOS PARA A OTtM1ZA<;AO 00 RESUL TAOO E OBJET:IVOS 

Requisitos para otimiza~io do resultado Objetivos 

· Cum~a o plane]amento Resultado Objetivado 

· Hequer .mtegracao das areas e visao de Iongo prazo Resultado assegurado 

Decorre de otimiza~ao do resultado de cad a Resultado efetivado 

evento/transayao 

. Requer mensura~ao adequada Resultado correlo 

Rme: ~ & Schendler (1998) 

As empresas tern uma divisao funcionat do trabalho, cujo divisor de aguas 

e a vincula~o a suas caracteristicas operacionais, que sao definidas em funyao do 

produto e/ou serviyo produzido. Uma area de responsabitidade, independentemente 

de quantas atividades a comp6e, desempenha uma ou urn conjunto de funyoes. No 

caso da controtadoria, estas funv6es estao tigadas a urn conjunto de objetivos e, 

quando desempenhadas, viabilizam o processo de gestao economica. 

3.4 A Decisao eo Controller 

Segundo RAPHAEL (2004) a Controladoria mantem os controles intemos. 

Nesse item ganha destaque o papet do Controlle" de acordo com PEREZ 

JUNIOR; PESTANA & FRANCO (1997) e urn papel que difere de empresa para 

empresa, dependendo do porte e da estrutura da empresa. Os autores afirmam que 
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a fun~o do Controller pode ser vista sob dois pontos d1stiflfus: '0 primeiro, 

assemetha-se as responsabitidades de urn "gerente de contabilidade" ou de urn 

"contador geral", o qual poderc~ situar-se na estrutura organizacional da empresa, 

subordinado ao principal executivo financeiro da organizayao. 

Controller e uma palavra que serve para designar o executive titular da 

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

desenvolver as atividades envolvendo planejamento, execuyao, controles e analises 

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

controles sobre capital investido, os riscos do neg6clo, a carga tributaria incidente 

em cada segmento, os custos de produyao, o valor agregado de cada produto, a 

qualidade do produto, as tendenclas e as perspectivas do mercado, os Iueras 

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

curto e a Iongo prazo, a produtividade, a eficiencia da produyao, a ociosidade e as 

perdas da produyao, os custos, volumes, vendas, os pontos de equilibria. 

RAPHAEL (2004) afirma que o Controller faz parte da alta cupula 

administrativa e participa ativamente nos processos decis6rios de planejamento e 

controte da empresa. 

Para NAKAGAWA (1993) o Controller deve atuar como urn executivo 

criador e comunicador de informa96es na organizayao, e o responsavel pela 

Controtadoria, deve ter conhecimento de outras areas nao s6 contabil, mas tambem 

no ambito da administrayao, estatfstica, economia, informatica, dentre outras. Tern a 

tarefa de controlar ou verificar todas as contas das empresas, visando a 

continuidade do negOOiO. 



l~"fi A Quatidade e a Velocidade da lnforma~io 

Em todo o mundo as empresas ja estao a algum tempo a "ca9a" da 

informayao. T odas tern certeza de que e primordial para a sobrevivencia da 

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

(estamos no meio de uma revoluyao como ja foi citado no inicio deste trabalho) que 

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

outros deixados de lado, e por isso exigem ayaes rapidas. As empresas estao 

querendo conhecer sempre methores ctientes, mercados, resultados, desempenho, 

opinioes de seus ambientes intemos e extemos, olhar a concorrencia. 

A quantidade e a qualidade da informayao em uma organizayao podem 

determinar seu avanyo ou retrocesso. 

Mais recentemente temos observado que nao apenas a informayao e 

primordial, mas a velocidade da mesma e a ayao gerada por ela e que fazem a 

grande diferenya. Nao adianta uma organizayao possuir informayoes, contudo em 

urn prazo que a ayao cabivel ja passou ou pelo menos esta atrasada. 

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

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

informayao 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 contabitidade esta apontando ate o momenta e quais as medidas 

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

das hip6teses, como minimizar urn prejuizo. Por 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. 
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Este e um dos mithares de exemp•os das melhurias "Qtre -a -veiDciaaoo da 

informacao pode trazer em todos os setores de uma organizacao, principaimente 

para a Controiadoria, para que seja traduzida em beneficios. 

0 Controller ja deve estar trabaihando ha aigum tempo na velocidade da 

informacao na organizacao, principalmente disponibilizando as ferramentas mais 

modemas desta tecnologia para que os clientes intemos possam usufrui-la. 

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

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

sistemas internos. Devem comunicar-se varias vezes ao dia, sobre novidades e 

produtos, dificuldades enfrentadas, sugestoes, bancos de dados de clientes, 

pesquisas internas de satisfacao, enfim, informa¢es que possam trazer mais 

qualidade e velocidade nas decisoes. 

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 informacao 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 informacao 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 acoes produtivas. Neste trabalho buscamos 

realizar esse ideal. 

0 controle das emocoes e fator essencial para 0 desenvolvimento da 

inteligencia do individuo e seu sucesso na vida. Observamos hoje, o ressurgimento 

de interesse por doutrinas vagas obscuras e experimentalmente erroneas, que 
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implicam de esplrito de luta e urn desvio de energias tao necessanas a ~ 

sobrevivencia e aperfeiyoamento. Sao doutrinas limbicas, ou seja, originadas 

apenas do hemisferio cerebral direito. Contudo, a ciencia modema tern apontado 

que a abertura para urn futuro brilhante da humanidade reside certamente no total 

funcionamento do neocortex - razao complementada pela intuiyao. 

Podemos e devemos - como todos os grandes pensadores - pensar e 

agir a nivel global. Como eles, devemos nos utilizar, harmoniosamente, do 

hemisferio esquerdo do nosso celebro (que esta relacionado com o pensamento 

16gico, racional, anatltico), e do hemisferio direito (que esta relacionado com a 

intuiyao, criatividade e imaginayao). 

Toda criatura humana e urn ser que nasceu para veneer, para realizar seu 

potencial como criatura - criadora. Mas, para facilitar esse trabalho de auto -

aperfeiyoamento ela precisa de urn modelo ou paradigma. Estas biografias de 

homens e mulheres que venceram em suas respectivas areas de atuayao sao 

indispensaveis estimutos motivadores. 

Nao ha uma "loteria genetica" que define vitoriosos e fracassados no jogo 

da vida. E a capacidade ou incapacidade de lidar com as pr6prias emoyoes que 

define se a pessoa esta destinada ao sucesso ou ao fracasso. 0 controller devera 

aprender como atuar diretamente sabre a sua intetigencia emocionat "gerando" 

situayc5es positivas que the levem a plena realizayao dos seus objetivos. 

Pesquisadores, professores, estudante, e todos aque1es que buscam a 

Jeitura por prazer, encontrarao neste trabalho, valiosas informayoes sobre a 

controladoria. 

0 controller ganha a cada dia mais importancia e destaque na gestao das 

empresas, devido a seus principios, procedimentos e metodos, oriundos das 
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ciencias da administrac;ao, economia, psicologia, estat1stica, juridQ e 

principatmente da contabitidade que se ocupa da gestao economica da empresa, 

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

Desde as primeiras formata~s da controladoria, as suas atribui~s 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 cobran~a. processamento de dados, 

auditoria, custos, planejamento, or~amento e juridico, atem de posicionar o 

Controller como urn consultor interno de toda a companhia, acessivet 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 

novas estudos e amplia os seus conhecimentos para a efetividade de sua carreira 

brilhante em uma das profissoes mais completa e abrangente da atualidade, de 

imensuravel valor na gestao empresarial. 

A primeira vista, as mudan~as no dominio da Controladoria ocorreram na 

transforma~ao de uma func;ao de registro meramente contabil basico para uma 

fun~ao mais de natureza financeira complexa, baseada nos principios da 

contabilidade e voltada para a administrac;ao de empresas. 

Porem, as mudan~as na func;ao do Controller nesta ultima decada tem 

sido ainda maiores, pois passou a atuar como executive criador e comunicador de 

informa~oes na organiza~ao. Dessa forma cabe-lhe auxiliar os executives das outras 

areas da empresa em sua meta de lucratividade. 
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Antigamente maior importancia foi dada ao registro {ie dados ,_ urn 

registro hist6rico - e a elabora~o de relat6rios com comparayoes entre valores 

oryados e efetivamente realizados. 

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

neg6cios a medias e tangos prazos, pesquisar e solucianar estrategias e 

alternativas, criar e recamendar saluyaes inavadaras par meia de metadas 

gerenciais mais avanyadO$. 

A evaluyaa da fun~o de Controller nao foi por acaso, mas foryada por 

necessidades: a maiar demanda par soluyoes em questoes financeiras camplexas 

por parte dos primeiros executives das empresas; a concorremcia cada dia mais 

acirrada devido a glabalizayaO das neg6cios; 0 desenvolvimento das tecnicas 

sofisticadas de gerenciamento com utiliza~a de meios computacionais e softwares 

mais ageis e menos dispendiasas, a popularizayao da grande rede (internet). 

A economia globalizada e uma realidade. Grayas ao desenvolvimenta das 

recursos tecnal6gicas, o relacianamento camercial das nayaes desenvalvidas e em 

desenvolvimento foi amplamente facilitado e agitizado. 

Os avanyas da tecnologia em infarmayao, camunicayaa e transpartes 

facilitaram a internacionaliza~o da economia, da educayaa e da cultura, 

principa1mente a expansao das atividades ecanomicas. 

A economia esta em desenvolvimento, e o crescimenta gradual 

demanstra que estamas atingindo a estabilidade desejada, uma canquista que 

precisa ser valorizada. 

Para a cansalidayao da estabilidade e do crescimenta sustentado, sao 

necessarias reformas basicas das organizayaes, com contornos mais definidas, 
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principalmente se ocorrerem surpresas na economia globatizada. E. necessafio so 

Controller desenvoJver diversas habilidades. 

3.6 Perfil Profissiona1 do Controller 

3.6.1 Lideran~a 

- 0 Controller deve estudar os fundamentos que norteiam a criatividade 

e estimular a explorac;ao 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 interrnedio de tecnica do mapa mental. 

Para bern desenvolver a sua criatividade a lideran~ e a capacidade de diagn6stico 

para solucionar os problemas da administrac;ao, atraves de exposic;ao e analise de 

conceitos basicos de organizayao, 

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

alguma dificuldade em coordenar pessoas e tarefas, cotocar em uma sequemcia 

16gica, dar prioridade ao que e rna is relevante. E se forem 50 ou 100 pessoas entao? 

Nesses casos 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 direyao e apoio ao trabalho do grupo, para que todos os objetivos 

planejados sejam alcanc;ados com a maxima produtividade. 

3.6.2 Tecnologia da lnformagao 

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

recursos de informatica disponiveis no mercado para a efetivayao dos processes 
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organizacionais, visando a modernidade profissional e organizacional necessaria 

para dar suporte a tecnologia da informa~ao deve ser urn profissional de forma~o 

criativa, critico e reflexivo, capaz de agregar valor as suas fun~oes. Deve avaliar os 

sistemas de informa~o, definir os sistemas de custos, metodos de custeio baseados 

em considera~oes estrategicas e na visao processual (softwares); 

.. Oeve estar capacitado a desenvolver ou orientar o desenvolvimento de 

sistemas de informa~o baseado na integra~o das areas de Controladoria e de 

Softwares, para controle or~mentario com simula~oes e jogos da empresa. 

- Devera ter a informatica como ferramenta de administra~ao moderna, 

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

em rede e disponibiliza~ao de via Internet 

- Se nao souber operacionalizar os programas de qualidade e padroes 

de produ~o, ao menos devera conhece-1os, 

- Na area da informatica devera buscar sempre a modernidade e sua 

intera~o com as areas usuarias e unidades de neg6cios. Como usuario devera 

interagir na busca de sistemas de informa~oes adequados e que permitam uma 

perfeita integra~ao dos sistemas ja existentes. Sera o analista de neg6cios e o 

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

- Devera estar sempre fazendo prospec~ao das tecnologias de ponta 

disponiveis no mercado voltadas para a administra~ao das informa~oes. 

3.6.3 Ptanejamento Estrategico 

- Devera compreender a dinamica de gerir estrategicamente empresas 

e sistemas dentro de urn contexto altamente competitivo. E ser capaz de 
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desenvolver cenarios a partir da analise de informa9oes de natureza economica, tle 

forma a elaborar o planejamento estrategico da sua organiza9ao. 

~ T er o planejamento finance ira como ferramenta de alavancagem do 

desenvotvimento empresariat. E procurar desenvotver um modeto conceituat de 

planejamento integrado. 

- Devera ter a compreensao do ambiente competitive da organiza9ao e 

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

vantagens diferenciadas. Ao nivel de administra9ao de cupula, devera procurar 

integrar os conhecimentos tecnicos adquiridos pelos participantes, nas varias areas 

funcionais da empresa. 

~ Deve estar sempre a desenvolver cenarios alternatives e analise dos 

recursos empresariais, adequando posteriormente estruturas e processes 

administrativos as estrategias adotadas. 

3.6.4 Or~amento 

- Devera estudar sempre as diversas variaveis que envolvem os 

aspectos financeiros e economicos da organiza9ao por meio das tecnicas de 

elabora9ao do or9amento empresarial. E elabora9ao do or9amento operacional 

departamental integrado, produ9ao, vendas e administra~o. 

~ Devera desenvolver urn programa or9amentario global. Com a 

integra9ao dos m6dulos or9amentarios. Com a defini9ao de unidades geremcias de 

medi9ao e cant~ 

- Devera desenvolver o or9amento variavet. De investimento e de caixa 
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~ Devera desenvolver acompanhamentos do orc;amerrto e o 

Planejamento estrategico. 

3.6.5 Auditoria externa e interna 

- 0 controller deve tamar providencias para que as informayees 

preparadas pela entidade sigam os procedimentos especificos que propiciem A 

Auditoria extema verificar foram apuradas em conformidade com controles intemos 

adequados e estao suportadas por documentac;ao adequada. Esses Procedimentos, 

portanto, devem levar em considerac;ao, dentre outros fatores, a avalia<;ao dos 

controles internos da entidade, em especial, aquetes diretamente retacionados a 

obtenc;ao de informac;oes que serao objeto de exame. 

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

embasamento te6rico, operacional, com a func;ao de fiscalizac;ao e assessoramento 

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

internos para propiciar melhores condic;oes de eficacia a auditoria que esta sujeita a 

entidade. Dentro dos novos desafios das inovac;oes tecnol6gicas voltadas para 

verificac;ao da conformidade entre as ayees e o que foi determinado pela alta dire<;ao 

da entldade. 

- As atividades da auditoria intema terao jurisdic;ao sobre todos os 

setores da empresa. 



3.6J6 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 demonstrayaes 

financeiras. Acordos de Acionistas e Cottstas. 

- Oevera integrar ao processo de gestao, fun~es de controles internos, 

planejamento, controle estrategico, sistema de informac;oes transparentes e 

avaliac;ao de desempenho contabil financeira aplicada para o melhor aproveitamento 

dos recursos e da sinergia interna da organizayao. 

- Devera ter conhecimento sobre empresas estrangeiras no Brasil. 

Cisao, incorporac;ao e fusao de empresas. Aspectos tributarios nas reorganizac;oes 

societarias. Venda e Compra de A~es e Quotas de empresas, Titulos de Creditos; 

marcas e patentes; locac;oes; falemcias e concordat-as. 

- Devera desenvolver urn plano de contas personalizado para as 

atividades da empresa 

3.6. 7 Metodos quantitativos 

- Devera desenvolver habilidades relacionadas com o uso da estatistlca 

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 fun~es executadas por homens que tem a seu cargo a satisfac;ao da 

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



3.6.8 A contabilidade e a gestao por resultados 

- Devera desenvolver a compreensao da contabilidade como sistema de 

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

decisoes de financiamento, estrutura de capital e avaliagao da empresa. Atraves 

das analises dos demonstratives contabeis, balango patrimonial, demonstragao de 

resultados, equivalencia patrimonial, origem e aplicagoes de recursos, mutagoes do 

patrimonio lfquido, notas explicativas. Princlpios e conven¢es. E apuragoes 

mensais de resultados. 

- Devera otimizar contabilidade atraves da sua integragao com sistemas 

auxiliares. E os conceitos de balango consolidado e tradugao para moeda 

estrangeira FASB 52. 

3.6.91nser~ao em medias e pequenas empresas 

- Devera desenvolver modelos de analise setorial para possibilitar a sua 

aplicabilidade em empresas pequenas e de media porte. 

3.6.1 0 Analise gerencial de custos, pre~os e resultados. 

- Devera possuir uma visao global da analise financeira da empresa, 

tomando como exemplos casas do universe empresarial nacional, e considerando os 

t6picos que serao necessaries para a compressao dessa realidade empresarial, e 

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

confiavel constitui elemento indispensavel ao planejamento, centrale e analise do 
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desempenho global de suas atividades. As analises dos componentes de custos, 

produtos e servic;os. Apurayao da contribuiyao marginal economica e financeira. 0 

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

operayao. 0 tratamento dos custos fixos no produto ou servic;o. A determinac;ao do 

resu1tado efetivo. 

- Devera conhecer o conceito ABC de analise de custos. Os 

direcionadores de custos. A integrayao de custos com os aspectos orc;amentarios. 

Custo, volume e resultado. 

- Devera ser urn gerenciador de custos, prec;os e resultados em u~ 

economia estavel e mercado competitive. 

3.6.1 0.1 Marketing 

- Devera conhecer os sistemas de custeio da produyao e vendas 

apurados pelo metoda de custeio por Absorc;ao, pela sistematica ABC e aferidos 

pelo custeio padrao. Para desenvolver sistemas de montagens de prec;os e margens 

pormafk~. 

3.6.10.2 0 & M 

- Devera desenvolver programas de avaliac;ao interna da performance 

operacional e as avaliac;oes 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. 



3.&.10 .. 3 tmpostos diretos 

Devera estar atualizado com o regime de apuracao e calculo do 

impasto de renda pessoa juridica a contribuicao social sabre o Iuera, rendimentos e 

ganhos de capital. Pis e Cofins sabre o faturamento, Tributacao dos Iueras auferidos 

no exterior e no Brasil par nao residentes, Remuneracao sabre o capital proprio e 

estrutura de capital da empresa. 

- Desenvolver o planejamento tributario 

3.6.1 0.4 Impastos indiretos 

- Devera planejar a administragao fiscal das operacoes industriais, 

mercantis e de prestacao de servicos com vistas a economia de impastos 

indiretos (ICMS, IPI, ISS) e impastos em geral. 

Racionalizacao de procedimentos de planejamento tributario; legislayao, 

problemas legais pertinentes. 

3.6.1 0.5 Gestio de recursos humanos 

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

do ponto de vista te6rico quanta pratico, estudando a empresa como urn todo, com 

suas decisoes basicas, suas diretrizes e planejamento. 0 principal enfoque atraves 

do qual serao vistas esses t6picos e o do comportamento organizacionat. 

- Desenvolver uma politica de cargos e salarios. 

- Desenvolver urn born plano de beneficios. 
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~ Buscar a eficacia dos programas de recrutamento, seleyao e admissao, 

- Acompanhar os programas de treinamento e pianos de carreira 

3.6.10.6 Gestio do caixa 

E atraves da gestao do caixa que conseguira dimensionar as 

necessidades de capital de giro da empresa, fundamental para o planejamento, para 

gerir os processos 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 aplicayaes de fundos. 

3. 7 Atividades Basicas a serem Desenvolvidas pelo Controller 

Segundo RAPHAEL, ele e o executivo de administrayao, normas, 

controles, metas, objetivos, orc;amentos, planejamento, contabilidade, financ;as e 

informatica. Sua principal funyao e colher, interpretar e gerar informac;oes que 

possam ser usadas na formulac;ao e execuc;ao da politica empresarial com eficiencia 

e eftcacia. 

Deve ter a capacidade de antever problemas nos diferentes 

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

devidasso~ 

Fornecer a Gerencia - Executiva as informac;aes na linguagem dos 

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

tabelas estatisticas de vendas e de mercados a balanyos e rentabilidade projetados 

para futuro. 
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T em que estar com os olhos sempre voltados para o presente e o ttJtuto, 

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 diston~oes 

para o presente e o futuro. Tirando todas as liyoes possiveis destes fatos. 

Como homem de informayoes devera estar capacitado a emitir relat6rios 

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

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

das aplicay6es financeiras de curto prazo, mais sim do objeto negocial da 

explorayao empresarial e da perfeita administrayao do custo - volume - lucro. 

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

logo na primeira semana do mes subsequente, como fonte de planejamento. As 

variayoes de preyos, 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 lembranyas e 

sensihi1idade dos n~. 

Deve ser urn executive estudioso e apaixonado pelo processo cientifico. 

Deve insistentemente desenvolver estudos e interpretay6es de todas as areas 

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

perdas de tempo, materias primas, insumos, produtos e cap1tat 

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 organizayao, devera 

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

urn sugestionador das necessidades de melhorias nos outros departamentos 
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(evitando crlticas desaglutinadoras), e estar sempre pronto a colaborar, dando seus 

prestimos para a melhoria e para o bern estar de toda a corporac;ao. 

Devera ser etico e imparcial. Faz parte de sua func;ao avaliar a 

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

honesto. lmparcial, e ter urn elevado censo crltico, moral e et1co. 

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

executives da organizac;ao e sempre que posslvel apresentar metodos de tacit 

cornpreensao para execuc;ao e melhorias dos processes. 0 born e perfeito 

relacionamento com seus pares farao o diferencial, que refletin3o nao s6 no dia a dia 

da organizac;ao como no proprio balanc;o de resultados. 

Os gerentes de controladoria (Controller) desempenham as diversas 

func;Oes, de diferentes modos, muitas tarefas nao chegam nem a ser gerenciais -

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

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

tecnico qualificado, as gerenciais propriamente ditas, desde os primeiros estudos se 

definiu como sendo quatro: planejamento, organizayao, direyao e controle. 

- 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 acomodayao, passividade, imobilidade o que 

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

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

fundamentais para 0 born funcionamento de determinada area ou da empresa? 
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Quem e a pessoa rna is 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 organiza9ao, urn aparato formal que leve urn grupo a realizar uma tarefa com a 

maxima eficiencia por meio da divisao de fun96es. 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 esfor9os no trabalho. E elas s6 farao isso se acreditarem na tarefa, na 

gerencia, se tiverem motiva~o 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 todO$. 

- Controlar: Manter o controle para que nada se desvie da rota tra98da 

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

boa? 0 uso dos recursos a disposi~o da equipe de trabalho e adequado? Os 

objetivos estao sendo atingidos no padrao planejado e esperado? Para que nada 

saia fora do desejavel, e necessaria controlar. 0 controle se exerce sabre os 

processos e nao sabre as pessoa$. 

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

culpados. Controles bern feitos, baseados em informa96es de boa qualidade, sao a 

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

individuo, do grupo e da emp~. 
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0 Controller pode provar que a gestao da empresa, se bern direcionada 

com conhecimento, pode levar a reducao dos encargos, sem a necessidade de 

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

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

colaboradores e aperfeicoar as relacoes de trabalho, em vez de criar conflitos 

traba1histas. 

Assim e que a palavra-chave aqui e conhecimento exaustivo da leglsta98o 

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

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

esta na moda). 

A gestao do conhecimento surgiu devido a importancia que o 

conhecimento assumiu nas organizacoes modernas, tornando-se urn fator de 

producao, em adicao aos tradicionais (terra, capital, trabalho ). Ao Iongo do secuto 

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

pessoas dedicam-se ao processamento de informacoes. Sao os trabalhadores do 

conhecimento. 

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

baila questao sabre a natureza do conhecimento, uma questao com implicacoes 

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

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

tempos. 



3.8 A Delega~io de Autoridade e o Controller 

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

tomar decisoes, de dar ordens e requerer obedi€mcia, ou simplesmente o direito de 

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

informal (Jucius e Schelender)". 

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

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

chegar ao limite mfn1mo. 

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 relac;oes informais entre as pessoas da empresa, que o 

fazem voluntariamente e por defen3ncia a sua posigao ou status. Na realidade, a 

autoridade informal serve para modificar a autoridade formal na determinac;ao do 

quanta ela tera de aceitagao 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 controie~ 

- lnefici€mcia de comunicagao; 

- Queda do nivel da qualidade; 
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- Demora na tomada de decisoes; 

- Desmotivac;ao dos funcionarios. 

Entretanto quando o numero de subordinados e menor que a amplitude 

administrativa podera ocorrer: 

- Falta de delegac;ao; 

- Maiores custos; 

- Desmotivayao; 

- Pequeno desenvolvimento de Recursos Humanos. 

0 profissional gerente de controladoria (Controller) deve estar sempre 

preparado para a delegac;ao de autoridade: 

A delegac;ao e a transferencia de determinado grau de autoridade do 

chefe ou encarregado para urn seu subordinado, criando correspondente 

responsabilidade pela execuc;ao das tarefas delegadas. 

Podemos entender como delegac;ao: 

- A transferencia temporaria do poder e responsabilidade especifica para 

urn subordinado; 

- Quando a tarefa e transferida do chefe para a area de atuayaO do 

subordinado; 

- Quando passa a existir a obrigac;ao (responsabilidade) do subordinado 

para com o chefe em virtude da realizac;ao de tarefa que lhe delegada. 

0 profissional responsavel pelo controle deve estar sempre antenado com 

as vantagens e desvantagens da centralizac;ao e da descentralizayao. 

Pois a centralizac;ao por conter uma maior concentrac;ao de poder 

decis6rio na alta direc;ao da empresa, pode apresentar algumas vantagens, em 

empresas de pequeno porte, tais como: 
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- Menor numero de niveis hierarquicos; 

- Melhor utilizac;ao dos recursos humanos; 

- Melhor desempenho na administrac;ao dos recursos materiais; 

- Melhor utilizac;ao dos recursos tecnol6gicos disponiveis; 

- Melhor utilizac;ao dos recursos de logistica e distribuic;ao; 

Melhor interac;ao no processo de avaliayao do planejamento, controle e 

avaliayao~ 

- Melhor controle e acompanhamento do orc;amento, 

- Uniformidade nos processes tecnicos e administrativos; 

- Oecisoes estrategicas mais rapidas; 

- Maior controle e seguranc;a nos processes de informac;ao. 

A descentralizac;ao e a menor concentrac;ao do poder decis6rio na alta 

administrac;ao da empresa, sendo portando distribuido pelos mais diversos niveis 

hierarquicos da organizac;ao, principalmente nas de media e grande porte, onde o 

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

responsabilidade de todos que se encontram engajado no processo. 

3.8.1 Vantagens da descentraliza~io 

A descentralizac;ao pode apresentar algumas tais como: 

- A gerac;ao de maior especializac;ao nas unidades organizacionais; 

- Menor exigencia de tempo nas informac;oes e nas tomadas de 

decisOe's~ 

- Maior desenvolvimento dos recursos humanos; 

- Maior poder de motivac;ao para todos as setores envolvidos; 



56 

- Possibilita o maior numero de participantes no poder de decisao oa 

organiza~o; 

- As tomadas de decisoes conta com a participa9ao da maioria, inclusive 

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

- lncentiva a criatividade e permite maiores inova96es~ 

Proporciona maior tempo para a alta administrayao se preocupar com 

outras tarefas mais importantes da organizavao. 

QUADRO- COMPARATIVO ENTRE DESCENTRALIZAQAO E A DELEGAQAO DE PODERES 

DESCENTRALIZACAO DELEGAcAO 

l.LIGADA AO CARGO 1. LIGADA A PESSOA 

, 
2. ATINGE VARIOS 2. ATINGE APENAS UM 

I I 

NIVEIS HIERARQUICOS , , 
NIVEL HIERARQUICO 

3. CARATER FORMAL 3. E DE CARATER INFORMAL 

4. E IMPESSOAL 
, 

4. E MAIS PESSOAL 

5. E MAIS ESTAVEL NO 5. E MENOS ESTAVEL NO 
TEMPO TEMPO 

Fonte: Jucius e Schelender {1998) 



3.8.2 Os Sistemas Gerenciais e o Controller 

0 Controller deve preocupar-se tambem com urn sistema de informagoes 

gerencias que possa auxiliar e/ou fundamentar decisoes empresariais de canlter 

economico-financeiro, em todas as areas da empresa onde decisoes devem ser 

tomadas. 

Esse objetivo deve ser atingido atraves de duas atribuigoes basicas: 

a) Controle da execugao orgamentaria de: 

- Custos setoriais e de produgao~ 

- Resultados setoriais, por linha de produto e consolidados; 

- 1nvesllmentos. 

b} Oemonstragao da composigao patrimonial correta, considerados os 

aspectos legais/fiscais_ 

As lnformagoes geradas pelo sistema devem ser: 

a) Contidas num sistema de relat6rios peri6dicos definidos; 

b) Ser estratificadas para cada nivel de cargo com poderes de decisao; 

c) Ter a profundidade de detalhe que cada urn desses niveis requer; 

d) Ser oportunas, antecipando-se ao momenta em que as decisoes 

devem ser tornadas~ 

e) Ser economicas, isto e, nao terem urn custo de apuragao superior as 

eventuais perdas que sua falta possa acarretar. 

Sistema de lnformagoes Gerenciais (SIG): 

- E o processo de transformagao de dados em informagoes que sao 

utitizadas na estrutura decis6ria da empresa, bern como proporcionam sustentagao 

administrativa para otimizar os resultados esperados. 0 Controller utiliza-se do 
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Sistema de lnformagoes Gerenciais para assessorar os diversos gestores da 

organizagao no processo de tomada de decisoes atraves das informagoes contidas 

no sistema operacionat 

- Para melhor entendermos o significado do sistema de informagoes 

gerenciais, devemos analisar os seguintes conceitos: 

- Dados: e qualquer elemento identificado em sua forma bruta que par si 

s6 nao conduz a uma compreensao de determinado fato ou situagao. 

- lnforma~io: e o dado trabalhado que permite ao executive tamar 

decisO$. 

- Gerencial: e o processo administrative (planejamento, organizagao, 

diregao e controle) voltado para o resultado. 



FIGURA- SISTEMAS DE INFORMACOES 

Decisoes do Ambiente 
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eventos 
2-Conteudo dos modelos de decisao 
3-Modelos de mensura9ao 
4-Modelo de comunica9ao: 

- como. - o que. - a quem informar 

FONTE: Casals, Pedro Henrique- Sistemas de lnforma~o e Apoio a Decisao. 

Dados de 
Sa ida 
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Dependendo da natureza da empresa o sistema pode ser decomposto em 

varios subsistemas, em maior ou menor profundidade, como instrumento de 

administrac;ao das operac;oes cotidianas_ 

3.8.2.1 Os Subsistemas Basicos, que atende a Maioria das Empresas 

Para inicio citarei brevemente o hist6rico da empresa a qual forneceu o 

seu modelo de Subsistemas Basicos. A empresa I. Riedi foi fundada em 29 de 
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Dezembro de 1955, com a denominac;ao de lrmaos Riedi Ltda, tendo como ramo a 

atividade armazem de secas e molhados, atacado e varejo, armarinhos, tecidos, 

calc;ados, compra e venda de cereais, posto de gasolina, sendo os s6cios 

fundadores: Ludovico Riedi, Jose Riedi, e Ernesto Riedi. 

Em 1958, a sociedade teve o ingresso de novo s6cio: Albino Riedi. 

Em 1963, a sociedade sofre sua primeira divisao com a saida dos s6cios 

Ernesto e Albino Riedi, permanecendo na sociedade Ludovico e Jose Riedi. Em 

1967, a sociedade sofre a segunda divisao, ficando somente com a propriedade de 

terras, bern como terrenos e benfeitorias. Com a saida do irmao da sociedade, 

Ludovico Riedi, inicia com os filhos Iva llario Riedi, e mais tarde, Ademir Antonio 

Riedi, uma nova sociedade com a razao social de I. RIEDl & Cia. Ltda. 

Em 1975, a empresa muda de enderec;o, passando para prolongamento 

da Avenida lndependencia, s/n, municipio de Palotina/Parana. 0 ramo de atividade 

passa a ser: comercio atacadista de cereais, comercio de sementes, insumos 

modernos, materiais de construc;ao e prestac;ao de servic;os para terceiros com 

secagem e armazenamento de cereais. A responsabilidade dos s6cios e limitada a 

importancia do capital social. 

Em 1976, com uma estrutura forte e administrac;ao voltada para i futuro, 

inicia-se o plano de expansao, criando sua primeira filial no municipio de Terra 

Roxa/Parana. 

Em 16 de Dezembro de 1977, o ramo de atividade e alterado para 

comercio e exportac;ao de cereais, produc;ao e comercio de sementes e comercio de 

insumos agricolas. 

Em 1978, e feita a inclusao de mais urn s6cio: Transportes Rodoviario 

Vale do Piquiri Ltda. Nesse mesmo ana, o enderec;o passa a ser: Av. lndependencia, 
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1729, municipio de Palotina/Parana. No ana seguinte, retira-se da sociedade a 

pessoa juridica Transportes Rodoviarios Vale do Piquiri Ltda. 

Hoje se encontram assim distribuidas pela regiao: em Palotina (desde 

1955); Terra Roxa (1976); Nova Santa Rosa( 1981); Toledo (1982); Vila Perala 

lndependente (1987); Sao Luiz (1990); Guaira (1993); Assis Chateaubriand (1994); 

lracema do Oeste (1994); Encantado do Oeste (1995); Bragantina (1995); Maripa 

(1996); Cascavel (1996); Santa Rita do Oeste (1997); U.B.S.- Assis Chateaubriand 

(1997); Espigao Azul - Cascavel (1997); Sao Pedro (1999); Guarania~ (2002); 

Mundo Novo (2005). 

HGURA- MODELO DE SUBSISTEMAS BASICOS 
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Em geral, as informa~oes said as de cada subsistema tendem a figur:ar 2m 

relat6rios especificos de cada subsistema. T odavia, informa~Oes saidas de mais de 

urn subsistema devem ser incorporados em urn s6 relat6rio para maior concisao. 

Podem ser processados manualmente, mecanicamente ou informatizado. 

Para integrar urn Sistema Gerencial, cada subsistema deve ter 

caracteristicas minimas, sem os quais o objetivo do sistema, nao sera atingido. 

FIGURA - DOS SUBSlSTEMAS BASlCOS, QUE ATENDE A MAlORlA DAS 

EMPRESAS: 
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T odas as informaQoes produto de um sistema gerencial, produzidas peiDs 

mais diversos subsistemas, devem ser dirigidas no sentido de auxiliar nas tomadas 

de decisoes. Diferentes empresas terao necessidades dos mais variados tipos de 

informacao, para efeito de decisoes muitas vezes estrategicas. Uma informa~o 

chave para uma organizaQao pode nao ter qualquer valor em outra de ramo de 

atividade, porte, organiza~o administrativa e constitui~o diferentes. 

No entanto, existem certos tipos de informaQOeS, como, por exemplo; 

aqueles necessarios a tomada de decisaes sobre investimento, planejamento 

estrategico, custos ou liquidez financeira, que sao comum a quase a totalidade das 

empresas, ou para a grande maioria delas. 



4 GESTAO EMPRESARIAL 

Este e urn momenta complexo no ambiente de neg6cios e na sociedade. 

Fenomenos economicos e sociais de alcance mundial estao reestruturando o 

ambiente de· neg6Cio$, 

A globalizac;ao da economia. alavancada pela tecnologia da informacao e 

da comunicac;ao. e uma realidade inescapavel 

No ambiente de neg6cios, praticamente em qualquer Iugar do mundo, as 

pessoas estao sentindo o reflexo dessas transformayaes. Seja pelas mudanc;as 

introduzidas internamente pela re-engenharia, como a descentralizac;ao, o 

empowerment au a terceirizac;ao, seja pelas transformayaes no cenario externo. 

como o declinio de antigas empresas multinacionais e o surgimento de novas 

competidores, o administrador de empresas enfrenta desafios totalmente novas. 

T oda vez que acontece uma mudan~ radical de cenario, torna-se crucial 

repensar as praticas, as processes, a forma de resolver as problemas, pelos quais 

as pessoas agem, tanto na esfera privada como na publica. Na medida em que a 

percepyao do mundo se acelera, em que as pessoas sao cada vez mais 

bombardeadas com informayaes par diversas midias, que cada individuo encama a 

profecia da aldeia global de Marshall Mcluhan, conectado ao resto do mundo por 

telefone, televisao, fax, pager, e correio eletronico, tambem cresce a perplexidade 

em relayao ao ritmo das mudan~ 

E o ambiente de trabalho, tanto nas empresas privadas quanta na esfera 

publica, e ainda nas organizac;oes nao-governamentais, tern se transformado 

drasticamente. A noyao de trabalho, como modo de produyao de riquezas para a 

Humanidade, e hoje politica e economicamente crucial. Par urn lado, neste final de 
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seculo, a face do mundo esta sendo desenhada muito mais pel a ac;ao .das -empresas 

do que pelos governos. Por outro lado, na medida em que atingimos hoje o patamar 

do 1 bilhao de desempregados em todo o mundo, a questao da divisao do espaco 

de trabalho e motivo ate de crises de estabilidade politica. 

0 administrador de empresas, seja ele um executivo estrategico, urn 

gerente funcional tatico, um gerente de projetos, ou um coordenador de equipes esta 

mais do que nunca no olho desse furacao, no centro da turbulencia, independente 

de sua nacionalidade, ramo de atividade, nivel hierarquico, ou area de 

especialidade. Por isso, para todos neste momenta e fundamental repensar a 

gestao. 

4.1 0 que e a gestio hoje? 

De acordo com MARCOS PETERS, hoje gerir envolve uma gama mais 

abrangente e diversificada de atividades do que no passado. ConseqOentemente o 

gestor hoje precisa estar apto a perceber, refletir, decidir e agir em cond¢es 

totalmente diferentes do que ante& 

0 dia-a-dia de urn gestor envolve atualmente diferentes entradas em urna 

realidade cornplexa: 

- lnterdisciplinaridade - os processos de neg6cio envolvem equipes de 

diferentes areas, perfis profissionais e linguagens ; 

- Complexidade - as situac;Oes carregarn cada vez urn numero rnaior de 

- Exiguidade - o processo decis6rio esta cada vez mais esprernido em 

janelas curtas de tempo, e os prazos de agaolreagao sao cada vez mais exiguos; 



- Multiculturalidade - o gestor esta exposto a situac;oes de trabalno com 

elementos externos ao seu ambiente nativo, e par conseguinte com outras culturas: 

clientes, fornecedores, parceiros, terceiros, equipes de outras unidades 

organizacionais, inclusive do estrangeiro; 

- lnovagao - tanto as formas de gestao, quanta a tecnologia da informagao 

e da comunicayao, estao a oferecer constantemente novas oportunidades e 

a mea~; 

- Competitividade - o ambiente de mercado e cada vez mais competitive, 

nao s6 em relac;ao aos competidores tradicionais, mas principalmente pelos novas 

entrantes e produtos substitutes. 

4.2 Par que a enfase na gestio neste momenta? 

Nesse ambiente, a diferenya entre sucesso e fracasso, entre Iuera e 

falencia, entre o born e o mal desempenho esta no melhor usa dos recursos 

disponiveis para atingir os objetivos focados. Gerir a aplicayao dos recursos e 

crucial, sejam recursos materiais, financeiros, de informac;ao,humanos , de 

comunicayao ou tecnol6gicos. 

A enfase na gestao vern da necessidade de aperfeic;oar continuamente OS 

processes de neg6cio , pelo aprendizado e inovayao permanentes. Novas metodos 

de gestao, novas ferramentas de apoio, novas sistemas de inforrnayao , tudo isso 

representa o esforc;o par aperfeiyoar a gestao. 



4.-3 Quem e 0 gestor hoje? 

Aquele que exerce func;ao gerencial hoje, em geral, nao foi preparado 

para a posic;ao. 

lsso vale mesmo aqueles que tiveram formac;ao academica em 

Administrac;ao, au que passaram par programas de desenvolvimento gerencial, ou 

ainda que ocupam esse tipo de cargo ha mais tempo, contando assim com mais 

experiencia. 

As universidades formam pessoas com conceitos basicos , dando 

ferramental te6rico para que continuem o seu desenvolvimento posteriormente. 

Ninguem sai pronto para o ambiente real atual de neg6cios. 

Por outro lado, a pura experiencia, se nao for acompanhada por modelos 

de racioclnio que permitam uma reflexao consciente, nao vai alem da repetic;ao 

sistematica de formulas que urn dia, eventualmente, foram bern sucedidas. Mas 

nada garante que a experiencia anterior se aplique ao que vern pela frente. 

Nao ha sofisticac;8o que mude o fato de que todos os nossos 

conhecimentos sao sabre o passado, mas todas as nossas decisoes sao sabre o 

futuro. Assim sendo, para estar apto aos desafios do ambiente de neg6cios atual e 

preciso aperfeic;oamento constante, para manter uma organizac;ao de aprendizado 

permanente, como defende Peter Senge. 

4.4 Como melhorar a gestio? 

No ambiente de neg6cios atual, como ja ensinava Tom Peters, alguns 

fatores sao fundamentais: inovac;ao, quatidade, agilidade e atenc;ao ao cliente, estao; 



com certeza entre os principais. Na Administrac;ao estamos na era da enfa.se no 

talento dos individuos e na sinergia do trabalho em equipe. E. precido dar elementos 

as pessoas em posiyao de responsabilidade pela gestao dos processos, para que 

elas possam atingir seus objetivos organizacionais. Esses elementos abrangem, 

fundamenialmente~ 

- Estrategia e transform8f8o organizacional - trabalhando a capacidade 

de visao prospectiva e sistemica, atraves de urn pensamento total da organizac;ao; 

- Arquitetura organizacional e orientafBO a processos - revendo sempre 

as estruturas mais adequadas como meio para a excelencia nos processos de 

neg6cio; 

- Aprendizado organizacional - desenvolvendo as habllidades necessaria'S 

para o aprendizado coletivo permanente; 

- Processo de decisao - repensando os fatores envolvidos na tomada de 

decisao e os estilos gerenciais; 

- Qualidade e Marketing - atentando para as expectativas e a percepc;ao 

dos clientes, internos e externos, quanta aos produtos e servic;os oferecidos; 

- Gestao de Projetos - otimizando a utilizac;ao dos recursos e do tempo; 

- Controle Offamentario - entendendo e acompanhando o valor financeiro 

agregado em cada operac;ao para os resultados da organizac;ao; 

-· Cultura organizacional - tomando consciencia e repensando os valores 

e praticas adquiridas e/ou inerentes as pessoas que trabalham na organizac;ao, e 

- stress e qualidade de vida - revendo o papel do individuo e seu espac;o 

de realizac;ao atraves do trabalho, buscando a harmonia de objetivos entre a pessoa, 

a equipe e a organizac;ao. 



4.5 A oportunidade de repensar a gestio 

E. dificil, no ritmo atual do ambiente de neg6cios, abrir urn espa9o para 

repensar a gestao. Mas embora possa nao parecer urgente, isso e de fundamental 

importancia~ 

0 mundo dos neg6cios e, por excelencia, o mundo da Ayao, como o 

ambiente academico eo mundo da Reflexao. Mas as distancias entre ambos tern se 

estteitado cada vez mais, principalmente na area de Administrayao. 

Alem do mais, pensar mais do que o concorrente e melhor politica do que 

gastar mais. 

4.6 Sucesso Empresarial 

0 Brasil nao e o (mica pais do mundo que ostenta problemas de 

produtividade e qualidade. T ambem em outras economias com alto grau de 

industrializayao 0 problema e muito serio. Em quase todos OS Iadas do mundo, a 

meta de alcanyar niveis elevados de produtividade e de qualidade esta sendo 

considerada como uma das grandes prioridades das empresas. Como o mercado 

mundial caminha cada vez mais rumo a globaliza9ao e a competi9ao internacionai, 

conclui-se que estamos diante de urn desafio enorme: a ferrenha luta pela 

competitividade no mercado mundial. Qualidade e produtividade sao as principais 

chaves de todas as principais decisoes nessa verdadeira aldeia global. Elas 

proporcionam pre9o e confiabilidade. Essas duas vantagens devem ser permanentes 

e devem crescer atraves do tempo. 0 importante e aprender como fazer o produto 

cada vez melhor e com os menores custos. A cada dia e a cada ano que passa 
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deve-se conquistar uma gradativa melhoria na produtividade e na qualidade em 

relacao ao dia e ao ano anteriores. Mas nao e isso o que esta acontecendo em 

alguns paises. Ate pelo contrario. Em alguns paises esta havendo uma estagnac;ao, 

enquanto em outros ha ate mesmo urn declinio nos indices de produtividade e 

qualidade. Neste aspecto sempre existem os ganhadores e os perdedores. No 

Brasil, por exemplo, estamos experimentando urn periodo de busca incessante da 

excelencia em termos de qualidade e produtividade. Mas a qualidade a e 

produtividade ainda estao distantes de muitas empresas. Elas constituem urn 

importante objetivo, sem duvida, mas ainda ha muito o que fazeL 

Acontece que o mundo mudou. Tudo fioou diferente. E tudo sera mais 

diferente ainda. A enorme mudanc;a que afeta todas as nossas vidas, o aumento 

exacerbado da competicao e os clientes cada vez mais preocupados em oomparar 

prec;o, qualidade e valor agregado constituem os tres grandes fatores que estao 

levando as empresas rumo ao sucesso ou ao fraca sso. As empresas bem

sucedidas sao aquelas que estao abertas a mudanya, sao competitivas e totalmente 

voltadas para o cliente. Mudanc;a, oonoorrencia e focalizacao no cliente sao as 

oportunidades - e nao as ameac;as - que podem fazer a grande diferem;a 

4.6.1 Os fatores causais 

Fazendo uma oomparac;ao entre as empresas bem-sucedidas com 

aquelas que fracassaram, oonseguimos identificar varios fatores que explicam a 

dificuldade de alcanc;ar padroes mais elevados de qualidade e produtividade. Dentre 

eles, dais se destacam. 
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0 primeiro fator decorre da cultura que predomina nas nossas e:mp:resas. 

Durante decadas a fio tivemos uma forte enfase na especializayao e no 

individualismo. A expectativa era de que cada pessoa faria o melhor possivel atraves 

dos seus pr6prios meritos pessoais, independentemente da ajuda de outras 

pessoas. Era a enfase no trabalho individual, na especializayao e na autoconfianya. 

Com isso as pessoas passaram a ser confinadas em cargos isolados e sem 

nenhuma vinculayao com os demais cargos e com as demais pessoas. Gada 

funcionario passou a ser remunerado com urn salario fixado previamente e passou a 

ser avaliado em termos individuais. Essa etica individualista colidia frontalmente com 

o trabalho em grupo, com o espirito de equipe e com a cooperayao para lidar com os 

problemas cotidianos. E isto tornou a maior parte das nossas empresas uma 

verdadeira confederayao de pequenos feudos, segmentados, fracionados e isolados. 

Gada urn por si e a empresa para todos. Esta ainda costuma ser a nossa cultura: 

extremamente limitadora e restritiva quanta ao desempenho das pessoas. 

No Japao, a cultura empresarial e totalmente oposta. As pessoas 

trabalham juntas em equipe e voltadas para o bern do grupo a que pertencem. Elas 

tern urn sensa de obrigayao quanta a sua organizayao, aos seus subordinados e aos 

seus colegas. 

Golocam seu esforyo pessoal e utilizam a informayao para resolver os 

problemas da empresa. Sao orgulhosas do que fazem e estao firmemente voltadas 

para a manutenyao de urn elevado grau de qualidade e produtividade no seu 

trabalho. Permanecem na empresa escolhida durante toda a sua carreira 

profissional, devotando a ela extrema lealdade. Subordinam-se a coletividade da 

qual fazem parte. Nao existe individualismo e nem competiyao entre as pessoas. Ao 

contrario, reinam o espirito de grupo, a colaborayao e o trabalho em equipe. 
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Coopera98o e lealdade grupal. Essa e a cultura japonesa: extremamente 

impulsionadora do desempenho das pessoas. 

0 segundo fator tern aver com a organiza9ao do trabalho. Ate o comego 

dos anos 80, a grande maioria dos nossos executivos ainda adotava paradigmas de 

produ9ao inventados ha mais de cern anos. 0 sistema americana de produQao, com 

enfase no mercado em massa, no desenho padronizado, nos grandes volumes e 

nos ganhos de escala, revolucionou a industria no inicio do seculo XX. Elaborado 

sabre os principios da Administra9ao Cientifica de Taylor e seus discipulos, assim 

como par grandes industriais, como Henry Ford, Isaac Singer e Andrew Carnegie, 

esse novo paradigma ajudou os Estados Unidos a se tornarem uma potencia 

industrial par volta da decada de 20" 

Algumas ideias foram seguidas como verdadeiros e inquestiomiveis 

dogmas: o trabalho e feito de forma mais eficiente quando dividido e fragmentado e 

quando supervisionado par especialistas; os executivos devem trabalhar no conceito 

para que os trabalhadores se concentrem no fazer; cada processo e caracterizado 

par uma certa quantidade de varia9oes, dai a inevitavel margem de defeitos; a 

comunicaQao em uma organiza9ao deve ser rigidamente controlada e executada 

atraves de uma cadeia hierarquica de comando de alto para baixo; a produ98o deve 

ser feita visando ao Iongo prazo, utilizando equipamentos desenvolvidos para cada 

estagio do processo; e o trabalho deve ser organizado de uma forma sistematica, 

numa sequencia 16gica e sob rigida supervisao. As organiza9oes devem ser 

"engenheiradas", fazendo com que as fun9oes humanas e as maquinas sejam 

separadas em blocos como em urn fluxograma. As descri96es de cargos, os 

processos de trabalho, os estudos de tempos e movimentos, bern como os manuais 

definitivos que estabelecem como devem se relacionar com as demais funQoes, 
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passam a ser as ferramentas essenciais da administrac;ao. 0 sistema -esta em 

primeiro Iugar. 0 homem e apenas urn apendice do sistema. Praticas desse tipo 

desumanizaram o trabalho, alienaram as pessoas e criaram uma relac;ao adversaria 

e dificil entre o gerente e as pessoas das quais ele depende para alcanc;ar os 

objetivos da companhia. A organizac;ao do trabalho, ao inves de obter cooperac;ao e 

gerar sinergia, passou a limitar e restringir os esforc;os das pessoas. 

4.6.2 0 que fizemos 

Uma reversao das atitudes gerenciais e uma correc;ao das praticas 

administrativas passou a ser o remedio indicado pela grande maioria de autores e 

consultores. Urn estudo da empresa de consultoria americana McKinsey feito em 

1983 indicou que 85% das variaveis que afetam a qualidade e a produtividade sao 

internas a empresa e elas residem no controle que esta nas maos dos gerentes. 

Apenas 15% dessas variaveis sao externas e, conseqOentemente, fora do controle 

gerenciaL Benjamin Tregoe salienta que 4/5 dessas variaveis podem ser mudadas 

atraves das ac;oes gerenciais de cada executivo, enquanto 1/5 pode ser efetivado ao 

nivel de cada trabalhador. Conclui-se que se pode fazer alga positivo desde o topo 

ate a base da organizac;ao para aumentar a qualidade e a produtividade da 

empresa. Mas o que fazer e como faze-lo? 

A conclusao do estudo da McKinsey foi que a principal diferenc;a e que a 

administra<;ao das empresas nao sabe trabalhar com os seus empregados e os 

afasta do seu trabalho cotidiano como se ele fosse definitivo e perfeito e nao 

devesse ser alterado ou melhorado. 



4~tt3 Os .problemas sao resolvidos onde eles ocorrem 

Mais um aspecto curiosa: onde os problemas estao sendo resolvidos 

dentro da empresa? 

Em que nivel da estrutura organizacional? A nossa constatac;ao e de que 

em quase nenhum deles. A alta e a media administrac;ao tendem a se concentrar na 

soluc;ao daqueles problemas com que se defrontam no topo e cujas prioridades sao 

sentidas na cupula. Os problemas operacionais que ocorrem na base da 

organizac;ao recebem pequena ou nenhuma aten<;ao, pois os gerentes do meio do 

campo tendem a ignora-los em prol da sua ajuda a alta administra<;ao na solu<;ao 

dos problemas que sao importantes para ela. A alta administra<;ao jamais fica 

sabendo de muitos dos problemas operacionais que impedem a produtividade nos 

niveis mais baixos. 0 que acontece nas empresas japonesas? Vale a pena destacat 

quatro aspectos. 

Nas empresas japonesas predomina a abordagem mais participativa das 

pessoas, o que torna as coisas muito diferentes. Nelas, em todos os niveis da 

organiza<;ao, as pessoas estao intimamente ligadas e sintonizadas com a qualidade 

e a produtividade. Poucos problemas podem ocorrer quando uma pessoalmente 

atenta a eles e pessoalmente desafiada a corrigi-los. E o principal e que os 

problemas sao resolvidos onde eles ocorrem, qualquer que seja o nivel, pelas 

pr6prias pessoas que os conhecem e que tem condic;oes tecnicas e imediatas para 

resolve-los. Desse modo, poucos sao os problemas capazes de se tornarem 

verdadeiras barreiras cronicas para a qualidade e a produtividade da empresa. 

Urn segundo efeito decorre dessa abordagem participativa. Como muitos 

problemas sao resolvidos t6pica e rapidamente, poucas barreiras permanecem para 



a qualidade e a produtividade. A organiza~ao torna-se habil para operar ~oa vez 

mais e melhor com os recursos de que dispoe e as saidas tornam-se maiores em 

rela~ao as entradas. Como os problemas sao prontamente resolvidos, a qualidade 

da produ~o melhora. o tempo e o esfor~ desperdi~dos tornam-se minimos e a 

produtividade aumenta. 0 retrabalho simplesmente desaparece, 

Urn terceiro efeito torna-se 6bvio. As pessoas sentem-se compromissadas 

com uma organiza~ao que incentiva a sua contribui~ao pessoal para o seu sucesso. 

As pessoas sentem-se mais importantes, mais motivadas, mais necessarias e mais 

partes integrantes da organiza~ao. Desenvolvem uma lealdade e uma preocupa(:ao 

com a organiza~ao e com seus produtos e os problemas da organiza~ao passam a 

ser as seus problemas pessoais; as objetivos da organiza~ao, as seus objetivos 

pessoais - e, para alcan~-los, as pessoas procuram remover os problemas que 

eventualmente surgem. Tornam-se as contribuintes pessoais da maior produtividade 

e qualidade para a organiza~ao. 

Urn quarto efeito merece ser lembrado. Urn exemplo trpico de empresa 

japonesa e a Toyota Motors, que ap6ia fortemente a solu~o de problemas em todos 

as seus niveis hierarquicos. Em apenas urn ana, cerca de 859.039 sugestoes para 

melhorias, baseadas em analise e solu~o de problemas operacionais, foram 

apresentadas pelos seus 48.757 empregados. lsto representa uma media de 17,62 

sugestoes positivas par pessoa em urn ana. Naturalmente, nem todas as sugestoes 

foram consideradas implementaveis aos olhos da administra~ao. Cerca de 6% 

trope~aram nas recomenda~oes dos comites de alto nivel. Mas 94% delas foram 

utilizadas, o que significa 807.497 propostas praticas para a melhoria continua da 

produtividade e da qualidade. Os auditores da Toyota calculam que essas sugestoes 

trouxeram urn ganho anual de mais de 30 milhoes de d61ares e, com isto, urn 
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substancial aumento da sua forga competitiva. Em outros termos, a Toyota 

implementou cerca de 3.365 sugestoes em cada dia de trabalho. Uma empresa 

americana do mesmo tamanho poderia esperar cerca de mil ideias trabalhaveis em 

um ana. Felizmente nao tenho estatisticas a respeito das nossas empresas. 

A conclusao final e de que nada existe de magico au de inatingivel no 

sucesso japones. 

Simplesmente as empresas japonesas sabem utitizar seus recursos 

humanos de uma maneira mais inteligente do que as empresas ocidentais. Elas 

fazem com que seus gerentes, supervisores e mestres e muitos dos seus operarios 

se apliquem continuamente na tarefa de resolver problemas operacionais e de 

melhorar a qualidade e a produtividade. Elas ajudam as pessoas a desenvolverem 

as habilidades pessoais para resolver problemas e aproveitarem as oportunidades 

para melhor fazerem o produto e o servigo. Elas mobilizam suas pessoas para 

derrubar as barreiras a qualidade e a produtividade. Em termos nacionais, cerca de 

25 a 30 milhoes de pessoas estao envolvidas em melhoria de produtividade e 

qualidade nas industrias japonesas. Este e o segredo. Elas descobriram que a 

tecnologia, apenas, nao assegura o sucesso. E a tecnologia e mais as pessoas que 

a usam e a ap6iam integralmente que constituem a chave da vantagem competitiva. 

4.6.4 0 diagn6stico da mu~ 

Geralmente o diagn6stico da mudanga esbarra nestes dais fatores que 

funcionam como barreiras intransponiveis para que as pessoas possam atuar como 

agentes ativos da mudanga organizacional. Na realidade, as paradigmas 

organizacionais e culturais funcionam como anti-habilitadores da mudanga, pais eles 
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amarram o comportamento das pessoas e as tomam sujeitos meramente passivos 

do status quo organizacionat. Ha que se atuar primeiramente sabre as pessoas, 

dando-lhes as condic;oes ambientais e pessoais para trabalhar e colaborar 

ativamente na mudanc;a. A tecnologia somente funciona quando as pessoas estao 

plenamente habilitadas a faze-la funcionar e quando sabem e tern condic;oes 

pessoais de faze-la funcionar bern. Como a tecnologia tambem muda incessante e 

rapidamente, as pessoas precisam aprender a mudar e a trabalhar em urn ambiente 

de mudanc;a e inovac;ao. 

4.6.5 0 que fazer? 

Qualquer empresa, em qualquer Iugar do mundo - seja no Japao, nos 

Estados Unidos au no Brasil -, pode mudar as coisas, transformando-se de urn 

pequeno grupo seleto, restrito e reduzido de pessoas tentando inovar au resolver par 

si todos as problemas da organizac;ao em urn grande numero de pessoas que se 

sente responsavel pela inovac;ao e pela soluc;ao dos problemas operacionais. Desde 

que a direc;ao realmente o queira. Ter urn grande numero de pessoas voltadas para 

a inovac;ao, para a qualidade e para a produtividade e com vontade de melhora-las 

constantemente nao e uma invenc;ao japonesa. Nem urn monop61io exclusivo dos 

japoneses. Muitas empresas de todo o mundo passaram a faze-lo. E todas as 

nossas empresas deveriam, tambem faze-lo intensamente. Apenas seguindo os 

passos de quem ja foi bem-sucedido nessa transic;ao. 



4~6.6 As nove condi~oes para o sucesso 

Mas como pode uma empresa mover-se paulatinamente de uma estrutura 

fechada e elitista para alguma coisa parecida com o modelo japones? Como passar 

sem traumas de uma cultura retr6grada e conservadora para uma cultura de 

inovac;ao e de mudanc;a? Para que essa longa tradic;ao seja bem-sucedida existem 

nove condic;oes necessarias e essenciais para isso. Na pratica. dificilmente todas 

essas nove condic;oes estao juntas. Mas o reverso e fatal: quando faltam essas 

condic;oes, a empresa esta Ionge da produtividade satisfat6ria, da qualidade, da 

inovac;ao e da ausencia de problemas operacionais. As nove condic;oes para o 

sucesso empresariat sao: 

A alta administra9iio deve ter um compromisso irremovivel e totalmente 

sincero de inovar e melhorar continuamente a qualidade e a produtividade~ 

A empresa deve sempre considerar que os seus metodos administrativos 

ainda nao sao suficientemente bans, que a organizac;ao pode ser mais competitiva 

ainda e que tudo deve ser melhorado continua e constantemente. Que existem 

meios melhores de produzir e que a melhoria dos atuais metodos e processos deve 

ser procurada atraves de novas meios a serem continuamente descobertos e 

utilizados. Esse compromisso com a inovac;ao e com qualidade e produtividade nao 

e mero expediente temporal provis6rio, que pode relaxar quando as coisas 

melhoram, mas e definitivo e voltado para o futuro. A empresa se compromete a 

investir e a gastar todo o tempo, esforc;o e dinheiro necessarios para a melhoria 

atraves de toda a sua estrutura organizacional, do topo ate a base. Acima de tudo, 

que a qualidade passe a ser o principal criteria de todas as principais decisoes da 

empresa. A qualidade e a produtividade sao os principais assuntos da 
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administra~ao. Se a alta administra~ao quer tamar a inova~ao, a qualidade .e a 

produtividade a seu principal compromisso, a primeira coisa que ela precisa fazer e 

transformar-se a si propria. A inova~ao, a qualidade e a produtividade devem 

come~ar com a alta administra~o. Se ela nao mudar radicalmente as seus pr6prios 

padroes de qualidade e produtividade, nada de novo acontecera na empresa. E isso 

deve ser perfeitamente sabido e conhecido par todas as pessoas dentro da 

organiza~ao, a todo momenta e em todas as situa~oes. E tambem pelos demais 

parceiros da empresa: clientes, fornecedores, acionistas etc. 

A empresa deve providenciar uma nova estrutura organizacional, f/exivel 

e enxuta, capaz de aproximar as pessoas da alta direyiio e incrementar a inovayiio, 

a qualidade e a produtividade,. 

Para que a compromisso com rela~ao a qualidade e a produtividade 

possa ser implementado na pratica atraves de todas as pessoas da organiza~ao a 

alta dire~ao precisa eliminar a distancia hierarquica que a separa das pessoas que 

executam cotidianamente as tarefas na empresa. A redu~ao de niveis hierarquicos. 

o enxugamento, a estrutura administrativa e o encurtamento dos canais de 

comunica~ao sao as primeiras provid€mcias para tanto. Simplificar e enxugar a 

organiza~o. As demais providencias se referem a focaliza~o e a concentra~ao no 

core business, voltando a aten~ao da empresa para as suas atividades essenciais e 

transferindo para terceiros as atividades nao essenciais au nao relacionadas 

diretamente com a sua missao e com a seu neg6cio. lsto produz dais resultados: em 

primeiro Iugar, as pessoas se aproximam mais da cupula, a que lhes permite 

participar mais diretamente nas decisoes do neg6cio e entender a que se passa; em 

segundo Iugar, faz com que as pessoas focalizem as atividades essenciais do 
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neg6cio e o atendimento ao cliente, deixando de lado outras atividades ~ue 

poderiam ser mais bern planejadas e executadas por outras empresas ou pessoas. 

Alem disso, a propria organizar;ao do trabalho de base deve ser 

tota1mente modificada. 

0 trabalho superespecializado tipico das tradicionais linhas de montagem 

deve ser substituido pela atividade grupal, por celulas de produgao ou por equipes 

multifuncionais. 0 confinamento das pessoas em atividades isoladas e gregarias 

deve ser substituido pelo trabalho em equipe e em conjunto. A mera execugao de 

tarefas simples e repetitivas e sem nenhum suporte mental ou criativo deve ceder 

Iugar ao trabalho significativo capaz de desafiar e motivar as pessoas. 0 desenho 

classico de cargos e tarefas deve dar Iugar ao desenho contingencia que utilize 

todas as dimensoes humanas possiveis. 

A empresa deve proporcionar novas habilidades para inovar e resolver 

problemas para todas as pessoas, desde o topo ate a base. 

Urn compromisso para melhorar a qualidade sem que se tente melhorar 

todas as pessoas tern pouco valor. A inovar;ao, a melhoria da qualidade e o aumento 

da produtividade requerem ar;ao, e ar;ao implica que alga diferente deve ser feito em 

relagao ao que se fazia no passado. Se as pessoas devem inovar e resolver 

problemas, elas precisam ter as atitudes e habilidades pessoais para tanto. A 

organizagao tern a obrigar;ao de proporcionar essas atitudes e habilidades 

apropriadas para as tarefas com as quais as pessoas se defrontam e para que elas 

possam comer;ar a manejar os problemas diferentemente. Essas novas tecnicas 

devem ser transmitidas, atraves de urn intenso programa de treinamento e 

desenvolvimento, por gerentes e professores qualificados e experientes. E as 

pessoas que recebem essas novas habilidades para resolver problemas devem 
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compreender que etas tern plena autoridade e responsabilidade para usa-las e que 

se espera realmente que elas resolvam todos os problemas operacionais na medida 

em que os encontram pela frente. 

A empresa deve proporcionar continuamente oportunidades para as 

pessoas inovarem e resolverem os problemas operacionais~ 

0 uso de novas tecnicas de soluyao de problemas nao deve se limitar 

apenas a algumas chances ou a algum tempo ou Iugar. E nem a uns poucos 

individuos. Deve ser uma atividade de ambito global e de natureza grupal. De todas 

as pessoas, do topo a base da organizayao, atraves do espirito de equipe, atraves 

da cooperayao e da colaborayao. Uma empresa e urn conjunto integrado de 

pessoas trabalhando juntas e lidando com assuntos com os quais os individuos nao 

conseguem lidar sozinhos. A empresa deve proporcionar oportunidades em todos os 

lugares e em todo o tempo para a aplicayao das novas tecnicas aos problemas 

operacionais, se ela deseja realmente urn retorno razoavel para o seu investimento. 

A abertura a iniciativa deve ser total. A expectativa e de que, a medida que as novas 

atitudes e habilidades vao sendo usadas, elas vao se tornando mais claras e 

melhores para as pessoas atraves da aprendizagem e do trabalho em grupo. 

A empresa deve proporcionar uma nova cultura organizacional, de 

inovaqao, de participaqao e de envolvimento emocional de todas as pessoas no seu 

neg6cio, atraves do esfof9o coletivo e do traba/ho em equipe. 

A empresa deve proporcionar novos paradigmas e uma nova mentalidade 

a respeito do seu neg6cio e do envolvimento de todas as pessoas na sua 

consecuyao. A administrayao autocratica deve ser substituida pela administra<;ao 

participativa e democratica, com ampla abertura para o desempenho eficaz das 

pessoas. As pessoas precisam ter liberdade. Autoridade e responsabilidade para 
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inovar e resolver seus problemas operacionais atraves do esfon;o coJetivo e do 

trabalho em equipe. lsso representa uma profunda mudanga na cultura 

organizacional. As pessoas passam a ser visualizadas como portadoras de 

conhecimento capaz de realizar o potencial da empresa e nao mais como simples 

fatores de produgao. Os gerentes deixam o seu comportamento autocratico e 

passam a colaborar com as pessoas como orientadores e desenvolvedores de 

oportunidades em urn quadro de cooperagao e colaboragao. As decisoes passam a 

ser compartilhada entre todos aqueles que estao envolvidos na sua execugao. As 

informagoes passam a constituir o principal recurso administrativo que deve ser 

cotocado inteiramente a disposigao de todos os membros da organizagao. 

A empresa deve proporcionar lideranqa na inovaqao e na orientagao 

quanto a utilizaqao das tecnicas de soluqao de problemas. 

A empresa precisa dar condigoes de orientagao e de agao, visando ao 

futuro, para todas as pessoas. As pessoas precisam saber em que diregao devem 

trabalhar e para onde apontar seus esforgos e habilidades. 0 gerente deve se 

transformar em urn lider, usar as tecnicas em conjunto com sua equipe e 

proporcionar o apoio necessaria atraves de conselhos, orientagao e ensino de como 

alas podem ser mais bern aplicadas. Deve prospectar e relacionar todos os 

problemas da companhia ou do seu departamento que podem ser resolvidos, 

tornando-se atento a elas e aprendendo com eles. Acima de tudo, o lider usa as 

pessoas como uma extensao da sua propria capacidade gerencial. Se todas as 

pessoas podem lidar com os problemas da mesma maneira que o gerente, elas 

podem atuar como partes do gerente e aumentar substancialmente a sua eficacia. 

A empresa deve proporcionar recompensas organizacionais pela 

inovaqao e pelas soluqoes bem-sucedidas de problemas operacionais. 



83 

0 born desempenho deve ser recompensado. lmediatamente. E 

proporcionalmente ao valor acrescentado ao neg6cio ou ao processo da empresa. A 

mais importante recompensa que uma pessoa recebe e a aten<;ao e considera<;ao a 

respeito das solu<;oes e das recomenda<;oes que esta desenvolvendo. lsso 

proporciona importante reconhecimento e indica que as coisas seguirao adiante da 

maneira como a sugestao foi feita. As recomenda<;oes que tern sentido e que sao 

implementadas pela organiza<;ao ja constituem em si uma importante recompensa 

para as pessoas. A organiza<;ao tambem deve registrar o progresso obtido na 

inova<;ao e na solu<;ao dos problemas operacionais, os efeitos dos esfor<;os das 

pessoas e o dinheiro economizado com isso. E que as economias nao sejam urn 

beneficia exclusive da empresa, mas alga que possa ter alguma participa<;ao das 

pessoas que as provocaram. E atraves desse tipo de informa<;ao e retroa<;ao que as 

pessoas e a organiza<;ao podem conhecer e reconhecer o valor de suas 

contribui<;oes. E incentiva-las cada vez mais atraves desse refor<;o positive. 

A empresa deve focalizar de maneira total o cliente e o atendimento de 

suas expectativas e necessidades. 

0 cliente e a razao de ser e de existir da empresa. 0 neg6cio existe para 

atender necessidades da sociedade e do cliente. A empresa somente sera bem

sucedida na medida em que o cliente esteja satisfeito com o produto ou serviyo 

adquirido e esteja disposto a compra-lo novamente. Se passive!, nao apenas servir e 

satisfazer o cliente, mas conquista-lo, encanta-lo e ultrapassar as suas expectativas. 

Assim, a empresa precisa focalizar o que o cliente quer comprar e nao o que eta 

quer vender a ele. Sobretudo atrair o cliente potencial, pais este compra produtos ou 

senti<;os de outras empresas e precisa perceber o diferencial que esta a sua 

disposi<;ao. lnternamente, cada pessoa ou area da empresa passa conceitualmente 
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a ter os seus clientes internos e o desafio de servi-los, e ultrapassar as suas 

expectativas e seus requisites passa a ser a nova missao. 

A empresa deve assegurar a agao a Iongo prazo de seu programa de 

inovagao e de melhoria da qua/idade e da produtividade. 

0 programa de inovagao e de melhoria da qualidade e da produtividade 

nao deve ser meramente temporario ou durar apenas enquanto existirem certos 

problemas. Deve ser continuo e incessante. A Iongo prazo e orientado para o futuro. 

Tambem nao deve ser definitive ou imutavel, mas contingencia e situacional, flexivel, 

adaptavel, dependendo de fatores externos e internos. lsso requer apoio e lideran~ 

continuos por parte da alta diregao, bern como aplicayao de tecnicas adicionais de 

solugao dos problemas, que vao sendo descobertas e desenvolvidas ao Iongo do 

tempo. A organizagao tambem deve proporcionar novas conquistas, desafios e 

estimulos para fazer da inovagao, da qualidade e da produtividade o pano de fundo 

da consciencia das pessoas. Mais do que isso: urn estado de espirito, urn estilo de 

vida, urn desafio profissionaJ. 



5tJDERANCA 

Segundo MONTALVAO, arte de saber delegar e cad a vez rna is urn a 

necessidade dentro de uma organiza<;ao, nomeadamente no que se refere a sua 

gestao. Apesar da lideran<;a ser uma caracteristica muito apreciada e exigida pelos 

agentes empregadores, ela esta de certo modo relacionada com a delegayao. 

Pensamos, alias, que, saber delegar contribui de alguma forma para a lideranya. 0 

que e delegar? 0 que e liderar? Sao algumas questoes cuja resposta e multipla e 

para a qual esperamos contribuir com esta pesquisa. A lideran<;a e a delegayao 

situam-se em determinados pontos da gestao de uma organiza<;ao: 

5.1 Que e Uderaf? 

0 conceito de lideran<;a tern vindo a evoluir ao Iongo dos tempos. Nos 

anos 20 o soci61ogo Max Weber identificava lideres burocratico detentores de 

patrimonio e carismaticos. Nos anos 40 houve urn forte desenvolvimento nestes 

estudos com o apoio do exercito do EUA que os utilizaram na sele<;ao dos seus 

oficiais e nos anos 50 muitos outros estudos surgiram nas ciencias 

comportamentais, levando a abordagem da lideran<;a para outros ambitos e outros 

grupos. "atividade de gestao que atraves da comunica<;ao e motiva<;ao do pessoal, 

leva este a realizar as atividades necessarias para atingir os objetivos da empresa:• 

5.20 que os Lideres devem ter? 

Devem ter: · Visao e valores · lntegridade · Vontade de assumir rtseo&;~ 
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Devem ser: · Agentes de descentralizac;ao · Agentes de mudan~: 

A lideranc;a como urn teste: 

resposta adequada nas situac;oes de crise. 

desempenhar 0 papel de lider quando tudo esta bern e facil, pior e 

quando comec;a o "tiroteio", onde ai e que seve ate que ponto os lideres sao bons. 

necessaria ter visao e valores bern enraizados e consistentes, para 

que as pessoas ganhem confianc;a em st 

Urn lider nao pode ficar circunscrito ao seu gabinete, deve-se 

deslocar pelo seio da organizac;ao tentando mostrar sempre urn ar simpatico. 

Edward de Bono desenha a lideranc;a do seguinte modo: 

0 lider toma a iniciativa, emerge com uma ideia que e seguida 

petos outros, urn pouco talvez por conhecer mais sabre o campo em debate 

especifico. Os outros seguem-no vigorosamente. Deve ter classe e carisma, 

oonseguir se libertar das dificuldades. Possivelmente dominou o encontro desde o 

inicio e apenas esperava a oportunidade certa para avanc;ar e defender a sua ideta. 

5.3 Quais os Tipos de Lideran~a? 

Podemos verificar os tipos opostos de lideranc;a: a lideranc;a autoritar1a e a 

Uderanc;a participativa, podendo no entanto haver lideres intermedios. Assim com 

uma lideranc;a autoritaria (mais a esquerda) o Hder normalmente toma as decis6es a 

anuncia-as, enquanto que numa lideranc;a participativa existe uma maior 

independencia e liberdade de ac;ao pessoal, em que este tern mais 

responsabilidades nas tomadas de decisao e mais conhecimento para enfrentar os 
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problemas. Nos pontos intermedios, por ex., o gestor pode come<;ar por tentar 

"vender" as suas decisoes, etc. 

5.3.1 Teoria Situacional da Lideran~a 

A jideran<;a tern de ser dinamica , variando conforme a maturidade (de 

responsabilidades) dos empregados e a sua experiencia. Normalmente ao inicio dos 

empregados numa organiza<;ao o comportamento por parte do lider mais adequado 

deve ser- Telling, em que estes tern de ser instruidos nas suas tarefas. Segue-sa 

uma fase em que se deve dar mais apoio para que estes continuem encorajados nas 

suas tarefas - Selling. Quando os empregados come<;am a procurar novas 

responsabilidades, pois crescem na capacidade e motiva<;ao, o estilo de lideranya 

sera - Participating. 0 estilo Delegating sera indicado quando se tern empregados 

mais confiantes, auto-direcionados e experientes, pois necessitam menos apoio e 

encorajarr'f&!lte. 

6~4 Como a Delega~ao e vista por Quem delega ? 

Urn pouco como em tudo, por vezes a delega<;ao vista por quem delega 

pode diferir da delega<;ao vista por quem e delegado. No entanto quem delega deve 

ter em aten<;ao determinados pontos. Fornecer acesso total e rapido a informayao 

relevante, por parte do pessoal. 

a) Encontros entre quem delega e quem foi delegado para irem trocando 

ideias sobre o que se vai passando. 
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b) a grande ajuda dos sistemas de informagao distribuidos para a 

disponibilizagao da informayao. 

5.4.1 Quando se delega (dar autoridade aos outros) fica-se sem controte? 

a) Nao, porque estamos a treinar pessoas segundo urn criteria nosso, ao 

nosso estilo e forma de pen&ar~ 

b) Assim as pessoas acabam por praticar urn controlo que e o meu estilo, 

aquele que me permite controaar. 

5.5 Deve-se primeiro conhecer as pessoas? 

a) Nao se pode delegar da mesma forma todas as pessoas. 

b) Existem umas com mais e outras com menos experiencia e autoridade, 

alem de que cada pessoa tern a sua maneira de ser. 

5.6 Como Delegar? 

Delegar Gradualmente. 

a) Comegar por tarefas adequadas a cada pessoa, para depois conseguir 

motivagoes nela para desempenhar tarefas a delegar de maior responsabilidade. 

b) Se apresentamos uma tarefa dificil e assustadora , que a pessoa nao 

se sentiria segura para a resolver, ela podia nao ser feita, e a pessoa ficava 

desmotivada 

c) Barreiras e comentarios: 



i) "Eu posso fazer melhor. .. " 

ii) "Eies nao conseguem fazer, nao tern capacidade suficiente. 

iii) "Demoro muito tempo a explicar-fhe'* 

5.7 Quando ocorrem Erros? 
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a) Primeiro deve-se enfrentar o problema pensando numa soluc;ao, sendc 

6timo que fosse a pessoa que errou a encontra-la, em vez de pensar nas causas. 

b) Em seguida deve-se analisar as causas. Deve-se evitar ataques 

pessoais do estilo: "Foi uma autentica bobice que fizeste ... " 

c) Assegurar que a pessoa : 

i) Compreendeu o problema. 

ii) Sente-se segura para o enfrentar. 

iii) Pense em procedimentos para evitar nova ocorrencia 

5.8 0 que se deve Delegar? 

a) Deve-se comec;ar por considerar as atividades que eu fazia antes de 

ser promovido. 

b) Areas onde se tenha experiencia, para que se possa explicar bern as 

tarefas a delegar, e onde possa avaliar tambem se as tarefas estao ser bern ou mai 

executadas. 

c) Delegar para que outros fiquem mais experientes, e para que se fiqUe 

com mais tempo livre para outras tarefas. 



5~9 Depois de tudo Delegado, o que Sobra? 

a) E. muito importantes e necessarios controlar as tarefas delegadas, e 

ajudar o desenvolvimento do pessoal no seu exercicio de autoridade. 

b) Mas ha tarefas que nao podem ser delegadas, as responsabilidades 

pessoais sao algumas: 

i) de motivagao 

ii) de treino 

iii) de organizagao 

iv) de repreensao 

v) de promogao 



6 CONSIDERA~OES FINAlS 

Embasado na teoria analisada pode-se afirmar que a Controladoria e um 

6rgao que se constitui em urn instrumento de grande importancia para o processo de 

gestao empresarial tendo em vista a agilidade e precisao que oferece em relayao a 

verifica((ao e acompanhamento dos fatos que ocorrem na organiza((ao. 

Na atualidade a presen((a da Controladoria nas organizagoes se torna 

mais importante na medida em que aumenta a competitividade entre os mercados. E 

uma atividade coincidente com o desenvolvimento industrial, ja que conhecimento 

do negocio, controle de custos e mensura((ao do desempenho passaram a ser 

fundamentais no gerenciamento da atividade produtiva em qualquer pais que partiu 

para a industrializa((ao em regime competitive. 

Ressaltando que com o rapido desenvolvimento da tecnologia e o 

mercado globalizado, a concorrencia passou a ser cada vez mais acirrada entre as 

organizagoes, nesse sentido a agilidade e a precisao das informag6es oferecida pela 

controladoria passou a ser procedimentos que representam urn importante 

diferencial em rela((ao aos concorrentes, uma vez que possibilita oferecer maiOs 

qualidade de servi((os aos clientes e melhorar os aspectos internos da organiza((ao. 

Alem dos varios aspectos importantes relacionados as atividades 

desenvolvidas pela Controladoria a maior enfase esta na qualidade do processo de 

controle e planejamento, uma vez que somente urn planejamento sistemico permite 

projetar todas as interagoes e conflitos existentes entre as decisoes de todos os 

setores de uma organizagao, apesar da complexidade existente nos procedimentos 

metodol6gicos necessaries a realizagao das atividades de controladoria, estes 
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procedimentos sao aplicaveis em organizagoes de qualquer porte. A implantagao de 

urn processo de controle deve ser realizada de maneira a contemplar o 

monitoramento das principais variaveis de cada etapa do fluxo operacional de 

organizayao, nao incorrendo no erro de somente monitorar resultados financeiros e 

de decisoes tomadas nos mais diversos setores, muitas vezes, uma mudanya 

cultural no processo de gestao organizacional, na medida em que devera haver uma 

postura de colaboragao de todos os setores organizacionais no fornecimento de 

informagoes a Controladoria. 

Espera-se com esse estudo ter contribuido no sentido de oferecer um 

pouco mais de subsidies sabre o tema. 
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