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A FUNÇÃO DO CONTROLLER E SUAS DIFICULDADES DENTRO DAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

 

RESUMO - O objetivo geral deste artigo é descrever o papel do controller e suas dificuldades. 
Especificamente, serão atingidos os seguintes objetivos: demonstrar as ferramentas de controladoria 
que o controller pode utilizar no auxílio da gestão empresarial; expor as dificuldades das instituições 
em tempos conturbados; e expor os problemas em relação ao controle interno e o processo de 
reorganização dos mesmos. Em relação aos aspectos metodológicos, esse trabalho configura-se como 
uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter descritiva, e por último, em relação ao método, como 
uma pesquisa bibliográfica. Conclui-se que, a Controladoria, quando bem implantada e, tendo seu 
andamento sem maiores problemas, funciona como uma ferramenta na melhoria da gestão e tem 
importante contribuição para evitar gastos anormais, assim, acarretando melhores resultados para a 
empresa, por isso dar-se a importância do papel do controller nas organizações. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Controller. Controladoria. Dificuldade Organizacional. 

 

 

 

 

  



 

1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista o cenário, em constante mudança e transição, para que uma 

empresa possa se manter no mercado, ela tem, como desafio, diversos fatores que 

representam ameaças, sejam por elementos internos ou externos, como os clientes, 

a economia, a política, empresas concorrentes, fornecedores, credores e 

colaboradores. Sendo recomendável que a administração tome decisões importantes 

para garantir a sobrevivência da instituição. Ela possui uma grande necessidade de 

ter um auxílio, ou seja, ferramentas que façam com que as decisões por elas tomadas 

sejam eficientes e eficazes. Que elas sejam capazes de solucionar o problema ou dar 

uma resposta que diminuam os impactos negativos sobre elas. 

Segundo Pompa (2006), ocorrem muitas mudanças dentro das estruturas 

organizacionais e, para que continuem sendo eficientes, é necessário que elas 

tenham um controle do seu processo produtivo, administrativo e estratégico, conceitos 

bastante vistos dentro da controladoria, que auxiliam as organizações na manutenção 

e melhoria desses processos. 

Todos esses fatores são correlacionados para a existência da controladoria, 

como colocado por Figueredo e Cagciano (2008), as mudanças e novos desafios 

enfrentados pelas organizações, fez com que a mesma necessitasse de um processo 

de controle mais seguro, onde o seu sistema contábil deixa de fornecer somente 

informações e, demonstrações ao fisco, mas que, também trabalhasse para o 

desenvolvimento da gestão da empresa. 

Um importante setor que, traz esses aspectos de controle de processos e 

melhoramento na utilização dos recursos das empresas, é o setor de controladoria, 

que tem uma relevante atuação no processo eficiente de informação da organização. 

Diante do exposto, o presente estudo busca responder o seguinte questionamento: 

 

1.1   QUAL O PAPEL DO CONTROLLER E SUAS DIFICULDADES PERANTE AS 

INSTITUIÇÕES? 

 

Neste sentido o objetivo geral deste artigo é descrever o papel do controller e 

suas dificuldades. Especificamente, serão atingidos os seguintes objetivos: 

• Demonstrar as ferramentas de controladoria que o controller pode utilizar no 

auxilio da gestão empresarial; 



 

• Expor as dificuldades das instituições em tempos conturbados;  

• Expor os problemas em relação ao controle interno e o processo de 

reorganização dos mesmos. 

A contabilidade em si é uma das partes mais importantes da gestão de um 

negócio, de uma empresa, assim tomando como setor específico a controladoria, ela 

é importante para a gestão empresarial, pode trazer contribuições relevantes para o 

planejamento estratégico do controller. Deste modo, este estudo faz-se relevante 

tanto para o âmbito contábil, administrativo e áreas afins, pois tanto os profissionais 

quanto alunos poderão ter uma visão acercar da contribuição que a contabilidade, 

especificamente a controladoria tem sobre o processo de gestão de uma empresa e 

as dificuldades encontradas na sua implementação em empresas. 

 

2. METODOLOGIA 

 
Em relação aos aspectos metodológicos, esse trabalho configura-se como uma 

pesquisa de abordagem qualitativa que, de acordo com Prodanov e Freitas (2013), 

esta abordagem se dá por conta da estrutura de coleta de dados ser de ambiente 

natural, buscando a interpretação e significados para estes fenômenos. 

Já sobre seu objetivo, entende-se como de caráter descritiva, que tem como 

finalidade descrever as características do fenômeno, população ou estabelecimento 

de relações entre variáveis. A pesquisa descritiva envolve técnicas de coleta de dados, 

como levantamento de opiniões, salientando “aquelas que têm por objetivo estudar as 

características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de 

escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e mental etc.” (GIL, 2008, p. 28). 

E por último, em relação ao método, como uma pesquisa bibliográfica, que 

segundo Fachin (2006, p. 120) “entende-se que a pesquisa bibliográfica, em termos 

genéricos, é um conjunto de conhecimentos reunidos em obras de toda natureza.” 

Desta forma, todo conteúdo desta pesquisa foi retirado de livros, artigos e revistas 

referentes ao tema. 

 

 

 



 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
3.1 A CONTROLADORIA 

 
A Controladoria, segundo Martin (2002), é fruto da necessidade existente 

dentro das organizações que, com o passar dos tempos, vem necessitando buscar 

novos meios para se adaptar as exigências, para se estabelecerem e se manterem 

no mercado, assim, a mesma seria um resultado da evolução da contabilidade que, 

cada vez mais, se vê empregada como uma ferramenta de gestão, para ser utilizada 

pela diretoria em suas tomadas de decisões. 

Na busca do conceito para controladoria, é identificada à existência de diversas 

teorias que, definem o campo de atuação, sua abrangência e sua importância dentro 

da organização, pois como podemos verificar, segundo Borinelli (2006, p. 98): 

[...] No entanto, é preciso ressaltar que, essa variação acontece, também na 
literatura. Ao se considerar, por exemplo, como disseram os autores, que 
numa empresa, o responsável pela área de Controladoria preocupa-se em 
preparar informações para atender demandas externas, enquanto noutra ele 
está centrado em apoiar o processo de gestão, verifica-se que essa linha 
divisória está da mesma forma, presente nos textos teóricos que discutem o 
assunto. Isso evidencia que os pesquisadores nem sempre separam o que 
são funções típicas de Controladoria daquelas atribuídas, pela administração 
de uma organização. Á sua área de Controladoria. 

Esse fato é decorrente, também, pela forma na qual a Controladoria é aplicada 

na organização, dependendo de suas necessidades, esse departamento acaba por 

encontrar e desempenhar diversas funções. Nesse sentido, a controladoria pode ser 

conceituada como um departamento existente dentro da organização, que trabalha 

com os demais setores da empresa, realizando todo o processo de montagem, 

elaboração e implantação do sistema de informação da organização (BARRETO, 

2008). 

Para melhor enfatizar, podemos citar a obra realizada por Cavalcante et al. 

(2012), onde relata-se que, o campo de atuação da Controladoria, seria a própria 

organização e que, dentro dela, estarão englobadas as atividades econômicas, 

deixando, como sua principal função, gerenciar os aspectos administrativos da 

empresa, bem como o planejamento estratégico. 

Como missão, a controladoria segundo Prestes e Assunção (2015, p. 5), 

[...] verifica-se que a Controladoria tem como missão básica assessorar a 
administração e zelar pela continuidade da empresa. Nesse sentido, deve 



 

representar uma área coordenada das informações sobre gestão econômica. 
Entretanto, ela não substitui a responsabilidade dos gestores pelos resultados 
obtidos, mas busca induzi-los a otimização do resultado econômico. 

Com isso, a controladoria torna-se um setor responsável por auxiliar toda a 

empresa na obtenção dos seus objetivos gerais e específicos para cada setor. 

 

3.1.1 Funções da Controladoria 
 

A controladoria pode ser definida como unidade administrativa responsável pela 

utilização de todo o conjunto da Ciência Contábil dentro de uma empresa. À 

controladoria cabe a responsabilidade de implantar, desenvolver, aplicar e coordenar 

todo o ferramental da Ciência Contábil dentro da empresa, nas suas mais diversas 

necessidades. Uma definição que reflete a visão da escola italiana. 

Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, 
controle e registro relativos aos atos e fatos da administração econômica 
(D’AMORE, 1967, p. 50). 

Siegel e Kulesza (1996) “asseveram que a controladoria tem se especializado 

no apoio à decisão. Tem a função de garimpar a informação, transformando-a de tal 

forma que auxiliem e facilitem a tomada de decisão das demais áreas”. 

Para a maior parte dos autores, 

[...] a função da Controladoria é fornecer aos administradores das empresas 
a informação que eles precisam para atingir seus objetivos, de modo eficaz e 
eficiente. (...) A partir do nascimento da revolução industrial, o primeiro 
sistema de custos foi criado para que houvesse uma compreensão dos 
recursos que estavam sendo empregados nos produtos das novas fábricas. 
(...) no final do século XIX, houve o surgimento dos primeiros conglomerados 
empresariais que forçaram a tecnologia contábil a adaptar-se para controlar 
o desempenho e consolidar as atividades de empresas com múltiplas 
subsidiárias e unidades de negócio (MARTIN, 2002, p. 8). 

A partir dessas definições podemos verificar duas vertentes: a primeira enfoca 

o conceito de controle econômico do patrimônio e de suas mutações, e a segunda 

enfatiza o conceito de processo de comunicação de informação econômica. O 

conceito de controle econômico está fundamentalmente ligado à escola italiana, e o 

de comunicação de informação econômica está mais ligado à escola norte-americana. 

Tomando como referencial a definição de Mosimann et al. (1993) sobre a 

Controladoria “[...] que se ocupa da gestão econômica das empresas, com o fim de 

orientá-las para a eficácia...”. 



 

Glautier e Underdown (1977, p. 30-38) identificam as raízes da teoria contábil 

como sendo a teoria da decisão, a mensuração e da informação. A teoria da decisão 

é tida como o esforço para explicar como as decisões realmente acontecem. A teoria 

da mensuração trabalha com o problema de avaliação dos dados. E a teoria da 

informação vem de acordo com o seu propósito, que é possibilitar a uma organização 

alcançar seus objetivos pelo eficiente uso de seus outros recursos. 

A Controladoria é ciência e, na realidade, é o atual estágio evolutivo da Ciência 

Contábil. Podemos dizer que a Controladoria seria a Ciência Contábil dentro do 

enfoque controlístico da escola italiana. Pela escola americana, a Contabilidade 

Gerencial é o que se denomina Controladoria. Os sistemas tradicionais de informação 

contábil estão voltados a armazenar a informação segundo os critérios contábeis 

geralmente aceitos. Em um sistema de informação contábil ampliado, é necessário, 

em muitos casos, estudar qual o modelo de informação contábil para registrar as 

transações no sistema de informação. 

A teoria contábil propriamente dita tem soluções de modelação das 

informações contábeis para os fins a que realmente se destinam, ou seja, o 

gerenciamento das empresas. Fundamentalmente, vemos a solução para que o 

sistema de informação contábil atenda todos os aspectos e todas as necessidades 

informacionais da empresa através de dois conceitos básicos de estruturação: 

• O uso do conceito de banco dados – que está relacionado com a 

possibilidade existente da tecnologia da informação, que permite uma 

flexibilidade muito grande de formas de armazenamento de informações e 

registros. 

• O desenvolvimento do conceito de multidimensionalidade dentro da 

metodologia contábil – que é similar e está ligado de tal forma que cada 

transação tem uma série de características, atributos, qualidades e 

mensurações. 

A primeira fase da contabilidade é a visão contábil de um instrumental ligado 

diretamente ao dono do empreendimento, denominado Contabilidade do Proprietário. 

A Contabilidade Financeira teve sua origem na Revolução Industrial, em 

consequência dos grandes negócios e da alteração pelos quais passaram a ser 

financiados.  



 

A Contabilidade Gerencial é também associada ao advento do capitalismo 

industrial e apresentou um desafio para o desenvolvimento da Contabilidade como 

uma ferramenta de gerenciamento industrial. Fase inteiramente nova no 

desenvolvimento da Contabilidade, a Contabilidade de Responsabilidade Social 

alarga o escopo da Contabilidade por considerar os efeitos sociais das decisões dos 

negócios, bem como seus efeitos econômicos. Os métodos da Contabilidade 

Financeira e da Contabilidade Gerencial foram desenvolvidos para diferentes 

propósitos e diferentes usuários das informações financeiras, porém com numerosas 

similaridades e áreas de sobreposição (PADOVEZE, 2012). 

 

3.2  A PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DO CONTROLLER: LIDERANÇA 

 

Dentre as várias características que o controller deve ter, destacasse a de ser 

um líder, de conseguir persuadir e influenciar pessoas, fazendo com que elas 

executem as atividades pertinentes a cada indivíduo. 

Na pesquisa realizada por Calijuri, Bastos e Santos (2005), demonstrou-se que, 

38 controllers entrevistados acabam citando essa habilidade como necessária para 

exercer tal função, desta forma, sendo a mais citada, acompanhada por flexibilidade 

para mudanças, facilidade de relacionamento interpessoal e capacidade para 

implantação de novos ideais/projetos. 

O líder é capaz de realizar mudanças inesperadas e resolver conflitos que 

trariam prejuízos, e esses, se bem administrados, são capazes de trazer muitos 

benefícios para a empresa. Como diz Barbosa (2015, p. 34): 

A gestão de conflitos requer um certo equilíbrio na quantia de conflitos na 
organização. Se há poucos, surge a acomodação, a ausência de inovações; 
se há excesso, cria um clima de tensão, e os funcionários passam a se ver 
como “inimigos mortais”.  
Desta forma, o gestor assume o papel de mediador, não extinguindo os 
conflitos, mas sim, prevenindo-os. Basta entender que o conflito faz parte da 
natureza humana, e que o conflito bem administrado proporciona criatividade 
e inovação. 

 

Para se destacar como líder, é necessário o papel de comunicador do 

controller. Um bom gestor, para ser visto como superior, deve ser capaz de realizar a 

transmissão de informação de forma eficiente e de fácil entendimento, ou seja, ao 

passar as tarefas, ideias ou planejamento, o controller deve fazer de forma na qual 

todos os compreendem e concordem com ele. 



 

Profissionalmente: Quem se comunica bem é percebido pelos outros como 
sendo mais inteligente. 75% do dia de um administrador ele passa se 
comunicando. Se você não é bom em se comunicar terá dificuldades para ser 
promovido a um cargo de liderança. Se você não se comunica bem, também 
não consegue trabalhar em equipe. Apenas um membro da equipe que não 
se relaciona direito já enfraquece o todo, assim como a força de uma corrente 
é igual à força do seu elo mais fraco (HILL, 2012, p. 13). 
 

Desta forma, gerenciando conflitos e melhorando relacionamentos que, o 

controller interagirá com os demais setores da empresa, direcionará e incentivará a 

trilhar em diversos caminhos, porém um mesmo destino, como um dos principais 

aspectos do líder, segundo Martarello (2011), um líder é capaz de incentivar pessoas, 

fazendo com que elas trabalhem entusiasmadas, em busca de resultados para a 

empresa, com a motivação necessária para exercer suas funções com maior 

preocupação, buscando diminuir os erros e aumentar os acertos. 

 

3.3  FERRAMENTAS DE CONTROLADORIA NO AUXÍLIO À GESTÃO EMPRESARIAL 

 
3.3.1 Balanced Scorecard 

 

O Balanced Scorecard é um sistema de informação para o gerenciamento da 

estratégia empresarial. Traduz a missão estratégica da em presa em um conjunto 

abrangente de medidas desempenho financeiro e não financeiro que serve de base 

para um sistema de medição e gestão estratégica. Segundo Kaplan e Norton (1997), 

a implantação do conceito do Balanced Scorecard pode ser divido em duas etapas: 

Elaboração e difusão e Elaboração e acompanhamento dos indicadores. Se tratando 

da relação de causa e efeito de estratégia o Balanced Scorecard continua enfatizando 

a busca de objetivo financeiro, mas também inclui os vetores de desempenho 

organizacional. 

Outros quatros processos do Balanced Scorecard são os processos efetuados 

em quatros etapas: tradução da visão, comunicação e comprometimento, 

planejamento de negócios e feedback e aprendizado. Se tratando do gerenciamento 

do risco, o foco da gestão do risco é manter um processo sustentável de criação de 

valor para os acionistas, uma vez que qualquer negócio sempre este exposto a um 

conjunto de riscos. 

Dentro do conceito geral de risco pode-se defini- ló como eventos futuros 

incertos, que podem influenciar o alcance dos objetivos estratégicos, operacionais e 



 

financeiros da organização. A gestão do risco insere-se no conceito sistemático e pode 

ser organizado e reconciliado em duas áreas de atuação, em relação aos ambientes 

internos e externos. O sistema de cada organização apresenta um conjunto específico 

de risco que são eles: Risco como oportunidade, risco como perigo ou ameaça e risco 

como incerteza. A identificação dos riscos de uma empresa passa sempre por um 

processo de análise dos ambientes internos e externos e leva em consideração as 

variáveis e entidades que afetam o sistema da empresa. 

Padoveze (2007, p. 121) comenta que: 

O Balanced Scorecard é um sistema de informação para gerenciamento da 
estratégia empresarial. Traduz a missão e a estratégia da empresa em um 
conjunto abrangente de medidas de desempenho financeiras e não 
financeiras, que serve de base para um sistema de medição e gestão 
estratégica. 

Na visão de Kaplan e Norton (1997), os indicadores essenciais que devem 

compor o Balanced Scorecard são os seguintes: Retorno sobre o Investimento (ROI) 

/Valor Econômico Adicionado (EVA), Medidas essenciais dos clientes, Medidas 

essenciais de aprendizado e crescimento. 

 

3.3.2 O Retorno sobre o Investimento (ROI) e o Valor Econômico Adicionado 

(EVA)  

 

O ROI relaciona o lucro operacional com o investimento da empresa. Este 

indicador “mostra a taxa de retorno obtida pela empresa para seus financiadores, seja 

capital próprio ou capital de terceiros” (TIBÚRCIO, 2012). O EVA representa o valor 

obtido a partir do lucro operacional da empresa após o Imposto de Renda, do qual se 

deduz o custo de todo o capital empregado na sua geração, independentemente de 

ser capital próprio ou de terceiros. Na realidade, atribui-se a Alfred Marshall, em 1890, 

a utilização pela primeira vez do termo Renda Residual, como sendo uma medida 

representativa do ganho líquido menos os juros sobre o capital próprio investido à taxa 

corrente. 

Conforme Silveira (2001, p. 209), a ferramenta SWOT é empregada em 

processos de planejamento estratégico, avaliação da situação da organização e de 

sua capacidade de competição no mercado. Essa técnica contribui para formação de 

estratégias competitivas através da identificação dos pontos fortes e pontos fracos, 



 

que são os fatores internos da organização, e as oportunidades e ameaças, que são 

os fatores externos da organização.  

 

3.3.3 Análise SWOT 

 

A análise SWOT é uma ferramenta, a qual envolve os ambientes internos e 

externos da organização, tratando de suas forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças-chaves como desempenho e recursos financeiros, recursos humanos, 

instalações e capacidade de produção, participação de mercado, visão do consumidor 

sobre a qualidade, preço e disponibilidade do produto, e comunicação empresarial 

(FERREL et al., 2000, p. 62). 

Para a constatação de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças advêm 
sempre dos resultados de uma análise combinada, na qual as condições 
internas devem ser sobrepostas e confrontadas com as situações do 
ambiente de negócios da empresa (SILVA et al, 2011, p. 4). 

Desta maneira, a Matriz SWOT tem praticamente o intuito de avaliar, mediante 

reflexões minuciosas. 

 

Figura 1 - Modelo da matriz SWOT 

 
Fonte: Autor (2019) 

Em seguida, depois de realizada a análise através da matriz SWOT, são 

gerados planos de ação sugeridos para então melhorar os pontos fracos, prevenir 

futuras ameaças e aproveitar as oportunidades que poderão surgir, bem como 

continuar fazendo o que a empresa faz de melhor garantindo assim que seus pontos 

fortes não venham a declinar. 

Segundo Afonso e Antunes (2007): 



 

SWOT é a junção das iniciais (em inglês) dos quatro elementos-chave desta 
análise estratégica. A saber: 

• Strenghts – pontos fortes: vantagens internas da empresa em relação às 
empresas concorrentes 

• Weaknesses – pontos fracos: desvantagens internas da empresa em 
relação às empresas concorrentes 

• Opportunities – oportunidades: aspectos positivos da envolvente com o 
potencial de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa 

• Threats – ameaças: aspectos negativos da envolvente com o potencial de 
comprometer a vantagem competitiva da empresa. 

Na análise SWOT é preciso que se entenda quais os pontos, as questões 

importantes a se considerar no processo de análise, conforme a adaptação realizada 

na figura 2, constam o que deve ser considerado: 

  



 

Figura 2 - Questões Potenciais a Considerar em Uma Análise SWOT 

 
Fonte: Silva et al. (2011, p. 6) 

 

3.3.4 Brainstorming 

 
Brainstorming – A iniciativa da corrida pela melhoria do gerenciamento na 

organização desenvolveu ferramentas e técnicas que agregam aos Administradores 

no tocante à tomada de decisão. O Brainstorming, por exemplo, é uma ideia de atacar 

um problema em conjunto e utilizando as informações que todos os participantes 

envolvidos podem apresentar ou não, o seu significado é atrelado a uma tempestade, 

porém, a partir de um turbilhão de pensamentos (coletivo), e que foi fundamentada 



 

pelo Sr. Alex Osborn na década de 53, com o intuito de solucionar os problemas 

enfrentados e/ou que ainda estão por vir, de modo construtivo e criativo (BUCHELE 

et al., 2018).  

O sucesso deste auxílio em sua eficiência está na participação de todos que se 

encontram inseridos na organização com suas respectivas ideias inteligentes para a 

melhoria e solução de conflitos. Aumentando não só a satisfação dos colaboradores, 

mas também a da empresa, desempenhando o trabalho em conjunto e moldando o 

corpo de uma equipe por meio da união, e que por sua vez promove o crescimento de 

ambos.  

Vale ressaltar, que existem muitas outras “definições” e suas variações do 

Brainstorming, como: o clássico, o anônimo, o individual, o construtivo-destrutivo, o 

didático, o eletrônico, o visual, etc. (BUCHELE et al., 2018). 

Para alocá-lo e o adequando de acordo com a realidade na e da empresa. As 

etapas para realizá-lo são subdividas em:  

1. Orientação, que é iniciada através da demonstração do problema a ser 

solucionado;  

2. Preparação, que é uma fase onde o gestor estipula um prazo para a 

apresentação das ideias pelos os integrantes da equipe;  

3. Análise, posteriormente ao tempo para apresentação é necessário estipular 

um novo período para ajuntar as visões propostas seguindo uma linha de raciocínio 

estabelecida pela equipe; e  

4. Incubação, quando se tem a técnica do Brainstorming aplicada eficazmente 

de maneira criativa, esta etapa torna-se dispensável. Consiste na interrupção e 

retomada da técnica, com um intervalo de horas ou dias, momento em que os 

resultados não estiverem alcançando a eficácia. Cabendo escolher outros dados, 

estudos de similaridades, etc. 

A Síntese e Avaliação só ocorrem quando o Administrador estabelece o tempo 

da conclusão da técnica, detalha e escreve a soluções escolhidas, no desenrolar 

deste processo. 

 

 



 

3.4  DIFICULDADES DA CONTROLADORIA DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

O controle interno seria uma ferramenta essencial para a coordenação e 

prosseguimento da organização, assim segundo, Souza e Miranda (2012, p. 19) “o 

controle interno de uma entidade existe com o intuito de gerar mecanismos e 

procedimentos que se usados de forma adequada, minimizarão a existência de riscos 

que possam impedir o alcance dos objetivos de um determinado negócio”. 

Sendo, esse sistema, implantado nas empresas, é preciso, primeiro, que haja 

uma aceitação dos recursos pessoais das instituições, para que os mesmos 

compreendam por que está sendo colocado este controle na companhia, porém, como 

de natureza humana, tende a haver uma resistência às mudanças, algo que pode 

prejudicar o sucesso desses controles (FLORIANO, 2006). 

Dentro dos atuais processos de gestão, é colocada, por muitos autores, a 

importância do recurso pessoal da empresa, pois, é ele que acaba colocando a 

organização para funcionar e realizar todos seus processos. O controller tem uma 

dificuldade também em relação aos gestores, ele deve convencê-los a organizar seus 

departamentos e equipe em conjuntura com os processos da controladoria, e por 

normalmente estarem na mesma linha hierárquica, tende a sofrer para conseguir. 

Por essa razão, o ato de convencer as pessoas deve ser uma das principais 

dificuldades da controladoria, assim como dito por Prestes e Assunção (2015, p. 14), 

“uma das principais dificuldades da Controladoria é a necessidade de discernimento 

por parte de todas as áreas envolvidas no processo da empresa em relação à 

importância de implementar e manter os procedimentos e técnicas da Controladoria” 

Também, ressalte-se o ponto de rever o que a organização precisa e pode 

fazer, pois, como é lembrado por Reske, Alburquerque e Marian (2005), existe uma 

grande necessidade de avaliar os recursos que, a empresa possui para a execução 

desses controles, sejam eles, sistemas contábeis, recursos pessoais, financeiros e 

etc. 

É importante que haja uma grande avaliação nesse sentido, para que não 

aconteçam problemas no custo x benefício ou falte recurso para executar uma função. 

Outro problema se dá em relação ao tempo de resposta desse sistema de controle, 

assim como é colocado por Floriano (2006), a informação deve ser gerada em tempo 

hábil para que, a sua utilização seja eficaz à administração nos processos de 



 

decisões, necessitam da agilidade no fornecimento das informações, ou seja, quanto 

mais cedo elas aparecem, mais rápido serão realizadas as movimentações. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O setor da controladoria, possuindo um controller com todos esses aspectos, 

faz com que se construa uma proximidade entre o administrativo e o operacional, um 

sistema de informações confiável e eficaz, além da otimização dos recursos, esses 

aspectos trazem tomadas de decisões mais reais a realidade da empresa e, uma 

maximização dos resultados. Porém, é necessário tomar cuidado em relação ao 

controle interno, que tem como finalidade minimizar riscos de erros a organização, 

mas, que não conseguirá atingir esse objetivo, se os recursos pessoais da empresa 

não aceitarem as instruções, além do perigo de que, para exercer o controle interno, 

não possua recursos suficientes para realizá-lo, tendo falhas e não obtendo os 

resultados esperados.  

Desta forma, a Controladoria é um relevante departamento para a empresa, 

tendo a função de realizar o controle do sistema de informação, algo de muita 

importância à companhia, pois, essas informações são de extrema utilidade para a 

administração e os demais gestores que, irão utilizar-se desses recursos para as 

tomadas de decisões. 

Algo que, ao contrário também vale, se existir uma oferta muita alta de recursos, 

mas, os benefícios trazidos por ela não forem suficientes ou, forem exagerados para 

o tamanho e necessidade da organização, acaba sendo um desgaste sem sentido. 

Também, a realização do controle, é necessária que se criem mecanismos que 

possam avaliar e indicar fatores que demonstram os resultados da empresa. Ressalta-

se a importância de se avaliar a eficácia da implementação de ferramentas de 

controladoria no desempenho empresarial em estudos futuros, afim de se comprovar 

na prática o papel do controller e da controladoria em si no meio empresarial. 

Deste modo, mediante o estudo teórico abordado até então, possibilitou 

verificar que o papel do controller e o uso de ferramentas de controladoria são 

importantes para a gestão empresarial, um exemplo disto é os iniciantes no 

empreendedorismo, é uma ótima escolha, estas ferramentas podem proporcionar as 

micro e pequenas empresas uma visão financeira e econômica do mercado e 



 

segmento em que estão inseridas, garantindo maior êxito no seu sucesso e na sua 

permanência no mercado, assim como uma visão do ambiente que estão inseridas e 

de seus processos organizacionais. 

Conclui-se que, a Controladoria, quando bem implantada e, tendo seu 

andamento sem maiores problemas, funciona como uma ferramenta na melhoria da 

gestão e tem importante contribuição para evitar gastos anormais, assim, acarretando 

melhores resultados para a empresa, por isso dar-se a importância do papel do 

controller nas organizações. 

Logo, é possível constatar que a contribuição da controladoria na gestão 

empresarial é importante e que a mesma pode proporcionar eficiência e eficácia no 

processo produtivo da organização, apontando falhas e buscando soluções viáveis 

para a saúde empresarial. 
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