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RESUMO  
 
Devido as grandes exigências do mercado, as organizações estão buscando 
alternativas para tomar as melhores decisões, atingir suas metas e assegurar sua 
continuidade. Através de uma pesquisa exploratória bibliográfica verifica o quanto a 
controladoria auxilia nos processos decisórios e agrega valor para a mesma. A 
controladoria é um órgão administrativo estratégico de controle interno, porém 
muitas organizações não tem o conhecimento dos seus benefícios. A mesma verifica 
os relatórios contábeis e os objetivos esperados da organização, com base nesses 
dados analisam o mercado, e todas variáveis que podem influenciar no processo 
decisório e no atingimento das metas.  O controller, que é o gerente da controladoria 
faz um planejamento estratégico competitivo e repassa as informações para o gestor 
de cada área tomar a decisão. O controller também faz o acompanhamento dos 
processos já em andamento para que não tenham desvios no seu processo e no 
resultado, garantindo assim a eficácia empresarial. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Controladoria. Controller. Tomada de Decisão. Resultados 
Esperados. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente tema a ser abordado é a controladoria, é um ramo estratégico 

dentro da organização que busca as melhores escolhas para as tomadas de 

decisões. Busca alternativa para atingir os resultados esperados pela empresa. 

Nesse processo a controladoria identifica, registra, diagnostica os resultados e 

apresenta aos gestores de cada setor para a tomada de decisão. Dentro da 

controladoria possui o controller, cargo de maior responsabilidade no setor. 

O controller é de papel fundamental, o mesmo filtra as informações, e 

apresenta os resultados para gestores das áreas para a tomada de decisão. Para 

exercer essa função, o controller necessita ter amplo conhecimento tanto da 

empresa, saber quais os seus objetivos como visão externa de mercado, negócios, 

variáveis macroeconômicas para a tomada de decisão. 

A controladoria é um tema importante para a sociedade e para as 

organizações principalmente, pois esse setor desenvolve um papel importante, que é 

mantê-la no mercado de forma eficaz. As organizações que não tem esse 

conhecimento e não adquirem esse controle interno acabam tomando decisões 

erradas e precipitadas, fazendo com que a empresa não atinja os resultados 

esperados. 

A partir dessa discussão a questão que se desenvolve a essa pesquisa 

descritiva é saber qual a importância que um controller desenvolve dentro da 

controladoria de uma organização? Quais os benefícios que uma organização pode 

ter quando tem a controladoria? 

A partir do momento em que uma organização possui a controladoria a 

mesma possibilita uma maior segurança nas tomadas de decisões, pois possuem 

profissionais qualificados os quais fazem uma análise de todos os processos, do 

mercado externo, comparando com os objetivos da empresa, isso possibilita para 

que não haja desvios no processo e nos resultados. 

Como o controller é responsável pela controladoria, o mesmo repassa as 

informações analisadas para os gestores tomarem as decisões, o mesmo 
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acompanha os processos em andamento estão sendo executados conforme o 

combinado para no final atingir os resultados esperados. 

O objetivo geral é identificar qual a os benefícios da controladoria e o papel 

do controller dentro das organizações. 

Tendo ainda como objetivo específicos: Descrever os conceitos de 

controladoria e controller; Identificar os benefícios trazidos pelo controller na 

organização; Analisar os benefícios que a controladoria tem em uma organização; 

A partir desta pesquisa queremos demonstrar o quanto é importante esse 

controle interno dentro das organizações para que não haja falhas na hora de ser 

tomadas as suas decisões. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Podemos considerar que a controladoria, é um órgão dentro de uma 

empresa, onde faz com ela se torne mais organizada e que á mantém sob o seu 

processo de andamento não deixando a mesma regredir nem se afastar de seus 

objetivos esperados, e é através de opiniões de outros teóricos que podemos 

entender melhor o seu significado e sua importância. Martin (2002) diz que na 

controladoria, “todos os recursos que são mobilizados e utilizados pelas 

organizações têm um objetivo maior: produzir valor”.   

Segundo Pelleias, (2002, p. 13-14) 

  
A controladoria é definida como uma área de organização a qual a delegada 
autoridade usa para tomar decisões sobre eventos, transações e atividades 
que possibilitaram o adequado suporte ao processo de gestão. Essas 
decisões se referem à definição de formas e critérios de identificar, prever, 
registrar e explicar eventos, transações e atividades que ocorrem nas 
diversas áreas nas organizações, para que a eficácia empresarial seja 
assegurada. A controladoria se baseia em princípios, procedimentos e 
métodos oriundos de outras áreas de conhecimento, tais como 
contabilidade, administração, planejamento estratégico, economia, 
estatística, psicologia e sistemas. Ao colher subsídios, de outras áreas de 
conhecimento para desempenhar as funções que lhe são atribuídas, a 
controladoria pode estabelecer as bases teóricas necessárias a sua atuação 
na organização. 
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  A controladoria é fundamental para auxiliar nas tomadas de decisões 

para assegurar a eficácia empresarial das organizações. Pois analisa 

cuidadosamente cada processo, a forma que fica mais favorável para a organização. 

 

A ideia de controladoria tem função de promover a eficácia dessas 
decisões, monitorando a execução dos objetos estabelecidos, investigando 
e diagnosticando as razões para a ocorrência de eventuais desvios entre os 
resultados alcançados e os esperados, indicando as correções de rumo, 
quando necessários e, principalmente, suavizando para os gestores a 
imponderabilidade das variáveis econômicas, através do provimento de 
informações sobre operações passadas e presentes e de sua adequada 
comunicação, de forma a sustentar a integridade do processo decisório, 
além de opinar o processo de decisão, atreves de sistemas de informação 
que possibilitam o controle operacional, visando ao monitoramento das 
atividades da empresa (NASCIMENTO, REGINATTO, 2010, p.129). 

 

O papel da controladoria, portanto, e dar um suporte as diversas gestões da 

empresa, fornecendo mensurações das alternativas econômicas, e por meio da 

visão sistêmica, integrar informações e reporta-las para facilitar o processo decisório. 

 

A origem da controladoria está ligada ao processo de evolução dos meios 
sociais e de produção que ocorreram com advento da Revolução Industrial. 
Podem ser considerados quatro fatores para sua origem: Aumento em 
tamanho e complexidade das organizações; Globalização física das 
empresas; Crescimento nas relações governamentais com negócios das 
companhias; Aumento no número de fontes de capital. [...] 

O papel inicial da controladoria era muito simples a equipe da controladoria 
tinha como principal função o processamento das transações que apoiavam 
as operações do negócio. Isso exigia uma grande equipe burocrática 
gerenciada por um pequeno corpo de pessoas treinadas em técnicas para 
processamentos de transações, (ROHEL; ANDERSON; BRAGG, 2004, 
apud SCHIMIT, 2009, p.11-14),  

 

 A evolução da controladoria está voltada aos meios sociais, onde conforme 

a globalização física da empresa e sua complexidade aumenta, a mesma exige uma 

controladoria dentro de si onde é formada por um grupo de pessoas qualificadas 

para o seu processo de produção.  

Para os teóricos Figueiredo e Caggiano (2008 p.10-13): 

 

A controladoria está profundamente envolvida com a busca da eficácia 
organizacional; para alcança-la, é preciso que sejam definidos modelos que 
eficientemente conduzam ao cumprimento de sua missão, que é zelar pela 
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continuidade da empresa, assegurando a otimização do resultado global. 
[...]  O órgão administrativo da controladoria tem por finalidade garantir 
informações adequadas ao processo decisório, colaborando com os 
gestores na busca da eficácia gerencial. Embora o delineamento da função, 
do órgão e da posição do executivo possa variar de uma empresa para 
outra, existe um conceito que é comumente observado quanto ao executivo: 
o controller é o chefe da contabilidade, aquele supervisiona a mantém os 
arquivos financeiros formais da empresa, embora suas funções não tenham 
que se restringir apenas ás funções contábeis e o que mais se espera é que 
ele amplie sua atuação ao desenvolvimento da contabilidade em aplicações 
gerenciais.  

 

Sabemos, portanto, que a controladoria é um órgão de muita importância 

dentro da organização, mas ela exige ainda dentro de si mesma um cargo de maior 

responsabilidade que é o do controller um profissional onde precisa obter muitos 

conhecimentos na parte contábil e tributária para conseguir obter os melhores 

resultados no seu processo.  

Controll é traduzido do inglês como: regular; controlar; guiar; força; 
autoridade; direção; poder; verificação; fiscalização; instalação de controle; 
comando; alavanca; testar por comparação com padrão. Desde a referida 
época, as atividades do controller sempre foram de acompanhamento da 
atividade econômica tanto pública como privada.  A função do Controller 
nasce no Brasil com a instalação das multinacionais norte-americanas, que 
enviavam profissionais para ensinar as teorias e práticas contábeis e a 
implementação de um sistema de informações capaz de atender aos 
diferentes usuários, além de manter o controle operacional das empresas 
(BEUREN, 2002, apud WAHLMANN 2003 p. 20) 

 

Podemos perceber através da monografia que o termo controller é de 

grande exigibilidade não só nos tempos atuais, mas antigamente também e desde o 

momento em que o mesmo surgiu ele sempre foi nomeado como um cargo de 

importância e necessidade dentro das organizações. 

 

Controller trata-se de um profissional generalista, por unir experiência nas 
áreas, financeiras, contábil e administrativa, e por ser também o 
responsável pelo planejamento de curto e longo prazo da empresa, para 
isso o controller precisa conhecer com grande profundidade a legislação 
tributária, em virtude de suas responsabilidades quanto à eficácia e 
eficiência nesse gerenciamento. (OLIVEIRA, PEREZ JR, SILVA, 2010, p.27 

[...] 192) 

 
O teórico acima afirma que o controller para realizar com melhor eficácia 

suas atividades é necessário a experiência em áreas administrativas e contábeis, 
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para conseguir fazer a o melhor planejamento dentro de uma organização, e é 

necessário que consiga ter uma noção sobre a legislação tributária.  

A tarefa primária do controller para Schmidt e Santos (2009 p.60-66): 

 

É atuar como o coordenador que monta e mantém o plano, que resulta em 
um relatório de previsão de receitas e despesas, bem como um conjunto de 
programas e suposições de apoio, [...] para isso é importante ele cumprir 
algumas tarefas que é a verificação ou previsão de vendas que apoie as 
políticas e os objetivos conhecidos da empresa; se certificar se o plano de 
vendas tenha suposições realistas; saber se o plano de produção apoia o 
programa de vendas; verificar se o plano de produção esteja dentro das 
capacidades de produção da entidade; e garantir que haja fundos 
suficientes para as atividades projetadas.  

  

A tarefa do controller é atuar como um coordenador e fazer com que o plano 

esteja de acordo com suas receitas e despesas. Ou seja, verificar se os relatórios 

apresentados são reais, saber se o setor de produção e vendas estão de acordo 

com o plano, e garantir que tenha remuneração para suas atividades.  

 

Caso o controller não seguir corretamente suas tarefas, além da perda de 
prestígio profissional em decorrência de quaisquer falhas mais relevantes na 
interpretação ou na aplicação diária das normas tributárias, o controller pode 
ser responsabilizado a indenizar o empresário por possíveis prejuízos que 
causar no exercício profissional, por culpa ou dolo. É o que estabelece o 
código 2º da organização jurídica da profissão contábil, do Conselho 
Regional de Contabilidade. (OLIVEIRA, PEREZ JR, SILVA, 2010, p.192)  

  

A citação acima citada afirma que caso o controller não atuar corretamente 

ou tiver falhas dentro do seu processo como possíveis prejuízos de seu exercício 

profissional, poderá ser responsabilizado sendo por sua própria culpa ou por culpa 

de terceiros. 

Um artigo produzido por Siqueira e Soltelinho (2001 p.68): 

 

Um amplo conhecimento da legislação sobre tributos é uma característica 
fundamental para que o controller consiga uma boa administração tributária. 
Uma gestão tributaria com qualidade pode trazer mais recursos do que 
muitos dos produtos existentes na carteira da empresa. È fundamental 
também que o profissional de controladoria tenha bons conhecimentos dos 
princípios contábeis e da legislação societária para que possa gerar bons 
relatórios para o governo, bem como para os mais usuários externos das 
demonstrações financeiras. Em alguns setores, como o financeiro, por 
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exemplo, tais conhecimentos não são suficientes, sendo necessário o 
aprofundamento da regulamentação especifica. 

 

 Considerando a afirmação do teórico o controller é o profissional 

fundamental da controladoria que une um amplo conhecimento em diversos setores 

de uma organização, tanto na administração, como financeiro e contábil resultando 

assim nos melhores resultados finais.  

Para o teórico Figueiredo e Caggiano (2008, p.12-13): 

 

O controller é o gestor encarregado do departamento de controladoria; seu 
papel é, por meio do gerenciamento de um eficiente sistema de informação, 
zelar pela continuidade da empresa, viabilizando as sinergias existentes, 
fazendo com que as atividades desenvolvidas conjuntamente alcancem 
resultados superiores aos que alcançariam se trabalhassem 
independentemente. O controller tem como tarefa manter o executivo 
principal da companhia informado sobre s rumos que ela deve tomar, aonde 
pode ir e quais os caminhos que devem ser seguidos.  

 

O teórico Kanitz (1976, apud, FIGUEIREDO; CAGGIANO 2008 p.13), afirma 

que os controladores foram inicialmente recrutados entre os indivíduos das áreas de 

contabilidade e finanças das empresas, por possuírem, em função do cargo que 

ocupam, uma visão ampla da empresa que os habilita a enxergar as dificuldades 

como um todo e propor soluções gerais. Além disso as informações que chegam ao 

controller são predominantes de natureza quantitativa, física, monetária ou ambas. 

Podemos considerar, portanto que o controller foi selecionado de áreas 

administrativas por obter mais conhecimento da área de finanças, assim o mesmo 

consegue distinguir os problemas apresentados e propor uma solução.   

Um segundo teórico Mendes (1991, apud, FIGUEIREDO; CAGGIANO 2008 

p.13) acrescenta ainda que o controller pode ser visto ao mesmo tempo como 

protagonista e coadjuvante de uma mudança comportamental importante sem 

precedentes na história da contabilidade e da administração.  

E o que percebemos com as afirmações de todos os teóricos é que uma 

organização, tanto pequena quanto de grande porte, necessita de uma 

controladoria, pois qualquer empresa em um determinado momento precisa tomar 

uma decisão, e o papel da controladoria é fundamental para esse requisito, com a 

ajuda é claro do seu profissional maior responsável que o seu controller, onde não 
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deixa a empresa perder em seu processo decisório e se qualifica o suficiente para 

conseguir fazer com que as organizações atinjam seus objetivos com a melhor 

eficácia possível. 

A controladoria além de explicar os estados e resultados atuais, mas a 

própria direção e intensidade das mutações futuras, segundo Martin (2002). Por 

esse motivo independentemente do tamanho da organização é importante ter o 

controle interno, porém quanto maior for à organização maior serão as variáveis que 

influenciam na tomada de decisão e no resultado. 

No decorrer do artigo de Martin (2002), o mesmo relata a importância que 

tem o departamento dentro da organização, e como o controller facilita a tomada de 

decisão, pois analisa todos demonstrativos contábeis e comunica aos gestores. 

Dessa forma pelo os gestores terem todas as informações nas mãos podem tomar 

decisões mais rápidas, agregar valor para organização e atingir os resultados 

esperados. Quando a organização não possui controladoria, cada departamento 

decide o que e melhor no setor, não abre mãos dos seus projetos de interesses. E 

uma organização desse formato se torna onerosa. 

 

2. METODOLOGIA  

 

O objetivo de metodologia usado para a realização da pesquisa foi 

exploratória-descritiva que é o processo de quando partimos de um determinado 

assunto até podemos nos familiarizar com ele, ou seja, é necessário explorarmos 

esse tema, fazendo busca de dados e pesquisas bibliográficas, sobre diferentes 

opiniões, de alguns teóricos estudados, e logo após conseguir o levantamento 

desses dados, descrevemos eles, de forma detalhada e específica, para o melhor 

entendimento do tema estudado.  

Para Santos (2004, p. 25-26): 

 

Explorar é tipicamente fazer a primeira aproximação de um tema e visa a 
criar maior familiaridade em relação a um fato, fenômeno ou processo. 
Quase sempre se busca essa familiaridade pela prospecção de materiais 
que possam informar ao pesquisador a real importância do problema, o 
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estágio em que se encontram as informações já disponíveis a respeito do 
assunto, e até mesmo revelar ao pesquisador novas fontes de informação. 
Por isso, a pesquisa exploratória é quase sempre feita na forma de 
levantamento bibliográfico, entrevistas com profissionais que 
estudam/atuam na área, visitas a websites etc. Descrever um 
fato/fenômeno/processo é interesse de quem já teve uma primeira 
aproximação, isto é, já fez uma pesquisa exploratória. Por isso a pesquisa 
descritiva é um levantamento das características conhecidas que compõem 
o fato/fenômeno/processo. É normalmente feita na forma de levantamentos 
ou observações sistemáticas do fato/fenômeno/processo escolhido. 

 

Dentre inúmeras informações de vários teóricos temos como maior base os 

teóricos Figueiredo e Caggiano (2008), onde dizem que a controladoria dentro das 

organizações está profundamente ligada na eficácia empresarial, ou seja ela é um 

órgão administrativo que faz a empresa continuar sempre em andamento e nunca 

regredir, faz também que as mesmas obtenham a melhor eficiência em seu processo 

decisório, para assim então poderem ter os melhores resultados, a partir de então 

que é necessário a tarefa do controller onde o profissional de maior conhecimento 

das áreas contábeis e administrativas faz com que os relatórios e arquivos da 

empresa esteja em ordem formal, e ajuda a organização a atingir seus objetivos 

esperados, busca sempre mais conhecimentos para a melhor eficácia desse 

processo.  

O procedimento técnico usando para a pesquisa foi bibliográfica, ou seja, 

uma fonte de informação, onde buscamos por materiais escritos, por ideias já 

estudadas e analisadas, por teóricos atualizados, que nos ajudam, portanto, a 

conseguir a base de qualquer pesquisa.  

Segundo Santos, (2004 p. 27-28): 

 

Bibliografia é o conjunto de materiais escritos (gráfica ou eletronicamente) a 
respeito de um assunto. Constitui-se numa preciosa fonte de informações, 
com dados já organizados e analisados como informações e ideias prontas. 
Na atualidade, praticamente qualquer necessidade humana, conhecida ou 
pressentida, tem algo escrito a seu respeito. Por isso, a pesquisa com base 
numa bibliografia deve encabeçar qualquer processo de busca científica 
que se inicie. Daí a importância da pesquisa bibliográfica.  

 

Um dos conceitos centrais da nossa pesquisa é o papel do controller, que 

visa pesquisa, registrar e ajudar dentro da controladoria á avaliar os relatórios. 
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Prevendo se houver erros, e propondo uma solução para o mesmo, para assim obter 

seus resultados, e caracterizar sua função.  

Além de ser um tema de muita importância para a sociedade o estudo de 

controladoria e o papel de seu controller, é fundamental para as organizações, tanto 

de pequeno para grande porte, pois a controladoria faz com que a empresa, sempre 

esteja em dia, com os documentos em ordem e assim fazendo a mesma atingir seus 

objetivos e resultados esperados.  

 A abordagem usada na presente pesquisa é a qualitativa que para Marconi 

e Lakartos (2011 p.269): 

 

O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar 
instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos 
dados. A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento 
humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 
atitudes, tendências de comportamento etc. 

 

Podendo assim entender que além de explorar os dados a mesma busca o 

relatório deles, ou seja a descrição do assunto não somente os dados, mais sim toda 

a parte descritiva do trabalho.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após analisarmos a presente pesquisa, obtivemos como resultado, em cima 

da problemática onde induz quais os benefícios que uma organização pode ter 

quando tem a controladoria, e o papel do controller dentro da mesma, partindo da 

nossa hipótese em que quando uma organização possui a controladoria a mesma 

possibilita uma maior segurança nas tomadas de decisões, pois possuem 

profissionais qualificados, quais fizeram uma análise de todos os processos, do 

mercado externo, comparando com os objetivos da empresa, com isso possibilita 

para que não haja desvios no processo e nos resultados. Como o controller é 

responsável pela controladoria, o mesmo repassa as informações analisadas para 

os gestores tomarem as decisões, o mesmo acompanha se os processos em 
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andamento estão sendo executados conforme o combinado para no final atingir os 

resultados esperados. 

Ainda com a afirmação dos teóricos Nascimento e Reginatto (2010), onde 

afirmam que a controladoria é uma área dentro da organização que tem a função de 

exercer com a maior eficácia essa tomada de decisão, pois é ela quem monitora os 

objetos estuados, investiga, diagnostica, todos os relatórios e documentos 

financeiros, fazendo assim uma análise completa e observando eventuais desvios 

entre os resultados alcançados e os esperados, e analisar sobre operações 

passadas e presentes e poder propor para os gestores caso necessário, uma 

solução para essas imponderabilidades, através de sistemas de informações que 

possibilitem o controle operacional. 

Podemos a partir de então, afirmar que a nossa hipótese se confirma e a 

controladoria é um órgão administrativo fundamental nas organizações, em que 

interesse fundamental é agregar valor à organização e nortear os gestores para a 

tomada de decisão. A controladoria busca explicar acontecimentos e resultados 

atuais, como também faz uma visualização do futuro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos considerar que por meio desta pesquisa exploratória descritiva, a 

controladoria é um órgão administrativo que tem por objetivo agregar valor para a 

organização e manter a eficácia empresarial. 

A controladoria surgiu devido à necessidade das organizações terem um 

maior controle interno e entender os resultados alcançados. Porém a controladoria 

além de explicar fatos atuais, é possível fazer uma projeção de médio e longo prazo. 

Com base nisso, a organização pode verificar suas carências, fazer planejamentos 

estratégicos competitivos, definir metas reais de acordo com sua estrutura, avaliar se 

os objetivos futuros estão de acordo com suas finanças. 

Quem faz o levantamento desses dados, o planejamento dos processos e é 

responsável por todo sistema da controladoria é o controller, porém não é ele que 

toma decisões. Ele informa os dados analisados para que o gestor de cada área. 
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Quando o controller repassa essas informações aos gestores, o mesmo apresenta 

as falhas, sugestões e alternativas, dados do mercado, dados econômicos e a 

realidade da organização para que os gestores possam tomar decisões com base 

nos objetivos da empresa e alcançar os resultados esperados. 

O controller coordena os processos em andamento e gerencia os riscos, 

para ver se estão sendo realizados conforme o planejando e para não haver desvios 

no processo e no resultado, garantindo que a organização atinja suas metas e a 

continuidade da mesma. 

Para ser um controller é necessário que seja um bom conhecedor das áreas 

administrativas, contábeis, conhecer muito bem a organização e os objetivos da 

mesma, ter uma visão sistêmica, conhecer o mercado que atua as variáveis 

econômicas e todas variáveis que podem influenciar na tomada de decisão. Outra 

característica muito importante e necessária além do conhecimento é passar as 

informações de forma clara e segura para os gestores, pois isso influencia 

diretamente nas decisões dos mesmos e no futuro da organização. 

Portanto é correto afirmar que a hipótese citada acima é verdadeira, sobre a 

importância da controladoria nas organizações, esse controle interno assegura a 

eficácia dos resultados, possível desvios e consegue projetar o futuro, nos 

processos analisados e é possível visualizar as falhas e carência da organização e 

propor soluções para agregar valor e atingir os objetivos 

Esse modelo pode ser utilizado como diretriz para outras empresas que 

possuem dificuldades em tomar decisões ou até mesmo para se alavancar no 

mercado. 

A falta desse modelo pode gerar dificuldades na hora das decisões, ou 

acabar tomando decisões equivocadas e afetar negativamente os objetivos e metas 

da organização. 
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