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IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA
CONTROLADORIA DENTRO DAS EMPRESAS
INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo fazer uma contextualização sobre a importância das atividades exercidas pela controladoria
dentro das organizações; e ampliar os conhecimentos sobre a área de controladoria, fornecendo informações e evidenciando
as atividades desempenhadas no setor. E uma área responsável por otimizar o processo decisório buscando e assegurando a
continuidade e adaptabilidade da empresa no mercado.
DESENVOLVIMENTO

CONCLUSÃO

A controladoria é uma área da organização à qual é

Através deste trabalho concluímos que a controladoria é uma

delegada autoridade para tomar decisões sobre eventos,

área relativamente nova no mercado, mas que exerce uma

transações e atividades que possibilitem suporte ao

grande influencia nos resultados operacionais da empresa. A

processo de gestão. Neste sentido, a controladoria auxilia

evolução e exigência do mercado requerem

no processo de definição de formas para identificar,

atualizações

prever, e registrar eventos, sempre buscando assegurar a

organizações, e a controladoria

eficácia empresarial. (PELEIAS, 2002).

contábil, gerencial, tributaria e de riscos, é indispensável pois

dos

procedimentos

existentes

constantes
dentro

das

sendo atuante nas áreas

está em constante aprimoramento, buscando manipular e
entender

os

desafios

para

alcançar

os

objetivos

organização.
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Figura 1: Áreas de atuação da controladoria.
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