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RESUMO 

 

Com o avanço da globalização e o aumento da competitividade no mercado, as 
empresas precisam tornar sua gestão cada vez mais eficaz. O setor de saúde suplementar 
também sofre esse impacto, além disso, o órgão regulamentador deste setor exige 
excelência em seu processo de gestão. A Controladoria surge nesse contexto com o 
objetivo de contribuir para que a empresa possa atingir essa excelência Este trabalho 
tem como objetivo analisar as funções da controladoria no processo de gestão das 
entidades operadoras de plano de assistência à saúde do Sistema UNIMED. No 
desenvolvimento do trabalho, foi feita uma pesquisa de natureza descritiva, adotando-se 
quanto ao método, o procedimento do estudo de caso. As unidades de análise do estudo 
compreendem as 29 operadoras de grande porte do Sistema Unimed, conforme 
classificação da ANS. Na pesquisa, foi utilizado um questionário composto por 
perguntas fechadas dicotômicas, múltiplas escolhas e destas, algumas combinadas com 
perguntas abertas destinado ao próprio gestor da controladoria ou ao gestor de negócios, 
quando o primeiro não existir. O resultado da pesquisa permitiu identificar que a maior 
parte das empresas analisadas apresenta o órgão de controladoria em sua estrutura 
organizacional, sendo a maioria como um órgão de linha. Das funções da controladoria 
levantadas com a revisão de literatura, a maior parte delas é praticada pelas empresas 
pesquisadas. Foi constatado também que as operadoras pesquisadas praticam as funções 
da controladoria em seu processo de gestão, contudo a maior parte dessas funções é 
praticada por outras áreas das empresas.  

 

Palavras chave: Controladoria. Processo de gestão. Operadoras de assistência à saúde. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The globalization and increased market competitiveness to do companies must make 
their management more and more effective. The health sector also suffers the additional 
impact, in addition, the regulator of this sector requires excellence in its management 
process. The controllership appear in this context in order to help the company to 
achieve the excellence of this work is to analyze the functions of controllership the 
process of managing of the agencies of health care’s plan of the Sistema UNIMED. In 
developing this work, we performed a descriptive research, adopting as a research 
strategy the case study. Units of study include analysis of the 29 operators of large of 
the Sistema Unimed, as ranked by ANS. In the survey, we used a questionnaire with 
dichotomous choice questions, multiple choices and these, combined with some open 
questions for the managers themselves of controllership or managing a business, when 
the first does not exist. Survey results identified that most of the companies examined 
has the organ of controllership in its organizational structure, and like a organ line. The 
functions of the controllership raised in the literature review, most of which is practiced 
by companies surveyed. It was also found that operators surveyed the practice the 
controllership’s functions in the process of management, but not all functions are 
charged by the controllership. 

 

Key words: Controllership. Management process. Operators of health care 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Conceitos de Controladoria enquanto ramo de conhecimento e enquanto 

órgão administrativo........................................................................................................17 

Quadro 2 – Visões do profissional da controladoria.......................................................19 

Quadro 3 - Atuação e Funções da Controladoria............................................................31 

Quadro 4 – Processo de gestão e sistemas de informações.............................................46 

Quadro 5 - Participação da Controladoria no processo de gestão...................................53 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 – Tempo de existência da Controladoria nas operadoras................................66 

Gráfico 2 – Funções da Controladoria nas operadoras....................................................74 

Gráfico 3 - Controladoria no processo de gestão............................................................81 
 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 - Quanto à existência do cargo de controller....................................................67 

Tabela 2 - Funções relacionadas à alta administração.....................................................69 

Tabela 3 - Funções relacionadas às demais áreas............................................................71 

Tabela 4 - Funções relacionadas aos agentes externos....................................................73 

Tabela 5 - Funções utilizadas no planejamento estratégico............................................77 

Tabela 6 - Funções utilizadas no planejamento operacional...........................................78 

Tabela 7 – Funções utilizadas na execução.....................................................................79  

Tabela 8 – Funções utilizadas no controle.......................................................................80 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

1INTRODUÇÃO........................................................................................................ 10 

2 CONTROLADORIA.............................................................................................. 14 

     2.1  Breve histórico................................................................................................ 14 

     2.2 Conceitos de Controladoria............................................................................ 16 

     2.3 Missão da Controladoria................................................................................. 21 

     2.4 Funções da Controladoria............................................................................... 23 

3 PROCESSO DE GESTÃO..................................................................................... 33 

     3.1 Planejamento.................................................................................................... 34 

         3.1.1 Planejamento estratégico............................................................................... 36 

         3.1.2 Planejamento operacional............................................................................. 38 

     3.2 Execução.......................................................................................................... 40 

     3.3. Controle........................................................................................................... 42 

     3.4 Sistemas de Informações como apoio ao Processo de Gestão.................................. 45 

     3.5 A Controladoria e o Processo de Gestão............................................................. 49 

4 METODOLOGIA.................................................................................................... 55 

     4.1 Tipologia da pesquisa........................................................................................ 55 

     4.2 Unidades de análise....... .................................................................................... 58 

     4.3 Coleta de dados................................................................................................... 58 

     4.4 Tratamento e análise dos dados............................................................................ 59 

5 RESULTADOS DA PESQUISA................................................................................ 61 

     5.1 Perfil das empresas pesquisadas.......................................................................... 
61 

         5.1.1 O setor saúde e as operadoras de plano de saúde no Brasil................................. 61 



 
 

         5.1.2 Sistema Unimed......................................................................................... 
63 

     5.2 Apresentação e Análise dos Resultados da Pesquisa.................................................. 65 

         5.2.1 Controladoria como unidade administrativa........................................................ 65 

             5.2.1.1 Controladoria na estrutura organizacional.................................................... 65 

             5.2.1.2 Tempo de existência do órgão................................................................. 
66 

             5.2.1.3 Existência do cargo de controller e de um sistema integrado de 

informações.............................................................................................................. 
67 

         5.2.2 A atuação e as funções da Controladoria............................................................. 67 

            5.2.2.1 Funções relacionadas à alta administração..................................................... 68 

           5.2.2.2 Funções relacionadas às demais áreas............................................................. 70 

           5.2.2.3 Funções relacionadas aos agentes externos..................................................... 72 

        5.2.3 Participação da controladoria nas etapas do processo de gestão........................... 75 

           5.2.3.1 No planejamento estratégico........................................................................... 76 

           5.2.3.2 No planejamento operacional.......................................................................... 77 

           5.2.3.3 Na execução.................................................................................................... 79 

           5.2.3.4 No controle...................................................................................................... 80 

6 CONCLUSÕES............................................................................................................ 
83 

REFERÊNCIAS............................................................................................................. 
85 

APÊNDICES................................................................................................................. 
92 



10 
 

1. INTRODUÇÃO 

Com a globalização, as empresas se deparam num contexto de rápidas e constantes 

mudanças. Entre os impactos causados pela globalização, pode-se destacar a competitividade, 

abrangendo dimensões em nível nacional e internacional. Muitas empresas encontram 

dificuldades para se adaptarem a esse cenário agressivo, pois implica, não raras vezes, 

submeterem sua gestão a mudanças bruscas e repentinas. 

Roehl Anderson e Bragg (2004) afirmam que as alterações nas barreiras do comércio 

internacional e a tendência à economia globalizada estão mudando a forma como as 

companhias fazem negócio e, conseqüentemente, causando mudanças nos planos 

organizacionais, tornando-as globais. Dessa forma, surgem novas exigências no mercado: 

aumento da demanda de clientes; respostas mais rápidas por parte das organizações; aumento 

das parcerias; expansão das competências organizacionais; colaboradores com alto 

desempenho; organização integrada; e extensão dos negócios. 

Com essas exigências, as empresas passam a viver num cenário de incertezas, onde se 

torna cada vez mais difícil informar aos gestores, os tomadores de decisão, qual o melhor 

conjunto de diretrizes estratégicas que irá viabilizar o alcance dos resultados projetados. 

A existência de maior incerteza supõe, também, que as decisões e os comportamentos 

tenham caráter pouco rotineiro e que sejam complexos de se estruturar e analisar em termos 

racionais e lógicos.  

Em decorrência disso a eficiência dos sistemas de controle é afetada sensivelmente, 

implicando na necessidade de se adaptar a novos conceitos e técnicas que possibilitem o 

adequado controle das atividades. Isso dificulta a formulação do planejamento, a avaliação de 

desempenho e consequentemente a tomada de decisão.  

Para que as empresas se mantenham no mercado globalizado e competitivo, devem 

contar com a excelência da administração, utilizando-se de ferramentas gerenciais para a 

promoção do uso racional dos recursos da informação. 

O uso das tecnologias integradas permite que as informações sejam compartilhadas 

dentro e fora da empresa. As alianças entre fornecedores, clientes, transportadoras e 

funcionários permitem a maximização dos lucros e dos serviços dos clientes, fornecendo 

vantagem competitiva e mais lucratividade. Tais procedimentos contribuem para capacitar o 

gerenciamento dos negócios, eliminando as restrições tradicionais de tempo e espaço. 
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Assim, os gestores procuram adaptar a realidade imposta com um gerenciamento de 

processos voltados a identificar e a ligar a dinâmica do mercado com as necessidades dos 

consumidores a quem desejam atender. Necessitam, para isso, de informações claras, 

objetivas e tempestivas. 

Com a evolução do instrumental de gestão, as organizações vêm buscando se inserir 

em um contexto de modernidade que lhes faculte a obtenção de ganhos em eficiência, 

eficácia, economicidade e segurança. A evolução permite que as organizações passem a 

utilizar cada vez mais tecnologias avançadas, seja nos seus processos internos, ou na sua 

comunicação com fornecedores e clientes. 

Diante desses desafios, a elaboração e consolidação de um adequado planejamento 

estratégico e seus planos decorrentes pelas empresas, podem trazer contribuições valiosas 

para que as decisões tomadas no presente apóiem as conseqüências geradas no futuro. 

É na administração dessas situações que se insere a controladoria, cuja função básica é 

subsidiar os gestores na busca constante da eficácia organizacional, através da disseminação 

de informações tempestivas e relevantes, mantendo uma estreita relação com a atividade de 

planejamento nas empresas. 

O conhecimento, o planejamento e o controle são alguns dos principais fatores que 

podem estabelecer as oportunidades ou as ameaças à sobrevivência das empresas, pois exigem 

das mesmas respostas rápidas e eficazes ao alcance de seus objetivos. Neste contexto, pode-se 

observar a importância da controladoria como órgão responsável pelo processo de gestão 

dentro das empresas. 

Torna-se relevante estudar o papel da controladoria servindo-se dos seus próprios 

instrumentos, a informação contábil e gerencial, interpretando-os para informar, orientar e 

guiar a administração no seu processo de gestão e tomada de decisões mais convenientes e 

integrar o sistema de informações contábeis ao sistema de gestão empresarial. 

Assim, o controller, gestor da área de controladoria, deve estar constantemente em 

alerta para assegurar a gerência do uso apropriado da informação, gerando relatórios 

necessários ao acompanhamento das atividades, traduzindo e comunicando as informações 

para os gestores. 

O mesmo cenário apresentado não é diferente para o setor de saúde suplementar, que 

vem crescendo consideravelmente no Brasil nas últimas décadas. Com a criação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o setor passou a ser fiscalizado e regulamentado, o 



12 
 

que contribuiu, de certa forma, para que as empresas passassem a se preocupar em 

implementar um melhor gerenciamento de seus recursos. 

O atual sistema brasileiro de saúde é composto pelo serviço público, representado pelo 

SUS, e pelo sistema privado, por meio das operadoras de planos de assistência à saúde que 

são regulamentadas pela ANS. Em relação às operadoras, a regulamentação exige que o seu 

funcionamento seja autorizado, com regras equitativas, devendo constituir reservas e garantias 

financeiras para minimizar o risco de insolvência, dentre outras, o que exige um nível de 

excelência no seu processo de gestão.  

Atualmente, o Sistema UNIMED é composto por 338 operadoras de planos de 

assistência à saúde suplementar singulares, tem grande representativa no sistema de saúde do 

país e não pode deixar de lado a utilização da controladoria no seu processo de gestão, 

buscando a eficácia e a eficiência empresarial num cenário complexo de mudanças. As 

unidades de análise do presente estudo compreendem as 29 operadoras de grande porte do 

Sistema Unimed, conforme classificação da ANS. 

A superação de obstáculos como, por exemplo, conquistar novos mercados, vencer a 

concorrência e atender as expectativas dos clientes, leva as cooperativas a um novo 

posicionamento, demonstrando ações adotadas para atender os desafios já mencionados. A 

busca de um futuro desejado causa mudanças na estrutura das cooperativas, e neste processo 

deve ser considerada a contribuição que a Controladoria pode oferecer. 

Nesse contexto, considerando a relevância da controladoria no processo de gestão das 

empresas e do Sistema UNIMED no cenário das operadoras de saúde do país, surge a questão 

que norteia a presente pesquisa: Quais funções da controladoria são exercidas e influenciam o 

processo de gestão das entidades operadoras de plano de assistência à saúde do Sistema 

UNIMED? 

O trabalho assume como pressupostos que a Controladoria: está presente na estrutura 

organizacional das empresas pesquisadas; colabora através de suas funções para o 

desempenho de todas as áreas da empresa; e contribui para o processo de gestão das 

operadoras de assistência à saúde do Sistema UNIMED, promovendo esforços para a 

obtenção da sua eficácia.  

Tem-se como objetivo geral do estudo analisar as funções da controladoria no 

processo de gestão das entidades operadoras de plano de assistência à saúde do Sistema 

UNIMED. 
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Constituem-se objetivos específicos da pesquisa: 

- Identificar a estrutura organizacional e a posição da controladoria no modelo 

organizacional dessas entidades; 

- Investigar as funções da controladoria praticadas nas entidades operadoras de plano 

de assistência à saúde do Sistema UNIMED; 

- Identificar a atuação e a influência da controladoria em cada fase do processo de 

gestão das operadoras em estudo. 

No desenvolvimento do trabalho, foi feita uma pesquisa de natureza descritiva, 

buscando analisar as funções da controladoria no processo de gestão das empresas 

pesquisadas. Utilizou-se o procedimento bibliográfico com a consulta de livros e de artigos 

publicados em periódicos e eventos relacionados à controladoria. Quanto ao método, foi 

adotado o estudo de caso, analisando-se o Sistema Unimed. 

O trabalho está organizado em 5 seções, sendo a primeira referente a esta introdução 

onde é contextualizado e justificado o tema escolhido, bem como há a delimitação de seus 

pressupostos, objetivos e metodologia. 

A seção 2 trata do referencial teórico da controladoria. A pesquisa bibliográfica é 

realizada identificando a visão de diversos autores no que diz respeito ao histórico, conceitos, 

funções, missão e instrumentos do tema central estudado. 

A seção 3 aborda sobre o processo de gestão, explicando cada uma de suas etapas, o 

planejamento estratégico, o planejamento operacional, a execução e o controle. Essa seção 

apresenta também a atuação da controladoria em cada uma das etapas do processo de gestão 

já mencionadas. 

A seção 4 aborda sobre a metodologia utilizada na pesquisa. São ressaltados pontos 

como a tipologia da pesquisa, unidades de análise, coleta de dados, o tratamento e a análise 

dos dados. 

A seção 5 apresenta o perfil das empresas pesquisadas e os resultados obtidos com a 

pesquisa. Na conclusão são apresentadas as considerações finais do estudo, suas contribuições 

e suas limitações. 
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2. CONTROLADORIA  

As empresas, na busca por competitividade, precisam ter um processo de gestão bem 

estruturado. Nesse sentido, a Controladoria traz como proposta inerente, a coordenação desse 

processo com vistas a assegurar a otimização do resultado da organização. Essa seção 

apresenta um breve histórico da controladoria, conceitos, sua missão e principais funções nas 

organizações. 

2.1. Breve Histórico 

A Controladoria, para Beuren (2002), surgiu no início do século XX nas grandes 

corporações norte-americanas, com a finalidade de realizar um rígido controle sobre todos os 

negócios das empresas.  

O aumento da complexidade nas organizações, o grau de interferência governamental, 

a demanda por melhores práticas de gestão são algumas das razões do aumento de 

importância do processo decisório das empresas (FIGUEIREDO; CAGGIANO, 2004). As 

entidades precisam tornar-se mais ágeis e prontas a responder as demandas de seus usuários. 

Adaptar-se num cenário com recursos cada vez mais escassos implica em utilizar ferramentas 

gerenciais modernas.  

Alguns autores consideram o surgimento da controladoria em um período mais 

distante através da utilização da nomenclatura controller, nome utilizado atualmente pelo 

profissional da Controladoria, conforme destaca Del Valle et. al. (2000, apud ARAGAKI, 

2001, p.3-4): 

Os títulos de controller como o tesoureiro tiveram sua origem no governo, na 
Inglaterra. No século XV o título foi usado em vários cargos da English Royal 
Household, como o comptroller das contas na repartição Lord Chamberlain. O 
Continental Congress nomeou um comptroller em 1778; o Departamento de 
Tesouraria estabeleceu a função de comptroller em 1789; a função foi sendo 
estendida para as agências e repartições federais, estaduais e municipais. O título e 
função do comptroller foram estendidos para corporações de negócio através das 
estradas de ferro, nos Estados Unidos. 

Como se pode observar a Controladoria teve sua primeira função (ou utilização) 

identificada na área pública da Inglaterra, estendendo posteriormente aos Estados Unidos, 

passando aí a ser utilizada em outros ramos de negócio diferente da iniciativa pública. 

Contudo, conforme destaca Tung (1980), o controller, para os países mencionados, 

representava o executivo que tinha a tarefa de controlar ou verificar as contas, definição esta 

que estaria inadequada para as reais funções desempenhadas por este profissional, que será 

destacada posteriormente neste trabalho. 
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Kanitz (1976) destaca que os primeiros controllers foram profissionais da área 

contábil ou financeira pelos seguintes motivos: esses profissionais possuem uma visão ampla 

da empresa, o que os tornam capazes de enxergar as dificuldades como um todo e propor 

soluções gerais; a controladoria é uma função diretamente subordinada à presidência da 

empresa o que convém escolher para cargo de controlador uma pessoa que já está ligada à 

presidência, como acontece com os contadores e os administradores financeiros; e as 

informações que chegam ao controlador são, predominantemente, de natureza quantitativa, e 

esses profissionais já estão familiarizados com os números. 

Conforme pesquisa realizada por Borinelli (2006), no ranking das 100 maiores 

empresas privadas que operam no Brasil, segundo critérios e segmentações validados pela 

Fipecafi – Fundação Instituto de Pesquisas, Contábeis, Atuariais e Financeiras, da 

Universidade de São Paulo, 82,35% dos controllers das referidas empresas ainda são 

representados por contadores ou administradores. Nas demais empresas, em sua maioria, os 

controllers são representados por economistas e engenheiros.  

De acordo com Del Valle et al. (2000, apud ARAGAKI, 2001), em 1931, com a 

criação do Controller Institute of America, o papel do controller foi ampliado. Esta 

organização era voltada para elevar a classe e os padrões da controladoria e, posteriormente, 

mudou seu nome para Financial Executives Institute. 

No Brasil, foi na década de 60 que as empresas aumentaram a procura por 

profissionais de controladoria. Segundo Siqueira e Soltelinho (2001, p.69), tal aumento 

ocorreu devido a três razões: 

a. a instalação de empresas estrangeiras, notadamente norte-americanas, trouxe ou 
arraigou a cultura da utilização da área de controladoria para o solo brasileiro; 
b. a maior penetração de empresas multinacionais acirrou a competição, forçando as 
empresas aqui instaladas, principalmente as nacionais, a se reestruturar; 
c. com o crescimento econômico as empresas ganharam porte e suas operações 
aumentaram em complexidade, necessitando de novos profissionais que 
assegurassem o controle sobre a organização. 

 

A Controladoria surge, neste contexto, como uma alternativa à Contabilidade visando 

não só o registro histórico dos fatos econômicos, mas também para dar o suporte necessário 

aos gestores no que concerne à gestão da empresa. Conforme Almeida, Parisi e Pereira 

(1999), a controladoria pode ser identificada com uma evolução natural da Contabilidade 

tradicional. 

Assim, a controladoria tem como base a Teoria da Contabilidade, utilizando-se de seus 
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princípios e fundamentos através de uma visão multidisciplinar para estabelecer seus próprios 

conceitos e, desta forma, abranger funções de planejamento e controle que envolva todas as 

atividades da organização. Em outras palavras, a contabilidade subsidia através de 

informações financeiras, gerenciais e econômicas para que a controladoria possa melhorar o 

desempenho futuro da organização.  

A controladoria vem, a cada dia, contribuindo significativamente na alavancagem dos 

resultados das organizações de todos os setores da economia, suprindo os gestores com 

informações úteis e oportunas na condução do processo de gestão das atividades empresariais. 

2.2 Conceitos de Controladoria 

Antes de entrar no conceito propriamente dito de controladoria, vale destacar a 

definição de controle, pois, a partir daí, já pode ser sugerido o que quer dizer de uma maneira 

geral o tema em questão. 

Koontz, O’Donnel e Weihrich (1995, p.36) definem que “controlar é avaliar e corrigir 

as atividades de subordinados para garantir que tudo ocorra conforme os planos. O controle 

indica onde estão os desvios negativos, e ao pôr em ação medidas para corrigir esses desvios, 

ajuda a assegurar a realização dos planos.” 

Corroborando com essa afirmação, Atkinson et al (2008, p.581) resumem: “controle é 

o conjunto de métodos e ferramentas que os membros da empresa usam para mantê-la na 

trajetória para alcançar seus objetivos.” 

Os conceitos apresentados sugerem que se controla uma organização para que tudo na 

empresa aconteça conforme previsto, ou seja, para que a empresa alcance seus objetivos 

estipulados. Reforçam também que por meio do controle pode-se manter ou tentar manter a 

empresa na sua trajetória, corrigindo os desvios identificados.  

Ferreira (1993) é mais incisivo em sua definição para controle sobre o ponto de vista 

da gestão, afirmando que pode significar verificação administrativa, fiscalização financeira, 

ou ainda o poder de ter sob o seu domínio o comando e a fiscalização, enfatizando bem o 

controle com a função reguladora. 

As definições de controle expostas são amplas, pode-se agora buscar conceitos 

específicos para a controladoria que também representa uma forma de controle dentro da 

empresa. 

A controladoria pode ser vista sob dois enfoques ou vértices: como um ramo de 
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conhecimento e como órgão administrativo. Para Almeida, Parisi e Pereira (2006), o primeiro 

ramo é o responsável pelo estabelecimento de toda base conceitual e o segundo responde pela 

disseminação de conhecimento, modelagem e implantação de sistemas de informações. 

O conceito encontrado rotineiramente na literatura é sob o enforque da unidade 

organizacional, como menciona Borinelli (2006, p.102) em sua pesquisa sobre as abordagens 

da controladoria: “... não são muitos os autores que empreendem a tarefa de definir o ramo do 

conhecimento controladoria comparativamente com o número de autores que a definem 

enquanto unidade organizacional...” 

Uma das justificativas para tal fato, é que é mais fácil definí-la à luz da observação do 

que acontece na realidade dentro das organizações. Além disso, a controladoria se apóia na 

teoria de uma ciência já existente que é a Contabilidade, não demandando vitalmente de uma 

base conceitual própria e consolidada para sustentar-se.  

O Quadro 1 traz definições de diversos autores para a Controladoria, enquanto ramo 

de conhecimento e enquanto órgão administrativo.  

Conceitos de Controladoria enquanto ramo de conhecimento  
Kanitz (1976)  É a evolução da Contabilidade, como instrumento gerencial, cuja função é avaliar e 

controlar o desempenho das diversas divisões da empresa. A controladoria faz parte, 
portanto, do campo mais genérico dos sistemas de controle gerencial.  

Mosimann e 
Fish (1999) 
 

Conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos das ciências da 
Administração, Economia, Psicologia, Estatística e, principalmente, da Contabilidade, 
que se ocupa da gestão econômica das empresas, com a finalidade de orientá-las para 
a eficácia 

Mambrini, 
Beuren e 
Colauto. (2002) 

A controladoria opera dentro de suas próprias concepções sobre a gestão empresarial, 
reunindo teorias, conceitos e métodos, além de servir como órgão integrador e 
coordenador da atuação eficaz dos gestores.  

Conceitos de Controladoria enquanto órgão administrativo 
Mosimann e 
Fisch (1999) 

O órgão administrativo Controladoria tem por finalidade garantir informações 
adequadas ao processo decisório, colaborar com os gestores em seus esforços de 
obtenção da eficácia de suas áreas quanto aos aspectos econômicos e assegurar a 
eficácia empresarial. 

DIAS (2002) Sistema aberto e dinâmico que interage constantemente com o ambiente 
organizacional. Tal interação ocorre por meio de estratégias e planos a serem 
atingidos através das propostas dos orçamentos e pelo cumprimento dos controles 
definidos juntamente com os gestores. 

Almeida, Parisi 
e Pereira (2006) 

Área coordenadora das informações sobre a gestão econômica não substituindo a 
responsabilidade dos gestores por seus resultados obtidos, mas buscando induzi-los à 
otimização do resultado econômico 

Oliveira, Perez 
Jr e Silva 
(2008) 

Departamento responsável pelo projeto, elaboração, implementação e manutenção do 
sistema integrado de informações operacionais, financeiras e contábeis de 
determinada entidade, com ou sem finalidades lucrativas, sendo considerada por 
muitos autores como o atual estágio da Contabilidade. 

Quadro 01: Conceitos de Controladoria enquanto ramo de conhecimento e enquanto órgão 
administrativo 
Fonte: Elaborado pela autora 

Embora a definição de Kanitz (1976) exposta no Quadro 1, tenha sido alocada como 
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ramo de conhecimento, pode-se identificar a presença dos dois vértices nessa conceituação, o 

do ramo do conhecimento, quando afirma ser uma evolução da contabilidade, que já é 

considerada como ciência; e o do órgão administrativo quando a menciona como instrumento 

gerencial no desempenho das diversas áreas da empresa. Kanitz (1976) traz também a 

controladoria como um sistema de controle gerencial, através do qual se utiliza de alguns 

instrumentos para cumprir o seu papel (esses instrumentos são abordados no último tópico 

dessa seção). 

A partir dos conceitos expostos, pode-se notar que a controladoria é responsável por 

todo o processamento de informações contábeis e gerenciais da organização necessárias ao 

processo de gestão para o atingimento de suas metas. Além disso, deve subsidiar os gestores 

através destas informações a fim de que seja assegurada a eficácia.  

Dessa forma, a controladoria age como uma “parceira” dos gestores das diversas áreas 

da empresa, onde ela fornece a informação para que os mesmos decidam como utilizá-la, 

assumindo assim as conseqüências destas decisões. 

Beuren (2002) destaca que, como órgão administrativo, é necessário o envolvimento 

da área de controladoria no processo de gestão da empresa, com o objetivo de melhorar a 

tomada de decisões, bem como de propor o aperfeiçoamento dos instrumentos de 

planejamento e de controle gerencial por meio da construção de modelos, aplicações da 

pesquisa operacional, uso da estatística, entre outros recursos que possam tornar o sistema de 

informações, sob sua responsabilidade, mais eficaz. 

Diferentemente dos demais autores já mencionados nessa subseção, Peleias (2002, 

p.13) define Controladoria como um órgão que toma decisões, especificando que as decisões 

que a Controladoria toma “[...] referem-se à definição de formas e critérios de identificar, 

prever, registrar e explicar eventos, transações e atividades que ocorrem nas diversas áreas da 

organização, para que a eficácia empresarial seja assegurada.” 

Relativamente à posição da Controladoria no organograma da empresa, é importante 

compreender o seu papel na gestão. Algumas organizações divergem ao classificar a 

Controladoria como órgão de linha, ou seja, subordinada a uma diretoria, ou órgão de staff, 

prestando assessoria direta a alta administração.  

De acordo com Mosimannn e Fisch (1999), a Controladoria exerce a função de um 

órgão de linha e de staff ao mesmo tempo, pois a ele compete: buscar informações para 

problemas de ordem econômica, propor soluções aos gestores dos problemas de suas áreas e 
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coordenar o processo de planejamento e controle. 

O órgão da controladoria propriamente dito dentro da organização pode não ser 

fundamental para a mesma, devendo, contudo, possuir alguém com visão holística para 

desempenhar este papel. Na controladoria, esse profissional é o controller, mas caso não 

exista o órgão na empresa, é provável que esse profissional esteja na forma de outro cargo. 

O Quadro 2 demonstra as visões do profissional de Controladoria por diversos autores. 

O Profissional da Controladoria 
Heckert e 
Wilson (1963)  

 

Alguns princípios necessários para o controller: iniciativa, visão econômica, 
comunicação racional, síntese, visão voltada para futuro, oportunidade, persistência, 
cooperação, imparcialidade, persuasão, consciência de suas próprias limitações. 

Koliver (2005)  Exercer a função de controller requer conhecimento da atividade para poder executá-
la adequadamente, requer interação e liderança para, assim, acompanhar a dinâmica 
do processo e da exata dimensão do negócio para o qual está recebendo total 
confiança. 

Schmidt e 
Santos (2006).   
 

Visão geral, missão de entidade, objetivos de longo prazo e desenvolvimento de 
estratégia são algumas das atividades nas quais o controller deve se concentrar 
quando a entidade possui sua equipe administrativa altamente competente 

Nakagawa 
(2007, p. 13), 

Ao organizar e reportar dados relevantes o controller exerce uma força ou influência 
que induz os gerentes a tomarem decisões lógicas e consistentes com a missão e os 
objetivos da empresa 

Oliveira, Perez 
Jr e Silva 
(2008) 

Área de conhecimento do controller: contabilidade e finanças, sistemas de 
informações gerenciais, tecnologia da informação, aspectos legais de negócio e visão 
empresarial, métodos quantitativos e processos informatizados da produção de bens e 
serviços. 

Quadro 02: Visões do profissional da controladoria 
Fonte: Elaborado pela autora 

Sobre a figura do controller, Beuren (2002) afirma que a verticalização, a 

diversificação e a expansão geográfica das organizações, associadas ao aumento da 

complexidade de atividades e às tendências de descentralização da gestão das empresas, 

exigem a ampliação das funções do controller. Isso faz com que o controller tenha uma 

grande responsabilidade perante os gestores, acionistas e o governo.  

Esses profissionais devem possuir conhecimento de todas as operações realizadas pela 

empresa, sendo capazes de formar idéias e dar sugestões, bem como habilidade para vendê-

las. Os controllers são capazes de enxergar as dificuldades como um todo e propor soluções 

gerais. Possuir a visão generalista significa ser um profissional multifuncional que tenha 

experiências em diversas áreas como a contábil, a financeira e a administrativa. Além disso, 

deve possuir conhecimentos estatísticos, econômicos e em informática.  

O controller deve possuir, além de conhecimento técnico e liderança, características 

pessoais como, por exemplo, boa reputação e bom inter relacionamento na empresa, pois ele 

detém muitas informações mantendo contato habitual com os dirigentes e com as demais 

áreas da empresa.  
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A tendência nas empresas é eliminar as divisões entre suas diversas áreas, trabalhando 

cada vez mais em equipe. A partir desta interação entre as áreas, espera-se que a organização 

se mantenha em equilíbrio com suas demandas ambientais internas e externas, ou seja, que os 

processos internos estejam bem estruturados para otimização de suas operações, que os 

anseios dos clientes sejam atendidos através dos produtos e serviços oferecidos e o corpo 

funcional motivado e em condições de responder às demandas. 

Uma nova visão para a Controladoria vem surgindo, levando em consideração a 

preocupação com o longo prazo, enfatizando a estratégia da empresa. Esse novo conceito é o 

de controladoria estratégica, ou seja, a utilização da controladoria como uma forma de pensar 

no futuro (OLIVEIRA; PEREZ JR; SILVA, 2008; CATELLI; PEREIRA;VASCONCELOS, 

2006; FIGUEIREDO; CAGGIANO, 2004). 

Oliveira, Perez Jr e Silva (2008, p.28) expõem:  

[...] pensar em uma controladoria estratégica significa, em primeiro lugar, a 
necessidade de planejar estrategicamente, o que exige do controller a posse das 
informações e alta dose de sensibilidade para a correta identificação das ameaças e 
das oportunidades que surgem a todo o momento no ambiente empresarial. 

 Estratégia pode ser entendida como o processo onde os gestores das organizações por 

meio da análise das ameaças e oportunidades projetam o longo prazo (em geral cinco anos) e 

estipulam metas com base nos recursos disponíveis. A controladoria é fundamental neste 

processo, tendo em vista que é nesta área que se concentra o maior número e tipos de 

informações necessárias à formulação e implementação da estratégia da organização. 

 Beuren (1998, p.46) explica, por meio de um exemplo, a interação que deve existir 

entre a controladoria e a estratégia da empresa: 

Assim, se o tipo de estratégia que orienta a organização está voltado à liderança de 
custos, então a ênfase maior deve estar centrada no controle de custos, a fim de 
conseguir uma expansão de vendas, praticando preços inferiores ao de seus 
concorrentes. Por outro lado, se a estratégia estiver centrada, por exemplo, na 
diferenciação de seus produtos ou serviços, certamente o controle de custos não é 
tão relevante, mas outros fatores devem ser perseguidos para a obtenção de 
vantagem competitiva, tais como: qualidade, tecnologia, inovação etc. Portanto, o 
tipo de estratégia que orientará a organização é determinante do escopo para 
alcançá-la. 

 

Se para desempenhar as atividades da controladoria o profissional já tenha que possuir 

muitas aptidões, o controller estratégico deve reunir um vasto número de características, a 

saber, como traz Oliveira, Perez Jr e Silva (2008): capacidade de comunicação oral e escrita, 

participação ativa nas reuniões, mobilidade entre países e culturas, habilidade interpessoal e 
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inteligência emocional, iniciativa, criatividade, capacidade empreendedora, boa cultura, 

correta atitude ética e moral, responsabilidade social, dominar conhecimento em 

administração geral, sociologia, finanças, marketing, além da contabilidade, tributo e custos, 

preocupação com a eficácia. 

A globalização da economia e o consequente aumento da competitividade entre as 

empresas exigem um esforço adicional do controller no gerenciamento eficaz e eficiente das 

organizações. A controladoria representa a área mais apropriada dentro da entidade para 

executar esse trabalho. 

Para cumprir sua missão e objetivos, a controladoria possui responsabilidade e 

autoridade, que também são inerentes ao profissional responsável pela área. A 

responsabilidade da controladoria, para Almeida, Parisi e Pereira (2006, p.348), é “ser a 

indutora dos gestores, no que diz respeito à melhora das decisões, pois sua atuação envolve 

implementar um conjunto de ações cujos produtos materializam-se em instrumentos 

disponibilizados aos gestores”.  

Efetivar sua responsabilidade só é possível através da autoridade a ela concedida. 

Guerreiro, Catelli e Dornelles (1997) subdividem o nível de autoridade em: autoridade formal, 

quando envolver normas e padrões relacionados às suas atividades; e autoridade informal, 

quando envolver aspectos técnicos e conceituais na execução de suas funções.  

 

2.3. Missão da Controladoria 

A missão da controladoria deve estar em paralelo com a missão organizacional, pois 

esta é o motivo central da existência da entidade.  

Harrison (2005, p.112) esclarece que a declaração de missão “define o que é a 

organização e as razões de sua existência; normalmente contém todos os elementos de direção 

estratégica, incluindo visão, definição de negócios e valores organizacionais”. O autor 

também reforça que a missão pode ajudar a orientar os gerentes organizacionais nas decisões 

de alocação de recursos. 

Schmidt e Santos (2006) afirmam que a clara definição e comunicação da missão de 

uma entidade permitem o correto posicionamento em seu mercado de atuação, sendo um 

referencial fundamental para que os gestores tomem suas decisões. Os autores enfatizam 
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também que a missão deve ser a mais precisa possível para que sirva de guia para as tomadas 

de decisões na empresa. 

Steiner (1997, apud SCHMIDT e SANTOS, 2006) destacam que missões 

cuidadosamente preparadas tem sido fonte de sucesso das empresas. Missões revisadas têm 

mudado o rumo das empresas, ao passo que missões pobremente formuladas têm trazido 

desastre para algumas empresas. 

De acordo com Perez Jr, Pestana e Franco (1997), a missão da controladoria é otimizar 

os resultados econômicos da empresa por meio da definição de um sistema de informações 

baseado no modelo de gestão. 

Oliveira, Perez Jr e Silva (2008, p.41) explicitam que “a missão deve refletir uma 

preocupação fundamental com as necessidades do mercado, permitir à empresa se adaptar 

rapidamente a suas exigências e oferecer produtos a preços competitivos e com rentabilidade 

adequada.”   

Perez Jr, Pestana e Franco (1997), e Oliveira, Perez Jr e Silva (2008, p.41) se 

complementam no sentido que a primeira aponta o objetivo final que é otimizar o resultado 

econômico, enquanto o segundo aponta  a forma pela qual irá se atingir aquele objetivo, 

através da adaptação ao mercado. 

A controladoria deve ter como objetivo o controle gerencial, fornecendo informações 

aos gestores a fim de melhorar o desempenho da gestão bem como a qualidade dos produtos e 

serviços. Para tanto, deve ser compreensível, realista, flexível e motivadora.  

Sobre o que é necessário para atingir sua missão, Peter et al (2005, p.206) enfatizam: 

Para cumprir efetivamente seu papel, a Controladoria deve verificar a forma como 
os objetivos e metas estão sendo atingidos, tendo em vista os custos envolvidos no 
processo de gestão. A forma de controle adotada passa a ser um diferencial entre o 
modelo burocrático e o gerencial deixando de basear-se estritamente nos processos 
para concentrar-se nos resultados.  

 

Mais uma vez pode ser notada a necessidade da interação entre a missão 

organizacional e a missão da controladoria. Já Figueiredo e Caggiano (2004) enfatizam a 

continuidade da empresa através da otimização do resultado global. 

De acordo com Mosimann e Fisch (1999, p.90), “a missão da Controladoria é otimizar 

os resultados econômicos da empresa para garantir sua continuidade, por meio da integração 

dos esforços das diversas áreas”. A presença da Controladoria, para Oliveira, Perez Jr e Silva 
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(2008), se traduz em facilitar aos administradores o desenvolvimento e a implementação da 

estratégia empresarial. Essa missão está voltada para o conceito de controladoria estratégica.  

Ainda para Oliveira, Perez Jr e Silva (2008): 

a controladoria deve exercer um papel preponderante, apoiando e fornecendo 
subsídios para os diversos gestores no planejamento e controle das atividades 
operacionais, comerciais, financeiras, administrativas, tributárias etc., por meio da 
manutenção de um sistema de informações que permita integrar as várias funções e 
especialidades  

 

Borinelli (2006), em sua pesquisa, identificou três enfoques diferentes para a missão 

da controladoria; são eles: otimização do resultado econômico; coordenação de esforços para 

busca de um resultado sinérgico; e suporte ao processo de gestão. Estes enfoques são 

observados ao longo das citações já mencionadas. 

No tópico seguinte são abordadas as funções da controladoria, segundo a literatura, e 

será de fundamental importância para o atingimento do objetivo do presente estudo. 

 

2.4. Funções da Controladoria 

Ferreira (1993) define função como atividade própria ou natural de um órgão, aparelho 

ou máquina, ou ainda papel ou atribuição a pessoa ou coisa. Logo, pensar em função da 

controladoria sugere identificar as suas atribuições, as atividades que são inerentes a ela.  

Vale ressaltar que abordar as funções da controladoria, implica em considerar, neste 

momento, a definição da mesma enquanto órgão de uma empresa.  

Identificar as funções exatas da controladoria não é simples, pois cada organização, 

dependendo de sua natureza e porte, poderá adotar quantidades diferentes e variadas funções 

para este órgão, como destaca Tung (1980, p. 90): “devido ao alto grau de diversificação entre 

as empresas, não há um padrão único para as funções subalternas da controladoria.” 

O assunto é polêmico e tem sido discutido ao longo dos anos. Fiske (1940, apud 

BORINELLI, 2006) afirma que uma recente pesquisa “mostrou uma grande diferença nas 

atividades de um grupo de controllers departamentais indicando a falta de alguma definição 

clara da função.”  

De forma semelhante, Yoshitake (1982, p. 33-34) também registrou “[...] a falta de um 

consenso comum sobre as reais funções do Controller, no que diz respeito às suas 

responsabilidades, atribuições e posição hierárquica [...]” 
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As três citações anteriores remetem a um período um pouco distante dos dias de hoje, 

podendo ser consideradas extremistas, principalmente a de Fiske (1940, apud BORINELLI, 

2006) quando menciona que falta definição clara de função. Embora os autores na atualidade 

ainda considerem diferentes funções, muitas delas coincidem, como será visto mais adiante. 

Conforme Roehl Anderson e Bragg (2004), a função da controladoria esteve durante 

muito tempo ligada unicamente ao processamento de um grande volume de transações das 

entidades. Atualmente, seria impossível a continuidade de uma empresa onde seu órgão de 

controladoria tivesse unicamente esta função. 

Assim como a empresa, de uma maneira geral, o órgão da controladoria também é 

influenciado pelo meio externo. A globalização da economia e o aumento do nível de 

concorrência trouxeram novas responsabilidades. A controladoria se expandiu para outras 

áreas da empresa em busca de uma maior gestão de custos, por exemplo, abrangendo 

informações que antes estavam restritas em determinadas áreas da empresa. 

A partir dessa expansão é que a controladoria foi se tornando um órgão generalista que 

entende de cada área da empresa e se utiliza disso para auxiliar os gestores a tomarem 

decisões. O papel da controladoria torna-se mais complexo à medida que aumenta o volume 

de transações nas entidades e que evoluem os processos de negociação. Diante desse cenário, 

a controladoria busca se ajustar para atender a estas novas exigências e, com isso, reformula 

suas funções. Mendes (2002) corrobora e afirma que a controladoria deixa o papel simplório e 

irrelevante de aguardar o fechamento do mês para geração de relatórios e assume a missão 

relevante de assegurar a disponibilidade do dado com oportunidade, para que haja qualidade 

no processo decisório do gestor.  

Assegurar a disponibilidade do dado compreende zelar pela integridade da base de 

dados da empresa, maximizando a disponibilização de informações aos diversos usuários, 

especialmente aos gestores da organização, assegurando-lhes maior qualidade na tomada de 

decisões. 

Tung (1980) define como funções da controladoria os registros contábeis, a preparação 

de relatórios financeiros e administração do sistema de controle, administração de orçamentos 

e previsões, auditoria interna e processamento de dados. Embora esta obra seja antiga, as 

funções traçadas para a controladoria não se restringem a mero processamento de transações, 

o autor já menciona a administração do sistema de controle e de processamento de dados, hoje 

substituído pelos sistemas de informações gerenciais. 
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Heckert e Wilson (1963) fazem menção a cinco funções para a controladoria, sendo 

elas: função de planejamento, função de controle, função de relatar, função contábil e outras 

funções.  

O modelo tradicional da função controladoria de Heckert e Wilson (1963) traz o 

controller como chefe da contabilidade que supervisiona e mantém os registros financeiros 

formais da empresa. É um executivo que se preocupa com a contabilidade geral, contabilidade 

de custos, auditoria, impostos e talvez com seguros e estatística. 

Heckert e Wilson (1963) também estabelecem um modelo moderno para a 

Controladoria, onde o controller moderno estende sua função contábil às aplicações 

gerenciais. Sua função deve ser reportar e aconselhar, desenvolvendo dessa forma excelentes 

mecanismos de controle. 

Assim como Tung (1980), Heckert e Wilson (1963) já passam a ter uma visão mais 

ampla da controladoria. Embora suas obras tenham sido de períodos anteriores, as funções 

enumeradas se aproximam da literatura atual. 

Em setembro de 1949, o Financial Executives Institute aprovou a definição da função 

controladoria, conforme apresentam Heckert e Wilson (1963): 

a) estabelecer, coordenar e manter um plano integrado para o controle das operações; 

b) medir a performance entre os planos operacionais aprovados e os padrões , e 

reportar e interpretar os resultados das operações dos diversos níveis gerenciais; 

c) medir e reportar sobre a eficiência dos objetivos do negócio e a efetividade das 

políticas, estrutura organizacional e procedimentos para o atingimento desses objetivos; 

d) reportar às agências governamentais, quando requerido, e supervisionar todos os 

assuntos relacionados a impostos; 

e) interpretar e reportar os reflexos das influências externas sobre o atingimento dos 

objetivos da empresa; 

f) prover proteção para os ativos da empresa. Inclui controle interno adequado, 

auditoria e cobertura adequada de seguros.  

Já Anderson e Schmidt (1961) estabelecem quatro funções para a controladoria, sendo 

as duas primeiras denominadas de essenciais, e as duas últimas decorrentes do 

desenvolvimento empresarial. São elas: 

a) controle organizacional – tem a finalidade de manter a continuidade de toda a 
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estrutura organizacional de forma eficiente e econômica; 

b) mensuração do empreendimento – compreende o suprimento da necessidade de 

reconhecer e descrever claramente a todos os segmentos da empresa em atividades de receita 

e custo; 

c) divulgação das informações a usuários externos – governo, acionistas, instituições 

financeiras, em decorrência de exigências legais; 

d) proteção do patrimônio – controle e auditoria interna. 

Mais uma vez ressalta-se o controle organizacional e a divulgação de informações 

como mencionado por outros autores citados anteriormente. Percebe-se, até aqui, que embora 

não haja um consenso na literatura, algumas funções enumeradas por diferentes autores 

convergem para significados semelhantes. 

A função da Controladoria dentro de uma organização, de acordo com Kanitz (1976, 

p. 7-8), consiste em dirigir e implantar os sistemas de: 

a) Informação - compreende os sistemas contábeis e financeiros da empresa; 

b) Motivação - refere-se aos efeitos dos sistemas de controle sobre o comportamento 

das pessoas diretamente atingidas; 

c) Coordenação - assessoria e proposta de soluções que o Controlador presta à direção 

da empresa; 

d) Avaliação - interpretação e avaliação dos resultados; 

e) Planejamento - determina se os planos são consistentes e viáveis e se podem servir 

de base para avaliação posterior; e 

f) Acompanhamento - consiste em acompanhar de perto a evolução dos planos 

traçados. 

Nessa definição de função, tem-se o sistema da motivação ainda não mencionado 

pelos outros autores, ressaltando a importância do impacto que o controle causa nas pessoas. 

Além disso, agora tem-se o conceito da avaliação associado ao acompanhamento. 

Figueiredo e Caggiano (2004) trazem como funções da controladoria: 

a) planejamento – estabelecer e manter um plano integrado de curto e longo prazo; 

b) controle – desenvolver e revisar constantemente os padrões de avaliação de 
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desempenho para servir de guia de orientação para os outros gestores; 

c) informação –preparar, analisar e interpretar os resultados financeiros para serem 

utilizados pelos gestores na tomada de decisão; 

d) contabilidade –estabelecer e manter o sistema de contabilidade geral e de custos em 

todos os níveis da empresa; 

e) outras funções- administrar e supervisionar cada atividade que impacta o 

desempenho empresarial. 

Na citação de Figueiredo e Caggiano (2004), há a inclusão de um item generalista 

chamado pelos autores de “outras funções”, deixando claro que o leque de funções para esta 

área não é limitado, devendo incluir a administração e supervisão de todas as atividades que 

influenciam o desempenho empresarial. 

Russel e Frasure (1990, apud MOSIMANN e FISCH, 1999) consideram como função 

da controladoria: reunir, analisar e interpretar a informação que a administração necessita para 

operar a empresa; e manter os registros contábeis adequados, com a finalidade de prover 

informações corretas para as várias entidades externas.  

A primeira função mencionada por Russel e Frasure (1990, apud MOSIMANN e 

FISCH, 1999) pode ser considerada subjetiva em relação às visões de Kanitz (1976) e de 

Figueiredo e Caggiano (2004), pois os primeiros autores resumem em a “informação que a 

administração necessita”, enquanto os últimos explicitam o planejamento, a informação e o 

controle, detalhando cada um deles. 

Mosimann e Fisch (1999, p.93) resumem em dezessete pontos a responsabilidade do 

controlador: 

 

a) conjunto dos sistemas contábeis empregados na empresa; 
b) reforço do controle interno por meio da auditoria interna; 
c) preparação e explicitação das análises financeiras; 
d) manutenção dos contratos celebrados pela empresa com terceiros; 
e) administração das questões fiscais e tributárias; 
f) estabelecimento, coordenação e administração de um plano adequado para o 
controle das operações empresariais, 
g) fiscalização dos objetivos, efetivação das políticas, processos e estrutura 
organizacional da empresa estabelecidos em conjunto com os demais gestores; 
h) coordenação e preparação da informação para auditoria externa, bem como ser o 
elo de ligação da empresa com os auditores independentes; 
i) proteção dos ativos da empresa; 
j) estudos econômico-financeiros, incluindo as influências de forças econômicas e 
sociais e do governo sobre o resultado econômico das atividades da empresa; 
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k) aprovação do pagamento e assinatura de títulos de crédito em consonância com o 
tesoureiro; 
l) aplicação de regulamentos da empresa quanto às cauções prestadas e ações 
emitidas pela empresa; 
m) preparação e aprovação de normas internas elaboradas para o cumprimento de 
decisões administrativas tomadas pelo acionista controlador ou por acordo de 
acionistas, ou ainda, para o cumprimento de dispositivos legais ou exigências 
governamentais, quando se tratar de assunto que diga respeito à gestão econômica; 
n) assessoramento aos demais gestores para correção dos desvios entre o 
planejamento e a execução; 
o) gerenciamento do sistema de informações que dá suporte ao processo decisório 
da gestão econômica; 
p) preparação de informações de ordem econômico-financeira para as entidades 
governamentais, acionistas controladores ou a quem, por acordos, tem negócios com 
a empresa; 
q) gerenciamento da área Controladoria. 

 

As funções destacadas do item “a” ao item “q” podem variar de acordo com o tipo e o 

porte da empresa, conforme já mencionado. 

Almeida, Parisi e Pereira (2006) destacam cinco funções: subsidiar o processo de 

gestão; apoiar a avaliação de desempenho; apoiar a avaliação de resultado, gerir os sistemas 

de informações; e atender os agentes de mercado. É feita a menção à controladoria no 

processo de gestão (tema que é detalhado na seção seguinte deste trabalho).  

Perez Jr, Pestana e Franco (1997) complementam Almeida, Parisi e Pereira (2006), 

definindo o papel da controladoria como assessorar o gestor, fornecendo mensuração das 

alternativas econômicas e, através da visão sistêmica, integrar informações e reportá-las para 

facilitar o processo decisório. 

De acordo com Peleias e Andrade (2003, p. 34): 

Cabe à Controladoria, como órgão responsável pela otimização dos resultados da 
organização, captar e identificar os pontos fracos e fortes que compõem as variáveis 
internas que provocam situações favoráveis ou desfavoráveis para a empresa em 
relação ao seu ambiente, e que podem trazer insucessos ou dificuldades para a 
implantação de um processo de gestão.  

 

Aqui é especificada a função de identificar os pontos fortes e fracos das variáveis 

internas da empresa que possam influenciar na implantação do processo de gestão. 

Menezes (2001 p. 85) completa o exposto acima, dizendo que cabe ainda a 

controladoria o papel de monitorar os paradigmas de qualidade, devendo informar e interagir 

proativamente com as variadas funções da organização na busca da excelência empresarial, 

calcada na crença de que estratégia, custos e qualidade são responsabilidades de todas as 

funções da empresa. 
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Peter et al (2005) destacam como competências da controladoria: 

a) coordenar, controlar e integrar os planos de curto e longo prazos e propor políticas 

e procedimentos relativos à sua área de atuação e à instituição como um todo; 

b) participar na formulação de estratégias; 

c) coordenar e controlar os sistemas de informações gerenciais da instituição; 

d) propor e implantar metodologias de controle e avaliação de resultados, 

principalmente nas áreas de custos , patrimônio, orçamento e administração financeira; 

e) compilar sintetizar e analisar infomações; 

f) apurar e avaliar resultados; 

g) influenciar a tomada de decisão; 

h) desenvolver e implementar sistema de relatórios que contemplem informações 

financeiras e não financeiras.  

Schmidt e Santos (2006), em trabalho mais recente, trazem as funções da 

controladoria, com base no cenário globalizado: 

a) estabelecer, manter e sistematizar um integrado plano de operação de acordo com a 

missão da empresa; 

b) gerenciar riscos através dos sistema de controles internos; 

c) preparar, analisar e interpretar o que será disponibilizado no sistema de informações 

que servirá de base para que os gestores tomem decisões e será reportado ao governo e demais 

usuários externos; 

d) desenvolver, estabelecer e manter sistemas de contabilidade (societária, de custos e 

gerencial) que atenda a todas as áreas da empresa capazes de fornecer informações 

necessárias ao controle; 

e) supervisionar impostos, manter relacionamento com auditores (internos e externos), 

investidores, instituir programas de seguros. 

Surge agora uma função que até então não havia sido citada por outros autores, a de 

gerenciar riscos. Martin (2002, p. 13) declara que “a Controladoria começa com o 

entendimento de que todos os recursos que são mobilizados e utilizados pelas organizações 

têm um objetivo maior: produzir valor”.  

O valor a que Martin (2002) se refere pode ser tanto o valor para o cliente, 

representado pela avaliação que os compradores fazem sobre a percepção dos benefícios 

esperados do produto / serviço e o preço de mercado, como para o acionista, representado 
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pelo retorno adequado dos recursos financeiros investidos na empresa, considerando o risco 

do negócio.  

O risco está relacionado com a oportunidade. Na busca da identificação de riscos que 

possam ameaçar a empresa, muitas vezes o gestor poderá se deparar com novas oportunidades 

de negócios. 

Esta nova dimensão da controladoria deve considerar novas variáveis que trazem 

impacto sobre o resultado das empresas, como “o valor dos produtos, os fatores ambientais 

setoriais e sistêmicos, os processos de trabalho e os recursos tangíveis e intangíveis 

mobilizados” (MARTIN, 2002, p. 7).  

O ambiente de incerteza é muito maior no atual ambiente de negócios. Martin (2002, 

p.7) afirma também que esta nova dimensão, associada ao modelo contábil-financeiro, conduz 

a: 

um quadro geral de avaliação do desempenho, que não apenas tem poder explicativo 
sobre o estado atual da empresa, mas também permite projeções e simulações de 
cenários futuros, dando lugar à exploração de oportunidades e à proteção ou hedge 
contra riscos, ambas de vital importância para os stakeholders de qualquer empresa. 

 

A controladoria deve acompanhar as tendências dos negócios e incorporar e integrar 

aos seus métodos, técnicas e ferramentas, “novas dimensões e novos instrumentos de pesquisa 

e avaliação” (MARTIN, 2002, p.7). 

Destacando-se outras funções, geralmente, em empresas de menor porte, a 

controladoria executa ainda a função complementar da própria administração do negócio; isso 

ocorre, pois em empresas de menor porte não existem recursos para contratar diferentes 

profissionais, acumulando-se assim algumas funções na empresa. 

Sobre o assunto, Schmidt e Santos (2006) destacam que em empresas menores é 

comum a controladoria assumir, além de funções financeiras, funções ligadas à gestão de 

pessoas, tais como: administração de planos de pensão, revisão da documentação de 

colaboradores admitidos, elaboração de plano de carreira para os principais gestores, 

atualização de manuais de rotinas dos colaboradores. 

Roehl Anderson e Bragg (2004) realçam algumas funções adicionais da controladoria 

para empresas menores; são elas: gerenciar cobertura de seguros; conduzir ofertas públicas de 

títulos; tratar com possíveis investidores; tratar com credores em casos especiais; determinar 

níveis de crédito dos clientes; e gerenciar investimentos da organização. 
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Para resumir as funções abordadas nesta seção, as mesmas são agregadas em cinco 

grupos, considerando as áreas de atuação na organização, sendo elas: atuação junto à alta 

administração no planejamento; atuação junto à alta administração para cumprimento dos 

objetivos estabelecidos; atuação junto às áreas para cumprimento de seus objetivos 

individuais e dos objetivos da empresa como um todo; atuação no controle da empresa como 

um todo; e atuação junto aos agentes externos. 

O Quadro 3 mostra a atuação da Controladoria e suas funções. 

ATUAÇÃO FUNÇÕES 
Quanto à atuação junto à alta 
administração no planejamento 

 

• planejamento, estabelecendo e mantendo um plano 
integrado de curto e longo prazo 

• administração de orçamentos e previsões,  
• participar na formulação de estratégias; 
• estudos econômico-financeiros, incluindo as influências de 

forças econômicas e sociais e do governo sobre o resultado 
econômico das atividades da empresa; 

• captar e identificar os pontos fracos e fortes que podem 
trazer insucessos ou dificuldades para a implantação de um 
processo de gestão; 

• interpretar e reportar os reflexos das influências externas 
sobre o atingimento dos objetivos da empresa; 

• subsidiar o processo de gestão na fase do planejamento.  
Quanto à atuação junto à alta 
administração para 
cumprimento dos objetivos 
estabelecidos 

 

• reunir, analisar e interpretar a informação que a 
administração necessita para operar a empresa;  

• influenciar a tomada de decisão; 
• acompanhar as tendências dos negócios e incorporar e 

integrar novos métodos, técnicas e ferramentas,  
• desenvolver e implementar sistema de relatórios que 

contemplem informações financeiras e não financeiras. 
• estudos econômico-financeiros, incluindo as influências de 

forças econômicas e sociais e do governo sobre o resultado 
econômico das atividades da empresa; 

• subsidiar o processo de gestão na fase da execução.  
 

Quanto à atuação junto às áreas 
para cumprimento de seus 
objetivos individuais e dos 
objetivos da empresa como um 
todo 

 

• administração de orçamentos e previsões,  
• medir a performance entre os planos operacionais 

aprovados e os padrões, acompanhando de perto a evolução 
dos planos traçados, e reportar e interpretar os resultados 
das operações dos diversos níveis gerenciais; 

• fiscalização dos objetivos, efetivação das políticas, 
processos e estrutura organizacional da empresa 
estabelecidos em conjunto com os demais gestores; 

• acompanhar as tendências dos negócios e incorporar e 
integrar novos métodos, técnicas e ferramentas,  

• administrar e supervisionar cada atividade que impacta o 
desempenho empresarial,  

• monitorar os paradigmas de qualidade, devendo informar e 
interagir proativamente com as variadas funções da 
organização na busca da excelência empresarial; 

• supervisionar impostos, manter relacionamento com 
auditores (internos), instituir programas de seguros; 

• subsidiar o processo de gestão na fase da execução.  
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Quanto à atuação no controle da 
empresa como um todo 

 

• proteção do patrimônio  através do controle e auditoria 
interna; 

• monitorar os efeitos dos sistemas de controle sobre o 
comportamento das pessoas diretamente atingidas; 

• controle através do desenvolvimento e revisão constante dos 
padrões de avaliação de desempenho para servir de guia de 
orientação para os outros gestores; 

• gerir os sistemas de informações;   
• desenvolver, estabelecer e manter sistemas de contabilidade 

(societária, de custos e gerencial) que atenda a todas as 
áreas da empresa capazes de fornecer informações 
necessárias ao controle  

• apoiar a avaliação de desempenho;  
• apoiar a avaliação de resultado,  
• gerenciar riscos através dos sistema de controles internos; 
• subsidiar o processo de gestão na fase do controle. 

 
Quanto à atuação junto aos 
agentes externos 

• divulgação das informações a usuários externos (governo, 
acionistas, instituições financeiras, em decorrência de 
exigências legais); 

• atender os agentes de mercado; 
• supervisionar impostos, manter relacionamento com 

auditores (externos), investidores, instituir programas de 
seguro. 

Quadro 03: Atuação e Funções da Controladoria 
Fonte: Elaborado pela autora 

Tung (1980) destaca que para a execução de suas funções na organização, a 

controladoria requer a aplicação de princípios adequados, que englobem todas as atividades 

da empresa, desde o planejamento inicial até a obtenção do resultado final. 

Na execução de suas atividades e cumprimento das funções estudadas até aqui, a 

controladoria deve utilizar-se de dois instrumentos fundamentais: o processo de gestão e os 

sistemas de informações. 

O processo de gestão visa garantir, segundo Beuren (1998, p. 38), “que a decisão dos 

gestores contribua para otimizar o desempenho da organização. Aqui são contempladas as 

etapas de planejamento estratégico e operacional, execução e controle, desenvolvidos de 

acordo com o modelo de gestão da empresa”. 

É através do processo de gestão que a empresa é conduzida ao resultado planejado. O 

processo de gestão é estruturado, formalizado e apoiado pelos sistemas de informações.  

Os sistemas de informações suportam o processo de gestão e se subdividem em 

simulações, orçamentos, padrões e realizados. Estes dois instrumentos da controladoria são 

abordados mais detalhadamente na próxima seção.  
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3. PROCESSO DE GESTÃO  

Toda empresa, como sistema aberto, influenciando e sendo influenciada pelo meio 

ambiente, deve adotar mecanismos necessários a sua permanência no mercado global 

altamente competitivo. Conforme Nakagawa (2007, p.39), “gestão é a atividade de se 

conduzir uma empresa ao atingimento do resultado desejado (eficácia) por ela, apesar das 

dificuldades”.  

Para atingir seus objetivos principais, a continuidade e a busca da otimização de seu 

resultado, a empresa baseia-se em um modelo de gestão. Conforme Figueiredo e Caggiano 

(2004, p. 30), o modelo de gestão consiste “num grande modelo de controle, pois nele são 

definidas as diretrizes de como os gestores vão ser avaliados, e os princípios de como a 

empresa vai ser administrada”. 

Teles e Vartanian (1998, apud OLIVEIRA, PEREZ JR e SILVA, 2008) destacam que: 

o modelo de gestão, que, de forma explícita ou não, sempre existe numa empresa, é 
constituído de princípios permanentes que orientam a atuação dos gestores, 
procurando potencializá-la. O ponto de partida do modelo de gestão é, logicamente, 
o conjunto de crenças e valores dos donos ou dos principais executivos da empresa. 

Formalizado ou não, toda empresa possui um modelo de gestão no qual expõe 

princípios e definições provenientes de crenças e valores dos executivos. Esse modelo decorre 

geralmente da missão estabelecida, constituindo-se num conjunto de normas e regras que 

norteiam a maneira como a empresa será conduzida. 

Quando o modelo de gestão não é claramente definido e devidamente explicitado, 

pode gerar desentendimentos entre os gestores, acarretando muitas vezes em tomadas de 

decisão divergente dos reais objetivos da empresa. 

O modelo de gestão se subdivide em três principais submodelos: de decisão, de 

mensuração e de informação. Schmidt e Santos (2006) definem modelo de decisão como a 

forma que a empresa toma suas decisões e a controladoria faz parte desse modelo, fornecendo 

informações necessárias à tomada de decisão mais correta possível. 

O modelo de mensuração se utiliza de várias formas de mensuração, buscando melhor 

adequação às necessidades dos gestores. Já o modelo de informação, consiste em gerar 

informações mensuradas corretamente para que a decisão dos gestores atinja a missão 

organizacional (SCHMIDT; SANTOS, 2006).   

Figueiredo e Caggiano (2004) contemplam os seguintes conceitos na definição de 

modelo de gestão: estilo de gestão, processo de gestão, princípios da organização, princípios 
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de informação, critério de avaliação dos gestores, avaliação de resultados, avaliação de 

desempenho e conceitos de accountability. 

Dentro do modelo de gestão, um dos conceitos contemplado e mais estudado é o de 

processo de gestão, também conhecido como processo decisório, que serve de suporte ao 

processo de tomada de decisão e compreende três etapas básicas: planejamento, execução e 

controle. Este processo é influenciado pela cultura organizacional e pelas variáveis ambientais 

(MOSIMANN e FISCH, 1999; FIGUEIREDO e CAGGIANO, 2004). 

Num mercado onde a disputa pelo cliente é cada vez mais acirrada, é fundamental para 

a empresa, conforme Catelli, Pereira e Vasconcelos (2006), o planejamento cuidadoso de suas 

ações, a implementação adequada de seus planos e a avaliação sistemática do desempenho 

realizado em relação aos planos traçados. Essa necessidade exige da empresa um processo de 

gestão estruturado na forma do ciclo de planejamento, execução e controle. 

Em todas as etapas do processo de gestão, há a definição de diretrizes que norteiam a 

empresa para que seus objetivos sejam atingidos. 

Essencialmente, de acordo com Pereira (2006, p. 58), “o processo de gestão deve 

assegurar que a dinâmica das decisões tomadas na empresa conduzam-na efetivamente ao 

cumprimento de sua missão, garantindo-lhe a adaptabilidade e o equilíbrio necessários para 

sua continuidade”. 

Beuren (1998, p.38) defende que o “processo de gestão visa garantir que as decisões 

dos gestores contribuam para otimizar o desempenho da organização”. 

Por meio do processo de gestão juntamente com os sistemas de informações, seus 

instrumentos fundamentais, a Controladoria exerce suas atividades junto às organizações, 

contribuindo para que os gestores planejem seus atos, implementem seus planos de ação e 

alcancem seus objetivos, alinhados com a visão, missão e planejamento estratégico 

corporativo. 

 

3.1. Planejamento 

A primeira fase do processo de gestão é o planejamento. Nesta fase, é produzido um 

estado desejável e decisões são tomadas através da definição de caminhos para atingi-lo. 

Planejar é preciso porque existem tarefas a cumprir, atividades a desempenhar e 

produtos e serviços a serem vendidos. Além disso, as empresas necessitam melhorar seu 
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resultado para atingir seus objetivos e manter-se em funcionamento. Planejando se conhece a 

realidade antes dela realmente acontecer e há a preparação para trabalhar com as incertezas. 

O planejamento, assim como todo o processo de gestão, deve estar em sintonia com o 

cumprimento da missão da empresa e sua continuidade. A missão e os objetivos da empresa 

são os principais norteadores para o planejamento.  

“Planejamento pode ser definido como o processo de reflexão que precede a ação e é 

dirigido para a tomada de decisão agora com vistas no futuro.” (FIGUEIREDO e 

CAGGIANO, 2004, p.43).  

A função do planejamento, para Oliveira (2006), é assegurar a eficácia empresarial por 

meio da consideração cuidadosa de todos os fatores relevantes antes de sua implementação, 

assegurando, dessa forma, que as decisões se conformem com uma estratégia racional para o 

futuro da empresa. 

Glautier e Underdown (1991, p. 439) definem: 

Planejamento é a mais básica de todas as funções administrativas, e a habilidade 
pela qual essa função é desempenhada determina o sucesso de todas as operações. 
Planejar pode ser definido como o processo de pensamento que precede a ação e está 
direcionada para que se tomem decisões no momento presente com o futuro em 
vista. 

 

Para que o planejamento tenha êxito, Tung (1980) enumera quatro condições básicas. 

São elas: apoio da administração, organização adequada, entrosamento perfeito com a 

contabilidade e sistema adequado. 

O apoio da administração é indispensável, pois sem essa base nenhuma inovação 

proposta terá sucesso. É preciso que o presidente da organização aprove e defenda o 

planejamento. Ao implementar o planejamento, presume-se que posteriormente será feito o 

controle para verificar o cumprimento ou não do que foi proposto; logo, é necessário que a 

estrutura da empresa seja organizada de forma a permitir este controle. 

Os sistemas utilizados pela empresa para definição e acompanhamento do 

planejamento devem ser objetivos, claros e compatíveis com as atividades da organização. 

Assim, por exemplo, o planejamento deve adotar, em seu detalhamento, os sistemas 

gerenciais e contábeis da organização para maximizar comparações e análise de resultados e 

de desempenho. 

As características do planejamento são enfatizadas por Mosimann e Fisch (1999):  
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a) antecede as operações devendo ser compatíveis com estas; 

b) sempre existe na empresa, seja ele difundido ou não; 

c) é dinâmico associado ao controle constante permitindo adaptações as alterações 

ambientais; 

d) reduz incertezas; 

e) deve interagir com o controle para ser eficaz; 

f) juntamente com o controle serve para medir o desempenho da empresa como um 

todo e de suas áreas. 

g) As vantagens decorrentes do planejamento são identificadas por Tung (1980): 

disciplina nas operações, tendo em vista que há um plano a ser seguido; distinção entre 

necessário e supérfluo; senso de responsabilidade em relação ao resultado previsto; e permite 

identificar os pontos fracos da empresa e aplicar ações corretivas. 

Pode-se classificar o planejamento de acordo com o seu nível de atuação, como 

planejamento estratégico e planejamento operacional. 

 

3.1.1. Planejamento estratégico 

O primeiro passo do planejamento é a definição das expectativas dos proprietários. 

Atkinson et al (2008) chamam essas expectativas de objetivos primários e, para alcançá-los, 

deve haver o estabelecimento das estratégias da organização. Os objetivos secundários, para 

eles, são expectativas dos demais stakeholders diferente de proprietários.  

Atkinson et al (2008, p.567) definem: 

O planejamento estratégico ou de longo prazo, consiste em desenvolver uma 
conexão de contratos inter-relacionados, explícita e implicitamente, entre a empresa 
e seus grupos de stakeholders principais. Esses contratos especificam o que a 
empresa planeja retribuir a cada um de seus grupos de stakeholders, por suas 
participações e contribuições, por ajudá-la a alcançar seus objetivos primários.  

  

A estratégia da empresa é implementada no planejamento estratégico e consiste em 

definir como serão utilizados os recursos da empresa para atingir seus objetivos. Os principais 

pilares da estratégia empresarial, conforme Oliveira, Perez Jr e Silva (2008, p.39), são: 

a) a determinação de metas, estratificando-as em: metas qualitativas, metas 
quantitativas e metas integradas; e 

b) o conjunto de decisões, objetivos  políticas a serem adotadas para que tais metas 
sejam atingidas. 

A empresa deve conhecer bem o ambiente onde está inserida, incluindo seu mercado e 
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concorrentes; deve atentar-se que esse ambiente sofre influências, sejam elas tecnológicas, 

políticas, econômicas ou culturais que condicionam as oportunidades. A análise do ambiente, 

identificando ameaças e oportunidades (aspectos externos à organização) é fundamental para 

a sobrevivência da empresa. 

É possível à organização a identificação de seus pontos fortes e fracos (aspectos 

internos à organização) com base na análise do ambiente. 

Mosimann e Fisch (1999, p.47) conceituam planejamento estratégico como “aquele 

planejamento que, centrado na interação da empresa com seu ambiente externo, focalizando 

as ameaças e oportunidades ambientais e seus reflexos na própria empresa, evidenciando seus 

pontos fortes e fracos, define as diretrizes estratégicas.”  

O conjunto de diretrizes estratégicas, para Catelli, Pereira e Vasconcelos (2006, 

p.138), “objetiva evitar as ameaças, aproveitar as oportunidades, utilizar os pontos fortes e 

superar as deficiências dos pontos fracos”.  

Conforme Nakagawa (2007), o planejamento estratégico define políticas, diretrizes e 

objetivos estratégicos e tem como produto final o equilíbrio dinâmico das interações da 

empresa com suas variáveis ambientais. 

Oliveira, Perez Jr e Silva (2008, p. 39) conceituam planejamento estratégico “como o 

conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e planos para atingir esses 

objetivos, coordenado de forma a definir em que atividade se encontra a empresa, que tipo de 

empresa ela é ou deseja ser”. 

O objetivo do planejamento estratégico, para Schmidt e Santos (2006), é definir as 

direções e as políticas que servirão de base para os demais planos.  

Quanto à abrangência do planejamento estratégico, Steiner e Miner (1981, apud 

MOSSIMAN e FISCH, 1999, p.47) afirmam que “o planejamento estratégico cobre qualquer 

elemento da empresa que seja importante e incorpora detalhes de âmbito e profundidade 

suficiente para servir de base necessária para a implantação. A forma do plano estratégico é 

flexível e variável com o tempo.”   

Catelli, Pereira e Vasconcelos (2006) destacam a importância da identificação e 

avaliação das variáveis internas e externas em função do comportamento previsto para as 

mesmas. Através desta avaliação, a empresa definirá seus produtos, mercado, seus objetivos 

econômicos e financeiros para então definir os cenários em que atuará, servindo como ponto 
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de partida para o planejamento operacional. 

Sintetizando as definições expostas, tem-se que o objetivo central do planejamento 

estratégico é a obtenção de um plano que deverá ser seguido para o alcance de objetivos 

maiores da organização. Nesse plano são definidos os caminhos a serem percorridos para se 

atingir determinada posição desejada. 

Figueiredo e Caggiano (2004, p.80) adotam a nomenclatura de planejamento de longo 

prazo e complementam, afirmando que “o problema com que se envolve esta análise é a 

avaliação das alternativas para a eliminação do intervalo existente entre a posição atual e a 

desejada e a seleção das melhores alternativas estratégicas”  

Caso o planejamento estratégico possua mudanças significativas, é provável que a 

empresa encontre resistência por parte de seus funcionários, o que pode provocar atrasos. Por 

isso, ressalta-se que uma das condições básicas para o sucesso do planejamento é o apoio da 

administração.  

O grau de resistência das pessoas dentro da empresa ao plano estratégico é uma 

variável que deve ser identificada na fase de seu processamento a fim de se evitar desperdício 

de tempo e prever o que deverá ser feito para eliminá-la.  

A revisão do plano estratégico é abordada por Figueiredo e Caggiano (2004), que 

afirmam ser o planejamento de uma corporação um processo contínuo que responde ao 

feedback de informações, devendo, portanto, ser revisado e alterado anualmente ou 

continuamente. 

 

3.1.2. Planejamento operacional  

Baseando-se nas diretrizes e cenários traçados no planejamento estratégico, é 

elaborado o planejamento operacional desenvolvido em níveis hierárquicos inferiores da 

organização. Nessa fase, objetiva-se a definição da utilização eficiente dos recursos 

disponíveis para a consecução dos objetivos previamente definidos. 

Para Mosimann e Fisch (1999, p.49), planejamento operacional “consiste na definição 

de políticas e metas operacionais da empresa, consubstanciadas em planos para um 

determinado período de tempo, em consonância com as diretrizes estratégicas estabelecidas”.  

De acordo com Catelli, Pereira e Vasconcelos (2006), planejamento operacional 

“consiste na identificação, integração e avaliação de alternativas de ação e na escolha de um 
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plano de ação a ser implementado”. 

Ainda para Catelli, Pereira e Vasconcelos (2006) é necessária a participação dos 

responsáveis de todas as áreas funcionais da empresa para refletir as condições operacionais 

adequadas e que haja compromisso para o seu cumprimento.  

Nessa perspectiva, o planejamento estratégico é definido pelo staff empresarial, 

enquanto o planejamento operacional é assumido e executado pelas gerências e encarregados 

de área. 

Miranda e Libonati (2002) afirmam que “é através do planejamento operacional que se 

procura garantir a congruência entre os objetivos da alta direção e os objetivos das várias 

subunidades que a compõem”. 

Muitas vezes há falta de congruência entre os objetivos da alta direção e das demais 

áreas da empresa, isso ocorre porque as pessoas se preocupam mais com o desempenho de sua 

própria área do que com o da empresa como um todo.  

Hilton (1991, apud MIRANDA e LIBONATI 2002, p. 55) defende: “não basta apenas 

informar aos gerentes das subunidades os objetivos gerais da organização. É preciso, também, 

criar um sistema de incentivos que os leve a agir na direção desejada pela alta direção”.   

No planejamento operacional é elaborado um planejamento dos recursos, da 

quantidade a ser produzida e de quais produtos produzir, dos investimentos em tecnologia ou 

maquinário e de recursos humanos; enfim faz-se uma previsão do resultado que se deseja 

alcançar.   

Nakagawa (2007) resume o exposto no parágrafo anterior ao afirmar que o 

planejamento operacional “ tem como produto final o orçamento operacional na busca de um 

equilíbrio estacionário das interações dinâmicas que ocorrem em nível de seus subsistemas 

internos”.   

O orçamento representa o plano quantificado física e monetariamente e serve de input 

para a próxima etapa do processo de gestão. Miranda e Libonati (2002, p.56) sintetizam: 

“orçamento é a quantificação do planejamento, no nível operacional”. 

O planejamento operacional, para Catelli, Pereira e Vasconcelos (2006), divide-se nas 

seguintes etapas:  

a) estabelecimento de objetivos operacionais; 

b) definição dos meios e recursos; 
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c) identificação das alternativas de ação; 

d) simulação das alternativas identificadas; 

e) escolha das alternativas e incorporação ao plano; 

f) estruturação e quantificação do plano; 

g) aprovação e divulgação do plano. 

Estas etapas do planejamento operacional, para Catelli, Pereira e Vasconcelos (2006),, 

se distribuem ao longo das seguintes fases :  

a) pré-planejamento operacional – são fixados os objetivos, identifica-se as 

alternativas de ação e escolhe-se entre as alternativas aquelas que viabilizem as diretrizes do 

planejamento estratégico. O produto desta fase é o conjunto de alternativas de ação 

selecionadas; 

b) planejamento operacional de médio e longo prazo – as alternativas selecionadas são 

detalhadas em termos de tempo, quantificando-se os recursos e demais variáveis; 

c) planejamento operacional de curto prazo – nessa fase é feito o re-planejamento em 

momento próximo a realização dos eventos, onde se tem um conhecimento mais seguro das 

variáveis envolvidas. O produto desta fase é o ajuste no plano, que consiste na elaboração de 

planos operacionais alternativos.  

As políticas operacionais, objetivos operacionais, ações a serem executadas e 

procedimentos do plano operacional são processados no sistema de informações (tópico a ser 

abordado posteriormente).   

3.2 Execução  

Feito o planejamento estratégico e o operacional, os planos são implementados e as 

ações se concretizam. Na fase da execução, as transações acontecem, os recursos são 

consumidos e os produtos gerados.  

Catelli, Pereira e Vasconcelos (2006) afirmam que “a fase da execução é exatamente 

aquela em que as ações são implementadas e surgem as transações realizadas”.  

Essa fase é importante, pois quando os recursos são consumidos e os produtos gerados 

é que ocorrem significativas variações patrimoniais relacionadas às operações físico-

operacionais de uma organização. 

  Oliveira, Perez Jr e Silva (2008) defendem que “o sucesso obtido na execução 

dependerá do grau de desenvolvimento de cada área. Assim é fundamental a divulgação dos 
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planos e das metas a serem alcançadas, bem como o comprometimento de todos os setores 

envolvidos. 

Pereira (2001) enfatiza que a execução envolve a identificação, a simulação e a 

escolha de alternativas para o cumprimento das metas, bem como a implementação das ações. 

Durante a execução ocorre a materialização do planejamento, quando todas as 

estratégias definidas pela empresa devem se transformar em realizações; assim, é importante 

um monitoramento constante das ações realizadas a fim de que cumpram com os objetivos 

estabelecidos. 

Esta fase corresponde a um processo contínuo no qual os gestores são responsáveis 

pela tomada de uma série de decisões a fim de que as realizações ocorram da maneira 

esperada demandando para isso informações adequadas. 

  Atkinson et al (2000, p. 567) explicam, 

O resultado do planejamento é o projeto e a implementação dos processos 
específicos – incluindo processos de logística, de fabricação, de pessoal, de 
atendimento ao consumidor e administrativos- que a empresa usa para levar a cabo 
suas estratégias. A empresa, então, monitora o desempenho desses processos em 
termos de objetivos. 

 

Os processos de logística, de fabricação, de pessoal, de atendimento ao consumidor e 

os processos administrativos mencionados por Atkinson et al (2000), nada mais são do que a 

execução dos planos para atingir as estratégias empresariais. 

A execução envolve diversos ramos de atividade, conforme mencionado por 

Mosimann e Fisch (1999, p.37): 

A execução não está restrita somente aos processos manufatureiros de bens, mas 
também à produção de serviços, tais como escritórios, hospitais, escolas, estúdios de 
criação intelectual etc. Os serviços auxiliares da produção de bens ou serviços, tais 
como contabilidade, xerox, vendas etc, têm a etapa de execução, pois processam 
insumos para transformá-los em serviços.   

Ainda para Mosimann e Fisch (1999, p.38), “na etapa da execução, são armazenados 

os dados referentes ao desempenho realizado para posterior emissão de relatórios e 

comparação com os planos e padrões na fase de controle”. As operações realizadas na 

execução geram documentos e informações que serão mensurados pelo sistema de 

informações gerenciais. 

É na execução que, após as comparações, ainda ocorrem alterações e ajustes no plano, 

substituindo alternativas operacionais por outras mais apropriadas.  
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3.3 Controle  

A terceira fase do processo de gestão é a do controle. O controle é necessário para 

assegurar o bom desempenho da organização. O propósito do controle “é garantir que as 

atividades sejam realizadas de acordo com os planos estabelecidos.” (CATELLI; PEREIRA; 

VASCONCELOS, 2006, p. 136). 

Para Atkinson et al (2008, p.581), “controle é o conjunto de métodos e ferramentas 

que os membros da empresa usam para mantê-la na trajetória para alcançar seus objetivos”. O 

autor enfatiza também que o controle pode ser feito no âmbito operacional e no âmbito 

financeiro, sendo que o controle operacional se dá quando objetiva a melhoria dos processos e 

o financeiro, quando objetiva o sucesso financeiro. 

Para manter uma empresa sob controle, ou seja, no caminho para alcançar seus 

objetivos, Atkinson et al (2008, p. 582) apresentam cinco passos do chamado ciclo do 

controle: 

1) Planejar, que consiste no desenvolvimento dos objetivos primários e 
secundários da empresa e na identificação dos processos que os completam. 

2) Executar, que consiste em implementar o plano. 
3) Monitorar, que consiste em mensurar o nível atual de desempenho do 

sistema. 
4) Avaliar, que consiste na comparação do nível atual de desempenho do 

sistema para identificar qualquer variância entre os objetivos do sistema e o 
desempenho efetivo e decidir sobre as ações corretivas. 

5) Corrigir, que consiste na realização de qualquer ação corretiva necessária 
para trazer o sistema sob controle. 

 

O que possibilita controlar é ter um sistema de informações suficiente para que se 

possa corrigir o planejamento no momento em que as mudanças acontecerem. As ações 

corretivas devem reorientar ou corrigir falhas na execução dos planos ou até mesmo reajustá-

los caso as circunstâncias e premissas tenham sido modificadas. 

Segundo Atkinson et al. (2008, p.583-585), existem dois tipos de sistema de controle: 

Controle por tarefa – é o processo que certifica que uma tarefa está completa da 
maneira pré-determinada (...) 
Controle por resultado – enfoca a motivação dos funcionários em perseguir os 
objetivos da empresa. Para o controle dos resultados ser eficiente, a empresa deve 
declarar seus objetivos claramente e deve comunicar a todos os seus membros, de 
modo que cada um deles entenda o que é importante e como contribuir para alcançar 
o sucesso.  

 

No entendimento de Mosimann e Fisch (1999, p.72), “controle é uma fase do processo 

decisório em que, com base no sistema de informações, é avaliada a eficácia empresarial e de 
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cada área (não apenas em termos econômicos), resultando daí ações que se destinam a corrigir 

eventuais distorções.”  

Koontz, O’Donnel e Weihrich (1995) afirmam que controle envolve a mensuração e a 

correção do desempenho de atividades de subordinados, para assegurar que os objetivos da 

organização e os planos formulados para alcançá-los estejam sendo cumpridos em todos os 

níveis hierárquicos da organização. Os gestores devem fazer parte desse processo uma vez 

que são os responsáveis pela execução dos planos. 

Kanitz (1976) complementa que a descentralização empresarial e a delegação de 

poderes aos indivíduos das diversas áreas da empresa ocorrem em troca da prestação de 

informações periódicas, da submissão às críticas dos superiores quanto às decisões tomadas e 

da obediência aos parâmetros estabelecidos para decisões futuras.   

Atkinson et al (2008) classificam o controle quanto à sua duração, ou seja, a relação 

temporal entre o método e o objeto de controle:  

a) controle reativo ou de retroalimenação - aborda atividades completadas para 

comparar com atividades planejadas;  

b) controle concomitante - o controle é feito no mesmo momento em que a atividade é 

executada;  

c) controle preventivo - enfoca a prevenção de um resultado não desejado, acontece 

antes da atividade ser executada 

O processo de controle, de acordo com Mosimann e Fisch (1999, p.78), abrange as 

seguintes atividades: 

a) estabelecimento de objetivos, metas e padrões que sejam expressos em alguma 

unidade de tempo, dinheiro, unidade física ou por meio de índices; 

b)  observação do desempenho com o objetivo de alimentar o sistema de informações 

com os dados referentes às atividades realizadas; 

c) comparação do desempenho real com o esperado e emissão de relatórios de 

desempenho pelo sistema de informações; 

d)  comunicação do desempenho com as alternativas de ação em decorrência de 

variações relevantes; 

e) ação corretiva referente às medidas ou providências adotadas para eliminar os 

desvios significativos detectados nos relatórios de desempenho; 
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f) acompanhamento da ação corretiva. 

Existem algumas premissas que são necessárias para que as atividades listadas acima 

sejam cumpridas. Guerreiro (1989) define-as: 

a) deve haver controle das atividades; 

b) o controle deve ser executado nas áreas operacionais, na administração das áreas 

operacionais e na empresa como um todo; 

c) devem ser atribuídas às áreas custos e receitas aos quais elas tenham controle; 

d) definição de funções conforme responsabilidade e autoridade a fim de facilitar a 

atuação dos gestores; 

e) deve haver preocupação com a identificação e avaliação dos impactos das variáveis 

internas e externas.  

O controle, assim como as demais etapas do processo de gestão, possui algumas 

limitações. Litterer (1970, apud MOSIMANN e FISCH 1999), destacam alguns fatores que 

podem comprometer a eficácia do controle: 

a) falta de completamento do sistema – quando alguns elementos do sistema ainda não 

estão desenvolvidos; 

b) discrepância de tempo – quando a realimentação da informação leva tanto tempo 

que se torna impossível corrigir o desempenho; 

c) distorções em comunicação – quando a realimentação do processo de controle 

através de terceiros não é eficaz e o indivíduo que representa o canal constituir-se no 

problema. 

Para Figueiredo e Caggiano (2004, p.233): 

O modelo de controle estabelece a natureza multidivisional do processo de controle 
e a coincidência do processo de controle com o processo de planejamento. É esta 
coincidência que possibilita que os processos de planejamento e controle sejam 
integrados dentro de um único processo, focalizando os objetivos da organização e 
as metas derivadas destes objetivos. 

 

A citação de Figueiredo e Caggiano (2004) demonstra que as fases do controle e do 

planejamento estão intimamente relacionadas, tendo em vista que o controle busca o 

cumprimento da missão da empresa e sua continuidade, necessitando, para isso, de diretrizes, 

metas e padrões. Então, o planejamento determina e quantifica-os física e monetariamente. 

Brisolla (1990) confirma a afirmativa anterior, “sem planejamento não há padrões, sem 
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padrões não há controle e sem controle o planejamento não tem sentido”. 

A fim de otimizar os processos de planejamento, execução e controle faz-se necessário 

a existência de sistemas de informações na organização, o qual é abordado na subseção 

seguinte.  

 

3.4 Sistemas de Informações como apoio ao Processo de Gestão 

A dinâmica dos negócios e dos cenários é grande num intervalo curto de tempo e a 

competição é presente, exigindo das empresas atenção ao que está acontecendo no mundo e 

que fiquem prontas para responder com rapidez aos estímulos do mercado da forma mais 

eficiente. É nesse contexto que se inserem os sistemas de informações.  

As organizações necessitam da disponibilidade de diversos tipos de informações que 

possibilitem uma melhor tomada de decisão a qualquer instante. Para tanto, é necessário a 

implementação de um sistema de informação que permeie todos os níveis hierárquicos da 

empresa, sejam eles operacionais, gerenciais e estratégicos. Os sistemas de informações 

servem de suporte as fases do processo de gestão estudadas até aqui. 

Schmidt e Santos (2006) definem as principais razões para implantação de um sistema 

de informações: 

a) apoiar as metas e objetivos da entidade, facilitando o atingimento dos fatores 

críticos de sucesso da entidade ; 

b) aperfeiçoar o uso dos recursos da entidade; a falta da visão holística pode ocasionar 

o desperdício de recursos; 

c) prover meios para acompanhar a evolução do cenário econômico, devendo ser 

adaptável às mudanças de cenários e estar em constante atualização com as novas ferramentas 

disponíveis no mercado. 

Objetivando a compreensão do conceito de sistemas de informações, faz-se necessário 

o entendimento de dois conceitos: dado e informação. Arima (2002) define dado como um 

elemento no estado bruto, primário e isolado, que não tem um significado para gerar uma 

ação, tampouco serve de base para a tomada de decisão. 

Informação, para Arima (2002), é um dado trabalhado e processado dentro das 

especificações exigidas pelos usuários com significado próprio, relevante e utilizada para 

gerar uma ação derivada do processo de tomada de decisão. Essa informação só tem utilidade 
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se gera uma ação, caso contrário acaba sendo um simples dado. 

Na visão sistêmica, as empresas são compostas por diversos subsistemas 

interdependentes. Sistema pode ser definido como uma entidade formada de diversos 

subsistemas que funcionam de maneira interligada em busca de um mesmo objetivo.  

A empresa está inserida em um sistema aberto, no qual há intensas trocas entre ela e o 

ambiente. Sendo assim, torna-se necessário a absorção, acumulação e gerenciamento de 

informações internas e externas que apóiem esse processo. 

Após a definição para dados e informações , tem-se o conceito de sistema de 

informações, conforme Arima (2002), como um conjunto de procedimentos estruturados, 

planejados e organizados que, uma vez executados, produzem informações para suporte ao 

processo de tomada de decisão. 

De acordo com Catelli, Pereira e Vasconcelos (2006), sistema de informação é o 

mecanismo que possibilita captar as ocorrências internas e externas, nos assuntos  

relacionados a gestão, de maneira estruturada e subsidiando os gestores nas decisões 

requeridas no processo de gestão.  

Almeida, Parisi e Pereira (2006) defendem que o sistema de informação gerencial é 

disponibilizado pela controladoria para suportar o processo de gestão com informações 

adequadas. O Quadro 4 demonstra os sistemas de informações gerenciais integrados ao 

processo de gestão, especificando o sistema de informação a ser utilizado em cada fase do 

processo de gestão. 

Processo de Gestão Sistemas de Informações 

Planejamento Estratégico Sistemas de informações sobre variáveis ambientais 
Planejamento Operacional:                                                                          
Pré-planejamento                                                                
Planejamento de longo médio e curtos prazos 

Sistemas de simulações de resultados econômicos (pré-
orçamentário) 
Sistemas  de orçamentos (gerenciais) 

Execução 

Sistemas de padrões 
Sistemas de informações de resultados realizados 
(integrado ao sistema de orçamentos) 

Controle 
Sistemas de informações para avaliação de desempenhos 
e de resultados 

Quadro 04- Processo de gestão e sistemas de informações 
Fonte: Almeida, Parisi e Pereira (2006, p. 353) 

Os subsistemas do sistema de informações gerenciais, para Almeida et al (2006), são 

as simulações, os orçamentos, os padrões e o realizado, que, interagindo em cada fase do 

processo de gestão, utiliza as seguintes ações para viabilizar as informações para os gestores: 
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a) induzir os gestores à decisão correta; 

b) apurar os resultados econômicos dos produtos, atividades, áreas, empresas; 

c)  refletir o físico-operacional; 

d) permitir a avaliação de resultado dos produtos e serviços; 

e) permitir a avaliação de desempenho. 

Os sistemas de informações devem permitir ajustes, comparações, identificação e 

evidenciação das causas de variações de desempenhos planejados e realizados. 

Um importante sistema de informação para o processo de gestão é a contabilidade. 

Nakagawa (2007, p. 71) expõe a importância do sistema de informação contábil:  

O Sistema contábil de informações é orientado por um conjunto de regras de 
controle de entrada, processamento, avaliação e saída de dados. Na entrada, o 
sistema só contempla dados relacionados com transações que guardem 
conformidade com os chamados postulados ambientais da contabilidade, os quais, se 
admitidos, passam a ser tratados de acordo com os procedimentos de controle 
interno da empresa. 

 

O sistema contábil não se restringe ao ambiente interno da empresa, mas também a 

seus usuários externos, sejam eles o governo, os bancos, investidores. A adequada circulação 

das informações contábeis depende do respectivo sistema. 

De acordo com o nível de informação dentro da empresa, os sistemas de informações 

podem ser classificados em: sistemas de informações operacionais, sistemas de informações 

gerenciais e sistemas de informações estratégicas.  

Os sistemas de informações operacionais servem de apoio a transações. Para Bio 

(1996), constituem sistemas de processamento das transações que correm em paralelo aos 

fluxos físicos e acompanham o dia a dia das operações de determinada empresa. 

Os sistemas de informações gerenciais fornecem subsídios às diversas áreas da 

empresa, auxiliando às tomadas de decisões e solucionando problemas de competência 

gerencial. 

Já os sistemas de informações estratégicas dão suporte à empresa no nível do mercado 

onde a mesma está inserida e fornecem informações internas correlacionadas com 

informações externas. 

  Horngren, Sundem e Stratton (2004, p.636) trazem a definição de sistema de controle 

como um modelo do sistema de informações, definindo-o como “o meio de obter e utilizar a 

informação para ajudar a coordenar as decisões de planejamento e controle em uma 
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organização (...)”. 

Roehl Anderson e Bragg (2004) destacam as fases para o sucesso no desenvolvimento 

de um sistema de informações:  

a) definir a estratégia de negócio da entidade; 

b) documentar o estado atual da tecnologia de informação;  

c) desenvolver a arquitetura da tecnologia da informação;  

d) desenvolver o sistema de informações;  

e) definir o planejamento para monitorar e atualizar o sistema de informações. 

Os sistemas de informações possuem algumas limitações. Mosimann e Fisch (1999) 

destacam algumas quanto à crença dos gestores, quanto à quantidade de informação gerada e 

quanto à confiabilidade.  

A primeira limitação destacada por Mosimann e Fisch (1999) se refere às crenças dos 

gestores. Pode ocorrer a decisão de implantar precipitadamente sistemas computadorizados 

com algumas premissas falsas como: 

a) os gestores necessitam constantemente de informações relevantes, é importante 

que o sistema armazene e manuseie informações solicitadas ou não, evitando o 

descarte de informações que a princípio são consideradas irrelevantes.  

b) os gestores necessitam da informação que desejam, nem sempre a informação 

desejada é a necessária, o gestor pode desconhecer informações importantes para 

sua decisão. 

c)  maior comunicação significa melhor desempenho. Quando se tem informações de 

outras áreas, o nível de competição pode aumentar e prejudicar o desempenho de 

alguma área.  

d) crer que os gestores não precisam compreender o sistema de informação, apenas 

saber usá-lo. Essa crença bloqueia o senso crítico e pode prejudicar uma tomada 

de decisão. 

A segunda limitação proposta por Mosimann e Fisch (1999), é com relação à 

quantidade de informações, pois quando se tem excesso de informações pode haver: omissão, 

erro pelo processamento incorreto de algumas informações, negligência ao processar dados 

não adequados a algum esquema de prioridade. 

A terceira limitação, quanto à confiabilidade: a mensagem fornecida pelo sistema deve 
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estar livre de ruídos. Deve atentar-se também para a geração de informações úteis para a 

empresa. 

 

3.5 A Controladoria e o Processo de Gestão  

Em cada etapa do processo decisório identifica-se a contribuição da Controladoria 

para a sua efetivação. Como visto no tópico anterior, as etapas do processo de gestão exigem 

um sistema de informação de suporte a estas decisões.  

No processo de gestão, para Oliveira, Perez Jr e Silva (2008, p. 18), o papel da 

controladoria é “assessorar as diversas gestões da empresa, fornecendo mensurações das 

alternativas econômicas e, por meio da visão sistêmica, integrar informações e reportá-las 

para facilitar o processo decisório”. Assim, o controller norteia os gestores, objetivando a 

própria eficácia e a da organização. 

A função da controladoria no processo de gestão é fornecer informações sobre o 

desempenho e resultados econômicos e monitorar o processo de elaboração do orçamento 

(PEREIRA, 2006). Nesta definição, Pereira (2006) trás o desempenho que pode ser 

identificado na fase do controle, enfatizando a elaboração do orçamento que compreende a 

etapa do planejamento operacional. 

Na etapa do planejamento, segundo Mosimann e Fisch (1999), o papel da 

Controladoria é participar da escolha da melhor alternativa, nos aspectos econômicos, 

garantindo a eficácia da empresa. 

A demanda de informações necessárias para traçar o futuro da organização no 

planejamento estratégico é dada pela controladoria (MARTIN, 2002). Assim, a controladoria, 

da mesma forma que outras áreas da empresa, deve trabalhar para captar do ambiente externo 

e interno informações para a análise das ameaças e oportunidades e dos pontos fracos e fortes 

da companhia, de forma a agilizar as diretrizes estratégicas. 

Tung (1976, p. 107) destaca que “o planejamento financeiro é um dos instrumentos 

mais úteis à controladoria, visto servir de base para analisar o comportamento futuro da 

empresa”. Tung (1976) traz um aspecto diferenciado entre controladoria e planejamento. 

Enquanto Mosimann e Fisch (1999) e Martin (2002) trazem a controladoria influenciando o 

planejamento, Tung (1976) pontua o planejamento como base de análise para a controladoria. 

Os dois conceitos são interdependentes, dependendo da fase em que a empresa se encontra.  
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Para Oliveira, Perez Jr e Silva (2008, p.19), no planejamento estratégico, cabe ao 

controller assessorar o principal executivo e os demais gestores na definição estratégica, 

fornecendo informações rápidas e confiáveis sobre a empresa.  

Schmidt e Santos (2006) esclarecem que não é função da controladoria elaborar o 

plano estratégico da organização e nem definir o curso de ação da empresa, essa função é dos 

executivos. A controladoria deve apenas proporcionar a criação do plano. 

A controladoria deve, no momento do planejamento, criar um ambiente propício para 

que a comunicação dos executivos ocorra de maneira harmônica. Cabe sim, à controladoria, 

diagnosticar o estilo da alta administração e verificar se o plano em construção é compatível 

com esse estilo.  

Schmidt e Santos (2006) enumeram as tarefas chaves do controller em relação ao 

plano: 

a) verificar que o plano ou a previsão de vendas apóie as políticas e os objetivos 

conhecidos da empresa; 

b) verificar que o plano de vendas tenha suposições realistas, tais com uma quantidade 

de vendas esperada pelo vendedor que sejam válidas, com base na história recente; 

c) verificar que o plano de produção apóie o programa de vendas; 

d) verificar que o plano de produção esteja dentro da capacidade de produção da 

entidade; 

e) verificar que os níveis de gastos sejam proporcionais as atividades a eles 

relacionados; 

f) verificar que haja fundos suficientes  para as atividades projetadas. 

Os princípios que devem nortear a atuação da Controladoria no planejamento da 

empresa, segundo Mosimann e Fisch (1999, p. 118 e 119), são: 

a) viabilidade econômica dos planos , frente às condições ambientais vigentes à 
época do planejamento; 

b) objetividade: os planos têm de ter potencial para produzir o melhor resultado 
econômico; 

c) imparcialidade: no favorecimento das áreas em detrimento do resultado global 
da empresa; e  

d) visão generalista: conhecimento do impacto, em termos econômicos, que o 
resultado de cada área traz para o resultado global da empresa. 
 

Mosimann e Fisch (1999) defendem que a controladoria, como as demais áreas, deve 

ter sensores para captar do ambiente externo informações, com o intuito de projetar cenários, 
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pontos fortes e fracos para traçar as diretrizes estratégicas. 

 Para Schmidt e Santos (2006), a controladoria deve coordenar a elaboração do plano, 

fornecendo informações sobre determinação de premissas. Embora a controladoria coordene o 

plano, ressalta-se que não é de sua responsabilidade aprová-lo. 

No plano operacional, Roehl Anderson e Bragg (2004) destacam que o papel do 

controller é determinar a missão da entidade, selecionar os principais objetivos a longo prazo 

e desenvolver estratégias competitivas. 

No planejamento operacional, a controladoria é a responsável pela transformação dos 

aspectos qualitativos em padrões de comportamento operacional, sejam de natureza monetária 

ou não, econômicos, físicos ou financeiros, quantificando, dessa forma, os objetivos de cada 

área da organização.  

Esses padrões decorrem dos objetivos globais da empresa, das informações contidas 

no banco de dados da controladoria, bem como de outras informações colhidas junto às 

próprias atividades operacionais da organização e nas expectativas contidas no planejamento, 

guiando os gestores na execução de suas atividades e permitindo o controle dos resultados 

alcançados. 

Conforme Oliveira, Perez Jr e Silva (2008, p.19), na fase do planejamento operacional, 

cabe ao controller “desenvolver um modelo de planejamento baseado no sistema de 

informação atual, integrando-o para a otimização das análises”. 

Ainda no planejamento operacional, a controladoria é responsável por otimizar os 

resultados econômicos da empresa. Nesta etapa, a controladoria participa de forma mais 

atuante do que no planejamento estratégico, porque desempenha o papel de administradora e, 

como detém as informações econômico-financeiras, possui meios para a elaboração dos 

planos operacionais alternativos; lembrando que a controladoria estabelece, quantifica, analisa 

e aprova os planos em conjunto com os gestores dos outros setores da empresa. 

Na fase da execução, Schmidt e Santos (2006) afirmam: 

A controladoria deverá atuar como um agente responsável pelo acompanhamento da 
execução dos planos, analisando as decisões dos executivos, revisando os planos, 
quando necessário, no sentido de identificar os desvios, e apontando soluções para 
que os executivos corrijam o rumo da entidade. 

Na execução, Peleias e Andrade (2003) afirmam que cabe à Controladoria fornecer 
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apoio por meio de um sistema de informação eficaz, com valores reais e valores-padrão. 

É importante ressaltar que não se constitui função da controladoria corrigir os desvios, 

mas apenas apontá-los e sugerir caminhos para corrigi-los.    

No controle, Oliveira, Perez Jr e Silva (2008, p.19) defendem que “cabe ao 

responsável pela controladoria exercer a função de perito ou de juiz, conforme o caso, 

assessorando de forma independente na conclusão dos números e das medições quantitativas e 

qualitativas.” 

Conforme Mosimann e Fisch (1999), o papel da controladoria no processo de controle 

é, resumidamente, garantir a otimização dos resultados da empresa por meio da coordenação 

dos gestores. 

Mosimann e Fisch (1999) também definem que o processo de controle que interessa à 

controladoria é aquele que possibilita cada área estar atingindo suas metas dentro do que foi 

planejado.  

Quando o controle for da própria área, têm-se as seguintes ações: avaliar os esforços 

no sentido de otimizar o resultado econômico da empresa, atingindo seus objetivos e 

cumprindo a missão da empresa; avaliar se as informações geradas pelos sistemas de 

informações estão de acordo com o modelo de decisão; e avaliar se sua própria gestão em 

coordenar esforços juntamente com os outros gestores está conduzindo a empresa à eficácia. 

É no controle que a Controladoria avalia se cada área está atingindo suas metas, dentro 

do que foi planejado, verificando os desvios ocorridos entre o planejado e o realizado e 

cobrando dos gestores as ações corretivas. 

 O Quadro 5 sintetiza o exposto sobre a participação da Controladoria no processo de 

gestão.  
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ETAPAS DO PROCESSO 
DE GESTÃO 

PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA 

Planejamento estratégico • participar da escolha da melhor alternativa, nos aspectos 
econômicos, garantindo a eficácia da empresa 

• criar um ambiente propício para que a comunicação dos 
executivos ocorra de maneira harmônica 

• diagnosticar o estilo da alta administração e verificar se o 
plano em construção é compatível com esse estilo  

• captar do ambiente externo informações, com o intuito de 
projetar cenários, pontos fortes e fracos para traçar as 
diretrizes estratégicas 

• coordenar a elaboração do plano, fornecendo informações 
sobre determinação de premissas 

• verificar a viabilidade econômica dos planos , frente às 
condições ambientais vigentes à época do planejamento 

Planejamento operacional • transformar os aspectos qualitativos em padrões de 
comportamento operacional, sejam de natureza monetária ou 
não, econômicos, físicos ou financeiros 

• verificar se o plano de produção é compatível com o programa 
de vendas 

• verificar se o plano de produção está dentro da capacidade de 
produção da entidade 

• desenvolver um modelo de planejamento baseado no sistema 
de informação atual, integrando-o para a otimização das 
análises 

• otimizar os resultados econômicos da empresa 
• conhecer o impacto, em termos econômicos, que o resultado 

de cada área traz para o resultado global da empresa 

Execução • fornecer apoio por meio de um sistema de informação eficaz, 
com valores reais e valores-padrão 

• acompanhar da execução dos planos 
• analisar as decisões dos executivos 
• identificar os desvios ocorridos e corrigi-los no curto prazo 
• apontar soluções tempestivamente para os entraves que 

surgirem nesta fase 

Controle • exercer a função de perito ou de juiz, assessorando de forma 
independente na conclusão dos números e das medições 
quantitativas e qualitativas 

• garantir a otimização dos resultados da empresa por meio da 
coordenação dos gestores 

• garantir que cada área atinja suas metas dentro do que foi 
planejado 

• avaliar se cada área está atingindo suas metas 
• verificar os desvios ocorridos entre o planejado e o realizado e 

cobrando dos gestores as ações corretivas 

Quadro 05- Participação da Controladoria no processo de gestão 
Fonte: elaborado pela autora 
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Dessa forma, pode-se perceber a atuação da Controladoria em todas as fases do 

processo de gestão de uma organização. De uma maneira sintética, o papel da controladoria 

pode ser definido como o de assessorar as diversas fases da gestão na empresa, fornecendo 

todas as informações necessárias para a eficácia da organização e de seus gestores. 
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4.  METODOLOGIA 

Esta seção apresenta uma visão geral da metodologia que orienta esta pesquisa. Têm-

se, assim, informações sobre a tipologia da pesquisa, o estudo de caso como estratégia de 

pesquisa, os componentes do projeto de estudo de caso, o processo de coleta de dados e o 

tratamento dos dados. 

 

4.1 Tipologia da pesquisa  

 Para que uma pesquisa possua rigor científico é necessário que a mesma se enquadre 

em categorias científicas. Essas classificações variam conforme a visão de cada autor. 

Oliveira (2001, p.118) comprova a afirmativa acima ao definir que “pesquisar 

significa planejar cuidadosamente uma investigação de acordo com as normas da Metodologia 

Científica, tanto em termos de forma como de conteúdo.” Acrescenta também que “nas 

pesquisas, em geral, nunca se utilizam apenas um método e uma técnica e nem somente 

aqueles que se conhecem, mas todos os que forem necessários ou apropriados para 

determinado caso.” 

O planejamento de uma pesquisa depende tanto do problema a ser estudado, da sua 

natureza e situação espaço-temporal em que se encontra, quanto da natureza e nível de 

conhecimento do pesquisador (KÖCHE, 1988, p. 78). 

 Quanto aos objetivos, Santos (1999) classifica a pesquisa em exploratória, descritiva e 

explicativa. 

 Triviños (1995, p. 110) define a pesquisa descritiva como aquela usada para descrever 

as características de um fenômeno. 

Andrade (2004) complementa que na pesquisa descritiva os fatos são observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre 

eles. Portanto, os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não manipulados 

pelo pesquisador. 

Koche (1988) reforça, afirmando que a pesquisa descritiva estuda a relação entre duas 

ou mais variáveis de um dado fenômeno, sem manipulá-las, tentando identificar situações 

existentes, espontâneas, no ambiente em que acontecem, constatando e avaliando os tipos de 

relações existentes  

Quanto aos objetivos, este estudo foi desenvolvido utilizando-se do método descritivo, 
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pois se busca analisar as funções da controladoria no processo de gestão das entidades 

operadoras de plano de assistência à saúde classificadas como cooperativas, sem a 

manipulação ou interferência do autor sobre as informações obtidas através do levantamento 

feito nas referidas entidades. 

Oliveira (2001) classifica as pesquisas quanto à sua natureza em qualitativas e 

quantitativas. 

 Richardson et al (2008) destaca dois critérios que devem ser seguidos pela pesquisa 

quantitativa são eles: a confiabilidade, referindo-se à capacidade dos instrumentos de produzir 

medições constantes quando aplicados a um mesmo fenômeno; e a validade, representando a 

capacidade do instrumento de produzir medições adequadas e precisas para se chegar a 

conclusões corretas. 

Para Richardson et al (2008), o uso da pesquisa quantitativa representa em princípio a 

intenção de garantir a precisão dos resultados, através da correlação entre variáveis. 

Roesch (2006) enfatiza que a pesquisa quantitativa se utiliza de dados padronizados 

que permitem ao pesquisador elaborar sumários, comparações e generalizações, utilizando-se 

da estatística na análise de dados.   

 As pesquisas quantitativas são mais adequadas para apurar opiniões e atitudes 

explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos padronizados 

(questionários). São utilizadas quando se sabe exatamente o que deve ser perguntado para 

atingir os objetivos da pesquisa. Permitem que se realizem projeções para a população 

representada. Elas testam, de forma precisa, as hipóteses levantadas para a pesquisa e 

fornecem índices que podem ser comparados com outros. 

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa quantitativa, pois utiliza a 

quantificação no tratamento dos dados coletados sobre as funções da controladoria que são 

praticadas nas operadoras de plano de assistência à saúde e a influência da controladoria no 

processo de gestão, segundo os gestores do negócio ou do próprio gestor de controladoria da 

operadora, por meio de um instrumento padronizado (o questionário). 

Utilizando-se o procedimento bibliográfico, foram consultados artigos de periódicos e 

de eventos na área de controladoria, ambos no âmbito nacional e internacional. Muitos autores 

também têm participação através de citações de seus livros, dissertações de mestrado e teses 

de doutorado. 
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Na pesquisa documental a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos 

ou não, que ainda não receberam tratamento analítico ou que podem ser elaborados. Para a 

pesquisa documental as informações foram obtidas nos documentos internos da entidade 

analisada, assim como documentos de âmbito geral, como legislações, pesquisas e relatórios 

sobre assuntos relacionados ao tema deste trabalho.  

O delineamento ou estratégia de pesquisa adotada é o estudo de caso. Para Yin (2005, 

p. 32), um estudo de caso é “uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

Roesch (2006) destaca para o estudo de caso duas características principais: permite o 

estudo de fenômenos em profundidade dentro de seu contexto; e é especialmente adequado ao 

estudo de processos, explorando fenômenos com base em vários ângulos.  

Para a presente investigação, foi adotado o estudo de caso, pois se buscou identificar 

em profundidade as funções da controladoria presentes no processo de gestão do Sistema 

Unimed e a influência da controladoria no processo de gestão da entidade. Assim, o fenômeno 

é analisado no ambiente do Sistema Unimed e na realidade o qual se encontra. 

Ressalta-se que um estudo de caso requer um rigoroso planejamento, sob pena de pôr 

em risco todo o trabalho de pesquisa (MARTINS, 2006). O protocolo de pesquisa é um 

instrumento orientador e regulador da condução da estratégia de pesquisa, constituindo forte 

elemento para mostrar a confiabilidade de uma pesquisa (MARTINS, 2006). Yin (2005) 

acrescenta ser essencial a sua utilização em qualquer circunstância, porque aumenta a 

confiabilidade do estudo. 

Assim, atendendo às orientações de Martins (2006) e Yin (2005), elaborou-se um 

protocolo de pesquisa (Apêndice A), o qual consiste em um documento contendo uma visão 

geral do projeto, os procedimentos de campo e as questões de estudo, além de um guia para o 

relatório do estudo de caso.  

A seguir apresenta-se a unidade de análise do estudo, a forma de coleta e análise dos 

dados da pesquisa. 
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4.2 Unidades de Análise  

A população desta pesquisa é representada pelas operadoras de plano de assistência à 

saúde do sistema Unimed. Consoante informação dada pela Unimed do Brasil (2009), o 

sistema cooperativo Unimed compreende quatro confederações, uma central nacional, 34 

federações e 338 operadoras singulares, totalizando 377 unidades em todo o território 

nacional. 

Foram tomadas como unidades de análise as unidades Unimed classificadas como de 

grande porte, conforme classificação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o órgão 

regulador do setor de saúde suplementar, por entender que, por serem maiores, possuem 

estrutura organizacional mais adequada para a gestão do seu negócio. 

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (2009), as operadoras que 

possuem até 20.000 beneficiários são consideradas de pequeno porte, as que têm número de 

beneficiários superior a 20.000 e até 100.000, são de médio porte e, as que possuem número 

superior a 100.000, são consideradas de grande porte.  

Sendo assim, o estudo compreende, inicialmente, as 29 operadoras de grande porte do 

Sistema Unimed, conforme critério estabelecido no parágrafo anterior. Do total de 29 

questionários enviados, obteve-se retorno de 12 questionários. 

 

4.3 Coleta de dados  

Para a coleta de dados utilizou-se um questionário. Segundo Silva e Menezes (2001), o 

questionário compreende uma série ordenada de perguntas, devendo ser objetivo, limitado em 

extensão e estar acompanhado de instruções que esclareçam o propósito de sua aplicação 

ressaltando a importância da colaboração do informante. 

O questionário elaborado contém perguntas fechadas do tipo dicotômicas, de múltipla 

escolha e foi remetido às unidades que compõe a amostra por meio eletrônico, com uso do e-

mail, acompanhado de carta de encaminhamento de instrumento de pesquisa (APÊNDICE B), 

como forma de agilizar as respostas, haja vista a localização das mesmas em vários pontos do 

país.  

O questionário está apresentado logo após a carta de encaminhamento, no Apêndice B 

deste trabalho, dividido em quatro partes: identificação, a controladoria como unidade 

administrativa, as funções da controladoria praticadas nas operadoras, e a participação das 
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funções da controladoria no processo de gestão.  

Antes da aplicação do questionário, fez-se um pré-teste com uma das unidades, a fim 

de prever a reação do respondente, captando a possibilidade de alguma pergunta não ser 

respondida ou de alguma dificuldade de entendimento. Após o retorno do questionário, foram 

feitos os ajustes necessários visando um melhor entendimento dos respondentes. 

O questionário foi enviado para o próprio gestor da área de controladoria, quando o 

mesmo existia na operadora. E para as operadoras onde essa figura não existe, foi 

encaminhado ao gestor de negócios ligado à presidência ou à área financeira.  

  

4.4 Tratamento e Análise dos Dados 

Análise de dados, conforme Yin (2005, p. 137) “consiste em examinar, categorizar, 

classificar em tabelas, testar ou, do contrário, recombinar as evidências quantitativas e 

qualitativas para tratar as proposições iniciais em estudo”. 

O objetivo da análise é resumir as observações de forma que permitam responder as 

perguntas da pesquisa e a interpretação é a procura de um sentido mais amplo dessas respostas 

A principal técnica de análise de dados é a análise por categoria. Para Richardson et al  

(2008, p.224), a análise por categoria “se baseia na decodificação de um texto em diversos 

elementos, os quais são classificados e formam agrupamentos analógicos”. 

Assim, para fins dessa análise e a partir da literatura pesquisada, considerando o 

objetivo de analisar as funções da controladoria no processo de gestão das entidades 

operadoras de plano de assistência à saúde do Sistema UNIMED, foram eleitas as seguintes 

categorias de estudo: 

a) A atuação e as funções da Controladoria: procura identificar as funções referentes à 

Controladoria que são praticadas nas operadoras de plano de saúde de grande porte do 

Sistema Unimed. Vale ressaltar que a identificação destas funções independe se a empresa 

possui ou não um órgão de controladoria propriamente dito em sua estrutura; 

b) A participação da controladoria nas etapas do processo de gestão: visa apontar de 

que forma a controladoria através de suas funções participam de cada etapa do processo de 

gestão (planejamento, execução e controle) das empresas pesquisadas. 

Ressalta-se que o questionário aplicado obedeceu a categorização do estudo 

apresentada nos itens “a” e “b”, com a finalidade de atender aos objetivos delineados na 
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pesquisa.  

Os questionários respondidos foram compilados, utilizando a ferramenta do 

Microsoft Excel. Foi realizada uma análise descritiva dos dados coletados, em função das 

especificidades do grupo pesquisado, identificando as diferenças decorrentes das 

características das operadoras, das funções da controladoria nas operadoras e do 

relacionamento das atividades da controladoria com o processo de gestão das entidades. 

A apresentação dos resultados finais obtidos por meio do questionário está efetuada 

basicamente por meio de gráficos ilustrativos, de tabelas com as frequências absolutas e 

relativas e de relatos escritos, apresentados na seção seguinte deste trabalho.  
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5. RESULTADOS DA PESQUISA 

 A finalidade desta seção é apresentar a análise dos dados obtidos com a pesquisa de 

campo realizada por intermédio da aplicação de questionário junto as unidades de análise 

descritas na seção 4. 

 Primeiramente, apresenta-se o perfil das empresas pesquisadas, mostrando o setor de 

saúde suplementar, dando uma visão geral sobre as operadoras de plano de saúde e 

fornecendo um breve histórico sobre o Sistema Unimed.  Em seguida, mostra-se a 

controladoria nas operadoras pesquisadas, segundo as categorias de estudo descritas na seção 

anterior dessa dissertação. 

 

5.1 Perfil das empresas pesquisadas 

O atual sistema brasileiro de saúde é composto pelo serviço público, representado pelo 

SUS, e pelo sistema privado, por meio das operadoras de planos de assistência à saúde que 

são regulamentadas pela ANS. A subseção seguinte aborda alguns aspectos específicos para 

este tipo de organização do sistema privado de saúde. 

5.1.1 O setor de saúde e as operadoras de plano de saúde no Brasil 

A atividade de saúde é um setor produtivo responsável pela geração e pela circulação 

de recursos tão expressivos quanto limitadamente conhecidos. A produção de informações 

detalhadas sobre a estrutura, a distribuição e a evolução destes recursos é fundamental para a 

tomada de decisões, a formulação e o acompanhamento de políticas públicas no setor. 

Estas informações assumem um caráter ainda mais relevante em situações de restrição 

de recursos, como nos países menos desenvolvidos e, em particular, no Brasil, quando as 

mesmas podem ser importantes para a melhoria da gestão e da regulação estatal do setor 

saúde. 

No Brasil, o segmento da assistência médica suplementar compreende um conjunto de 

receitas e despesas de agentes públicos e privados, cuja natureza é complexa e heterogênea 

(ANS, 2002). O setor envolve interesses contraditórios e alcança valores monetários cuja 

magnitude é difícil avaliar, principalmente porque as informações existentes são, em geral, 

incompletas. 

Uma melhor compreensão da complexidade e da heterogeneidade desses interesses 
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pode resultar do detalhamento das várias modalidades assistenciais (medicina de grupo, 

planos próprios, seguros de saúde e cooperativas)  a constituírem esse segmento de saúde que 

seguem descritas nos parágrafos subseqüentes. 

A medicina de grupo é a modalidade pioneira desse segmento no cenário brasileiro. É 

constituída por empresas médicas que não dispõem de serviços próprios e, 

predominantemente, contratam serviços médicos de terceiros (DUARTE, 2001). 

Os planos próprios das empresas representam outra modalidade assistencial do setor, 

em que as empresas tanto podem administrar programas de assistência médica para seus 

funcionários (autogestão), como podem contratar terceiros para administrá-los (planos de 

administração); no primeiro caso, não existem intermediários entre o usuário (empregados e 

dependentes) e o prestador de serviços de saúde, e as empresas administram programas de 

assistência diretamente, ou via Caixas e Fundações. 

Outra modalidade assistencial do setor é a dos chamados seguros de saúde. Nestes, 

existe intermediação financeira de uma entidade seguradora, que embora não preste, 

diretamente, assistência médico-hospitalar, cobre – segundo os termos da apólice do segurado 

– os custos da assistência.  

A última modalidade de assistência médica em saúde suplementar é a das cooperativas 

médicas, regidas e organizadas segundo as leis do cooperativismo, cujo grupo pertence as 

unidades de análise deste estudo. Nessas, os médicos (e outros profissionais da área da saúde) 

cooperados são, simultaneamente, sócios da cooperativa e prestadores de serviço. 

Nas cooperativas médicas, a vinculação dos usuários também se faz mediante pré-

pagamento a planos individuais, familiares e empresariais. Estas cooperativas, embora 

presentes em cerca de 80% do território brasileiro, têm organização predominantemente local 

/ municipal. A quase totalidade deste segmento é constituída pelas Unimeds, organizadas, 

nacionalmente, na Confederação das UNIMED do Brasil, que são objetos de estudo deste 

trabalho (ANS, 2002). 

As famílias são as únicas beneficiárias finais, diretas, dos serviços de atenção médica, 

independentemente da forma como se realizam os fluxos de despesas e receitas entre famílias, 

empresas empregadoras, empresas de planos de saúde, empresas prestadoras de assistência 

médica e governo. Em resumo, todo serviço de atenção médica é orientado para atender, 

exclusivamente, às necessidades de saúde das famílias. 

Também é possível constatar que a rentabilidade das empresas de planos de saúde 
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depende de uma relação entre receitas e despesas; essa relação é objeto de um conflito 

permanente de interesses. 

Observa-se que as receitas das empresas de planos de saúde afetam, direta ou 

indiretamente, a renda das famílias. Ao passo que as despesas das empresas de planos de 

saúde correspondem à renda disponível, ou, ainda, determinam o lucro dos hospitais, 

consultórios médicos e serviços de apoio diagnóstico-terapêuticos, que prestam os serviços às 

famílias seguradas e recebem os pagamentos por esses serviços (ANS, 2002). 

Assim, decorre desta relação econômica um permanente conflito de interesses entre as 

empresas de planos de saúde; as empresas provedoras de serviços (hospitais, consultórios 

médicos e serviços de apoio diagnóstico-terapêuticos) e as famílias. 

Desta forma, cabe ao setor institucional governo criar os instrumentos para regular o 

setor, isto é, cabe ao governo administrar este conflito de interesses. Esta ação reguladora 

pode proporcionar melhores condições de vida e saúde para as famílias, e/ou maior 

rentabilidade para as empresas provedoras de serviços médicos ou para empresas de planos de 

saúde.  

É por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), criada em novembro 

de 1999, que o governo corrige as distorções quanto à seleção de riscos, praticada pelas 

operadoras, e preserva a competitividade do mercado corrigindo as falhas de mercado e 

condições contratuais que afetam consumidores e empresas. 

Na subseção seguinte, descreve-se as operadoras de plano de saúde do Sistema 

Unimed, que representam as unidades de análise dessa pesquisa. 

 

5.1.2 Sistema Unimed 

A história das cooperativas de trabalho médico no país teve início com a fundação da 

Unimed Santos, em 18 de dezembro de 1967. O médico Edmundo Castilho, então presidente 

do Sindicato dos Médicos da Cidade de Santos, em São Paulo, é considerado o fundador 

dessa primeira singular. Esse novo modelo de empresa rapidamente expandiu-se por oito 

estados brasileiros e em 1971, foi criada a Federação do Estado de São Paulo, visando ao 

aprimoramento do sistema de intercâmbio entre as diferentes singulares - Unimed de 

abrangência municipal (SEIBEL, 2003). 

A fundação da primeira cooperativa UNIMED partiu da mobilização de dirigentes do 
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sindicato da classe, em Santos, São Paulo, como uma reação ao surgimento das primeiras 

empresas de medicina de grupo criadas por advogados, empresários ou grupos de médicos 

não vinculados ao movimento da categoria (DUARTE, 2001). A partir dessa primeira 

experiência, várias UNIMEDs foram criadas e, em 1977, eram 60 em todo o Brasil.  

No início da década de 70, surgiram as primeiras federações: São Paulo, Minas Gerais 

e Rio Grande do Sul. A confederação foi fundada, em 1972, em meio a mais uma disputa: 

informados sobre a intenção da Associação Médica Brasileira (AMB) de fundar uma 

confederação e assumir o seu comando, alguns dirigentes de federações anteciparam-se e 

criaram a confederação por meio de um protocolo de intenções (DUARTE, 2001). 

Com o passar do tempo, foram sendo constituídas outras estruturas, destinadas a 

prestar serviços complementares à atividade-fim da cooperativa médica. Atualmente, a 

organização UNIMED é composta por um complexo que reúne diferentes entidades jurídicas 

interligadas. 

Conforme Duarte (2001) sua estrutura está organizada em cooperativas de diferentes 

graus, a saber: cooperativas de primeiro grau ou basilares, denominadas singulares, com áreas 

de atuação exclusivas (um ou mais municípios); cooperativas de segundo grau ou federações 

que, dependendo de sua área de ação, podem ser intrafederativas – estaduais ou regionais – ou 

interfederativas e a cooperativa de terceiro grau, constituída pela confederação de âmbito 

nacional, Unimed do Brasil. 

Os médicos filiam-se às cooperativas de primeiro grau, as quais se vinculam às 

federações e estas, por sua vez, estão ligadas à confederação. A função expressa das 

cooperativas em todos os graus é prestar serviços aos seus associados. Não existe, formal ou 

informalmente, sistema decisório hierárquico estabelecido entre os diferentes graus, sendo as 

singulares autônomas e independentes, nos aspectos jurídico, econômico e administrativo. 

Duas singulares não podem apresentar coincidência na área de ação, e apenas às 

federações é permitida coincidência parcial. As Unimeds de segundo e terceiro graus podem 

negociar contratos respectivamente com empresas de âmbito de atuação regional ou nacional, 

enquanto as singulares limitam-se à esfera local. Os atendimentos são realizados na rede de 

Unimeds locais, a partir do repasse de pagamento, mecanismo que possibilita o intercâmbio 

de atendimento entre as singulares, o que amplia fortemente a rede de serviços em nível 

nacional (DUARTE, 2001). 

O fato de ser uma organização do tipo cooperativa – de estrutura, por definição, 
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descentralizada – intensifica certas características da organização profissional. No sistema 

Unimed, as singulares dispõem de expressiva autonomia, e os profissionais que nelas atuam 

detêm um grande controle sobre seu processo de trabalho. Assim, a concentração do poder 

nas mãos do médico é potencializada, acrescendo-se à autoridade própria da natureza 

profissional,aquela decorrente da qualidade de cooperado. 

Torna-se difícil a implementação de modelos de planejamento ou controle de 

desempenho que abranjam todo o sistema, podendo a controladoria ser relevante no processo 

de gestão deste tipo de empresa. Os resultados da investigação sobre as funções da 

controladoria e a influência desta no processo de gestão das entidades estão apresentados na 

próxima subseção. 

 

5.2 Apresentação e Análise dos Resultados da Pesquisa 

 Esta subseção traz uma visão geral do órgão da controladoria nas operadoras 

pesquisadas, as funções da controladoria desempenhadas por elas e a participação da 

controladoria nas etapas de seu processo de gestão. 

 

5.2.1 Controladoria como unidade administrativa 

 Aqui são expostas as características gerais da controladoria nas entidades: a existência 

do órgão da controladoria, a forma como esse órgão se apresenta na estrutura das unidades 

analisadas (como órgão de linha ou staff), o tempo de existência do órgão, a existência do 

cargo de controller e se há um sistema integrado de informações, subsidiando a controladoria 

na gestão das operadoras. 

 

5.2.1.1 Controladoria na estrutura organizacional 

 Identificou-se que das 12 operadoras respondentes, 8 delas apresentam o órgão de 

controladoria propriamente dito em sua estrutura organizacional. Destas 8 operadoras, 5 têm a 

Controladoria como órgão de linha, estando subordinada às Diretorias Financeira (1), 

Administrativo Financeira (2), Superintendência Geral(1) ou outra (1). As outras 3 singulares 

Unimed analisadas possuem a Controladoria como órgão de assessoria (staff), nas Diretorias 

Administrativo Financeira (1) e Executiva ou Geral (2).  

 Como menciona Mosimannn e Fisch (1999) não há uma padronização sobre a forma 
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de existência da controladoria dentro da estrutura da empresa. O resultado encontrado 

confirma isso, pois as unidades respondentes não possuem a Controladoria da mesma forma 

na estrutura organizacional. 

 Também em consonância com a teoria apresentada na seção 2 deste trabalho, ainda há 

uma tendência que o órgão da controladoria seja ligado mais às áreas financeira e 

administrativa. Das 8 operadoras, 4 estão ligadas a estas áreas. Isso pode ser reflexo também 

da formação do controller, que em geral, é mais ligado a estas áreas, sendo comumente 

representado por um contador ou administrador, da forma como defendido por alguns autores, 

como Borinelli (2006), e demonstrado em alguns estudos, embora não se tenha pesquisado 

sobre a formação do controller.  

5.2.1.2 Tempo de existência do órgão 

 O Gráfico 1 mostra o tempo de existência do órgão da Controladoria nessas singulares. 

Das 8 empresas que possuem a controladoria em sua estrutura, 3 delas a possuem a mais de 5 

anos, 2 delas de 3 a 5 anos, 1 de 2 a 3 anos e em 1 delas tem apenas 1 anos de existência.  

 

 
Gráfico 1: Tempo de existência da Controladoria nas operadoras 
Fonte:dados da pesquisa 

  A pesquisa documental permitiu observar que não há relação entre o tempo de 

existência da controladoria e o da operadora. Das 8 respondentes, a quarta operadora mais 

antiga e a mais recente possuem a controladoria há 1 ano. Enquanto as que possuem mais 

tempo de órgão, assumem a terceira, quinta e sétima posição da mais antiga para a mais 

recente.  
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 O mesmo resultado é encontrado quando se analisa o porte da singular e o tempo de 

existência da controladoria. Das respondentes, aquela que tem o maior porte e o menor porte 

(em número de beneficiários) em relação às demais operadoras respondentes, possui apenas 1 

ano de existência da controladoria. 

 

5.2.1.3 Existência do cargo de controller e de um sistema integrado de informações 

Na Tabela 1 é apresentada a presença da figura do controller na Controladoria das 

operadoras respondentes. Embora 8 das 12 operadoras possuam a Controladoria em sua 

estrutura, 2 delas não contemplam a figura do controller. Nessas operadoras, o papel do 

controller é desempenhado por um gerente geral e por um gerente de planejamento. 

Tabela 1: Quanto à existência do cargo de controller                 
Perguntas Nº Operadoras 
Existência do controller 6 

Ausência do controller 2 

Total 8 
Fonte:dados da pesquisa 

 Com relação à existência de um sistema integrado de informações, todas as operadoras 

respondentes declararam que utilizam um sistema integrado de informações que dá suporte ao 

seu processo de gestão. Esse resultado prova que as operadoras pesquisadas buscam a 

disponibilidade de diversos tipos de informações que possibilitem uma melhor tomada de 

decisão a qualquer instante, podendo assim responder com rapidez aos estímulos do mercado 

de forma mais eficiente, como defende Catelli, Pereira e Vasconcelos (2006). 

 Além disso, o sistema de informação disponibilizado pela controladoria dá suporte ao 

processo de gestão com informações adequadas, reforçando a afirmativa de Almeida, Parisi e 

Pereira (2006). 

5.2.2 A atuação e as funções da Controladoria 

 Visando atingir os objetivos da pesquisa foram adotadas duas categorias de estudo, a 

primeira delas é analisada nesta subseção e refere-se à constatação se as funções da 

controladoria identificadas pela literatura, descritas na seção 2 deste estudo, são praticadas nas 

operadoras do sistema Unimed. Também se identifica se essas funções são executadas pela 

área de Controladoria, por outra área ou pela controladoria em conjunto com outras áreas. 

 Independentemente da existência do órgão da controladoria em uma empresa, muitas 
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vezes suas funções não deixam de ser executadas. Nesses casos, outras áreas assumem a 

responsabilidade. Logo, a pesquisa para as funções foi efetuada sem levar em consideração a 

presença física do órgão da controladoria, já analisada na subseção anterior. 

 Na análise de quais funções são utilizadas nas operadoras, fez-se uma separação dos 

tipos de funções por áreas com as quais a controladoria se relaciona, subdividindo-as em 

funções relacionadas à alta administração (áreas estratégicas), funções relacionadas às demais 

áreas da empresa, ou seja, áreas que não são essencialmente estratégicas e funções 

relacionadas aos agentes externos à empresa. 

 Para encontrar os percentuais de utilização das funções pelas operadoras, bem como 

para encontrar o percentual dessas funções que são exercidas pela controladoria, estabeleceu-

se para cada operadora os seguintes percentuais: 

a) quanto à prática da função – foi considerado 100% quando a operadora desempenha a 

função e 0% quando ela não desempenha a função; 

b) quanto à execução desta função pela área de controladoria – foi adotado 100% quando 

exercida somente pela Controladoria, 0% quando exercida por outra área e 50% quando 

exercida pela controladoria e outra área simultaneamente 

 Estabelecidos os percentuais por operadora, fez-se a média destes percentuais no total 

das funções de cada área com as quais a controladoria se relaciona (alta administração, demais 

áreas da empresa e agentes externos) e uma nova média entre as 12 operadoras.  

 Em cada subseção de análise correspondente às áreas com as quais a controladoria se 

relaciona (5.2.2.1, 5.2.2.2 e 5.2.2.3) é exposto uma tabela com as funções pesquisadas entre as 

operadoras bem como os quantitativos das respostas obtidas para cada uma.    

 Estas considerações referem-se a uma síntese do que foi encontrado com a tabulação 

dos dados da parte 3 do questionário (Apêndice B). As subseções seguintes descrevem esse 

resultado por áreas com as quais a controladoria se relaciona na empresa. 

 

5.2.2.1 Funções relacionadas à alta administração 

 Na análise quanto à prática das funções relacionadas à alta administração, nas 

unidades que foram pesquisadas, chegou-se ao resultado de que 99% das funções são 

praticadas pelas operadoras respondentes.  
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 A Tabela 2 apresenta a descrição das funções analisadas em relação à alta 

administração e o quantitativo das operadoras que praticam cada função e as áreas que 

executam as mesmas. 

Tabela 2: Funções relacionadas à alta administração 
FUNÇÕES QUANTIDADE DE OPERADORAS 

FUNÇÕES RELACIONADAS À 
ALTA ADMINISTRAÇÃO  

EXECUTA 
A FUNÇÃO 

EXECUTADA 
PELA 

CONTROLADO
RIA 

EXECUTADA 
POR OUTRA 

ÁREA  

EXECUTADA PELA 
CONTROLADORIA EM 

CONJUNTO COM 
OUTRAS ÁREAS 

Planejar, estabelecer e manter um 
plano integrado de curto e longo 
prazo 

12 2 8 2 

 
Administrar orçamentos e 
previsões 

12 6 6 0 

 
Participar na formulação de 
estratégias 

12 3 6 3 

 
Realizar estudos econômico-
financeiros, incluindo as 
influências internas e externas 
sobre o resultado econômico das 
atividades da empresa 

12 4 6 2 

 
Reunir, analisar e interpretar a 
informação que a administração 
necessita para operar a empresa 

12 3 6 3 

 
Influenciar a tomada de decisão 

12 4 5 3 

 
Acompanhar as tendências dos 
negócios e incorporar e integrar 
novos métodos, técnicas e 
ferramentas 

11 1 6 4 

 
Desenvolver e implementar sistema 
de relatórios que contemplem 
informações financeiras e não 
financeiras 

12 4 6 2 

 
Outras 

1 0 0 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Nota-se que foram consultadas 8 funções. Além disso, uma das operadoras 

acrescentou uma função além das que foram expostas nos questionários, a de gestão atuarial 

com formação de preços, que é exercida pela controladoria em conjunto com outra área 

(mercadológica) da empresa. Isso demonstra a expansão da controladoria em áreas ainda não 

contempladas pela literatura. 

 O resultado foi bastante satisfatório levando-se em consideração que há um 
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estreitamento do que aponta a revisão de literatura, conforme apresentada na seção 2, com o 

que acontece na prática. Ao passo que, enquanto a literatura aponta estas funções pertinentes à 

controladoria, nas empresas pesquisadas, 61% destas funções são desempenhadas por outras 

áreas diferentes da controladoria. Isso acontece porque, conforme já explicitado, as funções da 

controladoria podem ser exercidas na empresa ainda que na entidade não exista o órgão 

controladoria. 

5.2.2.2 Funções relacionadas às demais áreas 

 A segunda análise desta subseção refere-se às funções da controladoria com as demais 

áreas da empresa, ou seja, com as áreas que não são essencialmente estratégicas.   

 Para essa análise chegou-se ao resultado de que 85% das funções pesquisadas são 

praticadas pelas operadoras respondentes, enquanto destas funções, 37% são desempenhadas 

pela área da Controladoria.  

 A Tabela 3 traz as funções analisadas em relação às demais áreas da empresa (níveis 

técnicos e operacionais) e o quantitativo das operadoras que praticam cada função e as áreas 

que executam as mesmas. 
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Tabela 3: Funções relacionadas às demais áreas  
FUNÇÕES QUANTIDADE DE OPERADORAS 

FUNÇÕES RELACIONADAS ÀS 
DEMAIS ÁREAS  

EXECUTA 
A  FUNÇÃO

EXECUTADA 
PELA 

CONTROLADO
RIA 

EXECUTADA 
POR OUTRA 

ÁREA  

EXECUTADA PELA 
CONTROLADORIA 

EM CONJUNTO COM 
OUTRAS ÁREAS 

Medir a performance entre os planos 
operacionais aprovados e os padrões, 
acompanhando de perto a evolução 
dos planos traçados 

11 0 8 3 

 
Reportar e interpretar os resultados 
das operações dos diversos níveis 
gerenciais 

10 2 5 3 

 
Fiscalizar os objetivos, efetivar 
políticas, processos e estrutura 
organizacional da empresa 
estabelecidos em conjunto com os 
demais gestores 

10 2 5 3 

 
Administrar e supervisionar cada  
atividade que impacta o desempenho 
empresarial 

11 2 6 3 

 
Monitorar os paradigmas de 
qualidade, informando e interagindo 
proativamente com as variadas 
funções da organização na busca da 
excelência empresarial 

10 2 7 1 

 
Supervisionar impostos, manter 
relacionamento com auditores 
(internos), instituir programas de 
seguros 

11 5 4 2 

 
Proteger o patrimônio  através do 
controle e auditoria interna 

11 4 4 3 

 
Monitorar os efeitos dos sistemas de 
controle sobre o comportamento das 
pessoas diretamente atingidas 

6 2 4 0 

 
Gerir os sistemas de informações 

11 2 6 3 

 
Desenvolver, estabelecer e manter 
sistemas de contabilidade (societária, 
de custos e gerencial) que atenda a 
todas as áreas da empresa capazes de 
fornecer informações necessárias ao 
controle 

11 5 5 1 

 
Apoiar a avaliação de desempenho e 
de resultado 

11 2   6 3 

 
Gerenciar riscos através dos sistemas 
de controles internos 

7 3 3 1 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Ao observar a Tabela 3 percebe-se que as 2 funções menos praticadas pelas operadoras 

respondentes foram: a de monitorar os efeitos dos sistemas de controle sobre o 

comportamento das pessoas atingidas e a de gerenciar riscos através de sistemas de controles 

internos. Enquanto as demais funções analisadas são praticadas no mínimo em 83% (de 10 a 

11 operadoras do total de 12) das singulares analisadas. 

 Observa-se também que as funções que a literatura traz para a Controladoria, como em 

Schmidt e Santos (2006), Peter et al (2005) e Peleias e Andrade (2003), são mais utilizadas 

pela alta administração (99%) do que entre as demais áreas (85%). Mas, nos dois casos, a área 

que executa a maioria destas funções não é a área de Controladoria. 

 São poucos os autores que trazem a função de gerenciar riscos na pesquisa 

bibliográfica realizada, apenas Schmidt e Santos (2006) e Martin (2002), corroborando assim 

com o resultado encontrado na pesquisa para esta função. Para a função de monitorar os 

efeitos dos sistemas de controle sobre o comportamento das pessoas, apenas Kanitz (1976) a 

defende, enquanto as outras funções analisadas que são mais praticadas entre as operdoras 

respondentes, são partilhadas por diversos autores como Almeida, Parisi e Pereira (2006), 

Figueiredo e Caggiano (2004), Mosimann e Fisch (1999).  

  

5.2.2.3 Funções relacionadas aos agentes externos 

 Na análise quanto à prática das funções relacionadas aos agentes externos à empresa, 

chegou-se ao resultado de que 97% das funções são praticadas pelas operadoras respondentes. 

Contudo, apenas 38% destas funções são desempenhadas pela área de controladoria. A 

Tabela 4 traz o quantitativo das operadoras e as funções analisadas que estão ligadas à 

controladoria em relação aos agentes externos. 
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Tabela 4: Funções relacionadas aos agentes externos 
FUNÇÕES QUANTIDADE DE OPERADORAS 

FUNÇÕES RELACIONADAS 
AOS AGENTES EXTERNOS 

EXECUTA 
A  FUNÇÃO 

EXECUTADA 
PELA 

CONTROLADO
RIA 

EXECUTADA 
POR OUTRA 

ÁREA  

EXECUTADA PELA 
CONTROLADORIA 

EM CONJUNTO COM 
OUTRAS ÁREAS 

Divulgar as informações a 
usuários externos (governo, 
acionistas, instituições 
financeiras, em decorrência de 
exigências legais) 

12 3 7 2 

Atender os agentes de mercado 
 

11 
3 6 2 

Supervisionar impostos, manter 
relacionamento com auditores 
(externos), investidores, instituir 
programas de seguro. 
 

12 5 6 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Somente a função de atender aos agentes de mercado não é praticada pela totalidade 

dos respondentes, embora seja uma função primordial para a competitividade (ALMEIDA, 

PARISI e PEREIRA, 2006; OLIVEIRA, PEREZ Jr e SILVA, 2008) entre as demais 

operadoras de plano de assistência à saúde, Almeida, Parisi e Pereira (2006) e Oliveira, Perez 

Jr e Silva (2008) ressaltam que a missão da empresa deve refletir uma preocupação 

fundamental com as necessidades do mercado, permitindo à empresa se adaptar rapidamente a 

suas exigências e dessa forma oferecer produtos a preços competitivos e com rentabilidade 

adequada, para que possa atingir seu objetivo principal de otimizar os resultados.  

 Assim como no resultado obtido para as funções ligadas à alta administração, é um 

ponto positivo pelo alinhamento com a literatura, mas em se tratando do desempenho dessas 

funções, ainda há uma grande concentração delas sendo desenvolvidas por áreas distintas da 

controladoria nas unidades investigadas. 

 De uma maneira geral, sobre a atuação e as funções da controladoria foi identificado 

que das funções pesquisadas, 94% são praticadas nas operadoras em estudo, sendo que apenas 

38% destas funções são desempenhadas pela área de controladoria. Ou seja, da lista de 

funções que a literatura traz para a controladoria, expostas na seção 2 deste trabalho, a maior 

parte delas são desempenhadas pelas empresas, contudo, não necessariamente pela área da 

controladoria, ou seja, são desempenhadas por outras áreas da empresa. 

 O Gráfico 2 traz uma síntese dos resultados desta primeira categoria de estudo. 
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Gráfico2 : Funções da Controladoria nas operadoras 
Fonte:dados da pesquisa 

 
 Observa-se pelo Gráfico 2 que, nas três áreas com as quais a controladoria se relaciona 

(alta administração, demais áreas e agentes externos), a prática das funções encontradas na 

literatura tem altos percentuais, sendo o maior percentual de 99% para a alta administração, 

representando a prática de quase todas as funções propostas na pesquisa,. 

 O menor percentual, de 85%, foi para a prática das funções da controladoria que se 

relaciona com as demais áreas da empresa (as áreas não estratégicas). Com relação à prática 

das funções ligadas aos agentes externos, obteve-se percentual de 97%.  

 Embora os percentuais da prática das funções nas singulares analisadas tenham sido 

altos para as três áreas com as quais a controladoria se relaciona, essas funções não são 

praticadas pela área da controladoria propriamente dita, como demonstram os percentuais 

entre 37% e 39% encontrados ao se verificar a prática da função pela controladoria. Ratifica-

se mais uma vez a prática das funções da controladoria encontradas na literatura, embora 

sejam praticadas por outras áreas das empresas analisadas. 
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Pode-se destacar as seguintes funções da controladoria praticadas pelas operadoras 

em análise, ainda que não desempenhadas, na sua totalidade, pela área da controladoria das 

operadoras: 

• medir a performance entre os planos operacionais aprovados e os padrões, 

acompanhando de perto a evolução dos planos traçados; 

• administrar e supervisionar cada atividade que impacta o desempenho empresarial; 

• supervisionar impostos, manter relacionamento com auditores (internos), instituir 

programas de seguros; 

• proteger o patrimônio  através do controle e auditoria interna; 

• divulgar as informações a usuários externos (governo, acionistas, instituições 

financeiras, em decorrência de exigências legais); 

• supervisionar impostos, manter relacionamento com auditores (externos), investidores, 

instituir programas de seguro. 

 Na próxima subseção, aborda-se a segunda categoria de estudo considerada para a 

pesquisa.  

 

5.2.3 Participação da controladoria nas etapas do processo de gestão 

 Nesta subseção é abordada a segunda categoria de estudo adotada para a pesquisa 

onde são identificadas às funções pertinentes à controladoria que são utilizadas em cada fase 

do processo de gestão das operadoras em estudo. É também identificado se estas funções 

ligadas ao processo e gestão são ou não praticadas pelo órgão da Controladoria. 

 Assim como na primeira categoria de estudo, a análise nesta subseção foi efetuada sem 

levar em consideração a presença física do órgão da controladoria, pois outras áreas podem 

assumir a responsabilidade. 

 Consideram-se como fases do processo de gestão as seguintes etapas: planejamento 

estratégico, planejamento operacional, execução e controle, da forma citada na seção 3 deste 

trabalho. Essas fases coincidem com os itens de análise desta categoria de estudo. 

 Para encontrar os percentuais de utilização das funções da controladoria em cada fase 

do processo de gestão das operadoras, bem como para encontrar o percentual dessas funções 

exercidas pela controladoria utilizou-se o esmo critério da subseção 5.2.2 deste trabalho.Para 

cada operadora foram adotados os seguintes percentuais: 
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a)  quanto à prática da função -considerando 100% quando a operadora desempenha a 

função e 0% quando ela não desempenha a função; 

b) e quanto à execução desta função pela área de controladoria - adotando-se 100% 

quando exercida somente pela Controladoria, 0% quando exercida por outra área e 

50% quando exercida pela controladoria e outra área simultaneamente. 

 Estabelecidos os percentuais por operadora, fez-se a média destes percentuais no total 

das funções de cada fase do processo de gestão (planejamento estratégico, planejamento 

operacional, execução e controle) e uma nova média entre as 12 operadoras.  

 Em cada subseção de análise correspondente às fases do processo de (5.2.3.1, 5.2.3.2, 

5.2.3.3 e 5.2.3.4) é exposto um quadro com as funções pesquisadas entre as operadoras bem 

como os quantitativos das respostas obtidas para cada uma. Estas considerações referem-se a 

uma síntese do que foi encontrado com os dados coletados na parte 4 do questionário 

(Apêndice B). As subseções seguintes descrevem esse resultado por fases do processo de 

gestão. 

5.2.3.1 No planejamento estratégico 

 Ao compilar as informações obtidas através do questionário pode-se identificar que do 

total das funções analisadas para a etapa do planejamento estratégico, há a prática de 85% 

delas. Contudo, analisando se essas funções são desempenhadas pela área de controladoria, 

constata-se o percentual de 28%; portanto, a minoria delas. 

 Foram analisadas 6 funções referentes a fase do planejamento estratégico. Duas são 

menos praticadas entre as operadoras pesquisadas. A primeira é o diagnóstico do estilo da alta 

administração verificando se o plano é compatível com esse estilo. Das 12 respondentes, 6 

operadoras praticam esta função e apenas em uma das operadoras essa função é realizada pela 

Controladoria. 

 A segunda menos praticada foi a função de criar um ambiente propício para a boa 

comunicação entre os executivos, onde 8 operadoras praticam esta função e apenas em uma 

delas é praticado pela Controladoria. 

 As funções pesquisadas ligadas ao planejamento estratégico estão descritas na Tabela 

5, juntamente com o quantitativo das operadoras respondentes.  
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Tabela 5: Funções utilizadas no planejamento estratégico 
FUNÇÕES QUANTIDADE DE OPERADORAS 

FUNÇÕES UTILIZADAS NO 
PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

EXECUTA 
A  FUNÇÃO 

EXECUTADA 
PELA 

CONTROLADO
RIA 

EXECUTADA 
POR OUTRA 

ÁREA  

EXECUTADA PELA 
CONTROLADORIA EM 

CONJUNTO COM 
OUTRAS ÁREAS 

Participar da escolha da melhor 
alternativa, nos aspectos 
econômicos, garantindo a eficácia 
da empresa 

12 3 7 2 

 
Criar um ambiente propício para 
que a comunicação dos executivos 
ocorra de maneira harmônica 

8 1 6 1 

 
Diagnosticar o estilo da alta 
administração e verificar se o 
plano em construção é compatível 
com esse estilo 

6 1 5 0 

 
Captar do ambiente externo 
informações, com o intuito de 
projetar cenários, pontos fortes e 
fracos para traçar as diretrizes 
estratégicas 

12 2 6 4 

 
Coordenar a elaboração do plano, 
fornecendo informações sobre 
determinação de premissas 

12 2 8 2 

 
Verificar a viabilidade econômica 
dos planos, frente às condições 
ambientais vigentes à época do 
planejamento 

11 2 7 2 

Fonte: Elaborado pela autora  

 Coordenação na elaboração do plano, captação de informações do ambiente externo 

para projetar cenários e participação na escolha de alternativas são funções da controladoria 

desempenhadas por todas as singulares respondentes. Ressaltando que no máximo em 3 

dessas operadoras essas funções são desempenhadas pela controladoria. 

 Essas funções são encontradas na literatura (FIGUEIREDO; CAGGIANO, 2004; 

ALMEIDA; PARISI; PEREIRA, 2006; PELEIAS; ANDRADE, 2003) como pertencentes à 

área da controladoria. Tomando isso como base, pode-se dizer que a controladoria não 

participa diretamente do processo de planejamento estratégico das empresas analisadas. 

 

5.2.3.2 No planejamento operacional 

 Na análise quanto à prática das funções da controladoria relacionadas à fase de 

planejamento operacional chegou-se ao resultado de que 68% das funções são praticadas 

pelas operadoras respondentes. Contudo, apenas 30% destas funções são desempenhadas pela 
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área de controladoria.  

 A Tabela 6 traz o quantitativo das operadoras e as funções da controladoria analisadas 

que estão relacionadas com o planejamento operacional. 

Tabela 6: Funções utilizadas no planejamento operacional 
FUNÇÕES QUANTIDADE DE OPERADORAS 

FUNÇÕES UTILIZADAS NO 
PLANEJAMENTO 
OPERACIONAL  

EXECUTA 
A  FUNÇÃO

EXECUTADA 
PELA 

CONTROLADO
RIA 

EXECUTADA 
POR OUTRA 

ÁREA  

EXECUTADA PELA 
CONTROLADORIA EM 

CONJUNTO COM 
OUTRAS ÁREAS 

Transformar os aspectos 
qualitativos em padrões de 
comportamento operacional, sejam 
de natureza monetária ou não, 
econômicos, físicos ou financeiros 

5 1 2 2 

 
Verificar se o plano de produção é 
compatível o programa de vendas 

5 1 4 0 

 
Verificar se o plano de produção 
está dentro da capacidade de 
produção da entidade 

7 1 4 2 

 
Desenvolver um modelo de 
planejamento baseado no sistema 
de informação atual, integrando-o 
para a otimização das análises 

10 2 6 2 

 
Otimizar os resultados econômicos 
da empresa 

12 2 6 4 

 
Conhecer o impacto, em termos 
econômicos, que o resultado de 
cada área traz para o resultado 
global da empresa 

8 3 3 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Confrontando-se o percentual de prática das funções no planejamento estratégico com 

a prática das funções no planejamento operacional, há uma redução no percentual de prática 

das funções, de 85% (no planejamento estratégico) para 68% (no planejamento operacional).  

 O mesmo pode ser observado na primeira categoria de estudo quando o percentual de 

prática das funções relacionadas à alta administração foi de 99% e para as demais áreas 

passou para 85%. Essa semelhança é pertinente, pois quem está à frente do planejamento 

estratégico é a alta administração, conforme Atkinson et al (2008), enquanto no planejamento 

operacional, predominam as áreas mais técnicas e operacionais (não estratégicas), conforme 

Catelli, Pereira e Vasconcelos (2006). 

Das 6 funções analisadas nesta fase do processo de gestão, apenas uma delas é 

praticada por todas as operadoras respondentes, a de otimizar os resultados econômicos, 
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permanecendo a característica de ser em sua maior parte desempenhada por outra área. Essa 

função aparece com frequência no referencial teórico (BORINELLI, 2006; MOSIMANN; 

FISCH, 1999; PEREZ JR; PESTANA; FRANCO, 1997), destacando-se mais uma vez a 

estreita relação entre a literatura e a prática; embora a prática dessa função não seja realizada 

pela área de controladoria em todas as singulares investigadas. 

 

5.2.3.3 Na execução 

Na análise quanto à prática das funções da controladoria relacionadas à fase da 

execução do processo de gestão, chegou-se ao resultado de que 87% das funções são 

praticadas pelas operadoras respondentes. Contudo, apenas 38% destas funções são 

desempenhadas pela área de controladoria. 

Das 5 funções analisadas nesta subseção, a menos praticada pelas operadoras é a de 

analisar as decisões dos executivos. Oito singulares responderam que desempenham esta 

função e em apenas 2 delas esta função é exercida exclusivamente pelo órgão da 

controladoria.  

A Tabela 7 traz o quantitativo das respostas por função analisada para a fase da 

execução do processo de gestão. 

Tabela 7: Funções utilizadas na execução 
FUNÇÕES QUANTIDADE DE OPERADORAS 

FUNÇÕES UTILIZADAS 
NA EXECUÇÃO  

EXECUTA 
A  FUNÇÃO

EXECUTADA 
PELA 

CONTROLADO
RIA 

EXECUTADA 
POR OUTRA 

ÁREA  

EXECUTADA PELA 
CONTROLADORIA EM 

CONJUNTO COM OUTRAS 
ÁREAS 

Fornecer apoio por meio de 
um sistema de informação 
eficaz, com valores reais e 
valores-padrão 

11 6 5 0 

 
Acompanhar a execução dos 
planos 

11 2 6 3 

 
Analisar as decisões dos 
executivos 

8 2 5 1 

 
Identificar os desvios 
ocorridos e corrigí-los no curto 
prazo 

11 2 7 2 

 
Apontar soluções 
tempestivamente para os 
entraves que surgirem nesta 
fase 

11 2 7 2 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Destaca-se com a Tabela 7 que a função mais desempenhada pelo órgão de 

controladoria na fase de execução entre as singulares pesquisadas é a de fornecer apoio por 

meio de um sistema de informação eficaz, onde das 11 operadoras que a praticam, em 6 delas 

essas função é exercida pela área de controladoria. É através do sistema de informação que a 

controladoria mais atua na fase da execução do processo de gestão, dando suporte a esta fase 

com informações adequadas (ALMEIDA; PARISI; PEREIRA, 2006). 

 

5.2.3.4 No controle 

 Na análise quanto à prática das funções da controladoria relacionadas à fase do 

controle, chegou-se ao resultado mais alto desta categoria de estudo no quesito de praticar a 

função. Das funções analisadas, 90% são praticadas pelas operadoras respondentes. Contudo, 

apenas 29% destas funções são desempenhadas pela área de controladoria.  

Seguem as funções analisadas na fase do controle e o quantitativo das respostas das 

operadoras, conforme a Tabela 8  

Tabela 8: Funções utilizadas no controle 
FUNÇÕES QUANTIDADE DE OPERADORAS 

FUNÇÕES UTILIZADAS 
NO CONTROLE  

EXECUTA 
A  FUNÇÃO

EXECUTADA 
PELA 

CONTROLADO
RIA 

EXECUTADA 
POR OUTRA 

ÁREA  

EXECUTADA PELA 
CONTROLADORIA EM 

CONJUNTO COM OUTRAS 
ÁREAS 

Assessorar de forma 
independente na conclusão dos 
números e das medições 
quantitativas e qualitativas 

12 
4 
 

6 2 

 
Garantir a otimização dos 
resultados da empresa por 
meio da coordenação dos 
gestores 

10 2 7 1 

 
Garantir que cada área atinja 
suas metas dentro do que foi 
planejado 

10 2 7 1 

 
Avaliar se cada área está 
atingindo suas metas 

11 2 6 3 

 
Verificar os desvios ocorridos 
entre o planejado e o realizado 
e cobrando dos gestores as 
ações corretivas 

11 2 5 4 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Das 5 funções analisadas para a fase do controle, todas tem percentual de prática 

chegando a quase 100% do total das operadoras respondentes. Esse percentual se deve ao fato 
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de que é na fase do controle que a controladoria avalia se cada área está atingindo suas metas, 

dentro do que foi planejado, verificando os desvios ocorridos entre o planejado e o realizado 

(SCHMIDT; SANTOS, 2006). Embora a controladoria não exerça esse papel na maioria das 

operadoras respondentes, essa função não tem o seu grau de importância reduzido na busca 

pela excelência na fase do controle do processo de gestão. 

 Considerando o processo de gestão como um todo, de uma maneira geral, foi 

identificado que, das funções da controladoria pesquisadas, 82% delas são praticadas no 

processo de gestão das operadoras em estudo, sendo que apenas 31% destas funções são 

desempenhadas pela área de controladoria. Ou seja, da lista de funções que a literatura 

apresenta para a Controladoria, expostas na seção 3 deste trabalho, a maior parte delas é 

desempenhada no processo de gestão das empresas, contudo, não necessariamente pela área 

da controladoria, sendo realizada por outras áreas da empresa.  

 A seguir, o Gráfico 3 traz uma síntese dos resultados desta segunda e última categoria 

de estudo. 

 

 

Gráfico 3 : Controladoria no processo de gestão 
Fonte:dados da pesquisa 

 

Percebe-se em todas as fases analisadas que as funções da controladoria são praticadas 

pelas operadoras, mas são desempenhadas por outras áreas, diferentes da controladoria.  
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No processo de gestão, entre as funções da controladoria que influenciam cada fase do 

processo de gestão das unidades analisadas, destacam-se como mais praticadas: 

a) no planejamento estratégico: 

• participar da escolha da melhor alternativa, nos aspectos econômicos, garantindo a 

eficácia da empresa 

• captar do ambiente externo informações, com o intuito de projetar cenários, pontos 

fortes e fracos para traçar as diretrizes estratégicas 

• coordenar a elaboração do plano, fornecendo informações sobre determinação de 

premissas 

b) no planejamento operacional: 

• desenvolver um modelo de planejamento baseado no sistema de informação atual, 

integrando-o para a otimização das análises 

• otimizar os resultados econômicos da empresa 

c) na execução:  

• fornecer apoio por meio de um sistema de informação eficaz, com valores reais e 

valores-padrão 

• acompanhar a execução dos planos 

• apontar soluções tempestivamente para os entraves que surgirem nesta fase 

• apontar soluções tempestivamente para os entraves que surgirem nesta fase 

d) no controle: 

• Assessorar de forma independente na conclusão dos números e das medições 

quantitativas e qualitativas 

• avaliar se cada área está atingindo suas metas 

verificar os desvios ocorridos entre o planejado e o realizado e cobrando dos gestores 

as ações corretivas 

Ao ser identificada como uma organização do tipo cooperativa – de estrutura, por 

definição, descentralizada – intensificam-se certas características da organização profissional. 

No sistema Unimed, as singulares dispõem de expressiva autonomia e os profissionais que 

nelas atuam detêm um grande controle sobre seu processo de trabalho. Isso pode justificar o 

fato de cada unidade singular se organizar de maneira diferente para a execução das funções 

da controladoria, não deixando, entretanto, de praticar essas funções, mesmo que em outras 

áreas da empresa.  
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6. CONCLUSÕES 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar as funções da controladoria no processo 

de gestão das entidades operadoras de plano de assistência à saúde do Sistema UNIMED. O 

alcance deste objetivo se deu através da constatação, por meio do questionário, que as 

operadoras de plano de assistência à saúde utilizam-se das funções da controladoria trazidas 

pela literatura. 

Os objetivos específicos de identificar a estrutura organizacional e a posição da 

controladoria no modelo organizacional dessas entidades foram atingidos por meio da 

primeira categoria de estudo escolhida para a investigação (a atuação e as funções da 

Controladoria). Foi constatado que a maior parte das empresas analisadas (8 das 12 

pesquisadas) apresentam o órgão de controladoria em sua estrutura organizacional, sendo a 

maioria (5 delas) como um como órgão de linha. 

O objetivo de identificar as funções referentes à Controladoria que são praticadas nas 

operadoras de plano de saúde de grande porte do Sistema Unimed foi alcançado ao 

identificar-se que a grande parte das funções pesquisadas são praticadas nas operadoras em 

estudo. 

Para atingir o objetivo específico de identificar a atuação e a influência da 

controladoria em cada fase do processo de gestão das operadoras em estudo, utilizou-se da 

segunda categoria de estudo proposta neste trabalho (a participação da controladoria nas 

etapas do processo de gestão). Para esse objetivo, foi constatado que grande parte das funções 

pesquisadas são praticadas no processo de gestão das operadoras em estudo. Verificando-se 

por etapas do processo de gestão tem-se que mais da metade das funções pesquisadas são 

praticadas nas etapas do planejamento estratégico, planejamento operacional, execução e 

controle. 

De acordo com o questionário respondido pelas unidades pesquisadas, as seguintes 

considerações merecem destaque: 

a) para a primeira categoria de estudo - atuação e as funções da controladoria - foi 

identificado que, das funções da controladoria levantadas com a revisão de literatura, 

expostas na seção 2, a maior parte delas são praticadas pelas empresas, contudo, não 

somente pela área da controladoria, sendo também desempenhadas por outras áreas da 

empresa. 
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b) para a segunda categoria de estudo - participação da controladoria nas etapas do 

processo de gestão - foi identificado que das funções que a literatura apresenta para a 

Controladoria, expostas na seção 3, a maior parte delas são desempenhadas no 

processo de gestão das empresas, contudo, não desempenhadas somente pela área da 

controladoria, mas também por outras áreas da empresa. 

Cabe destacar ainda que menos da metade das funções são desempenhadas pela área 

da Controladoria das operadoras. Essas funções são realizadas nas empresas pesquisadas, por 

outras áreas.  

Assim, os pressupostos de que a Controladoria está presente na estrutura 

organizacional das empresas pesquisadas; que colabora por meio de suas funções para o 

desempenho de todas as áreas da empresa; e que contribui para o processo de gestão das 

operadoras de assistência à saúde do Sistema UNIMED, promovendo esforços para a 

obtenção da sua eficácia, podem ser confirmados, visto que, na pesquisa, constatou-se que as 

funções da controladoria fazem parte das etapas do processo de gestão das operadoras do 

sistema Unimed, conforme resultados apresentados na seção 5 deste trabalho.   

Entende-se que o estudo em pauta possa ter agregado conhecimento científico sobre a 

pesquisa na área de controladoria e na área das entidades operadoras de assistência à saúde, 

entendendo melhor o processo de gestão dessas entidades, porém ainda pode ser aprofundado. 

Recomenda-se estudo que possa identificar as áreas das operadoras do Sistema Unimed que 

realizam as funções que, conforme a literatura, são próprias da Controladoria, e as razões do 

desempenho de tais funções por outras áreas que não a Controladoria. Sugere-se ainda 

abrangência maior da pesquisa, investigando número mais elevado de operadoras, ou ainda 

uma maior quantidade de respondentes das empresas, para se obter resultados cada vez mais 

representativos em relação à totalidade de unidades pesquisadas.  
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

1 VISÃO GERAL DO PROJETO DE ESTUDO DE CASO 

 

1.1 Título 

A Controladoria no processo de gestão das operadoras de plano de assistência à saúde do 
sistema Unimed 

 

1.2 Questão de Pesquisa 

Quais funções da controladoria são exercidas e influenciam o processo de gestão das 
entidades operadoras de plano de assistência à saúde do Sistema UNIMED? 

 

1.3 Objetivo do Estudo 

Analisar as funções da controladoria no processo de gestão das entidades operadoras de plano 
de assistência à saúde do Sistema UNIMED. 

 

1.4 Objetivos Específicos: 

- Identificar a estrutura organizacional e a posição da controladoria no modelo 
organizacional dessas entidades; 

- Investigar as funções da controladoria praticadas nas entidades operadoras de plano 
de assistência à saúde do Sistema UNIMED; 

- Identificar a atuação e a influência da controladoria em cada fase do processo de 
gestão das operadoras em estudo. 

 

2 PROCEDIMENTOS DE CAMPO 

 

2.1 Metodologia da pesquisa 

Pesquisa bibliográfica, descritiva, e quantitativa por meio de estudo de caso. 

 

2.2 Unidade de Análise 

Sistema Unimed, composto pelas 29 operadoras singulares de grande porte.  

 
2.3 Subunidades de Análises 

Gestor de Controladoria, Gestor de Negócios 

 

2.4 Fontes de Evidência 

Questionário com perguntas fechadas do tipo dicotômicas, de múltipla escolha e documentos. 
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3 QUESTÕES DO ESTUDO DE CASO 

 

As questões do estudo de caso que se encontram nesses instrumentos de pesquisa visam obter 
informações sobre: 

 

• A controladoria na estrutura organizacional das empresas pesquisadas; 

• As funções da controladoria praticadas nas operadoras; 

• Participação das funções da Controladoria no processo de gestão 

 

4 GUIA PARA O RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO 

 

Para fazer um relatório de estudo de caso deve ser seguida a estrutura analítica linear 
recomendada para trabalhos acadêmicos. Nesta pesquisa ele contém a seguinte estrutura: 

• Introdução. Apresentação do contexto da pesquisa, as questões de estudo, os objetivos, a 
justificativa, a relevância e a metodologia da pesquisa; 

• Referencial teórico. Formado por duas seções. A primeira seção apresenta o histórico da 
controladoria, seus conceitos, funções, missão e instrumentos; a segunda seção aborda sobre o 
processo de gestão, explicando cada uma de suas etapas, o planejamento estratégico, o 
planejamento operacional, a execução e o controle. Essa seção apresenta também a atuação da 
controladoria em cada uma das etapas do processo de gestão; 

• Metodologia. Caracteriza a pesquisa e apresenta os procedimentos metodológicos 
adotados no estudo; 

• Resultados da pesquisa. Faz uma análise dos resultados encontrados e apresenta os 
comentários relacionando-os com a literatura sugerida; 

• Conclusão. Apresenta a conclusão do estudo; 

• Referências. Contém o material bibliográfico citado na pesquisa; 

• Apêndices. Contém o material produzido pelo pesquisador que serviu de apoio para a 
coleta de dados. Nesta pesquisa foram produzidos os seguintes Apêndices: A; B; e C. 

 

 

 

  



94 
 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
Universidade Federal do Ceará - UFC  

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 
Mestrado Profissional em Administração e Controladoria 
Orientadora: Profª. Drª. Márcia Martins Mendes De Luca 
Mestranda: Ana Cristina Cavalcante Lima 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO 

Senhor Gestor, 

 A Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) oferece o curso de Mestrado Profissional em 

Administração e Controladoria (MPAC), recomendado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o órgão do Ministério da Educação 

que regulamenta a pós-graduação stricto sensu no Brasil.  

 Para conclusão do curso, os mestrandos precisam elaborar suas dissertações que, em 

geral, necessitam da obtenção de informações junto às empresas públicas e/ou privadas. 

Atualmente, como mestranda do curso de Mestrado Profissional em Administração e 

Controladoria (MPAC) e orientanda da Profª. Drª. Márcia Martins Mendes De Luca, estou 

elaborando uma dissertação com o objetivo de analisar as funções da controladoria no 

processo de gestão das entidades operadoras de plano de assistência à saúde do Sistema 

UNIMED.  

Dessa forma, solicito a colaboração de V.Sa. para responder ao questionário anexo que 

servirá como base para o estudo de caso objeto da dissertação. 

 Vale ressaltar que a pesquisa é de cunho acadêmico e os seus resultados serão tratados 

e apresentados de forma agregada, preservando-se o absoluto sigilo das informações 

individuais, ou seja, as respostas individuais serão tratadas confidencialmente e em nenhuma 

hipótese serão divulgadas. 

 Contando com a vossa colaboração, antecipo os meus sinceros agradecimentos e 

coloco-me à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta pesquisa. 

Atenciosamente, 

 

Ana Cristina Cavalcante Lima 

Telefone: (85) 3255-3618 Celular: (85) 8709-8662 

E-mail: cristinacavalcante@yahoo.com.br 
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1. Identificação 

Nome da Operadora:___________________________________________________ 

Data de criação da operadora:____________________________________________ 

Unidade da Federação: _________________________________________________ 

Quantidade aproximada de beneficiários:___________________________________ 

Função do respondente:_________________________________________________ 

Tempo de trabalho na função: ___________________________________________ 

 

2. A Controladoria como unidade administrativa  

 

2.1 Existe na estrutura organizacional de sua empresa o órgão da controladoria? 

(   ) Sim, como órgão de linha 

(   ) Sim, como órgão de assessoria (staff) 

(   ) Não existe 

 

2.2 Se a resposta da questão 2.1 tiver sido positiva, a qual estrutura a controladoria está 
ligada? 

(   ) Presidência 

(   ) Diretoria Financeira 

(   ) Diretoria Administrativa 

(   ) Diretoria Administrativo-financeira 

(   ) Outra, qual? __________________________ 

 

2.3 Se a resposta da questão 2.1 tiver sido positiva, há quanto tempo foi implantado o órgão 
da controladoria? 

(   ) Até 1 ano 

(   ) De 1 ano a 2 anos  

(   ) De 2 anos a 3 anos 

(   ) De 3 anos a 5 anos 

(   ) Há mais de 5 anos  

 

2.4 Existe a figura do controller em sua empresa? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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2.5 Na sua operadora de plano de saúde, existe um sistema integrado de informações que dá 

suporte ao processo de tomada de decisões (planejamento, execução e controle) ? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

3. As funções da Controladoria praticadas nas operadoras 

Independentemente da existência do órgão da controladoria em uma empresa, muitas vezes 
suas funções não deixam de ser executadas. Nesses casos, outras áreas assumem a 
responsabilidade. Então, sem levar em consideração a presença física do órgão da 
controladoria, assinale as funções referentes à controladoria que são desempenhadas dentro de 
sua empresa (poderá ser marcada mais de uma opção). E assinale também a área que 
desempenha esta função. 

 

3.1 Funções relacionadas à alta administração 

 

FUNÇÃO DESEMPENHADA 

EXECUTA A FUNÇÃO? QUE ÁREA EXECUTA 
TAL FUNÇÃO? 

SIM NÃO 
CONTROLA

DORIA 
OUTRA 
ÁREA 

Planejar, estabelecer e manter um plano integrado de curto e 
longo prazo 

    

Administrar orçamentos e previsões     

Participar na formulação de estratégias     

Realizar estudos econômico-financeiros, incluindo as 
influências internas e externas sobre o resultado econômico 
das atividades da empresa 

    

Reunir, analisar e interpretar a informação que a administração 
necessita para operar a empresa  

    

Influenciar a tomada de decisão     

Acompanhar as tendências dos negócios e incorporar e 
integrar novos métodos, técnicas e ferramentas 

    

Desenvolver e implementar sistema de relatórios que 
contemplem informações financeiras e não financeiras 

    

Outras (especifique) 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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3.2 Funções relacionadas às demais áreas 

 

 

 

FUNÇÃO DESEMPENHADA 

EXECUTA A FUNÇÃO? QUE ÁREA EXECUTA 
TAL FUNÇÃO? 

SIM NÃO 
CONTROLA

DORIA 
OUTRA 
ÁREA 

Medir a performance entre os planos operacionais aprovados e 
os padrões, acompanhando de perto a evolução dos planos 
traçados  

    

Reportar e interpretar os resultados das operações dos diversos 
níveis gerenciais 

    

Fiscalizar os objetivos, efetivar políticas, processos e estrutura 
organizacional da empresa estabelecidos em conjunto com os 
demais gestores 

    

Administrar e supervisionar cada atividade que impacta o 
desempenho empresarial 

    

Monitorar os paradigmas de qualidade, informando e 
interagindo proativamente com as variadas funções da 
organização na busca da excelência empresarial 

    

Supervisionar impostos, manter relacionamento com auditores 
(internos), instituir programas de seguros 

    

Proteger o patrimônio  através do controle e auditoria interna     

Monitorar os efeitos dos sistemas de controle sobre o 
comportamento das pessoas diretamente atingidas 

    

Gerir os sistemas de informações      

Desenvolver, estabelecer e manter sistemas de contabilidade 
(societária, de custos e gerencial) que atenda a todas as áreas 
da empresa capazes de fornecer informações necessárias ao 
controle  

    

Apoiar a avaliação de desempenho e de resultado     

Gerenciar riscos através dos sistema de controles internos     

Outras (especifique) 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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3.3 Funções relacionadas aos agentes externos 

 

4. Participação das funções da Controladoria no processo de gestão 

Adotando o mesmo critério do item anterior, ou seja, sem levar em consideração a presença 
física do órgão da controladoria, assinale as funções referentes à controladoria que participam 
de cada etapa do processo de gestão (poderá ser marcada mais de uma opção). Assinale 
também a área que desempenha esta função. 

 

 

4.1 No planejamento estratégico 

FUNÇÃO DESEMPENHADA 

EXECUTA A FUNÇÃO? QUE ÁREA EXECUTA 
TAL FUNÇÃO? 

SIM NÃO 
CONTROLA

DORIA 
OUTRA 
ÁREA 

Divulgar as informações a usuários externos (governo, 
acionistas, instituições financeiras, em decorrência de 
exigências legais) 

    

Atender os agentes de mercado     

Supervisionar impostos, manter relacionamento com auditores 
(externos), investidores, instituir programas de seguro. 

    

Outras (especifique) 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

    

FUNÇÃO DESEMPENHADA 

EXECUTA A FUNÇÃO? QUE ÁREA EXECUTA 
TAL FUNÇÃO? 

SIM NÃO 
CONTROLA

DORIA 
OUTRA 
ÁREA 

Participar da escolha da melhor alternativa, nos aspectos 
econômicos, garantindo a eficácia da empresa 

    

Criar um ambiente propício para que a comunicação dos 
executivos ocorra de maneira harmônica 

    

Diagnosticar o estilo da alta administração e verificar se o 
plano em construção é compatível com esse estilo 

    

Captar do ambiente externo informações, com o intuito de 
projetar cenários, pontos fortes e fracos para traçar as 
diretrizes estratégicas 
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4.2 No planejamento operacional 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenar a elaboração do plano, fornecendo informações 
sobre determinação de premissas 

    

Verificar a viabilidade econômica dos planos, frente às 
condições ambientais vigentes à época do planejamento 

    

Outras (especifique) 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

    

FUNÇÃO DESEMPENHADA 

EXECUTA A FUNÇÃO? QUE ÁREA EXECUTA 
TAL FUNÇÃO? 

SIM NÃO 
CONTROLA

DORIA 
OUTRA 
ÁREA 

Transformar os aspectos qualitativos em padrões de 
comportamento operacional,  sejam de natureza monetária ou 
não, econômicos, físicos ou financeiros 

    

Verificar se o plano de produção é compatível o programa de 
vendas 

    

Verificar se o plano de produção está dentro da capacidade de 
produção da entidade 

    

Desenvolver um modelo de planejamento baseado no sistema 
de informação atual, integrando-o para a otimização das 
análises 

    

Otimizar os resultados econômicos da empresa     

Conhecer o impacto, em termos econômicos, que o resultado 
de cada área traz para o resultado global da empresa 

    

Outras (especifique) 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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4.3 Na execução 

 

4.4 No controle 

 

FUNÇÃO DESEMPENHADA 

EXECUTA A FUNÇÃO? QUE ÁREA EXECUTA 
TAL FUNÇÃO? 

SIM NÃO 
CONTROLA

DORIA 
OUTRA 
ÁREA 

Fornecer apoio por meio de um sistema de informação eficaz, 
com valores reais e valores-padrão 

    

Acompanhar a execução dos planos     

Analisar as decisões dos executivos     

Identificar os desvios ocorridos e corrigi-los no curto prazo     

Apontar soluções tempestivamente para os entraves que 
surgirem nesta fase 

    

Outras (especifique) 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

    

FUNÇÃO DESEMPENHADA 

EXECUTA A FUNÇÃO? QUE ÁREA EXECUTA 
TAL FUNÇÃO? 

SIM NÃO 
CONTROLA

DORIA 
OUTRA 
ÁREA 

Assessorar de forma independente na conclusão dos números e 
das medições quantitativas e qualitativas 

    

Garantir a otimização dos resultados da empresa por meio da 
coordenação dos gestores 

    

Garantir que cada área atinja suas metas dentro do que foi 
planejado 

    

Avaliar se cada área está atingindo suas metas     

Verificar os desvios ocorridos entre o planejado e o realizado e 
cobrando dos gestores as ações corretivas 

    

Outras (especifique) 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

    


