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RESUMO 

SBROLINI, Christiane Codolo. 0 Papel dos Sistemas de lnformac;oes Gerenciais 
na Controladoria 

0 objetivo deste trabalho foi demonstrar qual a contribui<;ao que os Sistemas de 
lnforma<;oes Gerenciais tern a oferecer as empresas, sendo uma delas a sustenta<;ao 
administrativa para otimiza<;ao dos resultados esperados. Assumiu-se a Controladoria 
como area mais adequada para identificar, avaliar e mensurar as informa<;oes 
necessarias geradas pelos Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais para o atingimento 
das missoes empresariais. Outre aspecto importante e ressaltar que os Sistemas de 
lnforma<;oes Gerenciais sao utilizados para planejar, organizar e coordenar as 
informa<;oes geradas pela organiza<;ao, proporcionando ainda, a sustenta<;ao 
administrativa dos resultados esperados e a redu<;ao dos custos das opera<;oes. 0 
trabalho se deu atraves de pesquisas bibliograficas de diversos autores para que a 
visao do assunto tratado pudesse ser abrangente e diversificada. A pesquisa permitiu 
verificar que com a evolu<;ao da Contabilidade, a Controladoria e o Controller 
passaram a utilizar-se dos Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais para assessorar os 
diversos gestores das organiza<;oes no processo de tomada de decisao atraves de 
informa<;oes contidas no sistema. A pesquisa permitiu tambem demonstrar a missao 
da Controladoria que e saber otimizar os resultados economicos, garantindo a 
continuidade da organiza<;ao por meio de integra<;ao dos esfor<;os das diversas areas. 
Contudo pode-se dizer que OS Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais sao ferramentas 
importantlssimas para a empresa, pois o maier desejo de urn Controller e saber 
gerenciar seus resultados, ou seja, saber valorar e retribuir o melhor lucre para 
empresa, obtendo o equilibria e a continuidade da empresa. 

Palavras-chave: Sistemas; Tomada de Decisao; Otimiza<;ao; lnforma<;oes; Missao. 
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1 INTRODU<;AO 

0 presente trabalho tern o objetivo de estudar e analisar os Sistemas de 

lnforma<;6es Gerenciais como facilitador da Controladoria, demonstrando a 

importancia do assunto para a tomada de decisoes e, tambem, a fim de que 

possam ser uteis no desenvolvimento de todas as tarefas, que envolvam as 

areas da Controladoria. 

E importante para as organiza<;6es priorizarem seus Sistemas de 

lnforma<;6es Gerenciais, pais, e pe<;a fundamental para o born desenvolvimento 

da Controladoria. Sua composi<;ao e dada por urn conjunto de recursos 

humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros agregados, segundo uma 

sequencia 16gica para o processamento dos dados e tradu<;ao em informa<;6es, 

para, com seu produto, permitir as organiza<;6es atingir seus objetivos 

principais. 

A informa<;ao contabil precisa atender primariamente a dais 

pressupostos basicos, para que tenha validade integral no processo de gestao 

administrativa: sua necessidade como informa<;ao e o seu planejamento e 

controle. 

Todo processo de gestao e constituldo par decisoes que requerem 

informa<;6es, assim os sistemas de informa<;6es gerenciais devem apoiar as 

decisoes dos gestores em todas as fases do processo de gestao, as quais 

necessitam de informa<;6es espedficas. 

Os Sistemas de lnforma<;6es Gerenciais exigem planejamento para 

produ<;ao de relat6rios, para atender plenamente aos usuarios. E importante 

tambem, que as empresas construam relat6rios com enfoque diferentes, para 

os diferentes nlveis de usuarios, dessa forma sera posslvel efetuar o controle 

posterior. Assim, pode-se dizer que os Sistemas de lnforma<;6es Gerenciais 

sao urn aglomerado de informa<;6es voltadas a Gestao Empresarial, a Estrutura 

da lnforma<;ao, ao Administrativo e tern urn papel fundamental dentro da 

controladoria. 
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1.1 lema: 0 Papel dos Sistemas de lnformac;oes Gerenciais na 
Controladoria 

A Controladoria e responsavel pelo estabelecimento das bases te6ricas 

e conceituais necessarias para constru<;ao e manuten<;ao dos Sistemas de 

lnforma<;oes Gerenciais e seu objetivo e ter urn controle contabil, financeiro, 

or<;amentario, patrimonial e operacional. 

Os Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais proporcionam as Organiza<;oes 

diversos beneffcios, tais como: redu<;ao de custos, melhoria no acesso as 

informa<;oes, melhoria na produtividade, melhoria na tomada de decisoes, 

otimiza<;ao na presta<;ao dos servi<;os prestados e muitos outros. 

E neste contexto que os Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais tern papel 

fundamental como provedores de informa<;ao e como apoio no processo de 

tomada de decisoes na Controladoria. 

Segundo Oliveira (2002, p. 45): "Os sistemas de informa<;oes gerenciais 

atuam como elementos polarizadores dos eventos empresariais provenientes 

dos ciclos de atividade, tanto internos como externos a empresa". 

1.2 Problema: Como os Sistemas de lnformac;oes Gerenciais auxiliam a 
Controladoria nos processes de tomada de decisoes? 

Para que os resultados sejam eficazes os gerentes precisam produzir 

resultados e estes decorrem de suas pr6prias a<;oes. A qualidade das a<;oes, 

entretanto, depende do processo de tomada de decisoes dos gerentes, que por 

sua vez requer o suporte de urn adequado sistema de informa<;ao gerencial. 

Pode-se dizer que os Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais auxiliam 

adequadamente a Controladoria na tomada de decisoes, tornando-o urn 

processo com eficacia gerencial. 

Porem em algumas organiza<;oes infelizmente ainda vemos a constru<;ao 

de sistemas de informa<;ao gerencial e contabil voltados basicamente para 

escritura<;ao e registro contabil e contabilidade financeira, deixando de atender 

as principais necessidades da Controladoria, ou seja, urn born sistema e aquele 
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que gera informa<;oes para diversas areas, influenciando a lucratividade, 

produtividade e a continuidade da empresa. 

Os avan<;os tecnol6gicos devem ser incorporados pelas organiza<;oes de 

forma imediata, nao s6 para garantir a sua competitividade, mas, 

principalmente para garantir que os resultados gerados pelos sistemas de 

informa<;oes gerenciais sejam eficientes. 

Outro ponto observado na constru<;ao dos sistemas de informa<;oes e o 

sistema contabil em que as areas de abrangemcia de sua ciemcia sao 

trabalhadas de forma nao integrada. 

Para Oliveira (2002, p. 21 ), "0 grande problema e a defini<;ao das 

informa<;oes que devem ser geradas e, principalmente, a forma de integra-las". 

Para se fazer contabilidade gerencial e necessaria urn Sistema de 

lnforma<;ao Contabil Gerencial e urn Sistema de lnforma<;ao Operacional, que 

sejam urn instrumento dotado de caracteristicas que preencha todas as 

necessidades da controladoria para o auxilio na tomada de decisoes. 0 

Sistema de lnforma<;ao Contabil devera estar completamente integrado ao 

Sistema de Gestao Empresarial. 

1.3 Objetivos 

Apresentar de maneira ampla e especifica o que a ferramenta Sistemas 

de lnforma<;oes Gerenciais tern a oferecer para o born desenvolvimento da 

controladoria. Demonstrar que cabe a Controladoria administrar os sistemas de 

informa<;oes gerenciais de ordem economico-financeira, que sao informa<;oes 

que afetam a riqueza da empresa. A integra<;ao dos sistemas de informa<;oes 

gerenciais pode ser considerada uma efetiva contribui<;ao aos processos de 

planejamento e controle, na busca da eficiencia e eficacia de suas opera<;oes. 

1.3.1 Objetivo Geral 
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0 Objetivo principal desse trabalho e estudar OS Sistemas de 

lnformac;oes Gerenciais assumindo a Controladoria como area mais adequada 

para identificar, avaliar e mensurar esses elementos e para disponibilizar as 

informac;oes necessarias a gestao das empresas no atingimento de sua 

missao. 

Apresentar de maneira ampla e especifica o que a ferramenta Sistemas 

de lnformac;oes Gerenciais tern a oferecer e contribuir no born desenvolvimento 

da controladoria. Demonstrar que a integrac;ao dos SIGs pode ser considerada 

uma efetiva contribuic;ao aos executives das organizac;oes para tomada de 

decisoes. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Conhecer o conceito de Sistemas e Sistemas de lnformac;oes; 

• Conhecer o conceito de Sistemas de lnformac;oes Gerenciais e Sistemas 

lntegrados; 

• Estudar o conceito de Controladoria e conhecer o perfil profissional do 

Controller; 

1.4 J ustificativa 

Diante de todo crescimento economico, as organizac;oes precisam 

acompanhar o desenvolvimento acelerado que ocorre cada vez mais. 0 

mercado economico nao para e a concorremcia cresce a cada dia, fazendo com 

que as empresas fiquem sempre mais atualizadas e competitivas. 

Dessa forma pode-se dizer que os Sistemas de lnformac;oes Gerenciais 

e uma ferramenta importantissima para a empresa, pais o maior desejo de urn 

Administrador e saber gerenciar seus resultados, ou seja, saber valorar e 

retribuir o melhor Iuera para empresa. Esse e de fato o equilibria necessaria 

para a obtenc;ao de resultados. 
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Segundo Catelli (1999, p. 61) "A efetiva<;ao dos resultados desejados e 

alcan<;ada por meio de informa<;oes gerenciais. Nesse sentido, e necessaria o 

desenvolvimento de sistemas de informa<;oes gerenciais que garantem o 

suporte requerido a atua<;ao gerencial preconizada". 

Nesse contexto, a Controladoria e identificada como a area da 

organiza<;ao responsavel pela agrega<;ao e disponibiliza<;ao das informa<;oes 

necessaria ao processo decis6rio. 

Para que a empresa nao tenha surpresas indesejaveis, e preciso fazer 

urn projeto para Iongo prazo, s6 assim a meta almejada sera alcan<;ada com 

exito. Cada empresa possui seu Sistema, e nele e preciso fazer todas 

adapta<;oes necessarias, centradas de maneira departamental, ou seja, inserir 

o projeto em cada departamento, adequando a necessidade de cada urn. Alem 

disso, e importante dizer que OS Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais devem 

ser atualizados periodicamente, caso contrario, poderao ficar numa situa<;ao de 

descredito perante seus usuarios. 

A procura par melhores resultados no mercado competitivo faz com que 

as empresas busquem ferramentas de aprimoramento de gestao. 

Os Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais e urn instrumento capaz de 

absorver todas as informa<;oes necessarias e transforma-las em controles 

eficazes para tomada de decisoes. Para que as organiza<;oes alcancem os 

resultados pretendidos, deveram ter urn sistema de custo eficiente. 0 melhor 

gerenciamento dos custos produz oportunidade de maior competitividade. 

Uma empresa competitiva deve produzir com qualidade superior e 

custos reduzidos. Os resultados maximizados permitem a continuidade da 

empresa, assim os Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais sao responsaveis pela 

qualidade das decisoes tomadas na Controladoria. 

1.5 Referencial Te6rico 

Os Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais sao OS processos de 

transforma<;ao de dados em informa<;oes dentro da estrutura decis6ria da 
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empresa, proporcionando ainda a sustenta<;ao administrativa para otimizar os 

resultados esperados (FISCH, 1999; NAKAGAWA, 1993). 

Para Catelli (1999), OS Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais sao 

utilizados para planejar, organizar e coordenar comunicando-se com outras 

fontes de informa<;ao de dentro e de fora da organiza<;ao, fornecendo a 
Controladoria urn meio efetivo e eficaz de comunica<;ao. 

Segundo Padoveze (2000), a economia vern passando por diversas 

mudan<;as ao Iongo dos tempos, a sociedade em desenvolvimento tern se 

tornado centro de fabrica<;ao, onde o rapido crescimento em produtos e 

servi<;os de intenso conhecimento e informa<;ao tern exigido das empresas uma 

constante renova<;ao de seus metodos e sistemas. 

0 mercado tornou-se competitivo devido a algumas mudan<;as, tais 

como: o surgimento de uma economia globalizada, a transforma<;ao de 

economias/sociedades industriais para economias de servi<;o, baseada na 

informa<;ao e conhecimento e tambem a transforma<;ao no ambiente de 

neg6cio das organiza<;oes. E para Oliveira (2002), todas essas mudan<;as 

levam as empresas a cada vez mais valorizarem a Controladoria, pois e a area 

da empresa mais adequada para identificar as informa<;oes geradas pelo SIG. 

De acordo com Tavares (2000), a Controladoria e urn facilitador dos 

Sistemas de lnforma<;oes Gerenciais, onde o mesmo e composto por 

componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e 

distribuem informa<;oes para apoiar o controle e a tomada de decisoes em uma 

organiza<;ao. 

1.6 Metodologia 

A Metodologia tern como fun<;ao demonstrar ao aluno como desenvolver 

uma boa pesquisa, sua missao e ajuda-lo a refletir e instigar os assuntos a 

serem tratados. 

A elabora<;ao de urn projeto de pesquisa, seja ele uma disserta<;ao ou 

estudo de caso, necessita, para que seus resultados sejam satisfat6rios, estar 
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baseado em urn planejamento cuidadoso, reflexoes s61idas e verdadeiros 

conhecimentos. 

Adotar uma metodologia significa escolher urn caminho, urn percurso 

global do esplrito. 0 percurso, muitas vezes, requer ser reinventado a cada 

etapa. Precisamos entao, nao somente de regras e sim de muita criatividade e 

imaginagao para elaboragao de urn projeto. 

0 desenvolvimento deste trabalho sera atraves de pesquisas 

bibliograficas de diversos autores, para uma visao diversificada e abrangente 

do assunto a ser tratado. 

As informagoes contidas se estendem a qualquer empresa, em razao de 

sua analise e desenvolvimento e tambem, por seus objetivos estarem voltados 

aos mesmos resultados objetivados pela Controladoria. 
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2 CONCEITO DE SISTEMAS 

Sistemas sao conjuntos de informagoes unidas, que se interagem com o 

prop6sito de atingir determinado objetivo. Estes objetivos podem ser 

interdependentes ou, porem, ambos chegarao aos seus objetivos. 

Sistemas e uma palavra muito ampla, pois se podem classificar sistemas 

de varias maneiras, podendo ser qualquer coisa, como exemplo: rel6gio, 

maquina, empresas e ate mesmo o corpo humano. 

Os sistemas possuem diversas caracteristicas que sao consideradas 

importantes no seu desenvolvimento, assim como possuir determinada 

facilidade de relacionamento entre as partes compostas. Seu conteudo esta 

envolvido de acordo com o objetivo a ser alcangado. 

Possui tambem a caracteristica de ser composto ou unitario, porem, seu 

desenvolvimento e limitado de acordo com cada situagao, permitindo urn 

estudo diferenciado e adequado a cada elemento, seja ele interno ou externo. 

Segundo Bio (1996, p. 17), "Os conceitos de Sistemas proporcionam 

uma serie de raciocinios que levam a compreensao da complexidade da 

empresa modern a como urn todo". 

2.1 Sistemas e Subsistema 

Normalmente todo sistema e composto de urn subsistema. Esta 

composigao pode ser composta ou unitaria, pois o relacionamento sera o 

mesmo, formando dessa forma urn conjunto de sistema maior. 

Segundo Bio (1996, p. 18), afirma que: 

Pode-se imaginar o sistema de transporte de passageiros de 
uma cidade em termos dos subsistemas: 6nibus, metro, 
ferrovia etc. Mergulhando-se urn pouco mais, depara-se com 
os subsistemas de vias permanentes, sinaliza<;ao, eletrico etc., 
se considera o sistema metroviario. 
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Os subsistemas sao divididos da seguinte forma: 

2.1.1 Subsistema lnstitucional 

0 Subsistema lnstitucional esta relacionado aos principios referentes a 

cren<;as e valores. Sua atuagao e feita de forma geral e seu objetivo e orientar 

devidas atuagoes. 

Catelli ( 1999, p. 55), afirma que: 

0 subsistema institucional relaciona-se aos prop6sitos do 
sistema empresa e a filosofia que orienta sua atuagao em 
geral. Engloba o modelo de gestao da empresa, que se refere 
ao conjunto de crengas e valores especificamente relacionados 
a forma de administn3-la, tais como: grau de participagao e 
autonomia dos gestores, criterios de avaliagao de 
desempenho, postura gerencial etc. 

2.1.2 Subsistema Fisico 

Este subsistema refere-se a todos elementos fisicos da empresa, ou 

seja, todos im6veis, veiculos, maquinas e outros. Porem, este sistema nao 

envolve a parte humana da empresa, trabalhando somente com a parte fisica. 

Catelli (1999, p. 56) afirma que: "Nao inclui o elemento humano, que 

compoe o subsistema social, mas sim todos os recursos fisicos que as pessoas 

utilizam para desempenhar suas fungoes na empresa". 

2.1.3 Subsistema Social 

Ao contrario do subsistema fisico, o subsistema social esta ligado ao 

lado humano da empresa trabalhando com o comportamento das pessoas, 
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motiva~ao, etica, pais trabalhos assim colaboram com o desempenho da 

organiza~ao e serve tambem para detectar falhas presentes e ate mesmas 

futuras. 

Catelli (1999 p. 56) afirma que: "Da mesma forma, o nfvel de 

capacita~ao tecnica e competencia gerencial determina a qualidade das 

decis6es, requerendo desenvolvimento e treinamento de pessoal". 

2.1.4 Subsistema Organizacional 

Este subsistema refere-se ao comportamento hien3rquico da 

organiza~ao, ou seja, sua finalidade e distribuir todas as atividades da 

empresa, atraves de departamentos e estes sao conduzidos de acordo com 

seus nfveis hien3rquicos e tambem cuidar da parte de estrutura, adapta~ao, 

autonomia e responsabilidade. 

2.1.5 Subsistema de Gestao 

0 subsistema de gestao refere-se a parte de efetiva~ao das atividades, 

seu papel e desenvolver, controlar e executar todo sistema da organiza~ao de 

maneira correta, pais s6 assim a empresa ira conseguir atingir seus prop6sitos 

e para isso faz-se necessaria urn conhecimento afinco de todo o processo 

obtido atraves de informa~6es realistas. 

Catelli (1999, p. 56), afirma que: "Refere-se ao processo que orienta a 

realiza~ao das atividades da empresas a seus prop6sitos, ou seja, e 

responsavel pela dinamica do sistema". 

2.1.6 Subsistema de lnforma~ao 
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Este subsistema auxilia no processo de gestao da empresa, e atraves 

dele, que as informac;oes sao geradas, estas informac;oes normalmente sao 

atuais e diversificadas como: economico-financeiro, ambiental, social e outras. 

2.2 Classificac;ao de Sistemas 

Os sistemas possuem uma caracterfstica fundamental, que e a 

capacidade de se interagir com o ambiente, classificando-se em: 

Sistemas Abertos: Sao aqueles influenciados pelo ambiente externo. 

Exemplos tfpicos sao as empresas, pais sao sistemas abertos compostos de 

elementos interdependentes que trabalham juntos, no intuito de conquistar urn 

objetivo comum. 

De acordo como Bio (1996, p. 18), afirma que: 

Uma das implica<;oes criticas dos conceitos de Sistemas na 
Administra<;ao e justamente a concep<;ao da empresa como urn 
Sistema Aberto, pois tal visao ressalta que o ambiente e que 
vive a empresa e essencialmente dinamico, fazendo com que 
urn sistema organizacional, para sobreviver, tenha de 
responder eficazmente as pressoes exercidas pelas mudan<;as 
continuas e rapidas ao ambiente. 

Sistemas Fechados: Ao contrario dos Sistemas Abertos, os Sistemas 

Fechados nao sao capazes de se relacionarem como meio externo. lmpedindo 

dessa forma qualquer influencia que o ambiente poderia causar. Como 

exemplo, temos as maquinas. 

Catelli (1999 p. 38) afirma que, "0 processamento de inputs, extrafdos 

do ambiente em que se insere o sistema, produzindo determinados output, que 

retornam ao ambiente, diferencia os sistemas abertos dos sistemas fechados". 

Assim devido a sua capacidade de modificac;ao, os sistemas podem ser: 

Estaticos - sao sistemas que nao diferem suas bases e caracterfsticas, 

permanecem sempre parados, independents de qualquer ocorrencia. 
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Dinamicos - ao contrario dos estaticos, este altera suas caracterfsticas de 

acordo com os acontecimentos e podem ser tanto interno quanto externo. 

Homeostaticos - pode-se dizer que e uma jun<;ao do estatico e do dinamico, 

pois apresenta fundamentos que o caracteriza como estatico com rela<;ao ao 

meio externo. Porem, caracteriza-se tambem dinamico quanto tratar de seu 

funcionamento. 

2.3 Conceito de Sistemas de lnforma~ao 

Este sistema esta inserido no processo de decisao dos gestores, auxilia 

em todas as fases decis6rias. Normalmente, este auxflio ira determinar o born 

desenvolvimento do "feedback" e tambem do auto controle, pois os dois sao 

considerados essenciais para o caminhar da empresa, ou seja, e uma forma de 

estar vendo se seu trabalho esta sendo feito de maneira correta e eficiente, 

para que assim os resultados alcan<;ados sejam sempre satisfat6rios. 

De acordo com Catelli (1990, p. 61), afirma que: 

A efetivayao dos resultados desejados e alcan<(ado por meio 
de informa<(6es gerenciais. Nesse sentido, e necessaria o 
desenvolvimento de sistemas de informa<(6es gerenciais que 
garantem 0 suporte requerido a atuayaO gerencial preconizada. 
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Sistemas de lnformac;oes 

Sistemas de Sistemas de lnforma~oes operacionais 
lnforma~ao sobre os 
ambientes externo e I Planejamento e controle I interno 

I 
Sistemas de lnforma~oes economicas-

financeiras - modelo GECON 
Planejamento 
Estrategico Modulo Modulo de Modulo 

de planejamento realizado 
SimuiHcoes 

I I I 
Modelos de mensuragao, acumulagao e informagao 

Fonte: Autor Armando Catelli- CONTROLADORIA: Uma Abordagem da Gestao Economica (1999 p. 62). 

2.4 Sistema de lnformac;oes sobre os ambientes externo e interno 

Os sistemas de informac;oes relacionados aos ambientes externo e 

interno sao utilizados durante todo processo de planejamento da empresa, 

incluindo tambem a parte estrategica, assim este sistema e utilizado para 

guardar determinadas informac;oes que serao utilizadas durante todo processo 

organizacional. 

2.5 Sistemas de informac;oes operacionais 

Seu papel e controlar o processo fisico do patrimonio da empresa. Tern 

como caracterfstica a utilizac;ao de banco de dados estabelecidos como os 

vencimentos, as taxas, os volumes e outros. E utilizado tambem, pelo sistema 

economico financeiro, pois o mesmo esta envolvido no planejamento, na 

mensurac;ao e tambem no controle de resultados. 

2.6 Classificac;ao dos Sistemas de lnformac;ao 
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Segundo Bio (1996, p. 34), "A propria natureza interdependente dos 

subsistemas nao recomenda a tentativa de classifica-los rigidamente, segundo 

sua importancia, de uma perspectiva gerencial". 

Devido a sua dependencia reciproca, os subsistemas possuem 

informagoes precisas que possam auxiliar nos sistemas gerenciais. Para que 

haja urn melhor entendimento sobre sistemas com relagao a gerencia, houve 

uma classificagao, no intuito de auxiliar o entendimento dos pontos 

fundamentais. 

Assim foram classificados em dois grupos: 

Sistemas de apoio as operagoes; 

Sistemas de apoio a gestao. 

2.6.1 Sistemas de apoio as Operac;oes 

Sao sistemas utilizados no processo rotineiro, este processo divide-sa 

em duas categorias, a primeira pertence aos basicos processos, como as 

contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento e entre outros. 

0 segundo ja pertence aos sistemas que envolvem a tomada de 

decisao, estes sistemas sao envolvidos em diversas transagoes, tais como: 

custos, planejamento, controle de produgao e contabilidade. 

lsso nao significa que estas duas subclasses sao as (micas e exclusivas. 

Sao, na verdade, as que mais se destacam, pois sistemas tipicamente 

processadores acontecem normalmente, quase que diariamente, ja que as 

tomadas de decisoes sempre estao inseridas em uma empresa, como 

exemplo: compras e vendas. Estes sao atos que tern a necessidade de serem 

feitos de forma segura. Tais decisoes sao importantissimas, tornando-se assim 

o ponto fundamental de urn sistema. 
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Estes dois sistemas apresentam tambem resultados diferenciados, pois 

se os Sistemas Processadores de Transa<;6es, nao forem bern elaborados e 

estudados, causarao resultados negativos, e preciso que se fa<;a tudo de forma 

correta, se algo sair errado afetara diretamente a performance, ou seja, a 

eficiencia das opera<;6es, como exemplo, a demora no faturamento e outros. 

Ja os sistemas para tomada de decis6es, provocam impactos 

significativos, como exemplo, podera causar uma otimiza<;ao do uso de 

equipamentos, redu<;ao de custos unitarios de produ<;ao e outros. 

2.6.2 Sistemas de Apoio a Gestao 

Estes sistemas nao sao destinados as opera<;6es rotineiras da empresa, 

uma vez que sua existencia e tida para a tomada de decis6es da empresa. 

Esta area vern se desenvolvendo cada vez mais, pois se tratam de processos 

eletronicos, incluindo analises financeiras, vendas, or<;amentos e outros. 

Assim podemos especificar resumidamente de tal forma: 

Sistemas de apoio as opera<;6es 

• Processadores de apoio as opera<;6es; 

• Para tomada de decis6es voltada para opera<;ao. 

Segundo Bio (1996, p. 35), afirma que: 

Essa classificac;ao e interessante ainda porque, de certa forma, 
representa a propria evoluc;ao da preocupac;ao com os 
sistemas nas empresas. Via de regra, essa evoluc;ao inicia-se 
com o aperfeic;oamento dos sistemas processadores de 
transac;oes; em seguida evolui para sistemas operacionais de 
auxilio a tomada de decisoes e, finalmente, em estagios mais 
sofisticados, envolve os chamados sistemas de apoio a gestae. 

A necessidade de urn sistema de informa<;ao e sua correta utiliza<;ao 

pela empresa e de suma importancia, sendo que essa classifica<;ao veio 
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melhorar ainda mais seu entendimento, para que a empresa possa 

efetivamente acompanhar o desenvolvimento do mercado. 

Pode-se dizer tambem, que esta classificac;ao e a mais importante, 

auxiliando de certa forma no processamento de dados internos. 

Ja OS que apresentam 0 menor desenvolvimento sao OS destinados as 

informac;oes externas, porem sao aqueles que apresentam maior preocupac;ao 

e mesmo assim nao sao os mais desenvolvidos com pouca estruturac;ao como 

exemplo, os jornais, videos, pesquisas de mercado e outros. 

2.7 Conceito de urn Sistema de Gestao 

Pode ser definido como urn conjunto de princfpios e definic;oes e 

considerado urn grande modelo de controls, pois atraves dele e possfvel 

fundamentar crenc;as, valores, convicc;oes e expectativas dos administradores 

da empresa, englobando tambem todos os outros subsistemas empresariais. 

Atraves do modelo de gestao os gestores irao determinar quais os 

caminhos a serem seguidos e qual a maneira mais correta. 

Assim como determinados modelos, o modelo de gestao integra-sa de 

acordo com mudanc;as nas pessoas e nao no ambients. 

Ao contrario de outros modelos, o modelo de gestao tern como uma de 

suas principais caracterfsticas a capacidade de definic;ao clara e objetiva, esta 

caracterfstica ira auxiliar o trabalho dos gestores, pois quando o fato e obscuro 

e incerto, dificulta a tomada de determinada decisao. Outro fator importante do 

modelo de gestao e sua integrac;ao com outros modelos, tais como: modelo de 

decisao, mensurac;ao e informac;ao. 

De acordo Figueiredo e Caggiano (1997, p. 30) afirmam que: 

Quando sao observados os modos de opera<;ao e as 
caracteristicas da administra<;ao das diversas organiza<;6es, 
notam-se as mais diferenciadas preocupa<;6es em rela<;ao aos 
elementos e variaveis empresariais. 
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2. 7.1 Estilo de Gestao 

Estilo de gestao esta ligado a estrutura organizacional, ou seja, 

englobando todo aspecto de estruturagao e tambem como sera exercido o 

controle, e importante destacar que o estilo de gestao nao se da em apenas urn 

estilo, e posslvel encontrar diversos estilos de gestao tais como: participativa, 

centralizada e estatizada. 

0 estilo de gestao caminha de acordo com o crescimento do mercado, 

seu papel e organizar e estruturar acontecimentos fundos, que poderao 

ocorrer. 

Segundo Figueiredo e Caggiano (1997, p. 31), afirmam que: 

Assim, o aumento da quantidade e complexidade das 
opera96es quando a atividade empresarial atinge certos nfveis 
faz com que a delegayao deixe de ser uma op9ao para se 
tornar uma necessidade, sendo impossfvel que somente 
poucas pessoas decidam tudo e todos os nfveis. 

0 estilo de gestao e composto por alguns requisites basicos a serem 

seguidos, tais como: 

Minimiza~ao da incerteza ~ Esta relacionada ao fato de que as decisoes sao 

tomadas para acontecimentos futuros. 

Eficacia dos Gestores ~ E preciso que os gestores trabalhem de forma 

correta e aprofundem seus conhecimentos em relagao ao processo 

administrative trabalhado. 

Controle ~ E fundamental e sera exercido de acordo com o desenvolvimento 

e as decisoes a serem tomada. 

Otimiza~ao ~ Sao os investimentos em ativos, ou seja, investimentos feitos 

na area de recursos humanos, pois auxiliara no desenvolvimento da empresa. 

lnfelizmente este e urn dos recursos mais escassos, porem deveria ser mais 

utilizado. 
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Para que uma empresa adquira bons resultados do seu trabalho e 

preciso faze-lo de forma eficaz. 

Outro metodo a ser adotado tam bern e 0 "feedback"' atraves dele OS 

administradores irao reconhecer se seu trabalho esta sendo bern feito, alem 

disso, tambem e uma forma de avaliar o seu desempenho, enquadrando-se de 

acordo com os anseios do mercado. 

0 centro de responsabilidade dado aos gestores pode ser classificado 

da seguinte forma: 

Centro de Custos ~ Os gestores irao atuar somente no que diz respeito a 
quantidade de recursos estilizados. 

Centro de Lucro ~ Seu objetivo e trabalhar a empresa de forma 

organizacional, seu papel e acumular receitas, custos, melhorar a quantidade 

de informa<;ao e estabelecer metas. 

Centro de lnvestimento ~ 0 gestor tern responsabilidade pelos recursos 

aplicados na empresa, tanto de curto prazo quanto em outros nfveis. Assim ele 

ira avaliar o retorno de tais investimentos. 

2. 7.2 Processo de Gestao 

Conforme Catelli (1999 p. 58) afirmar que: 

Essencialmente, o processo de gestao deve assegurar que a 
dinamica das decisoes tomadas na empresa conduzam-na 
efetivamente ao cumprimento de sua missao, garantindo-lhe a 
adaptabilidade e o equilibria necessaries para sua 
continuidade. 

0 processo de gestao dentro da empresa serve para que o 

planejamento e o controle sejam bern elaborados e nao desenvolvidos de 

forma incorreta. Assim o processo de gestao ira auxiliar o processo de tomada 

de decisao. E classificado da seguinte forma: 

Planejamento Estrategico ~ Sao estudos elaborados para o futuro da 

empresa. Cuida dos recursos, dos objetivos e metas. Alem disso, envolve-se 
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no desenvolvimento estrategico, politico e nos padroes da empresa. Preocupa

se tambem com a continuidade e o cumprimento de tais missoes a serem 

executadas. 

Planejamento Operacional ---+ Para que determinados objetivos sejam 

alcan<;ados o planejamento operacional auxiliara no processo decis6rio da 

empresa. Ele engloba todo processo de tomada de decisao junto com os 

pianos operacionais. 

0 planejamento operacional pode ser dividido em: 

Pre-Pianejamento Operacional ---+ Auxilia na escolha da mais correta 

alternativa estrategica. 

Planejamento Operacional ---+ Media e Longo Prazo: E a fase que ira 

determinar o desempenho da empresa no periodo de urn ano. 

Conforme Catelli ( 1999, p. 60) afirma que: 

0 processo caracteriza-se pelo detalhamento das alternativas 
selecionadas na fase de pre-planejamento, quantificando-se 
analiticamente recursos, volumes, pre<;os, prazos, 
investimentos e demais variaveis planejadas. Envolve a 
defini<;ao do horizonte de planejamento e dos m6dulos 
temporais de planejamento, a determina<;ao dos recursos 
necessaries ao atingimento dos objetivos e metas das etapas e 
prazos para o cumprimento das metas. 

Planejamento Operacional - Curto Prazo ---+ Esta fase e efetuada no 

momenta mais proximo do acontecimento dos fatos. Estes processos inserem 

as variaveis internas e externas. Seu desenvolvimento acontece, por exemplo, 

em urn mes e o principal fator envolvido e o de Curto Prazo. 

Execuc;ao - Esta e tida para alcan<;ar OS objetivos propostos no Planejamento 

Operacional de curta prazo. 

Controle - 0 controle e o estagio em que todos os objetivos prop6sitos sejam 

alcan<;ados e realizados de maneira adequada ao planejamento. 

2.8 Conceito de Modelo de Decisao 
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Para que a empresa alcance suas metas, e preciso que ela faQa 

modelos de decisao, pois s6 assim sera posslvel alcanQar seus objetivos nao 

atropelando as informaQ6es precisas e sim se organizando no melhor caminho 

a ser seguido. 

Dessa forma o modelo de decisao ira trabalhar de forma racional, 

objetivando a eficacia da empresa. 

Para Figueiredo e Caggiano ( 1997, p. 33) afirmam que: 

0 modelo de decisao objetiva alcangar a otimizagao do 
resultado em termos de empresa e de areas. E por isso que as 
decis6es da area devem ter como diretrizes te6ricas a 
maximizagao do resultado global da empresa; isto implica uma 
harmonizagao da missao da area com a missao da empresa. 

2.8.1 Processo de Tomada de Decisao 

Este processo serve para que os gestores concluam e definam suas 

decisoes de forma 16gica, procurando resolver os problemas e buscando 

soluQ6es positivas. 

Para Figueiredo e Caggiano (1997 p.34), "( ... ) processo de tomada de 

decisao percorre as seguintes fases: definiQao do problema; obtenQao dos 

fatos; formulaQao das alternativas; ponderaQao e decisao". 

2.9 Conceito de Modelo de Mensurac;ao 

Urn modelo de mensuraQao tern como objetivo transmitir de forma clara 

as metas ja estabelecidas, ocasionando assim, tomadas de decisoes. 

Como o proprio nome ja diz, mensuraQao e a atribuiQao de valores aos 

objetos, porem, esta mensuraQao e feita de acordo com cada urn. 
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Segundo Figueiredo e Caggiano (1997, p. 35) afirmam que: 

0 objeto a ser mensurado depende do modele de decisao para 
o qual se propoe; nesse caso, existem muitas variaveis a 
serem consideradas na determinac;ao dos modelos de 
mensurac;ao que podem ser feitas em termos presentes, 
passados e futures. 

A mensuragao contabil e urn fator que trabalha com unidades 

monetarias, porem apenas dois pontos poderao influenciar neste fator, que sao 

o tempo e o valor. 

A necessidade de urn sistema de mensuragao esta ligada as 

transformagoes que acontecem no mercado e tambem a por existir inumeras 

unidades de mensuragao que normalmente necessitam de serem comparadas. 

2.10 Conceito de Orc;amento 

Orgamento e o metodo utilizado para direcionar e orientar a 

administragao de uma organizagao. Seu papel e fundamental dentro do 

contexto empresarial, pois engloba diversos pontos, trabalhando com 

informagoes fisicas e economico-financeiras. 

Destaca-se tambem no papel de avaliagao dos pianos pretendidos e 

consegue apurar resultados nas areas de controle, responsabilidade e 

desempenho. 

Segundo Figueiredo e Caggiano (1997, p. 36) afirmam que: 

0 processo orc;amentario sera sempre definido com base na 
identificac;ao do modele de gestae e do processo de 
administrac;ao implementado na empresa; em decorrencia 
disso, requer perfeita integrac;ao do Sistema de Gestae com o 
Sistema de informac;ao. 

2.11 Conceito de Sistemas de Contabilidade 
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Os Sistemas de informa<;oes contabeis dentro de uma organiza<;ao sao 

divididos em dois, sendo eles: Contabilidade Financeira e Contabilidade 

Gerencial. A contabilidade financeira esta voltada para o usuario externo. Seu 

papel e fornecer informa<;6es aos Bancos, Agencias Governamentais, 

lnvestidores e entre outros. 

Tais informa<;oes sao de suma importancia na tomada de decisao, pois 

ajudam a encontrar o melhor metoda e o caminho mais confiavel. 

A contabilidade financeira e amparada e projetada atraves de formatos 

definidos, ou Principios Contabeis Geralmente aceitos. 

Porem, a gestao de custos produz informa<;6es a usuarios internos, 

trabalhando com o produto desde sua coleta ate a classifica<;ao e relata das 

informa<;6es aos gestores, para que os mesmos identifiquem quanta custa 

determinado produto, terminando com o Planejamento, controle e tomada de 

decisao. 

Para que tal processo seja atingido com exito e preciso que se tenha urn 

conhecimento profunda da estrutura de custo da empresa. 0 conhecimento dos 

gestores tern que ser extenso, nao se limitando apenas a urn aspecto, ou seja, 

e preciso que conhe<;a a gestao de custo a curta e Iongo prazo. E fundamental 

que os gestores se qualifiquem em diversas atividades e processes, pois as 

empresas necessitam de programas atuais e que estejam enquadrados em 

seus determinados problemas. 

E importante dizer que Gestao de Custos engloba tanto o sistema de 

informa<;ao da contabilidade de custos quanta o da contabilidade gerencial. 

De acordo com Hansen e Mowen (2001, p. 28) afirmam que: 

A contabilidade de Custos tenta satisfazer objetivos de custeio 
para a contabilidade financeira e gerencial. Quando a 
contabilidade de custos e usada para cumprir com um objetivo 
da contabilidade financeira, ela mensura e avalia custos de 
acordo com os PCGA. Quando usada para prop6sitos internes, 
a contabilidade de custos fornece informa~oes de custos sobre 
produtos, clientes, servi~os, projetos, atividades, processes e 
outros detalhes que podem ser de interesse para a agencia. As 
informa~oes sobre custos que sao fornecidas tern um papel de 
apoio importante para o planejamento, controle e tomadas de 
decisao. Essas informa~oes nao precisam, e frequentemente 
nao devem, seguir os PCGA. 



28 

A contabilidade gerencial vai se preocupar se as informa~oes geradas 

vao atender o planejamento, o controle e a tomada de decisao dentro das 

empresas. 

Dessa forma e importante salientar que o sistema de informa~oes da 

gestao de custo e o sistema de informa~ao da contabilidade financeira 

caminham juntos fazendo parte do Sistema Global de informa~oes contabeis. 

Ainda e preciso que se fa~am muitas mudan~as dentro do sistema de 

informa~oes contabeis, pois, infelizmente, muitas empresas misturam 

informa<;oes, deixando assim alguns pontos negativos a serem revistos. Urn 

deles e a necessidade que as empresas tern em obter relat6rios individuais, 

como exemplo, a rentabilidade de uma empresa e de interesse de investidores, 

porem os gestores necessitam saber da rentabilidade de produtos individuais. 

Daf a necessidade do sistema contabil fornecer tanto Iueras totais quanta 

individuais. 

Por isso o contador de custos precisa sempre se adequar as 

necessidades da empresa, nao se limitando apenas a urn objetivo. 

Para Hansen e Mowen (2001, p. 29), "0 contador de custos precisa ser 

capaz de desenvolver urn sistema contabil que pode transpor as necessidades 

dos usuarios internos e externos". 

2.12 Conceito de Custo 

Custo e o gasto relativo ao bern ou servi~o utilizado na produ~ao de 

outros bens ou servi~os. E importante dizer que custo e ativo a despesa e 

receita, onde ambos nao sao iguais. 

Conforms Figueiredo e Caggiano (1997, p. 37) afirmam que: 

Custos sao essencialmente medidas monetarias dos sacrificios 
com que a organiza<;ao tern que arcar para alcan<;ar seus 
objetivos; por isso, desempenham importante papel nas 
decisoes gerenciais; a coleta e a analise das informa<;oes de 
custos sao problemas fundamentais para os contadores. 
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Sob o Ponto de vista economico, pode-se dizer que Gusto e toda e 

qualquer aplicagao de recursos, sob diferentes formas, ou seja, e o valor 

monetario expresso para a produgao e servi<;o. Dessa forma entende-se que o 

custo final e soma dos custos realizados no processo de produgao, incluindo 

todos os valores que devem ser cobertos pelo prego de venda. 

De acordo com Atkinson; Banker; Kaplan; Young (2000, p. 85), 
afirmam que: 

Custos refletem os recursos que a empresa usa para fornecer 
servic;os ou produtos. Realizando as mesmas coisas com 
menos recursos e, portanto, menores custos, significam que a 
empresa esta tornando-se mais eficiente. 

2.13 Objetivo e Finalidade da Contabilidade de Custos 

A contabilidade de Gusto tern como objetivo fornecer informag6es 

financeiras e nao-financeiras relacionadas a aquisigao e ao consumo de 

recursos de uma organizagao. Seu papel e fundamental, pois transmite 

informag6es tanto para a contabilidade gerencial quanta para a contabilidade 

financeira. 

Dentre varias finalidades, a contabilidade de custos apresenta duas que 

sao importantrssimas tais como: 1) Planejamento e controle e 2) Gusteio de 

produto. Os custos podem ser classificados de varias maneiras, dependendo 

do objetivo, pois existem diferentes custos para diferentes finalidades. 

Normalmente os sistemas mais estudados sao de empresas industriais 

ou nao industria is, porem utilizaremos o industrial par ser o mais geral. 

2.14 Classifica~ao, Quanto ao Produto 

0 mercado industrializado passa por transformag6es quase que 

diariamente, mudangas nos processos de processo, competitividade, alta 

tecnologia, busca do melhor produto. Esses fatores fizeram com que a 



30 

contabilidade de custos criassem sistemas de custos capazes de oferecer 

informa<;oes relacionados aos custos dos produtos e tambem para o 

custeamento dos produtos. 

Conforme Leone (1997, p. 51) afirma que: 

A contabilidade de custos deve detalhar as operag5es em suas 
atividades comuns, como, por exemplo, "requisitar materiais", 
"expedir produtos", fazer pedidos de compra", "abrir ordens de 
servi<;o", "preparar as ferramentas de fabricagao", "fazer 
manuten<;ao preventiva", "receber os materia is dos 
fornecedores" e muitas outras, envolvendo somente as 
operag5es industrias. 

2.14.1 Custos Diretos 

Sao aqueles custos que podem ser identificados diretamente ao produto, 

ocasionando a desnecessidade de se usar o rateio. 

Os custos diretos de produ<;ao incluem: 

Custo de material direto: sao os custos que poderao ser identificados de 

maneira f<kil junto aos produtos fabricados. 

Conforme Atkinson; Banker; Kaplan; Young (2000, p. 127), "Sao os 

custos de todos os materiais e pe<;as que podem ser identificados no produto 

final". 

Custo de mao-de-obra direta: sao custos que estao relacionados aos salaries 

e beneficios dos funcionarios que afetam diretamente a produ<;ao, ou seja, ao 

setor industrial. 

De acordo com Atkinson; Banker; Kaplan; Young explicam da 
seguinte maneira (2000, p. 127): 

Se seis funcionarios gastam 45 minutes cada um e a taxa de 
mao-de-obra incluindo os beneffcios for $ 32 a hera, o custo de 
mao-de-obra direta e computado como a seguir: taxa de mao
de-obra por hera X quantidade de horas de mao-de-obra direta, 
OU $ 144 ($ 32 X 6 X 45/60). 
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Dessa forma pode-se dizer que os custos diretos de fabricagao sao 

inseridos diretamente na produc;ao do produto. 

2.14.2 Custos lndiretos 

Esses custos sao todos os outros custos que nao sejam diretos. Ao 

contrario dos custos diretos, sua identificagao nao e feita facilmente, pois 

necessita do metodo de rateio. Sua finalidade e fornecer os recursos 

necessarios para realizagao e produgao de diversos produtos. 

No custo indireto estarao envolvidos tambem os salarios e beneficios 

pagos aos supervisores e funcionarios envolvidos indiretamente aos produtos 

finais individuais. 

Conforme Atkinson; Banker; Kaplan; Young (2000, p.129) 
afirmam que: 

( ... ) Tais atividades de apoio incluem compra e recebimento de 
materiais, programac;ao e expedic;ao de produc;ao; setup de 
maquinas; movimentac;ao e estocagem de materias-primas e 
de produtos em processo; execuc;ao de inspec;oes de 
qualidade; e embalagem e embarque, manutenc;ao de 
maquinas, engenharia do processo e do produto, manutenc;ao 
da fabrica e servic;os de zeladoria. 

Porem devemos perceber que tais atividades estao direcionadas ao 

custo final, sim, pois, necessitam de formas de rateio para sua identificagao. 

Normalmente os custos indiretos nao possuem uma unidade espedfica, 

sendo necessaria o uso de metodos simples, que procurarao atender de 

maneira satisfat6ria os relat6rios externos. 

2.15 Quanto ao Volume de Prodw;ao 
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E atraves do volume de produc;ao que se e capaz de identificar os 

valores dos custos e das despesas. 

Assim a contabilidade de custos estara analisando o comportamento dos 

custos diante das variac;6es que acontecem durante todo periodo que ocorrem 

os volumes de produc;ao e operac;ao. 

Conforme Atkinson; Banker; Kaplan; Young (2000, p. 182) afirmam que: 

"De acordo com o comportamento dos custos, respostas as mudanc;as no 

volume de produc;ao sao o foco dos tomadores de decisao em quase todos os 

setores". 

2.15.1 Custos Fixos 

De acordo com Martins (2000 p. 54), "( ... ) o aluguel da fabrica em certo 

mes e de determinado valor, independentemente de aumentos ou diminuic;6es 

naquele mes do volume elaborado de produtos. Por isso, o aluguel e urn custo 

fixo". 

Sao os custos que nao variam de acordo com a atividade da empresa. 

lndependentemente da quantidade produzida, os custos fixos sempre 

permanecerao iguais, mesmo se a produc;ao cair ou subir. 

Porem, esta definic;ao nao podera ser feita de forma generalizada, os 

custos fixos necessitam de serem identificados com o aspecto de que ele nao 

varia de acordo com o volume de qualquer atividade, ou seja, tomada como 

referencia. 

E preciso saber tambem distinguir bern o custo fixo, pais quando ele se 

referir de modo total ele sera realmente fixo, agora quando se referir de modo 

unitario o custo fixo passa a ser custo variavel. 

2.15.2 Custos Variaveis 
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Os custos variam de acordo com os volumes produzidos em diversas 

atividades. 

Existem custos tern sua variagao de acordo com as unidades 

produzidas, como exemplo, temos a materia-prima do setor industrial, seu 

consumo sera relativo ao funcionamento das maquinas, ou seja, se houver 

mais produtos fabricados conseqi.ientemente as maquinas trabalharam mais, 

consumindo assim, mais energia eletrica. 

Conforme Leone (1997, p. 53) afirma que: "Atende para o fato de que 

definir "custo variavel" como aquele custo que varia com as unidades 

produzidas sera certo, mas nao e uma definigao generalizada". 

Assim como os custos fixos, os custos variaveis tambem possuem 

algumas diversidades, pois quando o custo for tratado de forma total ele sera 

variavel, porem, quando for unitario, sera fixo. 

Martins (2000 p.54) define custos variaveis da seguinte 
maneira: 

( ... )Quanta maior a quantidade fabricada, maior seu consume. 
Dentro, portanto, de uma unidade de tempo (mes, nesse 
exemplo ), o valor do custo com tais materiais varia de acordo 
com o volume de produ<;ao; logo, materiais diretos sao custos 
variaveis. 

2.15.3 Custos Semivariaveis 

Pode-se dizer que esses custos se comp6em de diferentes Iadas, 

podem possuir uma parte variavel e tambem uma parte fixa. 

Conforme Leone (1997, p.56) "Esses custos sao muito freqi.ientes. 0 

que e necessaria e colocar o custo diante de uma base de volume e verificar 

seu comportamento". 

Urn exemplo de custos semivariaveis e o consumo de energia eletrica e 

consumo de agua. 
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2.16 Quanto a Responsabilidade, Custos Comuns 

Os custos comuns sao classificados como aqueles custos que sao 

direcionados em varios departamentos, ou seja, como exemplo o aluguel, pois 

e comum dentro de uma empresa independente de cada departamento. Cabe a 
geremcia administrar a parte relacionada aos custos comuns. 

2.16.1 Custos Especificos 

Ao contrario dos custos comuns, os custos especificos sao classificados 

como exclusivo a cada departamento, como exemplo o salario do supervisor, 

que esta relacionado exclusivamente ao processo produtivo de seu 

departamento. 
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3 CONCEITO DE SISTEMAS DE INFORMACOES GERENCIAIS 

Para Manas (1999), "Sao sistemas que fornecem uma parte das 

necessidades gerenciais de informac;ao para o processo de tomada de decisao, 

dado urn particular metodo de decisao". 

E urn sistema de pessoas, equipamentos, procedimentos, documentos e 

comunicac;oes que coleta, valida, executa operac;oes, transforma, armazena, 

recupera e apresenta dados para o usa no planejamento, orc;amento, 

contabilidade, controle e em outros processos gerenciais para varios prop6sitos 

administrativos. Os sistemas de processamento de informac;oes tornam-se 

sistemas de informac;6es gerenciais quando sua finalidade transcende uma 

orientac;ao para processamento de transac;ao, em favor de uma orientac;ao para 

a tomada de decis6es gerenciais. 

Conforme Stair e Reynolds (1999, p. 282) afirmam que: 

Urn SIG prove suporte aos gerentes para alcan<;:ar sua metas 
corporativas, suprindo-os com feedback e informa~t6es para 
atender melhor as opera~t6es regulares da organiza~tao. 
Possibilita a compara~tao de resultados para se estabelecer as 
metas da companhia e a identifica~tao de areas com problemas 
e oportunidades de aprimoramento. Com esta compreensao e 
percepl(ao melhoradas, os gerentes sao capazes de controlar, 
organizar e planejar com mais eficiencia e eficacia. Dessa 
forma, urn SIG efetivo pode fornecer a organiza~tao uma 
vantagem competitiva e, no mfnimo, uma margem temporaria 
sobre outra organiza~tao carente de tal tipo de sistema. 

Pode-se dizer tambem que sistemas de informac;6es gerenciais sao 

sistemas integrados homem-maquina que prove informac;oes para dar suporte 

as fungoes de operac;ao, administrac;ao e tomada de decisao na empresa. 

Conforme Oliveira (2002, p. 50) afirma que: 

Sistemas de lnforma~t6es gerenciais e o processo de 
transforma~tao de dados em informa~t6es que sao utilizadas na 
estrutura decis6ria da empresa, proporcionando, ainda, a 
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sustenta<;ao administrativa para otimizar os resultados 
esperados. 

Segundo Oliveira (2002), "Sistema de informac;oes gerenciais e o 

processo de transformac;ao de dados em informac;oes que sao utilizadas na 

estrutura decis6ria da empresa, proporcionando, ainda, a sustentac;ao 

administrativa para otimizar os resultados esperados". 

Para Perez Junior, Pestana e Franco (1997, p. 30): 

0 sistema de informa<;oes gerenciais objetiva fornecer 
condi<;oes para que os resultados reais das opera<;oes sejam 
apurados e comparados com aqueles or<;ados. lsso e possfvel 
atraves da integra<;ao entre padroes e or<;amentos (que 
fornecem os resultados previstos dentro de determinado nfvel 
de atividade) e contabilidade (que fornece os resultados 
efetivamente alcan<;ados ). 

Os sistemas de informac;oes gerenciais sao utilizados para planejar, 

organizar, e coordenar comunicando-se com outras fontes de informac;ao de 

dentro e de fora da organizac;ao e fornecem urn meio efetivo de comunicac;ao 

entre gerentes e empregados. E o processo de transformac;ao de dados em 

informac;oes dentro da estrutura decis6ria da empresa, proporcionando ainda a 

sustentac;ao administrativa para otimizar os resultados esperados. 

Conforme Catelli (1999, p. 144) afirma que: 

Os sistemas de informa<;oes gerenciais constituem 
instrumentos para que os gestores atuem nesse sentido 
(otimiza<;ao de resultados) e devem, portanto, estar integrados 
ao processo de gestao, atendendo as necessidades dos 
gestores, no tocante aos Modelos de Decisao, de Mensura<;ao 
e de lnforma<;ao. 

Dentro de sua evoluc;ao hist6rica, o sistema de informac;ao gerencial e 
urn conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, 
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armazenam e distribuem informaQoes para apoiar o controle. Auxiliam gerentes 

e funcionarios a analisar problemas, visualizar soluQoes e tambem criar novas 

produtos. 

Para Crepaldi (1998, p. 18): 

Contabilidade Gerencial e o ramo da Contabilidade que tern por 
objetivo fornecer instrumentos aos administradores de 
empresas que os auxiliem em suas fun<;5es gerenciais. E 
voltada para a melhor utiliza<;ao dos recursos economicos da 
empresa, atraves de urn adequado controle dos insumos 
efetuado por urn sistema de informa<;ao gerencial. 

Para Oliveira (2002), "Os sistemas de informagoes gerenciais atuam 

como elementos polarizadores dos eventos empresariais provenientes dos 

ciclos de atividades, tanto internos como externos a empresa". 

Para Perez Junior, Pestana e Franco (1997, p. 31): 

SISTEMAS DE INFORMA<;OES GERENCIAIS (SIG) e o 
processo de transforma<;ao de dados em informa<;5es que sao 
utilizadas na estrutura decis6ria da empresa, bern como 
proporcionam a sustenta<;ao administrativa para otimizar os 
resultados esperados. 

3.1 lmportancia dos Sistemas de lnforma~oes Gerenciais para as 
empresas 

Os Sistemas de informagoes gerenciais e o processo de transformagao 

de dados em informagoes que sao utilizadas na estrutura decis6ria da 

empresa, bern como proporcionam sustentagao administrativa para otimizar os 

resultados esperados. 0 Controller utiliza-se do Sistema de lnformagoes 

Gerenciais para assessorar os diversos gestores da organizagao no processo 

de tomada de decisoes atraves das informagoes contidas no sistema 

operacional. 
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Conforme Stair e Reynolds (1999, p. 304) afirmam que: 

Urn sistema de informag6es gerenciais e urn conjunto integrado 
de pessoas, procedimentos, banco de dados e dispositivos que 
suprem os gerentes e os tomadores de decisao com 
informag6es, para ajuda-los a alcangar as metas da 
organizagao. Urn SIG pode ajudar a organizagao a atingir suas 
metas, suprindo os gerentes com detalhes sabre operag6es 
regulares da organizagao, de forma que possam controlar, 
organizar e planejar com mais eficiencia e eficacia. 

Para melhor entendermos o significado do sistema de informa<;oes 

gerenciais, devemos analisar os seguintes conceitos: 

Dados: e qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si s6 nao 

conduz a uma compreensao de determinado fato ou situa<;ao. 

lnforma~ao: e o dado trabalhado que permite ao executivo tamar decisoes. 

Gerencial: e o processo administrativo (planejamento, organiza<;ao, dire<;ao e 

controle) voltado para o resultado. 

Para Perez Junior, Pestana e Franco (1997, p. 31): 

Os SIG trazem beneficios para a empresa, a medida que 
otimizam o processo de gestao, reduzem os custos das 
operag6es, permitam a melhoria no acesso de informag6es, a 
rapidez na tomada de decis6es, o aumento da produtividade e 
eficiencia das gestoes, a tomada antecipada de decisoes e a 
melhoria dos resultados economicos, financeiros e 
operacionais. 

Os sistemas de informa<;oes gerenciais proporcionam as empresas 

diversos beneffcios, tais como: 

- Redu<;ao dos custos das opera<;oes; 

- Melhoria na produtividade, tanto setorial quanta global; 

- Melhoria nos servi<;os realizados e oferecidos; 

- Redu<;ao do grau de centraliza<;ao de decisoes na empresa; 

- Otimiza<;ao na presta<;ao dos servi<;os aos clientes; 

- Melhor intera<;ao com os fornecedores; 
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- Melhoria nas atitudes e atividades dos funcionarios da empresa; 

- Aumento do nlvel de motivac;ao das pessoas envolvidas; 

- Reduc;ao da mao-de-obra burocratica; 

- Reduc;ao dos nlveis hierarquicos. 

Os sistemas de informac;oes gerenciais auxiliam os executivos das 

empresas em tres pontos fundamentais, sendo a qualidade, produtividade e 

participac;ao, os mesmo sao considerados o ponto de equilibria de uma 

empresa. 

Conforme Oliveira (2002, p. 46) afirma que: 

A qualidade nao deve estar associada apenas ao produto ou 
ao servi<;o final. Deve envolver o nfvel de satisfa<;ao das 
pessoas no trabalho associado a uma qualidade de vida que se 
estenda a sua estrutura pessoal, familiar e social. Possfveis 
desequilfbrios nessa rela<;ao podem resultar em boicotes, 
greves, acidentes, agressividade e outras consequencias 
danosas para a empresa. 

Porem pode-se dizer que os sistemas de informac;oes gerenciais exigem 

dos executivos e da empresa diversas qualidades que com certeza farao a 
diferenc;a para um born desempenho, tais como: alto nlvel de criatividade, 

atitude de inovac;ao, cultura organizacional, visao hoHstica e voltado para 

resultados. 

Conforme Oliveira (2002, p. 46) afirma que: 

0 envolvimento adequado da alta e media administra<;ao com o 
SIG. Se o envolvimento nao for adequado, pode provocar 
situa<;ao de descredito para com o sistema. 0 executive deve 
lembrar-se de que o SIG e urn instrumento basico para o 
processo decis6rio e este se direciona para resultados. Como 
consequencia, o executive eficaz deve saber trabalhar como o 
SIG, como instrumento de apoio a otimiza<;ao dos resultados. 
Essa situa<;ao considera tanto a alta como a media 
administra<;ao, de forma mais forte, mas nao menospreza a 
baixa administra<;ao, principalmente como fonte geradora de 
dados e informa<;6es. 
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Para que os SIGs tenham uma boa utilizac;ao os mesmos devem ser 

flexiveis, com muitas opc;oes para manusear dados, avaliar informac;ao e 

acomodar mudanc;as no aprendizado e crescimento individual e organizacional. 

Devem ser capazes de apoiar uma variedade de estilos, competencias e 

conhecimento tanto do processo de tomada de decisao individual quanto 

organizacional. Possui multiplos modelos intuitivos e anallticos para avaliac;ao 

dos dados e a habilidade para acompanhar as multiplas alternativas e suas 

consequencias, refletindo os requisitos politicos e burocraticos da empresa, 

com caracteristicas para acomodar interesses diversos. 

Para Oliveira (2002), "Verifica-se que esses aspectos podem 

proporcionar adequada sustentac;ao de desenvolvimento e implementac;ao do 

SIG nas empresas". 

3.2 0 Ambiente Competitive 

Tres mudanc;as importantes mudaram o ambiente de neg6cios, tais 

como: surgimento de uma economia globalizada; transformac;ao de 

economias/sociedades industriais para economias de servic;o baseada na 

informac;ao e conhecimento e a transformac;ao no ambiente de neg6cio da 

organizac;ao. 

Diante de tais fatos importantes para mudanc;a do mercado, o SIG 

contem informac;ao sobre a organizac;ao e seu ambiente, apresentando tres 

atividades basicas que produzem as necessidades de informac;ao da 

organizac;ao, sendo a entrada, processamento e saida. 

Nas empresas grandes e pequenas, os administradores estao sempre 

questionando: 

- Como podemos aumentar a fatia de mercado? 

- Aonde nossa industria esta posicionada? 

- Devemos diversificar? 

- Onde somos fracos e onde somos fortes? 

- Como deveria ser a nossa estrategia? 

- Como podemos projetar uma estrategia? 
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Para tais perguntas nao existem respostas faceis, dessa maneira em 

algumas situa<f6es os administradores encontram solu<f6es usando os sistemas 

de informa(f6es gerenciais. 

Conforme Oliveira (2002, p. 50) afirma que: 

Portanto, o SIG considerado neste livro nao apresenta, 
simplesmente, o enfoque na informa<;ao dentro da empresa, 
mas considera a informa<;ao dentro de urn processo, desde a 
obten<;ao do dado, o seu tratamento para se transformar em 
informa<;ao, a decisao com base na informa<;ao ( e todos os 
seus mecanismos facilitadores ), a a<;ao decorrente da decisao, 
o resultado apresentado e sua avalia<;ao. 

Para usar SIGs como arma competitiva, deve-se primeiro entender onde 

podem ser encontradas as oportunidades estrategicas para os neg6cios. 

Vantagens competitivas podem ser obtidas melhorando-se a habilidade da 

empresa em lidar com: clientes, fornecedores, produtos e servi<fOS substitutes e 

novos entrantes no mercado. 

Conforme Stair e Reynolds (1999, p. 283) afirmam que: 

Desenvolver urn novo SIG ou modificar o ja existente nem 
sempre resulta em vantagens competitiva. Na maioria dos 
casas, a simples obten<;ao de urn software ou urn equipamento 
que o concorrente pode adquirir nao ira render uma vantagem 
de Iongo prazo. Configurar urn SIG para o usa mais efetivo, 
contudo, pode resultar numa margem competitiva. Na maioria 
dos casas, as empresas que sabem quais dados obter (e como 
relaciona-los adequadamente), quando e de que forma 
apresenta-los para os gerentes alcan<;am a mais significativa 
vantagem pelo usa dos SIGs. Esta vantagem pode resultar 
num impacto significative sabre custos, Iueras, servi<;os ao 
cliente e sabre novas produtos. 

Quatro estrategias competitivas podem ser usadas para lidar com as 

for(fas competitivas: 

1- Diferencia~ao do Produto: 
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Criar produtos e servigos (micas, que possam ser facilmente 

diferenciados dos produtos e servigos dos concorrentes e que os concorrentes 

existentes ou potenciais novas concorrentes nao possam copiar em curta 

espago de tempo. 

2- Diferencia~ao de Foco: 

Criar novas niches de mercado identificando para o produto ou servigo 

urn objetivo especifico que ele possa servir de maneira superior. A empresa 

pode fornecer urn produto ou servigo especializado que sirva a este estreito 

mercado melhor que os concorrentes existentes e que desencoraje novas 

concorrentes potenciais. 

3- Desenvolvimento de forte liga~ao entre clientes e fornecedores: 

As empresas podem criar vfnculos entre clientes e fornecedores que 

"prendam" os clientes aos produtos da firma e que vinculem fornecedores a urn 

horario de entrega e estrutura de prego formada pela firma compradora. 

lsto au menta o custo de transferencia ( o custo que urn cliente tern para 

mudar para os produtos e servigos dos concorrentes) e reduz o poder de 

barganha dos clientes e dos fornecedores. 

4- Tornar-se urn Produtor de Baixo-Custo: 

Para prevenir que novas concorrentes entrem no mercado, podem ser 

produzidos bens e servigos a urn prego mais baixo que os concorrentes, sem 

sacrificar a qualidade e nfvel de servigo. 

Conforme Stair e Reynolds (1999, p. 278) afirmam que: 

0 prop6sito basico de urn SIG e ajudar a empresa a alcan9ar 
suas metas, fornecendo a seus gerentes detalhes sobre as 
opera96es regulares da organizayao, de forma que possam 
controlar, organizar e planejar com mais efetividade e com 
maior eficiencia. Em suma, urn SIG prove aos gerentes, nao s6 
informayao e suporte para a efetiva tomada de decisao, bern 
como as respostas as opera96es diarias, agregando, assim, 
valor aos processes da organizayao. 
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Assim pode dizer que os sistemas de informa<;oes gerenciais mudam os 

objetivos, opera<;oes, produtos, servi<;os ou relacionamentos ambientais da 

organiza<;ao para ajuda-la a obter urn diferencial sobre os concorrentes, 

podendo ate mesmo mudar os neg6cios da empresa. 

3.3 Conceito de Sistemas lntegrados 

Sao sistemas, conhecidos como ERP (Enterprise Resource Planning). 

Os sistemas integrados sao compostos de varios m6dulos que abrangem todas 

as areas da empresa, de forma que urn unico evento que tenha dado origem a 
execu<;ao do processo seja trabalhado em seus inumeros aspectos por todas 

as areas que tenham alguma responsabilidade sobre ele. 

0 que se encontrava no mercado ha algum tempo atras, eram pacotes 

de sistemas com varios m6dulos, aos quais a empresa deveria se adaptar. 

Esses sistemas nem sempre atendiam com efici€mcia todos os processos e 

rotinas das empresas. 

Para Perez Junior, Pestana e Franco (1997, p. 31): 

0 requisite fundamental para a adequac;ao do sistema 
integrado de informac;oes ao processo de planejamento diz 
respeito a qualidade das informac;oes geradas por esse 
sistema, o que inclui os seguintes fatores: 
a. 0 conteudo das informac;oes, no sentido de serem 
completas, detalhadas no nfvel necessaria e confiaveis. 
b. A idade da informac;ao, representando o intervale entre a 
data de ocorrencia do fato e a da gerac;ao da informac;ao, ou 
seja, sua oportunidade. 
c. A frequencia ou periodicidade com que a informac;ao e 
gerada, de modo que atenda as necessidades da 
administrac;ao. 

Hoje, as empresas que desenvolvem sistemas corporativos, nao 

investem mais no desenvolvimento de pacotes de sistemas e sim num sistema 

nucleo, onde as empresas possam desenvolver as ramifica<;oes do sistema 
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nucleo de acordo com suas necessidades, com mais flexibilidade e facilidade 

de adaptac;ao. 

3.4 A Falta de Qualidade das lnforma~oes e dos Processos 

Cada vez mais se ouve falar em Qualidade, inevitavelmente, a falta de 

sistemas integrados compromete a qualidade das informac;oes necessarias 

para a gestao de qualquer empresa, tanto pela demora dessas informac;oes, 

quanta pelas divergencias que podem ocorrer nas informac;oes extraidas de 

diversos sistemas. 

Conforme Nakagawa (1993, p. 15) afirma que: 

Ao empreendermos o estudo da integra<;ao dos sistemas de 
padr6es e or<;amentos com a contabilidade, partimos do 
pressuposto de que a mesma podera contribuir fortemente para 
a adequa<;ao do sistema de informa<;6es ao processo de 
planejamento e controle e que, como conseqGencia, se podera 
esperar a melhoria tambem do proprio desempenho dos 
gestores das areas operacionais de uma empresa. 

Urn dos principais fatores no desempenho de uma organizac;ao e a 

qualidade de seus produtos e servic;os. Ha uma tendencia mundial no sentido 

do aumento das expectativas do consumidor em relac;ao a qualidade. 

Acompanhando esta tendencia, houve uma crescente tomada de consciencia 

de que melhorias continuas na qualidade sao necessarias para atingir e 

assegurar urn born desempenho e economico. 

Devido a competic;ao cada vez maior pela qualidade e par custos 

menores, a melhoria da qualidade e produtividade de uma empresa ja e urn 

fator de sobrevivencia. 

Os avanc;os conseguidos em quase todos os setores dos mais variados 

tipos de empresas tern sido uma necessidade para a sobrevivencia 

empresarial, e e par este motivo que todos que estao dentro das organizac;oes 
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devem estar atualizados nas principais norma e conceitos de como melhorar a 

qualidade e a produtividade. 

Conforme Nakagawa (1993, p. 15) afirma que: 

( ... ) Com a globaliza<;ao de mercados, o consumo eficiente e 
eficaz de recursos das empresas requer tanto urn processo 
flexivel e dinamico de planejamento e controle de opera<;6es, 
como tambem urn adequado sistema de informa<;6es que 
suporte esta forma de gestao. Entendemos que esta 
adequa<;ao e o fruto da integra<;ao conceitual e sistemica entre 
padr6es, or<;amentos e contabilidade, objeto do presente 
estudo. 

3.5 A Complexidade das lnforma~oes 

Dependendo do ramo de atividade da empresa e o tipo de produtos com 

quais ela trabalha, pode ocorrer urn grande numero de situa<;oes com rela<;ao a 
contabilidade fiscal. 

Como a nossa legisla<;ao e bastante complexa e cada estado possui 

suas particularidades, e quase impossivel que a empresa efetue a sua 

escritura<;ao fiscal manualmente. Ocorre que se a empresa optar por 

desenvolver esse tipo de sistema, a cada nova situa<;ao sera preciso recorrer a 
area de informatica. Percebemos na pratica em empresas que trabalham dessa 

forma apresentam algumas falhas, como demonstrado abaixo: 

- Falta de parametros para contabiliza<;ao das diversas situa<;oes; 

-Bases de calculo de ICMS e IPI incorretas; 

- Divergencias entre as notas fiscais e os livros de entrada e sa ida; 

- Falta de informa<;oes no corpo das notas fiscais; 

- Aliquotas interestaduais incorretas; 

3.6 As Vantagens das Empresas que utilizam Sistemas lntegrados 

Exemplo pratico: 
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Supermercado Wai-Mart, principal loja de departamentos dos EUA, com 

pregos baixos e prateleiras bern estocadas usa urn fabuloso sistema de 

reabastecimento continuo de estoque, que envia pedidos, diretamente para os 

fornecedores, assim que os consumidores pagam por suas compras no caixa. 

Terminais de ponto de venda registram o c6digo de barra dos produtos 

vendidos e envia uma transa<;ao de compra diretamente para urn computador 

central da matriz do Wai-Mart. 0 computador coleta os pedidos de todas as 

lojas e os transmite para os fornecedores. 

Como o sistema pode substituir o estoque muito rapidamente, a 

empresa nao necessita gastar muito, mantendo grandes estoques em seus 

pr6prios armazens. 0 sistema tambem permite que a empresa ajuste as 

compras de itens de acordo com a demanda dos clientes Wai-Mart, usando o 

sistema para manter baixo os custos operacionais, gasta 15% dos lucros das 

vendas com despesas gerais (salario, publicidade, armazenamento e 

conservagao de predios) 

3.7 Que tipo de Sistema Utilizar 

0 primeiro passo a ser observado e decidir qual o sistema a ser 

utilizado; como sera sua utiliza<;ao, quando sera implantado e quanto 

investiremos na nova tecnologia. Porem nao e facil porque a tecnologia 

adotada deve estar de acordo com o plano estrategico da empresa, portanto 

qualquer decisao adotada pela empresa tera reflexos na sua posi<;ao de 

mercado; e necessaria prever com precisao as consequencias de cada atitude, 

pois mexe com grandes investimentos e urn numero de pessoas muito grande. 

A tecnologia da informa<;ao e estrategicamente planejada pelas 

seguintes razoes: 

- Desperta a preocupa<;ao pela eficiencia em todos os processos; 

- Cria uma serie de vantagens competitivas; 

- Cria novas oportunidades de neg6cio; 

- Aumenta a competitividade. 
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3.8 Principais Recursos que urn Sistema lntegrado deve Oferecer 

A medida que as empresas crescem, e preciso estar sempre em busca 

da informac;ao, pais nesse mundo globalizado, a informac;ao e essencial para 

urn administrac;ao veloz, agil e competitiva. Os sistemas integrados oferecem 

uma filosofia de gestao empresarial, que processam dados de diferentes areas 

e oferecem como resultado uma visao clara e abrangente das operac;oes que 

estao sendo realizadas na empresa. 

Sua composic;ao deve ser em m6dulos independentes, que podem ser 

executados separadamente, permitindo muito mais flexibilidade e rapidez. Com 

estes recursos, existe uma facil interligac;ao entre as informac;oes operacionais 

e administrativas. Dessa forma, o comercial, o estoque, o financeiro e todas as 

demais areas se mantem em total integrac;ao. 
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4 CONCEITO DE CONTROLADORIA 

Ap6s a crise da Balsa de Nova York, em 1929, a profissao contabil 

torna-se focada na protec;ao do investidor minoritario e nos aspectos fiscais e 

legais da organizac;ao, portanto voltada aos usuarios externos da informac;ao 

contabil. Com o passar dos anos, o gestor da organizac;ao comec;a a sentir os 

efeitos dessa atitude. Faltavam informac;oes adequadas para o processo 

decis6rio. Pode-se afirmar que a Controladoria preencheu esse vacuo deixado 

pela contabilidade, qual seja atender as expectativas por informac;oes que 

subsidiassem o gestor em sua tomada de decisao. 

Conforme Mosimann e Fisch (1999, p. 80) afirmam que: 

A Controladoria consiste em urn corpo de doutrinas e 
conhecimentos relatives a gestae economica. Pode ser 
visualizada sob dois enfoques: 
a. como urn 6rgao administrative com missao, fun<;oes e 
princfpios norteadores definidos no modele de gestae do 
sistema empresa; 
b. como uma area do conhecimento humane com 
fundamentos, conceitos, princfpios e metodos oriundos de 
outras ciencias". 

Com o tempo percebeu-se a necessidade de evoluir para adequar-se 

aos novas tempos em que a velocidade de obsolescencia dos produtos cresce, 

exigindo constantes ajustamentos a urn mercado volatil e competitivo. Buscou

se entao, a adoc;ao da tecnica de valorac;ao dos ativos com base no custo 

corrente corrigido, para que as informac;oes contabeis refletissem a dinamica 

do mercado regido pela consagrada lei de oferta e demanda. 

Conforme Figueiredo e Caggiano (1997, p. 26) afirmam que: 

0 aumento da complexidade na organiza<;ao das empresas, o 
maier grau de interferencia governamental por meio de 
politicas fiscais, a diferencia<;ao das fontes de financiamentos 
das atividades, a percep<;ao das necessidades de 
considera<;ao dos padroes eticos na condu<;ao dos neg6cios e, 
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principalmente, a demanda por melhores praticas de gestae, 
criando a necessidade de urn sistema contabil mais adequado 
para urn centrale gerencial mais efetivo, tern side, entre outras, 
algumas das razoes para que a responsabilidade com o 
gerenciamento das finan<;as das empresas tenha aumentado 
de importancia dentro do processo de condu<;ao dos neg6cios. 

A Controladoria era vista como geradora de relat6rios rotulados como 

gerenciais, baseados em fechamento contabil do mes, a controladoria teve que 

se adaptar e se curvar a evolugao da tecnologia da informagao e as estruturas 

relacionadas de banco de dados, libertando-se das estruturas hierarquicas dos 

sistemas antigos e rfgidos. 

Conforme Mosimann e Fisch (1999, p. 80) afirmam que: 

( ... ) os controladores foram inicialmente recrutados entre 
individuos das areas de contabilidade ou de finan<;as da 
empresa, por possuirem, em fun<;ao do cargo que ocupam, 
uma visao ampla da empresa que os habilita a enxergar as 
dificuldades como urn todo e proper solu<;oes gerais. Alem 
disso, as informa<;oes que chegam ao controller sao 
predominantemente de natureza quantitativa, seja fisica, 
monetaria, ou ambas. 

Assim a controladoria deixa o papel simpl6rio e irrelevante de aguardar o 

fechamento do mes para geragao de relat6rios e assume a missao relevante de 

assegurar a disponibilidade do dado com oportunidade, para que haja 

qualidade no processo decis6rio do gestor. Sai, portanto, da visao e 

abrangencia estreita e classica dos tempos em que a tecnologia de informagao 

nao dispunha dos avangos atuais, e passa a zelar pela integridade da base de 

dados da empresa, maximizando a disponibilizagao de informagoes aos 

diversos usuaries, especialmente aos gestores da organizagao, assegurando

lhes maier qualidade na tomada de decisao. 

Conforme Mosimann e Fisch (1999, p. 99) afirmam que: 
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Sob esse enfoque, a Controladoria pode ser conceituada como 
o conjunto de princlpios, procedimentos e metodos oriundos 
das ciencias da Administragao, Economia, Psicologia, 
Estatistica e, principalmente, da Contabilidade, que se ocupa 
da gestae economica das empresas, com a finalidade de 
orienta-las para a eficacia. 

4.1 Missao da Controladoria 

Para Figueiredo e Caggiano (1997), "A missao da Controladoria e zelar pela 

continuidade da empresa, assegurando a otimizac;ao do resultado global". 

A Controladoria, para ser eficaz em sua missao, e totalmente dependente 

da cultura organizacional da empresa. Essa cultura organizacional esta ligada 

no subsistema institucional e em func;ao da missao, crenc;as e valores, sera 

definido o Modelo de Gestao, onde sera estabelecida a maneira como a 

empresa sera conduzida. 

Conforme Catelli (1999, p. 372): 

A gestae das atividades empresariais sob a egide do Modele 
GECON e conduzida sob uma perspectiva sistemica, vista que 
a maximizagao isolada dos resultados das partes nao conduz 
necessariamente a otimizagao do todo. Cabe, entao, a 
Controladoria, por ser a (mica area com uma visao ampla e 
possuidora de instrumentos adequados a promogao da 
otimizagao do todo, a responsabilidade pelo cumprimento de 
uma missao muito especial. 

A missao da Controladora e otimizar os resultados economicos das 

organizac;oes, para garantir sua continuidade, por meio da integrac;ao dos 

esforc;os das diversas areas. 

Conforme Mosimann e Fisch (1999, p. 99) afirmam que: 

A Controladoria, assim como todas as areas de 
responsabilidade de uma empresa, deve esforgar-se para 
garantir o cumprimento da missao e a continuidade da 
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organizac;ao. Seu papel fundamental nesse sentido consiste 
em coordenar os esforc;os para conseguir urn resultado global 
sinergico, isto e, superior a soma dos resultados de cada area. 

Para que a missao da controladoria seja cumprida com exito, sao 

necessaries que sejam esclarecidos os objetivos da Controladoria, sendo eles: 

- promo<;ao da eficacia organizacional; 

- viabiliza<;ao da gestao economica; 

- promo<;ao da integra<;ao das areas de responsabilidade. 

Para Catelli (1999, p. 373): 

Atingir este conjunto de objetivos significa a obtenc;ao de 
resultados econ6micos de acordo com as metas e condic;oes 
estabelecidas, decorrentes de decis6es tomadas sob a 6tica de 
gestao econ6mica num enfoque de abordagem sistemica". 
Portanto, e nosso ponto de congruencia, se considerarmos a 
existencia de uma hierarquia de objetivos, ( ... ). 

4.2 Fun~oes da Controladoria 

Para Catelli (1999, p. 373): 

As empresas tern uma divisao funcional do trabalho, cujo 
divisor de aguas e a vinculac;ao - destas func;oes a suas 
caracterfsticas operacionais, que sao definidas em func;ao do 
produto e/ ou servic;o produzido. Uma area de 
responsabilidade, independentemente de quantas atividades a 
comp6e, desempenha uma ou urn conjunto de func;oes. No 
caso da Controladoria, estas func;oes estao ligadas a urn 
conjunto de objetivos e, quando desempenhadas, viabilizam o 
processo de gestao econ6mica. 

As fun<;oes desempenhas pela Controladoria sao: 

1 - Subsidiar o processo de gestao 
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Seu papel e adequar o processo de gestao a realidade da empresa, 

atraves de urn sistema de informac;ao que permita simulac;oes e projec;oes 

sobre eventos economicos no processo de tomada de decisao. 

Para Catelli (1999), "E inerente a esta func;ao monitorar o processo de 

elaborac;ao do orc;amento - e respectiva consolidac;ao - das diversas areas de 

responsabilidade da empresa". 

2 - Apoiar a avalia~ao de desempenho 

Nesta func;ao a Controladoria estara elaborando a analise de 

desempenho economico das areas, elaborando a analise de desempenho dos 

gestores, elaborando a analise de desempenho economico da empresa e 

avaliando o desempenho da propria area. 

3 - Apoiar a avalia~ao de resultado 

Esta func;ao permite a Controladoria avaliar o resultado dos seus 

servic;os, elaborar a analise de resultado economico dos produtos e servic;os e 

monitorar e orientar o processo de estabelecimento dos pad roes. 

4 - Gerir os sistemas de informa~oes 

Atraves desta func;ao a Controladoria estara definindo a base de dados 

que permita a organizac;ao da informac;ao necessaria a gestao, elaborar 

modelos de decisao para diversos eventos economicos e padronizar o conjunto 

de informac;oes economicas. 

5 - Atender aos agentes do mercado 

Para Catelli (1999), "A empresa e urn sistema aberto e, 

consequentemente, interage como o meio ambiente, trocando os mais 

diferentes tipos de recursos/produtos". 

Assim pode-se dizer que diante destas afirmac;oes uma das func;oes da 

Controladoria referente as demandas externas e analisar e mensurar o impacto 

das legislac;oes no resultado economico da empresa, atender aos diversos 

agentes do mercado. 

A Controladoria tern como func;oes principais exercer o controle contabil, 

financeiro, orc;amentario, operacional e patrimonial da instituic;ao. Com sua 
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visao ampla e generalista, o controller influencia e assessora todos os 

departamentos da empresa, onde as informag6es sao geradas e colocadas a 
disposigao dos executivos para a tomada de decis6es. Elabora mensalmente 

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

e produtos, recomendando e orientando quanto a execugao dos processos de 

forma que salvaguarde o capital e atinja os objetivos institucionais. 

Para Catelli (1999, p. 370): 

A Controladoria nao pode ser vista como urn metodo, voltado 
ao como fazer. Para uma correta compreensao do todo, 
devemos cindi-la em dois vertices: o primeiro como ramo do 
conhecimento responsavel pelo estabelecimento de toda base 
conceitual, e o segundo como 6rgao administrative 
respondendo pela disseminac;ao de conhecimento, modelagem 
de sistemas de informac;oes. 

Dentre diversas fungoes da Controladoria podemos citar algumas, tais 

como: informagao, motivagao, coordenagao, avaliagao, planejamento e 

acompanhamento. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 91): 

A func;ao de planejamento, que inclui o estabelecimento e a 
manutenc;ao de urn plano operacional integrado por meio de 
canais gerenciais autorizados, de curto e de Iongo prazo, 
compativel com os objetivos globais, devidamente testado e 
revisado, e abrangendo urn sistema e os procedimentos 
exigidos. 

Na Controladoria as atividades basicas podem ser caracterizadas da 

seguinte forma: 

Para Figueiredo e Caggiano (1997, p. 27): 

1. Planejamento: estabelecer e manter urn plano integrado 
para as operac;oes consistentes com os objetivos e as metas 
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da companhia, a curta e a Iongo prazo, que deve ser analisado 
e revisado constantemente, comunicado aos varios nfveis de 
geremcia por meio de urn apropriado sistema de comunicac;ao. 
2. Controle: desenvolver e revisar constantemente os 
padroes de avaliac;ao de desempenho para que sirvam como 
guias de orientac;ao aos outros gestores no desempenho de 
suas func;oes, assegurando que o resultado real das atividades 
esteja em conformidade com os padroes estabelecidos. 
3. lnformac;ao: preparar, analisar e interpretar os resultados 
financeiros para serem utilizados pelos gestores no processo 
de tomada de decisao, avaliar os dados, tendo como referencia 
os objetivos das unidades e da companhia; preparar as 
informac;oes para usa externo para que atendam as exigencias 
do governo, aos interesses dos acionistas, das instituic;oes 
financeiras, dos clientes e do pubico em geral. 
4. Contabilidade: delinear, estabelecer e manter o sistema 
de contabilidade geral e de custos em todos as nfveis da 
empresa, inclusive em todas as divis5es, mantendo registros 
de todas as transac;oes financeiras nos livros contabeis de 
acordo com as princfpios de contabilidade e com finalidades de 
centrale interne. Preparar as demonstrac;oes financeiras 
externas de acordo com as exigencias do governo. 
5. Outras func;oes: administrar e supervisionar cada uma 
das atividades que impactam o desempenho empresarial, 
como impastos federais, estaduais e municipais, envolvendo-se 
ate mesmo com negociac;oes com as autoridades fiscais, 
quando necessaria. Manter relacionamento adequado com as 
auditores internes e externos; estabelecer pianos de seguro; 
desenvolver e manter sistemas e procedimentos de registro; 
superv1s1onar a tesouraria; instituir programas de 
financiamento; e muitas outras atividades. 

4.3 Func;ao Financeira e Controladoria 

Em empresa pequena nao ha urn 6rgao denominado Controladoria, porem 

a medida que a empresa se desenvolve as descentralizac;:oes das func;:oes vao 

surgindo. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 97): 

A partir da descentralizac;ao de atividades da area financeira, 
distinguindo-se primordialmente o tesoureiro e o controller sob 
a responsabilidade de urn gestor ou como gestores da cupula 
administrativa, surge o 6rgao Controladoria e sua preocupac;ao 
especffica com a gestao economica empresarial. 
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4.4 0 Controller e o seu Perfil Profissional 

Urn mundo em transformac;ao, muitas mudanc;as em pouco tempo, 

necessidades cada vez maiores de obtenc;ao de vantagens competitivas. No 

cenario das organizac;oes em todo o mundo apresenta-se como ferramenta 

indispensavel a Controladoria. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 117): 

Nem sempre a busca da maximiza9ao dos resultados de uma 
area, tomada de forma isolada, significa que essa area estara 
contribuindo para a maximiza9ao dos resultados da empresa 
como urn todo. Muitas vezes, a maximiza9ao do resultado de 
uma area, tomada isoladamente, pode reduzir o resultado de 
outra, com repercussoes negativas no resultado global da 
empresa. Para que nao haja desintegra9ao das diversas areas 
de seu todo, para que cada uma nao busque objetivos de 
forma isolada, mas que busque objetivos integrados aos 
objetivos da organiza9ao como urn todo, faz-se necessaria uma 
sincroniza9ao entre diversas atividades, e cabe ao controller 
esta tarefa. Surge, assim, a necessidade de uma visao 
generalista do controller. 0 controller e o gestor que, ap6s o 
presidente, deve ter a visao mais generalista da empresa onde 
atua. 

Profissionais especializados em Controladoria promovem e se utilizam das 

tecnologias da informac;ao, atraves de uma visao sistemica com a finalidade de 

compilar as informac;oes geradas, distribui-las, auxiliando assim a alta 

administrac;ao na tomada de decisoes. 

Para Figueiredo e Caggiano (1997, p. 28): 

0 controller e o gestor encarregado do departamento de 
Controladoria; seu papel e, por meio do gerenciamento de urn 
eficiente sistema de informa9ao, zelar pela continuidade da 
empresa, viabilizando as sinergias existentes, fazendo com que 
alcan9ariam se trabalhassem independentemente. 
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Neste processo o Controller, evidencia uma das suas principais atribuic;oes: 

comparar. Quando avalia os resultados obtidos em comparac;ao ao 

Planejamento Estrategico, contribuindo para o sucesso hoHstico das 

organizac;oes eo crescimento do pals. 

Para Perez Junior, Pestana e Franco ( 1997, p. 35): 

0 primeiro, e mais usual, assemelha-se as responsabilidades 
de urn "gerente de contabilidade" ou de urn "contador geral", o 
qual se situaria na estrutura organizacional como urn 6rgao de 
linha, normalmente se subordinando ao principal executive 
financeiro da empresa. Suas atividades incluem a gera<;ao de 
informa<;6es dentro dos diversos setores a ele subordinados. 
Nesse caso, o controller seria responsavel, entre outras, pelas 
seguintes areas e fun<;6es: Contabilidade geral, fiscal e de 
custos; Controle patrimonial; Or<;amentos; Auditoria interna; 
Administrativa-financeira. 

0 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 do 

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

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

incidente em cada segmento, os custos de produc;ao, o valor agregado de cada 

produto, a qualidade do produto, as tendencias e perspectivas do mercado, os 

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

investimentos a curta e a Iongo prazo, a produtividade, a eficiencia da 

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

os pontes de equilibria. 

Para Perez Junior, Pestana e Franco (1997, p. 35): 

0 segundo enfoque de atua<;ao do controller, a nosso ver mais 
correto, envolve a compila<;ao, sfntese e analise das 
informa<;6es geradas, e nao a responsabilidade por sua 
elabora<;ao. Sua fun<;ao basica e garantir que tais informa<;5es 
sejam preparadas e distribufdas oportunamente dentro da 
entidade. Por este enfoque o controller atua como urn 6rgao de 
staff ligado diretamente a alta administra<;ao, selecionando e 
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filtrando as informa<;6es oriundas dos diversos departamentos, 
que serao utilizadas para a tomada de decisao. Neste 
processo, o controller naturalmente tambem avalia os 
resultados obtidos em compara<;ao como o planejado, 
influenciando a tomada de decis6es dentro da empresa. 

0 Controller e urn "almoxarife" da base de dados da empresa, onde se 

encontram, alem de dados, os criterios de mensurac;ao e de valorac;ao e as 

regras de decisao, entre outras informac;oes. Essa base de dados controla 

todas as vertentes de decisao da empresa, sejam elas operacionais 

economicas ou financeiras. Para atuar na controladoria, espera-se que o 

controller apresente os seguintes atributos: mente analltica, versatilidade, boa 

fundamentac;ao economica e, principalmente, visao dos processes da empresa 

para que possa coordenar a montagem da area. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 95): 

Muitas das qualifica<;6es supramencionadas devem ser 
comuns a todos os gestores. No entando, os conceitos 
economicos devem ser conhecidos pelo controller para que 
possa inferir as implica<;6es das for<;as polfticas, economicas e 
sociais do ambiente interno e externo a empresa, no resultado 
economico. Da mesma forma, o sistema de informa<;6es 
economico-financeiras por ele administrado devera possuir os 
referidos conceitos economicos para a emissao de relat6rios 
gerencias ( ... ). 

0 Controller mantem a continuidade e a efetividade empresarial 

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

com base em seus controles, recomendac;oes e estudos rigorosos de casas. 

Com sua visao ampla e generalista, o Controller influencia e assessora 

todos os outros departamentos da empresa, onde as informac;oes sao geradas 

e colocadas a disposic;ao dos executives para a tomada de decisao. Elabora 

mensalmente relat6rios gerencias complexes de analise da performance da 

gestao, por segmento, por setor e por produtos, recomendando e orientando 

quanta a execuc;ao dos processes de forma que salvaguarde o capital e atinja 
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os objetivos corporativos, aos quais a empresa se propoe e proporcione 

lucratividade efetiva. 

Para Perez Junior, Pestana e,Franco (Kanitz) (1997, p. 36): 

Conforme Kanitz, as func;oes da Controladoria podem ser 
resumidas nas seguintes: 
• lnformac;ao - compreende os sistemas contabeis-financeiros
gerenciais. 
• Motivac;ao - refere-se aos efeitos dos sistemas de controle 
sobre o comportamento. 
• Coordenac;ao - visa centralizar informac;oes com vistas a 
aceitac;ao de pianos. 0 controller toma conhecimento de 
eventuais inconsistencias dentro da empresa e assessora a 
direc;ao, sugerindo soluc;oes. 
• Avaliac;ao - interpreta fatos, informac;oes e relat6rios, 
avaliando os resultados por area de responsabilidade, por 
processes, por atividades etc. 
• Planejamento - assessora a direc;ao da empresa na 
determinac;ao e mensurac;ao dos pianos e objetivos. 
• Acompanhamento - verifica e controla a evoluc;ao e o 
desempenho dos pianos trac;ados a fim de corrigir falhas ou de 
revisa-los (os pianos). 

A func;ao do controller passou a ter relevancia tanto no meio academico, 

em cursos de p6s-graduac;ao e mestrado, quanto no mercado, que procura 

profissionais especializados, com visao de gestao, planejamento gerencial, 

fiscal, financeiro e de Contabilidade. 

Exercer a func;ao de controller requer conhecimento da atividade para 

poder executa-la adequadamente, requer interac;ao e lideranc;a para, assim, 

acompanhar a dinamica do processo e da exata dimensao do neg6cio para o 

qual esta recebendo total confianc;a. Assim pode dizer que a situac;ao nessa 

area nao constitui urn modismo, e sim urn profissional que deve ter dinamismo, 

excelencia no que faz visao ampla, atuando e controlando todas as areas da 

organizac;ao. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 125): 

0 controller deve, ainda, persuadir os gestores e seus 
respectivos superiores hierarquicos e avalizarem as ac;oes 
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corretivas necessarias em suas areas. Ah3m disso, deve julgar 
os resultados das providencias propostas pelos gestores, sob o 
ponto de vista economico. 

0 ato de executar esta baseado no conjunto de elementos que se 

completam, sendo: lideranc;a, fixac;ao de objetivos, planejamento, 

implementac;ao de ac;oes, controles, avaliac;ao de estoques, custos, prec;o de 

venda, consecuc;ao de metas, financeira, qualidade e fundamentalmente, o 

controller deve ter conhecimento de Contabilidade, sabendo usa-la como 

instrumento de informac;ao e de apoio. Em suma, requer habilidades 

interpessoais, conhecimento de si proprio e de sua capacidade, habilidade na 

utilizac;ao da tecnologia para concretizar as metas, traduzindo urn conjunto de 

informac;oes tecnicas para uma linguagem de neg6cio e de decisao. 

Para Crepaldi (1998, p. 24): 

( ... ) o controller precisa ser urn profissional altamente 
qualificado, que definira e controlara todo fluxo de informag6es 
da empresa, garantindo que as informag6es corretas cheguem 
aos interessados dentro de prazos adequados e que a alta 
administragao somente receba informag6es uteis a tomada de 
decis6es. 

Para Perez Junior, Pestana e Franco (1997), "Dentro deste contexto, a 

func;ao basica da Controladoria sera garantir a perfeita realizac;ao do processo 

de "decisao-ac;ao-informac;ao-controle", acompanhando e controlando ... 

empresa". 

Para Figueiredo e Caggiano (1997, p. 29): 

Entre os requisites necessaries para o desempenho da fungao 
da Controladoria, podem-se elencar: 
a) born conhecimento do ramo de atividade ao qual a empresa 
faz parte, assim como dos problemas e das vantagens que 
afetam o setor; 
b) urn conhecimento da hist6ria da empresa e uma 
identificagao com seus objetivos, sua metas e sua politicas, 
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assim como com seus problemas basicos e sua possibilidades 
estrateg ias; 
c) habilidade para analisar dados contabeis e estatfsticos que 
sao a base para propor modelos de aglutina~ao e simula~ao 
das diversas combina~oes de dados; 
d) habilidade de bern expressar-se oralmente e por escrito e 
profundo conhecimento dos princfpios contabeis e das 
implica~oes fiscais que afetam o resultado empresarial. 

Assim pode-se dizer que para ser Controller, nao basta querer ser, e 
necessaria, sim, estar preparado para saber ser e saber executar a func;ao 

como conhecimento, disciplina e convicc;ao. 

4.5 Atividades a serem desenvolvidas pelo Controller 

0 Controller e o executive de administrac;ao, normas, controles, metas, 

objetivos, orc;amentos, planejamento, contabilidade, financ;as e informatica. Sua 

principal func;ao e colher, interpretar e gerar informac;oes que possam ser 

usadas na formulac;ao e execuc;ao da polftica empresarial com eficiencia e 

eficacia. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 125): 

A Controladoria tern sob sua incumbencia controlar os 
assuntos economico-financeiros e apontar os desvios 
detectados. As a~oes corretivas desses desvios cabem aos 
gestores de cada area, sendo a atribui~ao do controller a 
cobran~a da efetiva implementa~ao das a~oes corretivas, em 
tempo habil, pelos demais gestores. As a~oes corretivas da 
Controladoria, estas sim, cabem ao controller. 

Deve ter a capacidade de antever problemas nos diferentes 

departamentos da empresa e se antecipar a eles propiciando os elementos 

para as devidas soluc;oes. 
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Para Perez Junior, Pestana e Franco (1997, p. 37): 

No controle, cabe ao controller exercer a fun<;ao de perito ou de 
juiz, conforme o caso, assessorando de forma independents na 
conclusao dos numeros e das medi<;6es quantitativas e 
qualitativas (Indices de qualidade). 

Tern que estar com os olhos sempre voltados para o presente e 

o futuro, pois as perdas do passado nao podem e nao devem mais ser 

controladas. Mais deve ser capaz de analisar estes mesmos resultados para 

corrigir erros e distorc;oes para o presente e o futuro. Tirando todas as lic;oes 

possiveis destes fatos. 

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 critico, moral e etico. 

Para Perez Junior, Pestana e Franco (1997, p. 36): 

( ... ) podemos entender que as principais responsabilidades do 
controller incluem: 
• a organiza<;ao de urn adequado sistema de informa<;6es 
gerenciais que permita a administra<;ao conhecer os fatos 
ocorridos e os resultados obtidos com as atividades; 
• a compara<;ao permanents entre o desempenho esperado e o 
real; 
• a classifica<;ao das varia<;6es entre varia<;6es de estimativa e 
de desempenho; 
• a identifica<;ao das causas e dos responsaveis pelas 
varia<;6es; 
• a apresenta<;ao de recomenda<;6es para a ado<;ao de 
medidas corretivas. 

Tern que ter a capacidade de vender as suas ideias aos demais 

executivos da organizac;ao e sempre que possfvel apresentar metodos de facil 

compreensao para execuc;ao e melhorias dos processos. 0 born e perfeito 

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

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

Os gerentes de controladoria (Controller) desempenham diversas 

fungoes, de diferentes modos, muitas tarefas nao chegam nem a ser gerenciais 
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e algumas sao tecnicas e pessoais, sendo que nessas, ele atua como urn 

profissional que nao esteja no comando. As tarefas de comando 

desempenhadas como urn tecnico qualificado, as gerenciais propriamente 

ditas, desde os primeiros estudos se definiu como sendo quatro: planejamento, 

organizac;ao, direc;ao e controle. 

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

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

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

racional e justa, a empresa pode reduzir legalmente os encargos sociais de 

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

conflitos trabalhistas. 

4.6 0 Controller e os Sistemas Gerenciais 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 126): 

No contexte em que se situa uma empresa, tem-se os eventos 
ambientais e operacionais. Os ambientais sao os 
acontecimentos que ocorrem no ambiente externo da empresa, 
enquanto os operacionais ocorrem no ambiente interne e sao 
decorrentes das decisoes dos gestores. Tanto os eventos 
ambientais quanto os operacionais devem ser detectados pelo 
sistema de informa<;oes. 

0 Controller deve preocupar-se tambem com urn sistema de 

informac;oes gerenciais que possa auxiliar e ou fundamentar decisoes 

empresariais de carater economico-financeiro, em todas as areas da empresa 

onde decisoes devem ser to mad as. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 127): 

0 controller, na desincumbencia de suas fun<;oes, deve ter a 
seguinte atua<;ao em rela<;ao ao sistema de informa<;oes: 
a. identificar os eventos que ocorrem na empresa; 
b. identificar as decisoes que sao tomadas na empresa; 
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c. identificar os modelos de decisao dos gestores e participar 
da elaborac;ao dos modelos de decisao do sistema de 
informac;oes; 
d. identificar as informac;oes que sao necessarias para suprir os 
modelos de decisao, onde, e como busca-las; 
e. identificar os modelos de mensurac;ao e participar de sua 
elaborac;ao; e 
f. elaborar o modelo de comunicac;ao ou informac;ao. 

Ainda Mosiman e Fischi citam que urn controller ao assumir a fun9ao, 

Mosimann e Fisch ( 1999, p. 127): 

- conhecer a missao, crenc;as e valores da empresa; 
- identificar os eventos que ocorrem na empresa, e que 
decis5es sao tomadas; 
- conhecer particularidades operacionais e estruturais da 
empresa; 
- conhecer o processo decis6rio (planejamento e controle ); 
- conhecer o modelo de gestao; 
- conhecer o modelo de decisao; 
- conhecer estrutura, conceitos, processo de acumulac;ao, 
classificac;ao e identificac;ao dos eventos, do sistema de 
informac;oes existente; 
Conceber urn modelo ideal de sistema de informac;oes 
economico-financeiras; 
- avaliar o modelo atual de sistema de informac;oes com o 
modelo concebido; e 
- implementar o sistema de informac;oes economico-financeiras 
concebido. 

A controladoria deve administrar os sistemas de informa96es de ordem 

economico-financeira, pois sao tais informa96es que afetam a riqueza da 

empresa. 

Para Perez Junior, Pestana e Franco (1997, p. 36): 

A controladoria utiliza os Sistemas de lnformac;oes Gerenciais 
para assessorar os gestores (das areas comerciais, industrial, 
recursos humanos, financeira) no processo de tomada de 
decisoes atraves de informac;oes extraldas dos Sistemas 
Operacionais (Contabilidade, Contas a Receber, Contas a 
Pagar, Tesouraria, Comprar, Vendas, Produc;ao etc.). 
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4. 7 0 Papel da Controladoria no Processo de Gestao 

0 processo de gestao pode ser definido como urn processo de 

planejamento e controle do processo decisorio em etapas coordenadas para 

garantir a eficacia e eficiencia das decisoes. 

Para Perez Junior, Pestana e Franco (1997, p. 37): 

As informa<;6es de planejamento e controle exigem sistemas 
de informa<;6es que suportes estas decis6es. A missao da 
Controladoria e otimizar os resultados da empresa atraves da 
defini<;ao de urn modelo de informa<;6es baseado no modelo de 
gestao. 

0 processo decisorio e composto de tres etapas: 

- 0 Planejamento: nao pode ser considerado como urn ato isolado, mas sim 

urn processo decisorio que envolve seu proprio planejamento, execuc;ao e 

controle; 

- A Execu~ao: esta e a fase em que os gestores fazem acontecerem as coisas 

com ajuda dos recursos disponfveis. 

- 0 Controle: deve incidir sabre o proprio processo de controle, para que assim 

possa detectar se a forma que esta sendo utilizado esta trazendo resultados 

eficazes. 

Assim pode-se dizer que o processo decisorio e composto por tres 

etapas diferentes, mais que ao mesmo tempo parecem estar interligadas, 

chegando a compor-se em uma so, onde seu principal objetivo e cumprir sua 

missao e garantir a continuidade da empresa. 

Para Mosimann e Fisch (1999), "A continuidade de uma empresa e 
mantida por meio de seus resultados. No momenta em que a empresa 

apresentar resultado negativo, sua continuidade estara comprometida". 

Para Catelli (1999), "lndependentemente do estilo que se adote, o 

modelo de gestao e composto pelos seguintes princfpios: poder e 

responsabilidade; estilo de gestao ... processo de gestao ... ". 

Para Perez Junior, Pestana e Franco (1997, p. 37): 
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0 papel da Controladoria, portanto, e assessorar a gestao da 
empresa, fornecendo mensurac;ao as alternativas economicas 
e, atraves da visao sistemica, integrar informac;6es e reporta
las para facilitar o processo decis6rio. Diante disso, o Controller 
exerce influencia a organizac;ao a medida que norteia os 
gestores para que mantenham sua eficacia e a da organizac;ao. 

0 modelo de gestao da empresa define a necessidade de informaQao 

requerida para tomada de decisao, assim a partir dai e possivel discutir qual 

sistema de informaQao mais adequado ao processo e tambem qual tecnologia 

mais apropriada para apoiar o sistema de informaQao. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 116): 

Entre os 6rgaos que comp6em a estrutura empresarial, 
dependendo do modelo de gestao da empresa, esta a 
Controladoria, cujo gestor e mais comumente denonimado 
controller, palavra inglesa que ja foi inserida na literatura 
tecnica brasileira, e que significa controlador. Controlador e, 
pois, a pessoa responsavel pelo controle ... A finalidade de cad a 
area de responsabilidade e assegurar a continuidade da 
empresa, e esta continuidade s6 acontece por meio de 
resultados. 

Pode-se dizer que a Controladoria esta responsavel em fazer com que 

as areas mantenham interligaQao, na busca dos mesmos objetivos, que sao os 

resultados. 

Para Mosimann e Fisch (1999), "Dessa forma, a missao da Controladoria 

e otimizar os resultados da empresa, a fim de garantir sua continuidade". 

Para Catelli (1999, p. 380): 

Dessa forma, ao participar na definic;ao do modelo de Gestao, 
divulgar os conceitos de gestao economica, disponibilizar os 
instrumentos necessaries e zelar pelo pronto atendimento, 
caracteriza-se a Controladoria como urn agente de Mudanc;as 
Comportamentais. 
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4.8 0 Papel da Controladoria no Planejamento 

Para que a empresa tenha resultados economicos eficazes, cabe a 

Controladoria coordenar e escolher a melhor alternativa a ser tomada no 

processo de planejamento. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 118): 

0 planejamento de uma empresa deve ser feito no ambito 
global e, posteriormente, no ambito setorial, para que cada 
parte possa planejar como atingir o plano ja trac;ado da 
empresa. Se o planejamento for feito, como defendem alguns 
autores, de baixo para cima, pode existir uma empresa que 
busca atingir os objetivos de suas areas, em vez de estarem 
suas areas engajadas na busca dos objetivos da empresa. 

A Controladoria como 6rgao administrativo, atraves de seu gestor deve 

coordenar e participar da melhor alternativa para tomada de decisao. A mesma 

deve estar atenta alguns aspectos para que todo processo seja executado de 

maneira eficaz: 

- Caracteriza(fao da necessidade de decisao ou defini9ao do problema; 

- Formula<fao do objetivo e das alternativas de a9ao; 

- Obten9ao de informa96es relevantes, necessarias as alternativas de solu9ao; 

- Avalia9ao e classifica<fao das alternativas em termos de contribui9ao para o 

alcance do objetivo; 

- Escolher a melhor alternativa de a9ao. 

4.8.1 No Planejamento Estrategico 

A Controladoria deve~ ter uma visao ampla onde consiga captar do 

ambiente externo informa96es importante para as diretrizes estrategicas sejam 

tra9adas corretamente. 
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Para Catelli (1999, p. 130): 

A fase de planejamento estrategico tern como premissa 
fundamental assegurar o cumprimento da missao da empresa. 
Essa fase do processo de gestae gera urn conjunto de 
diretrizes estrategicas de carater qualitative que visa orientar a 
etapa de planejamento operacional. Evidentemente, o processo 
de planejamento contempla a analise das variaveis do 
ambiente externo (identifica<;ao das oportunidades e amea<;as) 
e do ambiente interne da empresa (identifica<;ao de seus 
pontes fortes e traces). Assim, o conjunto de diretrizes 
estrategicas objetiva evitar as amea<;as, aproveitar as 
oportunidades, utilizar os pontes fortes e superar as 
deficiemcias dos pontes traces. 

Perez, Pestana e Franco (1997), "No planejamento estrategico, cabe ao 

Controller assessorar o principal executivo e os demais gestores na defini<;ao 

estrategica, fornecendo informa<;oes rapid as e confiaveis sabre a empresa". 

Para Catelli (1999), "0 planejamento das diversas areas funcionais deve 

ser feito tendo em vista os cenarios e diretrizes estrategicas desenhados 

durante o processo de planejamento estrategico". 

4.8.2 No Planejamento Operacional 

No Planejamento Operacional cabe a Controladoria gerenciar para que 

os resultados sejam otimizado, desempenhando o papel de administradora do 

planejamento operacional. 

Para Catelli ( 1999), " ... consiste na indentifica<;ao, integra<;ao e avalia<;ao 

de alternativas de a<;ao e na escolha de urn plano de a<;ao a ser 

implementado". 

Assim cabe a Controladoria tambem transformar os pianos operacionais 

nao quantificados em pianos or<;an:tentarios, para que posteriormente possa 

comparar com que foi or<;ado e realizado, detectando os desvios para cada 

area e a decisao necessaria para devidos desvios. 
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Para Perez Junior, Pestana e Franco ( 1997), "No operacional, cabe a ele 

desenvolver urn modelo de planejamento baseado no sistema de informac;ao 

atual, integrando-o para a otimizac;ao das analises". 

4.8.3 No Planejamento da Controladoria 

A Controladoria deve participar no Planejamento Estrategico e 

Operacional. Para que a Controladoria possa atingir seus objetivos e preciso 

que mesma tenha planejamento, controle e uma boa administrac;ao de seus 

sistemas de informac;oes, s6 assim sera possfvel maximizar os resultados 

empresariais e garantir a continuidade das empresas no mercado competitive. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 121): 

0 processo de planejamento da Controladoria esta voltado 
tanto para a participa<;ao no processo de planejamento da 
organiza<;ao como para o planejamento de suas pr6prias 
atividades e, portanto, para cria<;ao de urn ferramental de 
planejamento e centrale economico, que inclui: sistema de 
informa<;6es economico-financeiras, sistema de padr6es, 
sistema contabil, modelos de decisao, mensura<;ao e 
informa<;ao do sistema, que sirva tanto para a aferi<;ao da 
eficiemcia e eficacia das diferentes areas da empresa como 
para a aferi<;ao de seu proprio desempenho. 

0 planejamento da Controladoria tern como prop6sito fazer com que 

uma organizac;ao atinja seus objetivos pelo uso eficiente do recurso do 

planejamento. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 121 ): 

0 planejamento da Controladoria e desdobrado em 
planejamento tatico e planejamento operacional. 0 tatico 
encarrega-se da defini<;ao das diretrizes taticas da 
Controladoria, as quais devem estar em sincronia com as 
diretrizes estrategicas da empresa, contendo polfticas e 
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objetivos. Ja o planejamento operacional concernem as 
seguintes ac;oes: 
a. elaborac;ao de polfticas alternativas da Controladoria; 
b. selec;ao das politicas definitivas da Controladoria; 
c. definic;ao de objetivos e metas da Controladoria; 
d. definic;ao dos fundamentos e principios do sistema de 
informac;oes. 

4.9 0 Papel da Controladoria no Controle 

Para Catelli (1999, p. 138): 

0 controle deve ser executado nas areas operacionais, na 
administrac;ao das areas operacionais e na empresa em sua 
totalidade: avaliac;ao de desempenho global e analitica. Para 
que seja implementado com sucesso, o controle envolve quatro 
etapas: 
1. prever os resultados das decis5es na forma de medidas de 
desempenho; 
2. reunir informac;oes sobre o desempenho real; 
3. comparar o desempenho real com o previsto; e 
4. verificar quando uma decisao foi eficiente e corng1r o 
procedimento que a produziu e suas consequencias, quando 
possfvel. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p. 124): 

0 processo de controle que interessa a Controladoria e aquele 
que possibilita avaliar se cada area esta atingindo suas metas, 
dentro do que foi planejado, isto e, se esta sendo eficaz em 
relac;ao aos pianos orc;amentarios. 

Urn dos objetivos da Controladoria e comparar o que foi planejado com o 

que foi realizado, garantindo assim a eficacia empresarial. 

Para Catelli (1999), "Para que sejam eficazes, os controles devem ser 

baseados em pianos. Quanto mais claros, completos e integrados forem os 

pianos, rna is eficazes serao os controles". 

Pode-se dizer que o controle tern o objetivo de verificar se os objetivos, 

pianos, politicas e padroes da empresa estao sendo respeitados. 
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Para Mosimann e Fisch (1999, p. 124 e 125): 

( ... ) e de interesse da Controladoria que o controle, quando for 
da sua propria area: 
- avalie se seus esforgos no sentido de otimizar os resultados 
econ6mico da empresa estao, de fato, atingindo seus objetivos 
e, portanto, garantindo o cumprimento da sua propria missao; 
- avalie se as informagoes economico-financeiras geradas pelo 
sistema de informagoes par ela administrado sao adequadas 
as necessidades dos modelos de decisao, em qualidade, 
quantidade e temporaneidade; 
- avalie se sua gestao em coordenar os esforgos dos gestores 
das demais areas esta conduzindo a empresa a eficacia, no 
que tange a aspectos econ6micos. 

0 Controle tern o objetivo de atingir os resultados planejados, para isso 

ele toma a96es corretivas quando o os resultados realizados diferem dos 

planejados. 

Para Catelli (1999, p. 138): 

Cada uma dessas fazes, anteriormente descritas, deve ser 
atendida pelo Sistema de lnformagao Gerencial com 
informagoes oportunas, corretas, confiaveis, com a 
periodicidade necessaria para viabilizar a tomada eficaz de 
decisoes par parte dos gestores da organizagao. 
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SCONCLUSAO 

Este trabalho objetivou verificar o que a ferramenta Sistemas de 

lnformac;6es Gerenciais tern a oferecer para o born desenvolvimento da 

Controladoria. Demonstrou-se que cabe a Controladoria administrar OS 

Sistemas de lnformac;oes Gerenciais de ordem economico-financeira, que sao 

informac;6es que afetam a riqueza da empresa e garantem sua lucratividade, 

produtividade e continuidade no mercado. 

Assumiu-se a Controladoria como uma evoluc;ao natural da 

Contabilidade, tendo em vista as mudanc;as que ocorreram nos ambientes 

proximo, economico e operacional das empresas e, portanto, entendida como a 

area da empresa mais adequada para identificar, avaliar e mensurar os 

elementos que hoje contribuem para o desempenho empresarial e, tambem, 

para disponibilizar as informac;oes necessarias a gestao das empresas no 

cumprimento de sua missao. 

Outro aspecto importante e ressaltar que os Sistemas de lnformac;oes 

Gerenciais sao utilizados para planejar, organizar e coordenar as informac;oes 

geradas pela organizac;ao, proporcionando ainda, a sustentac;ao administrativa 

para otimizar os resultados esperados e a reduc;ao dos custos das operac;oes. 

Em suma, o trabalho permitiu verificar que os Sistemas de lnformac;6es 

Gerenciais auxiliam as organizac;oes em tn3s pontos fundamentais que e na 

Decisao, Mensurac;ao e lnformac;ao. E a Controladoria vista como ramo de 

conhecimento e como urn sistema especial de controle e de avaliac;ao, utiliza 

os Sistemas de lnformac;6es Gerenciais para garantir e controlar o processo de 

tomada de decis6es das organizac;6es empresariais. 
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