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RESUMO 

OLIVEIRA, Alessandro Cardoso de. Academia Estilo de Vida e as Contribui~oes 
da Controladoria. 0 objetivo deste trabalho e descrever e analisar as contribuic;oes 
da controladoria para o crescimento da Academia Estilo de Vida. A controladoria 
como func;ao de prover e gerenciar informac;oes de controle e avaliac;ao de 
desempenho da empresa como um todo tem ai nda a func;ao de motivar e coordenar 
a ac;ao dos diversos gestores nas tomadas de decisoes. Foi proposto entao os 
beneficios em que a controladoria traria a academia caso seja implantando, 
tratando-se de trabalhar o sistema de informa<;6es gerenciais, os relat6rios gerados 
pela figura do controller eo aumento dos clientes e receitas financeiras, as fungoes 
de tal profissional e a importancia do planejamento, execuc;ao e controle das 
atividades e rotinas da empresa, ja que atua num bairro na qual e bem vista, pelo 
porte apresentado e pelo numero de cliente. E evidenciado os pontos de melhoria e 
o aperfei<;oamento dos gestores de forma que se possa obter melhoria na rotina 
empresarial e receitas financeira. 

Palavras-chave: Controladoria, sistema de informac;oes, academia estilo de vida. 
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1 INTRODUCAO 

Nos dias atuais, com o crescimento do conceito qualidade de vida e saude, 

as academias de musculagao deixaram de ser urn reduto de pessoas que procuram 

somente a boa forma, o corpo perfeito. 0 mercado brasileiro ocupa mundialmente o 

2° Iugar em numero de academias, atras apenas dos Estados Unidos, e ainda, e o 

maior mercado da America Latina em numero de academias, de acordo com a 

publicagao no site da Trama Comunicagao, com a materia "Brasil e o 2° maior pais 

do mundo em numero de academias", de 19 de abril de 2004. Sendo assim, as 

expectativas para este mercado sao enormes, porem cautelares, pois as exigencias 

do mercado sao muitas. 

Tambem de acordo com o ultimo relat6rio mundial sobre o tema, fitness e 

bern estar, divulgado em 2009 pela International Health Racquet and Sportsclub 

Association (IHRSA), o Brasil ocupa o 2° Iugar no ranking mundial em numeros de 

academias ficando atras apenas dos Estados Unidos, motivo pelo qual se constata o 

crescimento de 10,5% em relagao ao a no anterior em numero de academias no 

pais. 

Como a preocupagao das pessoas hoje e na sua aparencia, em seu corpo, 

muita delas procuram academias de musculagao para auxiliar na melhoria do seu 

visual, seu corpo, alem de melhorar sua qualidade de vida, conforme segue 

divulgagao constante na midia sobre exercicios fisicos. Com isso, surge a ideia de 

acompanhar a administragao de uma academia, buscando dessa forma, demonstrar 

a importancia da controladoria para a Academia Estilo de Vida, situado no bairro do 

Bacacheri, C uriti ba/Parana. 

A controladoria como 6rgao administrativo, tern por finalidade prestar 

informag6es adequadas para a tomada de decis6es, orientar os setores e 

departamentos das empresas quanta a sua eficacia, de acordo com os resultados 

alcangados. E o ramo do conhecimento que serve como base para o planejamento 

estrategico e operaciona I das orga nizag6es. 

0 estudo visa analisar a gestao da Academia Estilo de Vida, e mostrar a 

importancia da controladoria para seus do nos, ja que e administrada por dois s6cios 
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formados em Educagao Fisica, mostrando seus pontos positives e negatives antes e 

ap6s conhecerem a controladoria. 

Todo estudo tern por objetivo, buscar conhecimento sobre algum tema, por 

isso a pesquisa sera sobre controladoria, como e e como funciona, vendo a 

viabilidade e beneficios para a sua implantagao. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Neste capitulo, sera apresentado o referencial te6rico sabre o assunto 

Controladoria e Sistema de lnformac;oes, na visao de alguns autores sabre o tema 

escolhido. 

2.1 CONTROLADORIA 

A Controladoria e urn segmento da Contabilidade, mas tambem pode ser 

definida como ramo da Administrac;ao, dependendo do enfoque dado pelos gestores 

e contadores responsaveis pelo suprimento de informac;oes aos tomadores de 

decisao. Devido a esse fato, ela pode ser dividida didaticamente em Controladoria 

Administrativa e Controladoria Contabil, mas na pratica profissional isso nao e muito 

comum, pois ambas as partes costumam ficar sob a egide de urn (mico gestor 

(controller ou controlador). Ainda do ponto de vista contabil, em func;ao desse 

relacionamento estreito com a Administrac;ao, a Controladoria pode ser considerada 

como pertencente ao ramo especializado da Contabilidade administrativa. 

Conforme Nogas et a/ (2004) controladoria tern a finalidade de fornecer 

informac;oes uteis aos gestores para que possam ter o controle eo planejamento do 

patrimonio sob seu gerenciamento, isto e, sob seu controle. Destaca controle como 

sendo feito atraves de relat6rios contabeis e financeiros, na qual o controller certifica 

de que as metas estabelecidas para a consecuc;ao dos seus objetivos estao sendo 

realmente cumpridas. Ja para a definic;ao de planejamento diz que o sistema 

contabil deve estar integrado com o plano orc;amentario, permitindo a comparac;ao 

entre os valores que foram orc;ados e realizados, informando aos gestores para agir 

rapidamente em caso de nao atingir qualquer objetivo, buscando a eficacia global da 

empresa. 

Segundo Mossimann et al (1999, p. 88): 

0 6rgao administrati\iQ Controladoria tem por finalidade garantir informa<_;:oes 
adequadas ao processo decis6rio, colaborar como os gestores em seus 
esfor<_;:os de obten<_;:ao da eficacia de suas areas quanto aos aspectos 
economicos e assegurar a eficacia empresarial, tambem sob aspectos 
economicos, por meio da coordena<_;:ao dos esfor<_;:os dos gestores das 
areas. 
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Como todas as empresas, existem varias fun<;5es, e com isso varios 

setores/departamentos, e dessa forma, necessitando de uma sincronia sobre o 

andamento da empresa, tanto por departamento quanto pela organiza<;ao como um 

todo. 

A controladoria e uma atividade de grande importancia dentro das empresas, 

pois e por meio de uma analise de dados por ela gerados que se discutem os rumos 

a seguir, observando-se, evidentemente, as tendencias mercadol6gicas e 

organizacionais, bern como os fundamentos macroeconomicos. Por essa ra:zao 

torna-se cada vez mais frequente a necessidade de se discutir os conceitos 

contabeis e seus respectivos procedimentos, objetivando obter, tanto pelo 

fornecedor como pelo receptor da informa<;ao, confiabilidade no processo decis6rio. 

Para decidir eficazmente, o gestor conta com o apoio da controladoria, que e, em 

sintese, o setor que reune as informa<;5es da contabilidade financeira e as analises 

da contabilidade gerencial, devidamente auditadas. 

A controladoria como fun<;ao gerencial, auxilia os tomadores de decisao 

quando de suas decisoes, pois obtem diversas informa<;5es dos setores e 

departamentos da empresa, demonstrando o real andamento dos resultados. Desta 

maneira, pode-se concluir que as decisoes serao tomadas tendo como base os 

resultados ja alcan<;ados, isto e, conforme o andamento da empresa se dara maior 

aten<;ao aos departamentos que obtiverem melhores resultados, e os departamentos 

com menores resultados serao readequados para que se possa ter melhores 

resultados. 

Todo esse esfor<;o e possivel se existir um setor responsavel por urn sistema 

de informa<;5es eficiente para a tomada de decisoes, caso co ntrario, nao se tera 

confiabilidade em tais i nforma<;6es. 

Na visao de Catelli (1999, p. 370), a controladoria tern o seguinte significado: 

A controladoria nao pode ser vista como um 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 disseminar;ao do conhecimento, modelagem e 
implantar;ao de sistemas de informar;ao". Dessa maneira, ap6s se ter a 
parte conceitual, disseminar;ao do conhecimento dentro da empresa, inicia
se a implantar;ao com a utilizar;ao de sistemas de informar;ao, para 
melhorar os sistemas ja existentes minimizando os trabalhos e melhorando 
os resultados globais. 
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Ja em sua obra, Peleias {2002, p.16), aborda outro significado para a 

controladoria: 

Outro fator que merece destaque e a necessidade da controladoria ser 
concebida como uma area autonoma, para que possa atingir seus 
prop6sitos e cumprir sua missao. Nao deve estar vinculada as areas de 
responsabilidade que realizam os neg6cios, pois para sua atua<;ao eficaz e 
necessaria a isen<;ao na orienta<;ao as decis6es. 

Se existir urn departamento especffico na empresa, responsavel pela 

controladoria, todos os resultados passam a ser analisados, melhorados e 

implantados de forma mais eficiente e eficaz, i ntegrandos os departamentos, onde 

cada urn trabalha em fungao do todo. 

Guerreiro (1999, p. 94) confirma: 

A area de Controladoria, em primeiro momenta, efetua a coordena<;ao 
do processo de planejamento das diversas areas e atividades, objetivando 0 

melhor desempenho economico da empresa como um todo. Em um 
segundo momenta, facilita a a<;ao dos gestores das diversas areas, 
mantendo um sistema de informa<;ao economico-financeiro que ap6ia todas 
as fases do processo decis6rio, de forma que os gestores otimizem o 
resultado de cada evento. Finalmente, efetua o controle dos desempenhos, 
no sentido de assegurar que o resultado econ6mico global seja 
efetivamente atingido. 

De acordo com Oliveira (1998, p. 19): 

Pode-se entender controladoria como departamento responsavel pelo 
projeto, elabora<;ao, implementa<;ao e manuten<;ao do sistema integrado de 
informa<;6es operacionais, financeiras e contabeis de uma determinada 
entidade, com ou sem finalidades lucrativas. 

Na area de controladoria busca-se trabalhar com informag6es de todos os 

setores da empresa, sobre seus resultados, metas e objetivos e diante disso, deve 

ter em mente a preocupagao do planejamento, execugao e controle das atividades e 

dessa maneira passa a ser descrito cada etapa da seguinte maneira: 

Planeja me nto: E nvolve urn modo de pensar, resulta ndo decis6es presente 

que, tomadas a partir do exame em conjunto de variaveis, procuram estabelecer urn 

estado futuro de coisas, alem de deli near meios efetivos para tornar tal estado uma 

realidade, proporcionando ao processo uma dimensao temporal de alto significado. 

A area coberta por urn plano pode ser urn produto, urn servigo, uma area de 

responsabilidade, urn ciclo econ6mico ou a empresa com urn todo. 
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Execugao: E a etapa do processo de gestao na qual as coisas acontecem, 

em que as ag5es emergem por meio do consumo de recursos e sua transformagao 

em bens e servigos. 

Controle: E a etapa do processo de gestao, continua e recorrente, que avalia 

o grau de aderencia entre os pianos e sua execugao; analisa os desvios ocorridos, 

procurando identificar suas causas, sejam elas internas ou externas; direciona as 

ag5es corretivas, observando a ocorrencia de varitweis no cem3rio futuro, visando 

alcanga r os ob jeti vos propostos. 

Segundo Mosimann (1999, p. 88): 

A controladoria consiste em um corpo de doutrinas e conhecimentos 
relativos a gestao econ6mica. Pode ser "visualizada sob dois enfoques: 
a. como um 6rgao administrativo com missao, fungoes e princ ipios 
norteadores definidos no modelo de gestao do sistema empresa; e 
b. como uma area do conhecimento humano com fundamentos, 
conceitos, prindpios e metodos oriundos de outras ciencias". 

Como as organizag5es estao se moderni zando cad a vez mais, estao 

aprimorando suas atividades, como informatizagao de seus sistemas operacionais. 

Com isso criou-se a necessidade da divisao contabil da financeira, implantando a 

controladoria com a finalidade de dar continuidade a empresa e ao cumprimento da 

missao estabelecido no planejamento organizacional, com a implantagao dos 

sistemas de informagao, motivagao, avaliagao, planejamento e acompanhamento. 

2.1.1 Missao da Controladoria 

Segundo Figueiredo e Caggiano (1997, p. 26), "A missao da controladoria e 

zelar pela continuidade da empresa, assegurando a otimizagao do resultado global". 

Como toda empresa nasce com o objetivo de crescer e ganhar cada vez 

mais espago no mercado, a controladoria fica sendo responsavel por esta meta, 

assumindo a responsabilidade e ditando o ritmo para se chegar a esse objetivo. Tal 

estrategia deve estar contida na visao e missao da empresa em sua estrutura 

organi zacional. 

Conforme Peleias (2002, p. 16), destaca o seguinte: A controladoria atuara, 

assim, como 6rgao aglutinador dos esforgos desenvolvidos pelas demais areas, 
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permitindo tal significado que o resultado global da empresa supere a somat6ria dos 

resultados individuais das diversas area de responsabilidade. 

Mosimann e Fisch (1999, p. 89) afirma: 

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

Toda missao determina onde cada empresa deve chegar ou busca pelo 

menos atingir tais objetivos para se chegar a algum Iugar, e diante disso, a 

controladoria tern a mesma missao, gerar informac;oes uteis e relevantes para a 

tomada de decisao. E ainda, cabe a missao da controladoria otimizar os resultados 

economicos globais da empresa, garantindo sua continuidade com os esforc;os de 

cada setor. 

A controladoria tern como missao assegurar a otimizac;ao do resultado 

economico da organizac;ao. 

De acordo com Figueiredo et al (2004, p. 26): "a missao da controladoria e 
zelar pela continuidade da empresa, assegurando a otimizac;ao do resultado global". 

Conforme Padoveze (2003, p. 33): "a missao da controladoria e dar suporte 

a gestae de neg6cios da empresa, de modo a assegurar que esta ati nja seus 

objetivos, cumprindo assim sua missao". 

A missao da controladoria consiste em assegurar a continuidade da 

empresa, onde se almeja os melhores resultados globais, na qual todos os 

departamentos juntos apresentam resultados mais favoraveis do que isoladamente. 

Dessa forma, isto significa dizer que a todo instante todos devem saber onde 

a empresa esta e para onde se deseja ir. 

2.1.2 Profissional de Co ntroladoria 

0 profissional da area de controladoria e o principal responsavel pelo 

conhecimento e dominic de contabilidade, onde requer ainda, o dominic de outras 

areas, como economia, estatistica, informatica e administrac;ao. E conhecido como 

Controller, encarregado pelo gerenciamento de urn eficiente sistema de informac;ao, 
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zelando pela evoluc;;ao e continuidade da empresa, fazendo com que as atividades 

realizadas pelos departamentos da empresa, em conjunto, alcancem resultados 

superiores aos que alcanc;;ariam isoladamente, regulando metas e objetivos globais, 

e ap6s estes resultados realizar um feedback em todos os departamentos, e dessa 

maneira, orientar os tomadores de decisao para que escolham os objetivos trac;;ados 

para resultarem em crescimento organizacional e financeiro. 

Em sua obra, Figueiredo e Caggiano (1997, p.29) destaca: 

0 controller eo gestor encarregado do departamento de controladoria; seu 
papel e por meio do gerenciamento de um eficiente sistema de informac;ao, 
zelar pela continuidade da empresa, viabilizando as sinergias existentes, 
fazendo com que as atividades desenvolvidas conjuntamente alcancem 
resultados superiores aos que alcanc;am se trabalhassem 
in de pen de nteme nte. 

Na concepc;;ao de Peres Junior et. al (1997, p.84): "o controller e o principal 

executive da contabilidade gerencial. A func;;ao do controller nao e controlar, mas 

fornecer o assessoramento a administrac;;ao para que ela cumpra essa func;;ao". 

A atribuic;;ao do controller e em prestar apoio a administrac;;ao, com seus 

eficientes relat6rios gerenciais, oriundos de um sistema de informac;;oes eficaz, sobre 

0 andamento da empresa para que dessa forma a direc;;ao possa ter fundamentos 

para suas decis6es. 

Considera-se o profissional de maier conhecimento da empresa, 

responsavel por integrar os departamentos e tambem de orienta-los quantos as 

expectativas esperadas e os seus respectivos resultados. 

0 controller e responsavel tambem por tres fungoes inerentes ao cargo que 

ocupa: planejamento, execuc;;ao e controle. 

A func;;ao de planejamento configura-se como urn dos instrumentos mais 

relevantes a controladoria, por servir de base para analisar o suposto 

comportamento futuro da organizac;;ao. Num sentido restrito, envolve a avaliac;;ao e 

tomada de decis6es em cenarios provaveis, visando atingir uma situac;;ao futura 

desejada. Em sentido ample, o processo de planejamento estrutura-se nas fases de 

plane jame nto estra tegico e pia neja men to operacio nal. 

0 planejamento estrategico e urn plano unificado, abrangente e integrado 

com a finalidade de assegurar que os objetivos basicos da empresa sejam 

alcanc;;ados. 
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Ja o planejamento operacional consiste num instrumento de controle, que 

tern como fungao prover equalizadamente os meios, atividade e recursos 

necessaries a realizagao a curtos prazo das diretrizes oriundas do planejamento 

estrategico. 

No quesito de execugao, implementam-se as ag6es estabelecidas no 

planejamento operacional, procurando dinamizar o conjunto de eventos que melhor 

propiciara a obtengao dos objetivos e metas previstas. 

Na etapa do controle, visa assegurar, por meio do alinhamento de trajet6rias, 

que os objetivos planejados sejam efetivamente realizados conforme previsto, 

apoiando-se na avaliagao de resultados e desempenhos expressos pelo sistema de 

i nformag6es. 

Kanitz eta/ (1997, p. 29) afirma: 

Os controladores foram inicialmente recrutados entre os individuos das 
areas de contabilidade e finan9as das empresas, por possufrem, em funyao 
do cargo que ocupam, uma visao ampla da empresa que os habilita a 
enxergar as dificuldades como um todo e propor solu96es gerais. Alem 
disso, as informayoes que chegam ao controller sao predominantemente da 
natureza quantitativa, ffsica, monetarias, ou ambas. 

0 controller faz parte da cupula admi nistrativa e participa ativamente nos 

processos de planejamento e controle empresarial. Como responsavel pelo sistema 

de informag6es, esta em posigao de exercer o controle por meio de relatos e da 

interpretagao dos dados necessaries a tomada de decis6es. Por intermedio do 

suprimento e interpretagao de dados relevantes e oportunos, exercer influencia 

sobre as decis6es, desempenhando urn papel fundamental no direcionamento da 

empresa aos seus objetivos. 

0 controller deve possuir conhecimentos de toda a empresa, todos os 

departamento, saber seu funcionamento, seu mercado de atuagao e seus principais 

concorrentes, e atraves desse conhecimento, influenciar os departamentos para que 

trabalhem em sintonia, isto e, da mesma mane ira, mesmo rendimento, concluindo 

com urn resultado esperado para a organizagao. 

0 controller propida a alta diregao, controles efetivos, rigidos, confiaveis e 

constantes informag6es precisas para a tomada de decisao. Com sua visao ampla 

influencia todos os departamentos dentro da empresa. 

Ja na visao de Mosimann e Fisch (1999, p. 94): 
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0 controller deve possuir algumas caracteristicas da controladoria para o 
desempenho de suas tarefas em seu cargo como: iniciativa, visao 
economica, comunica<_;:ao racional, sintese, v1sao para o futuro, 
oportunidade, persist€mcia, coopera<_;:ao, imparcialidade, persuasao, 
consci€mcia das limita<_;:6es, cultura geral, lideran<_;:a e etica. 

Todas essas caracteristicas mostram a real necessidade de um profissional 

generalista, conhecedor de todos os assuntos inerentes a empresa e seu 

funcionamento, para o bom desempenho da func;ao de controller. 

Conforme Figueiredo e Caggiano (1997, p. 29): "0 controller tem como 

tarefa manter o executivo principal da companhia informado sobre os rumos que ela 

deve tomar, aonde pode ir e quais os caminhos que devem ser seguidos". Assim, 

conforme essa declarac;ao percebe-se a importancia deste profissional, responsavel 

por passar informac;6es importantes aos gestores para que possam tomar as 

melhores decis6es, de forma que todos os departamentos e setores possam ter 

resultados superiores aos alcanc;ados em periodos diferentes e de forma isoladas. 

As fungoes do controller pode ser as seguintes, de acordo com Mosimann et 

Fisch (1999, p. 91): 

a) Fomecer a informa<_;:ao basica para controle gerencial por meio da 
formula<_;:ao de politicas de contabilidade e de custos, procedimentos e 
padr6es, prepara<_;:ao de demonstra<_;:6es financeiras e manuten<_;:ao dos livros 
contabeis, dire<_;:ao da auditoria interna e controles de custos; 
b) Or<_;:amentar e controlar opera<_;:6es e resultados; 
c) Atividades especificas de controle de: 
- contas gerais, subtitulos e desdobramentos: delinear verifica<_;:6es sobre as 
finan<_;:as da empresa e salvaguardar seus ati\Os; verificar faturas, contas a 
receber e a pagar, controle de pagamentos e recebimentos; registros de 
instala<_;:6es e equipamentos; atividades da contabilidade de custos das 
varias fun<_;:6es administrativas; 
- estoques; 
- estatisticas; e 
- impostos. 
d) Preparar e interpretar demonstra<_;:6es financeiras e relat6rios 
contabeis regulares; 
e) Fazer auditoria interna; e 
f) lnterpretar dados de controle. 

Diante dessas informac;6es o controle tem toda capacidade de orientar a 

direc;ao da empresa para a tomada de decis6es, um profissional generalista com 

amplo conhecimento da empresa, seu hist6rico, seu mercado de atuac;ao e das 

expectativas e projec;6es do setor de atuac;ao. 
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Alguns requisitos sao necessarios para o desempenho da fun<;ao de 

controladoria, assim como descreve Mossimann e Fisch (1999, p. 94): 

0 controller, em fun9ao das diversas tarefas que lhe foram atribuidas, deve 
possuir, segundo Heckert e Wilson, as seguintes qualifica96es: 
a. entendimento geral do setor de atividade economica do qual sua 
empresa faz parte e das for9as politicas, economicas e sociais diretamente 
relaciona das; 
b. conhecimento amplo de sua propria empresa, sua hist6ria, suas 
politicas, seu programa, sua organiza9ao e, ate certo ponto, de suas 
opera96es; 
c. entendimento dos problemas basicos de organiza9ao, planejamento e 
controle; 
d. entendimento dos problemas basicos de administra9ao da produ9ao, 
da distribui9ao, de finan9as e de pessoal; 
e. habilidade para analisar e interpretar dados contabeis e estatisticos 
de tal forma que se tornem a base para a a9ao; 
f. habilidade de expressar ideias claras por escrito, isto e, na linguagem 
adequada; e 
g. conhecimento amplo de principios e procedimentos contabeis e 
habilidade para dirigir pesquisas estatisticas. 

Todos os requisitos citados anteriormente sao relevantes para urn born 

profissional desta area, contudo o controller deve estar atento aos fatos politicos, 

economicos e sociais internos e externos a empresa. Esse entendimento faz com 

que o tal profissional possa gerir urn sistema de informac;6es economico-financeiro 

por ele administrado possuindo conceitos economicos para a confecc;ao de relat6rios 

gerenciais melhores q ualificados. 

Algumas caracteristicas da controladoria sao estabelecidas para o 

desempenho eficaz das tarefas conforme descreve Mosimann (1999) em seu livro, 

como as seguintes: 

a. 0 controller deve possuir iniciativa, se antecipando aos acontecimentos 

atraves de conhecimento da empresa, dos departamentos e das influencias que o 

ambiente interno e externo pode intervir nos resultados; 

b. Visao economica neste contexto serve para captar os efeitos 

economicos das atividades exercidas nos departamentos, analisando os metodos 

utilizados para o desempenho das tarefas, sugerir alterac;6es que melhorem os 

resultados globais da empresa e desta forma propor informac;6es necessarias ao 

gestor; 

c. Comunicac;ao racional e desenvolver uma linguagem adequada, ou 

seja, compreensivel, simples e util aos gestores e aos departamentos, melhorando a 

comunicac;ao e i nterpretac;ao dos dados; 
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d. A Sintese e responsavel por traduzir fatos e estatisticas em graficos de 

tendencia e em indices, e ainda, realizando comparagao entre o resultado realizado 

e o pia nejado; 

e. Visao para o futuro e realizar analise dos resultados obtidos visando a 
implementagao de ag6es que possam melhorar o desempenho futuro; 

f. Oportunidade esta agregada ao fornecimento de informag6es aos 

gestores de modo que se possam realizar mudangas em tempo habil em fungao das 

alterag6es ambientais a empresa; 

g. Persistencia para acompanhar o desempenho e as sugestoes 

repassadas a cad a area atraves de estudos e i nterpretagoes sugeridas aos 

departamentos; 

h. Cooperagao no sentido de ajudar os gestores quando obtiverem 

resultados nao esperados para cada area; 

i. lmparcialidade para o repasse de informagao aos gestores sobre cada 

area, mesmo quando os resultados nao sao os esperados, e procurar ter em mente 

o controle organizacional buscando otimizar o resultado global; 

j. Persuasao para convencer os gestores sobre suas sugest6es, de 

forma a se obter o melhor resultado global; 

k. Consciencia das limitagoes, pois tern conhecimento orgamentario, 

economico e financeiro da empresa, mas possuira pouca influencia em questoes 

gerencial, sobre criatividade e perspicacia dos gestores; 

I. Cultura geral para distinguir as diferengas culturais, sociais e 

economicas, e e importante para a percepgao das oportunidades e ameagas a 
empresa; 

m. Lideranga para gerenciar sua equipe de modo a realizar suas tarefas 

de forma eficiente e eficaz; e 

n. Etica para manter sua conduta profissional. 

2.1.3 Fungoes da controladoria 

A controladoria tern como fungao coordenar todas as atividades da empresa, 

com isso devera implantar os seguintes sistemas na empresa: 
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a) lnformagao- compreende analise e interpretagao dos dados contabeis 

e financeiros da empresa, recebimentos e pagamentos, folhas de pagamento, 

impastos incidentes sabre operagoes, etc. 

b) Motivagao - de acordo com as agoes tomadas, devera verificar os 

efeitos de tais sistemas de co ntrole no comportame nto das pessoas e nvolvidas. 

c) Coordenagao - centralizara as agoes tomadas, sob o ponto de vista 

economico e assessoria da diregao da empresa, para os rumos a serem seguidos. 

d) Avaliagao - interpretagao e avaliagao de resultados por area de 

responsabilidade e desempenho gerencial. 

e) Planejamento- estabelecer e manter urn plano de agao onde devera 

ser monitorado constantemente, e manter urn sistema de comunicagao eficiente 

para comunicar tais medidas. 

f) Acompanhamento- manter a continua verificagao das agoes tomadas, 

de acordo com os objetivos e metas da companhia, realizando corregoes se 

necessaria. 

Dessa maneira a implantagao do sistema de controladoria e monitorada 

constantemente, verificando o conhecimento das agoes tomadas por todos os 

integrantes da empresa e aprimorados e revisados a curta e a Iongo prazo, de 

acordo com os resultados gerais e especificos. 

A controladoria tern como fungoes principais exercer o controle contabil, 

financeiro, orgamentario, operacional e patrimonial da instituigao. Com sua visao 

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

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

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

e produtos, recomendando e orientando quanta a execugao dos processos de forma 

que salvaguarde o capital e atinja os objetivos institucionais. 

Entre outras fungoes do controller, destaca-se pelo monitoramento das 

agoes implantadas, o planejamento previa, a execugao e o controle dos objetivos 

desenvolvidos e realizados. Na medida em que haja necessidade, intervira nos 

departamentos, pais faz parte da alta administragao, e atraves dos relat6rios 

gerados pelo sistema de informagao tern conhecimento do que deu certo e o que 

resultou em falha, nao atingindo os resultados esperados. 
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lsso mostra que deve ser urn profissional preocupado com a empresa na 

qual esta inserido, pela sua especialidade e posigao funcional. 

2.2 SISTEMA DE INFORMA<;OES 

Conforme Oliveira (1999, p. 36) "informagao e o dado trabalhado que 

permite ao executive tamar decis5es". Dessa maneira, os tomadores de decis6es 

dentro de uma empresa deverao atraves da analise de dados, ou seja, informagao 

basica, desenvolver, analisar, classificar, organizar e transformar tais dados em 

conhecimento permitindo a correta tomada de decisao de forma otimizada. 

Eo 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. 

Para melhor entender o significado do sistema de informagoes gerenciais, 

deve-se analisar os seguintes conceitos: 

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

nao induz a uma compreensao de determinado fa to ou situagao. 

- lnformagao: eo dado trabalhado que permite ao executive to mar decisoes. 

- Gerencial: eo processo administrative (planejamento, organizagao, diregao 

e centrale) voltado para o resultado. 

Segundo Oliveira (1999, p. 37): 

0 prop6sito basico da informagao e o de habilitar a empresa a alcangar 
seus objetivos pelo uso eficiente dos recursos disponiveis, nos quais se 
inserem pessoas, materiais, equipamentos, tecnologia, dinheiro, alem da 
propria informagao. Nesse sentido, a teoria da informagao considera os 
problemas e as adequagoes do seu uso eficiente, eficaz e efeti\0 pelos 
executi\Os da empresa. 

Conforme descrigao de sistema de informagoes cita Mosimann (1999, p. 54): 

"Um sistema de informagoes pode ser conceituado como uma rede de 
informagoes cujos fluxos alimentam o processo de tomada de decisoes, nao 
apenas da empresa como um todo, mas tambem de cada area de 
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responsabilidade. 0 conjunto de recursos humanos, fisicos e tecnol6gicos 
que o comp6e transforma os dados captados em informac;:6es, com a 
observancia dos limites impastos pelos usuarios quanta ao tipo de 
informac;:ao necessaria a suas decis6es, condicionando, portanto, a relac;:ao 
dos dados de entrada. Tais limites evidenciam a intenc;:ao dos usuarios 
quanta a determinac;:ao dos sacrificios que devem ser feitos para se obter 
um retorno esperado de suas decis6es, tomadas em condic;:oes de 
incerteza". 

0 sistema de informac;oes e a principal fonte de informac;ao e apoio 

necessaria para promover a decisao gerencial, pois apresenta aos gestores 

resultados e informac;6es importantes, seja para aplicar melhor urn resultado 

financeiro, transformando em novos investimentos, ou para disponibilizar 

treinamentos para urn departamento/setor com baixo rendimento. 

Todas as informac;oes produto de urn sistema gerencial, produzidas pelos 

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

de decis6es. Diferentes empresas terao necessidades dos mais variados tipos de 

informac;ao, para efeito de decis6es muitas vezes estrategicas. Uma informac;ao 

chave para uma organizac;ao pode nao ter qualquer valor em outra de ramo de 

atividade, porte, organizac;ao admi nistrativa e constituic;ao diferentes. 

No entanto, existem certos tipos de informac;6es, como por exemplo, aqueles 

necessarios a tomada de decis6es sobre investimento, planejamento estrategico, 

custo ou liquidez financeira, que sao comum a quase todas as empresas, ou para a 

grande maioria delas. 

E visto como urn importante fator no desenvolvimento de produtos e servic;os 

competitivos que conferem vantagem estrategica, pois as informac;oes chegam mais 

rapidamente e com isso podem ser tomadas melhores decis6es, para se obter os 

melhores resultados. 

Urn exemplo importante disso e o sistema informatizado de controle de 

estoque, onde o departamento de compras tern acesso online do departamento, e a 

medida que ocorre uma red uc;ao ele tern urn para metro para nova aquisic;ao, e desta 

mesma forma, ocorre com relat6rio operacionais e financeiros dentro das diversas 

organizac;oes, como forma de monitoramento dos resultados. 

Se uma informac;ao nao e distribuida em tempo, ela acaba perdendo sua 

finalidade ou sentido para a tomada de decisao. Sua capacidade de diminuir duvidas 

esta associada com a oportunidade de sua distribuic;ao, assim como a identificac;ao 

das prioridades sera func;ao direta de planejamento e controle que identificam a 
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necessidade de avaliagao e controle, conforme determinado no modelo basico de 

gestao estabelecido pela empresa. 

Existem algumas definig6es da expressao sistema de informag6es 

gerenciais, dentre as quais podem ser analisadas as apresentadas a seguir, 

conforme descreve em sua obra Oliveira (2001, p. 39): 

- e urn sistema de pessoas, equipamentos, procedimentos, documentos e 
comunicac;oes que coleta, valida, executa operac;oes, transforma, 
armazena, recupera e apresenta dados para usa no planejamento, 
orc;amento, contabilidade, controle e em outros processes gerenciais para 
varios prop6sitos administrativos. Os sistemas de processamento de 
informac;oes tomam-se sistemas de processamento de transac;ao, em favor 
de uma orientac;ao para a tomada de decisoes gerenciais (Schwartz, 
1970:4); 
- e, urn metoda organizado para prover informac;oes passadas, presentes e 
futuras, relacionadas com as operac;oes internas eo servic;o de intelig€mcia 
extema. Serve de suporte para as func;oes de planejamento, controle e 
operac;ao de uma empresa, atraves do fornecimento de informac;oes no 
padrao de tempo apropriado para assistir o tomador de decisao (Kennevan, 
1970: 29); 
- e urn sistema integrado homem-maquina que prove informac;oes para dar 
suporte as func;oes de operac;ao, administrac;ao e tomada de decisoes na 
empresa (Davis, 1982: 11) 
- e urn grupo de pessoas, urn conjunto de manuais e equipamentos de 
processamento de dados voltados para selec;ao, armazenamento, 
processamento e recuperac;ao de dados com v;stas a reduc;ao de incertezas 
na tomada de decisoes, atraves de fornecimento de informac;oes para os 
executivos a tempo para que eles possam usa-las da maneira mais eficiente 
(Murdick e Ross, 1975: 5); 
- e urn sistema voltado para a coleta, armazenagem, recuperac;ao e 
processamento de informac;oes que e usada ou desejada par urn ou mais 
executivos no desempenho de suas ativ;dades (Ein-Dor e Segev, 1983:14 ); 
- consiste em, pelo menos uma pessoa de certo tipo psicol6gico que se ve 
diante de urn problema em algum contexte organizacional, para o qual ela 
necessita de evidencia para chegar a uma soluc;ao (isto e, selecionar algum 
curso de ac;ao) e que a ev;dencia se torna disponivel a eta atraves de algum 
modo de apresentac;ao (Manson Jr e Mitroff, 1983:21 ); 
- e urn metoda organizado para prover 0 executive de informac;oes 
passadas, presentes e futuras sabre a operac;ao interna e o ambiente da 
empresa. E da suporte as func;oes de planejamento, controle e operac;ao de 
uma empresa, fornecendo informac;ao uniforme para assistir a tomada de 
decisao (Dearden, 1972: 92); e 
- e uma combinac;ao de pessoas, facilidades, tecnologias, ambientes, 
procedimentos e controles, com os quais se pretende manter os canais 
essenciais de comunicac;ao, processar certas rotinas tipicas de transat;oes, 
alertar os executivos para a significancia dos eventos intemos e externos e 
proporcionar uma base para a tomada de decisoes inteligente (Nash e 
Roberts, 1984:5). 

Jade acordo com Oliveira, (1999, p. 40): 

Sistemas de lnformac;oes Gerenciais (SIG) e o processo de transformac;ao 
de dados em informac;oes que sao utilizadas na estrutura decis6ria da 
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empresa, proporcionando, ainda, a sustentac;ao administrativa para otimizar 
os resultados esperados. 

0 sistema de informa<;6es gerenciais deve ser visualizado como um 

instrumento administrative de elevado auxHio para executives das empresas, 

melhorando o acesso as informa<;6es e tendo um feedback rapidamente, ap6s a 

transmissao das informa<;6es. 

Sistema de lnforma<;6es Gerenciais (SIG) eo processo de transforma<;ao de 

dados em informa<;6es que sao utilizadas na estrutura decis6ria da empresa, bern 

como proporcionam sustenta<;ao administrativa para otimizar os resultados 

esperados. 0 controller utiliza-se do sistema de informa<;6es gerenciais para 

assessorar os diversos gestores da organiza<;ao no processo de tomada de 

decis6es, atraves das i nforma<;6es contidas no sistema operacional. 

Como todo sistema de informa<;6es gera dados em informa<;6es, isto 

significa dizer que cada dado criado ou gerado vai resultar em uma informa<;ao na 

qual tern algum significado, ressaltando ainda, uma fonte de informa<;ao para ditar o 

estado atual de uma empresa ou os rumos na qual ela deve seguir. 

De acordo com Nakagawa (1993, p. 63): 

Sistema de informac;oes e uma combinac;ao de pessoas, facilidades, 
tecnologias, midias, procedimentos e controles, com os quais se pretende 
manter canais de comunicac;oes relevantes, processar transac;oes 
rotineiras, chamar a atenc;ao dos gerentes e outras pessoas para eventos 
internos e externos significativos e assegurar as bases para a tomada de 
decisoes inteligentes. 

De acordo com Oliveira (1998, p. 38), da o seguinte significado para Sistema 

de lnforma<;6es Gere nciais - S IG: 

Sistema de lnformac;oes Gerenciais (SIG) e o processo de transformac;ao de 
dado em informac;oes que sao utilizadas na estrutura decis6ria da empresa, 
proporcionando, ainda, a sustentac;ao administrativa para otimizar os 
resultado esperados. 

Tambem conforme Oliveira (1998) diz que o SIG serve de suporte para as 

fun<;6es de planejamento, execu<;ao, controle e opera<;ao de uma empresa atraves 

do fornecimento de informa<;6es no padrao de tempo apropriado para auxiliar o 

tomador de decisao, com o auxilio de pessoas e equipamentos necessaries para 

gerar relat6rio e informa<;6es uteis a atividade da empresa. 
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Conforme descrigao acima, o SIG tem como fungao auxiliar os gestores na 

administragao eficiente de sua empresa, com um sistema informatizado capaz de 

gerar informag6es relevantes a atividade fim, num curta tempo de execugao, 

melhorando ainda controles de produgao, pessoal e financeiro. 

Sistemas de lnformag6es Gerenciais e definido por Peleias (2002) como um 

conjunto de recursos humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros agregados 

segundo uma sequencia 16gica para o processamento dos dados e tradugao em 

informag6es, para com o seu produto, permitir as organizag6es o cumprimento de 

seus objetivos pri ncipais. 

Alem disso, cabe ao sistema de informag6es gerenciais reduzir as falhas 

produtivas principalmente as relacionadas a comunicagao que por sua vez, causam 

prejulzos as empresas pela demora na informagao, informag6es trocadas e 

distorcidas comum em todos os lugares, alem disso, a falta de feedback, onde nao 

se tem os retornos esperados quando de uma informagao. 

SIG pode ser classificado como sistemas de informag6es de apoio as 

opera goes como sendo aquelas que nascem da necessidade de planejamento e 

controle das diversas areas operacionais da empresa, estao ligados ao sistema 

fisico-operacional e surgem da necessidade de desenvolver as operag6es 

fundamentais da firma. Pode-se dizer ate que sao criadas automaticamente pelas 

necessidades de administragao operacional. 

Sistema de apoio a gestao esta ligada a vida econ6mico-financeira da 

empresa e as necessidades de avaliagao de desempenho dos administradores 

internos. Sao utilizados principalmente pelas areas administrativa e fi nanceira da 

empresa e pela alta administragao da companhia, como intuito de planejamento e 

controle financeiro e avaliagao de desempenho dos neg6cios. Sao exemplos: o 

sistema de informagao contabil, o sistema de custos, de orgamentos, de 

planejamento de caixa, planejamento de resultados, centros de Iueras etc. 

Ja para Cruz(1998, p. 75) da o seguinte significado para SIG: 

Por pnnc1p10, Sistemas de lnforma<;6es Gerenciais sao 
desenvolvidos para garantir a administra<;ao eficiente a qualquer tipo de 
empresa. Sao esses sistemas que vao garantir que os dados operacionais 
utilizados para manter a empresa produzindo serao traduzidos em 
informa<;6es passadas a todos que ti'verem fun<;6es executivas. 
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3 DEFINICAO DA EMPRESA 

Toda empresa e classificada de acordo com seu porte e estrutura, e dessa 

maneira a Academia Estilo de Vida esta classificada como Super Simples Nacional, 

isto e, microempresa com receita bruta anual operacional inferior a R$ 240.000,00. 

De acordo com a Lei Complementa n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

institui a seguinte definigao para microempresa e empresa de pequeno porte: 

Art. 3 Para os efeitos desta Lei Complementar, cons ide ram -se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a 
sociedade simples e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o 
caso, desde que: 

I -no caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, 
ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou 
inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a 
pessoa juridica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendario, 
receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais). 

§ 1° Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput 
deste artigo, o produto da venda de bens e servigos nas operagoes de conta 
propria, o prego dos servigos prestados e o resultado nas operagoes em 
conta alheia, nao incluidas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos. 

§ 2° No caso de inicio de atividade no proprio ano-calendario, o 
limite a que se refere o caput deste artigo sera proporcional ao numero de 
meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver 
exercido atividade, inclusi'..e as fragoes de meses. 

§ 3° 0 enquadramento do empresario ou da sociedade simples ou 
empresaria como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o 
seu desenquadramento nao implicarao alteragao, denuncia ou qualquer 
restrigao em relagao a contratos por elas anteriormente firmados. 

§ 4° Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado 
previsto nesta Lei Complementar, incluido o regime de que trata o art. 12 
desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa juridica: 

I- de cujo capital participe outra pessoa juridica; 
II - que seja filial, sucursal, agencia ou representagao, no Pais, de 

pessoa juridica com sede no exterior; 
Ill -de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como 

empresario, ou seja, socia de outra empresa que receba tratamento juridico 
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

IV - cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) 
do capital de outra empresa nao beneficiada por esta Lei Complementar, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II 
do caput deste artigo; 

V -cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra 
pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

VI - constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de 
consumo; 

VII- que participe do capital de outra pessoa juridica; 
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VIII -que exer<;a atividade de banco comercial, de investimentos e 
de desenvolvimento, de caixa econ6mica, de sociedade de credito, 
financiamento e investimento ou de credito imobiliario, de corretora au de 
distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambia, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitaliza<;ao ou de 
previd€mcia complementar; 

IX- resultante ou remanescente de cisao ou qualquer outra forma 
de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 
(cinco) anos-calendario anteriores; 

X- constituida sob a forma de sociedade par a<;6es. 
§ 5° 0 disposto nos incisos IV e VII do § 4° deste artigo nao se 

aplica a participa<;ao no capital de cooperativas de credito, bem como em 
centrals de compras, balsas de subcontrata<;ao, no cons6rcio referido no art. 
50 desta Lei Complementar e na sociedade de prop6sito espedfico prevista 
no art. 56 desta Lei Complementar, e em associa<;6es assemelhadas, 
sociedades de interesse econ6mico, sociedades de garantia solidaria e 
outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa 
exclusiva dos interesses econ6micos das microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

§ 6° Na hip6tese de a microempresa ou empresa de pequeno 
porte incorrer em alguma das situa<;6es previstas nos incisos do§ 4° deste 
artigo, sera excluida do regime de que trata esta Lei Complementar, com 
efeitos a partir domes seguinte ao que incorrida a situa<;ao impeditiva. 

§ 7° Observado o disposto no § 2° deste artigo, no caso de inicio 
de atividades, a microempresa que, no ano-calendario, exceder o limite de 
receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano
calendario seguinte, a condi<;ao de empresa de pequeno porte. 

§ 8° Observado o disposto no § 2° deste artigo, no caso de inicio 
de atividades, a empresa de pequeno porte que, no ano-calendario, nao 
ultrapassar o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste 
artigo passa, no ano-calendario seguinte, a condi<;ao de microempresa. 

§go A empresa de pequeno porte que, no ano-calendario, exceder 
o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica 
excluida, no ano-calendario seguinte, do regime diferenciado e favorecido 
previsto par esta Lei Complementar para todos os efeitos legais. 

§ 10 A microempresa e a empresa de pequeno porte que no 
decurso do ano-calendario de inicio de atividade ultrapassarem o limite de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo numero de meses de 
funcionamento nesse periodo estarao excluidas do regime desta Lei 
Complementar, com efeitos retroati\{)S ao inicio de suas atividades. 

§ 11° Na hip6tese de o Distrito Federal, os Estados e seus 
respectivos Munidpios adotarem o disposto nos incisos I e II do caput do 
art. 19 e no art. 20 desta Lei Complementar, caso a receita bruta auferida 
durante o ano-calendario de inicio de atividade ultrapasse o limite de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinqOenta mil reais), 
respectivamente, multiplicados pelo numero de meses de funcionamento 
nesse periodo, estara excluida do regime tributario previsto nesta Lei 
Complementar em rela<;ao ao pagamento dos tributos estaduais e 
municipals, com efeitos retroativos ao inicio de suas atividades. 

§ 12 A exclusao do regime desta Lei Complementar de que tratam 
as §§ 10° e 11° deste artigo nao retroagira ao inicio das atividades se o 
excesso verificado em rela<;ao a receita bruta nao for superior a 20% (vinte 
par cento) dos respectivos limites referidos naqueles paragrafos, hip6teses 
em que as efeitos da exclusao dar-se-ao no ano-calendario subseqOente. 
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3.1 ACADEMIA ESTILO DE VIDA 

A academia Estilo de Vida, antiga Body Station, existe, desde novembro de 

2004. 

Com uma inovadora visao administrativa a academia vern aperfeic;oando seu 

atendimento em tudo que esta relacionado com a atividade Fisica, Fitness e 

We/ness. lnvestimos em novas aparelhos de musculac;ao e ginastica, novas 

esteiras, novas aulas, novas professores que estao sempre se atualizando para 

melhor a tender, e uma nova estrutura, moderna e muito bonita que veio favorecer e 

fortalecer o atendimento, e ainda ajudou a se transformar na maior e melhor 

academia do bairro Bacacheri, zona (norte) de Curitiba. 

Fachada da Academia 
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Possui atualmente cerca de 27 (vinte e sete) funcionarios sendo que 06 

(seis) deles sao estagiarios. 

Seus proprietaries dividem as atividades funcionais da academia da 

seguinte maneira: um e responsavel pela gestae financeira e comercial e o outre e 

responsavel pela area administrativa e de recursos humanos. Ambos sao formados 

em bachareis de educa<;ao fisica, e seus conhecimentos acerca de gestae 

empresarial sao basicas, porem eficientes. 

3.2 AREAS FUNCIONAIS DA ACADEMIA 

Alguns controles administrativos sao realizados na empresa. Na area 

financeira existe um software para controle de pagamento dos clientes atraves do 

controle de entrada e de pagamentos realizados, isto e, quando vence a 

mensalidade do cliente a catraca de entrada impede a entrada do cliente e 

automaticamente aparece na tela do computador da recepcionista os dados 

cadastrais do cliente, com foto, informando que o cliente que esta tentando entrar, 

naquela data venceu ou esta vencida sua mensalidade, onde e informado ao cliente 

para realizar o pagamento da mensalidade em questao. 

3.2.1 Area Financeira 

0 gestor fi nanceiro realiza controle diario de despesas e receitas, fixas e 

variaveis, das entradas e saidas de recursos da empresa atraves de uma planilha de 

excel simples e pratica (entrada menos saida, igual ao saldo diario), e tambem, 

realiza uma estimativa de metas atraves dos resultados passados, com objetivos 

mensais e anuais, com o auxilio de graficos de receitas mensais, desde o inicio da 

empresa ate os dias atuais. 

Na academia nao existe a figura do contador, sendo substituida pelo gestor 

financeiro, responsavel pelos recursos financeiros. 
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3.2.2 Recursos Humanos 

Os recursos humanos sao incorporados na medida em que e necessaria, 

quando aumenta ou ha redugao no numero de clientes da academia. Os estagiarios 

sao contratados por meio de contrato, para aprimorar seus conhecimentos 

academicos com a pratica, e dessa forma, desenvolver suas habilidades na 

respectiva area de atuagao, ja os funcionarios efetivos sao responsaveis pelo 

funcionamento da academia, protissionais com carga horaria de seis horas/dia, 

desse modo, em todo momenta existe urn protissional experiente juntamente com 

urn estagiario mantendo em pleno funcionamento e supervisao todos os clientes. 

Existem diversos protissionais na academia, professores de musculagao, 

personal trainer, professores de ginastica entre outros, o qual aprimora a estrutura 

da academia. 

0 controle dos funcionarios e feito utilizando o cartao ponto, para registrar a 

entrada e a sa ida dos funcionarios e a freqOencia, e seu desempenho e monitorado 

pelos gestores presente o tempo todo na area da academia e, por pesquisa de 

satisfagao dos clientes, a tim de veriticar a contiabilidade dos servigos prestados 

pelos protissionais de educagao fisica. 

3.2.3 Marketing 

Na area comercial, a empresa atua de forma conse rvadora, com pouca 

divulgagao da academia e de sua atividade tim. Emprega tambem, a propaganda por 

indicagao de seus clientes a outros, e ainda, em eventos esportivos na qual e 

utilizado outdoors, divulgando o nome da academia aos participantes no evento. 

E utilizada na academia, uma boutique, para a comercializagao de produtos 

de vestuario, como camisetas e regatas com a estampa da logomarca da academia. 

Ainda, em se tratando da area comercial, outra forma de propaganda do 

nome da academia e atraves do site de pesquisa Hagah, muito utilizado na regiao 

de Curitiba para propaganda, e uma 6tima forma de divulgagao em massa com o 

intuito de almejar mais clientes. 
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Nesta area e disponibilizado pouco recurso para o marketing empresarial, 

servindo tambem de ponto de melhoria para aumentar o numero de clientes e 

concorrer com academias de bairros declasse social A e B em Curitiba. 
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4 CONTRIBUICOES DA CONTROLADORIA PARA A ACADEMIA 

A controladoria como ferramenta de gestao, tem como pontos chaves de 

melhoria na gestao atual da Academia Estilo de Vida os seguintes: 

- lmplementar sistemas de controle administrative e financeiro; 

-Auxiliar os gestores nas decisoes, atraves de resultados e objetivos de 

curto e medio prazo; 

- lntegrar os departamentos da academia de forma que todos possam atingir 

os resultados de forma global, como um todo; 

- Reduzir custos desnecessarios, como melhor aproveitamento da mao de 

obra existente na academia, atribuindo mais aulas individualizadas, isto e, incentivar 

as aulas de pi/fates e de os servigos de personal trainer, com uma participagao dos 

valores entre a academia eo professor responsavel pela aula. 

Para se chegar aos pontos chaves, a Academia tera de trabalhar os 

seguintes pontos: Difundir dentro da empresa, os novos valores e princfpios da 

empresa, seguindo uma nova missao e visao de futuro. 

Todos os funcionarios, independente de seu nfvel hierarquico tera de 

implementar e adequar-se as novas diretrizes, sendo que dessa maneira os 

objetivos serao melhores trabalhados para se ter os melhores resultados. 

4.1 A FUN<;AO DOS GESTORES/CONTRATA<;AO DE MAO DE OBRA 

Os gestores da empresa, apesar de terem conhecimento de administragao, 

pouco estudado em sua grade curricular (academica), deverao procurar 

aperfeigoamento tecnico nas areas economicas/financeiras, administrativas, gestao 

de recursos humanos e marketing/propaganda. Tal fator e importante por que 

merece dar atengao a especializagao dos gestores, ambos devem procurar 

aperfeigoamento tecnico de modo que possam gerenciar melhor a academia, tragar 

novas estrategias, novas metas, realizar acompanhamento dos resultados e das 

operagoes, controle operacionais como custo com mao de obra, de acordo com a 

necessidade da academia ou com a rotatividade de clientes, conforme a 
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sazonalidade, ja que como em tantos outros setores, neste tambem existe 

sazo nalidade. 

Com pouco conhecimento tecnico administrative, os gestores encontram 

algumas dificuldades como rna escolha de suas estrategias para crescer frente ao 

mercado tao competitive nos atuais dias. Outra dificuldade observada e a estrategia 

de contratagao de mao de obra, com urn quadro de funcionarios grande para a 

academia, uma redugao desse numero com urn salario maier talvez reduziria sua 

folha de pagamentos e teria funcionarios por mais tempo atuando, apesar de ser 

uma estrategia mais arriscada. 

Como na academia nao existe especificamente departame ntos descritos na 

pratica, a adogao de profissionais e uti I para uma melhor admi nistragao da estrutura 

atual, dos recursos gerados e das agoes que podem ser tomadas para maximizar os 

lucros, tendo em vista que e uma das mais procuradas da regiao em que esta 

situada. 

Com a redistribuigao dos cargos na empresa, poderia ser adotada uma 

estrategia rna is agressiva, ou seja, como ambos os professores sao formados em 

educagao fisica urn destes seria contratado como professor na academia sendo o 

outre substituido por urn profissional, como administrador, contador ou assistente 

financeiro/administrativo, com a finalidade de auxiliar a atual gestae nas suas 

praticas gerenciais e destacar cada fungao administrativa, assim os resultados 

objetivados poderao ser alcangados num menor tempo. 

Possui cerca de 1000 m2 de area util, professores com vasta experiencia no 

mercado, estacionamento e seguranga. Seus funcionarios prezam pelo atendimento 

ao cliente, assistencia durante os treinos e conta tambem, com equipamentos novos, 

sendo que existe urn supervisor tecnico diario para a perfeita manutengao dos 

equi pamentos. 

Conforme pesquisa em empresas que utilizam a area de controladoria em 

suas empresas, tal area podera ser utilizada na academia, sendo que no inicio tera 

urn custo alto para implantagao contando com profissionais do ramo, sistema de 

informagoes para auxiliar nos trabalhos e reestruturagao da forma na qual a 

empresa trabalha, adotando novas sistematicas e metodos de funcionamento. 0 pay 

back desse investimento sera de aproximadamente de 2 a 3 anos, com os custo 

para ter urn controller e urn sistema informatizado interligando todas as area, 
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conforme pesquisa in loco, realizado na GVT e CNH, ambas sediadas em 

Curitiba/PR. 

Em relagao ao mercado, o numero de academia vern crescendo muito, e ai 

entra o diferencial, atrativos mais procurados com varias opgoes de horarios, pregos 

acessfveis e atendimento personalizado, conforme a modalidade ou horario. 

Na regiao do bairro Bacacheri, existem cerca de quatro academias, dentre 

elas a de maior porte e a Estilo de Vida, pelo tempo de existencia e pela sua 

credibilidade no seu servigo. 

Para permanecer no mercado como uma das grandes houve uma ampliagao 

da academia no bienio de 2008/2009, com uma reestruturagao completa, e ao 

mesmo tempo mantendo em funcionamento a academia. Ap6s a reforma houve urn 

aumento de aproximadamente 27,5% de clientes, motivados pela nova faixada do 

predio e pelo infcio da propaganda da academia no site de pesquisa Hagah. 

Uma das estrategias implantadas ainda foi a participagao em eventos 

esportivos, com a participagao de equipes compostas pelos alunos da propria 

academia, assim utilizando uniformes com a logomarca da academia e banner para 

exposigao e divulgagao. 
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5 CONCLUSAO 

Diante da analise deste trabalho, refe renciando a controladoria e sistema de 

informac;oes e not6rio a viabilidade de, em uma organizac;ao qualquer, a implantac;ao 

da area de controladoria com urn profissional habilitado e experiencia no assunto. 

Assim algumas implantac;oes sao necessarias como readequar a missao e visao da 

empresa, com objetivos e metas novas capazes de serem realizados, funcionarios a 

par de todas as novas adaptac;oes e conscientes da nova rotina de trabalho. 

Todas as atividades estao vinculadas ao resultado global, isto e, todos os 

departamentos deveram trabalhar de forma que os resultados sejam melhores que 

gerados isoladamente. Dessa maneira, cada setor e cada funcionario sabendo disto 

trabalhara em func;ao de melhores resultados, tern incentivo para alcanc;ar novas 

metas talvez nao estudadas anteriormente. 

A figura de urn controller dentro de uma empresa melhora a rotina trabalhista 

e a gestao administrativa. Conhecedor de todas as areas da empresa e o ela de 

ligac;ao da direc;ao com area operacional e principal mediador das decisoes dos 

gestores. E o responsavel por apresentar relat6rios de desempenho da empresa 

com os motivos de resultados negativos, propor novas linhas de ac;ao e poder de 

persuasao perante a direc;ao, e sempre parcial nos seus trabalhos. 

A academia estudada nesta monografia e de administrac;ao simples, com 

gestores qualificados para a atividade fim, porem pouco conhecimento gerencial. 

Possui uma vasta clientela pelo porte da academia e pela quantidade de 

concorrentes situados nas proximidades do bairro e tal estudo visa auxiliar nas 

atividades gerenciais, melhorar a rotina administrativa e financeira e ainda, interligar 

os departamentos da academia, apesar de nao estarem explicitamente expostos, 

tendo com resultado o aumento no Iuera desta empresa. 

A controladoria com todo os seus beneflcios s6 e eficiente e eficaz se estiver 

relacionado com o sistema de informac;ao, pois com a utilizac;ao desta ferramenta 

interliga todos os setores da academia onde todos poderao acompanhar o 

andamento da empresa e assim o controller fara acompanhamento em tempo real 

das atividades e resultados gerados por todos na empresa. 

Todavia, este trabalho realizado a partir de pesquisa bibliografica, sabre 

controladoria, evidenciando o papel da controladoria no processo de gestao das 
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empresas, como uma unidade administrativa definida na estrutura organizacional, 

como prop6sito de oferecer o devido suporte e apoio a atua<;ao eficaz dos gestores. 

Se existir um profissional de controladoria na academia este exercera o 

papel de membro influente na gestae empresarial, contribuindo com sua visao 

estrategica (com informa<;6es objetivas, rapidas e precisas) e com sua vista 

especializa<;ao generalista nas media<;6es, mensura<;6es e avalia<;6es de 

desempenho e da excelencia empresarial. 

A controladoria assume que a empresa deve ser vista como um conjunto de 

a<;6es e esfor<;os centralizados num determinado tim, ou seja, cumprir sua missao. 

Para isso, entende que a eficacia, abrangendo a produtividade, a eficiencia, a 
adaptabilidade, gera<;ao de valor aos acionistas, clientes e colaboradores, consiste, 

por consegui nte, na premissa basica que deve nortear as a<;6es dos diversos 

gestores. 
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