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O mundo é um lugar em constante 

mudança

A sociedade mudou, a vida mudou, você mudou...



A CONTABILIDADE É O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, 

MENSURAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

ECONÔMICA... (AAA)

A controladoria começa 

com o entendimento que 

todos os recursos são 

mobilizados e utilizados 

pelas organizações para 

produzir valor. 

AS ORGANIZAÇÕES 

EXISTEM PARA 

PRODUZIR VALOR

A controladoria busca 

identificar, prever, 

mensurar e avaliar o 

impacto das forças 

críticas ambientais sobre 

o resultado empresarial.

A CONTROLADORIA 

DEVE SER 

ESTRATEGICA

Por meio das interações 

entre os processos é 

possível descrever, 

localizar e quantficar 

como os recursos são 

consumidos.

A TRANSFORMAÇAO 

PRODUTIVA SE FAZ 

PELOS PROCESSOS

Para a controladoria 

interessa saber quais 

dentre os recursos 

empregados lhe 

conferem vantagem 

competitiva. 

OS RECURSOS SÃO A 

BASE DA 

COMPETITIVIDADE

FONTE: MARTIN, Nilton Cano. Da Contabilidade à Controladoria: A Evolução Necessária. Revista Contabilidade e Finanças USP. 2002 



Mas afinal, o que é 

Controladoria?

A CONTROLADORIA é a unidade 

administrativa ou órgão que é 

responsável pela coordenação da 

gestão econômica da organização. O 

desenvolvimento de suas atividades 

está fundamentado na estrutura e 

operações do sistema de informação 

contábil.



E o controller, 

o que faz?

As responsabilidades de um controller variam dramaticamente
dependendo:
• Do porte da empresa  Melhor definido em grandes

empresas.
• A presença de outros gestores que atuam em funções

relacionadas.

As principais funções do controller são:
• Planejamento
• Controle
• Reporte / Contabilidade
• Muitas outras, especialmente em pequenas empresas

O perfil do controller pode ser orientado:
• Comentarista foco na explicação dos números
• Parceiro de negócio foco na criação de valor
• Escriturador foco nos registros contábeis
• Custodiante foca na governança



PERFIL DO CONTROLLER

Parceiro de negócio
• Foco é a criação de valor
• Atua como assessor dos 

negócios
• Prover idéias para 

suportar a tomada de 
decisão

Comentarista
• Foco na explicação dos 

números
• Traduz a história da 

empresa em números
• Análise de variações
• Relatórios gerenciais

Escriturador
• Foco no registro contábil
• Processos transacionais
• Reconciliação de contas
• Preparação das DFs.

Custodiante
• Foco na governança
• Trabalha para garantir a 

conformidade e controles 
efetivos

• Salvaguarda de ativos e 
proteção patrimonial

• Consciência de negócios
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Habilidades de negócios

Habilidades contábeisFONTE: Financial controller network. EY, 2008 



Graus ou níveis da 

Controladoria

CONTROLADORIA 
OPERACIONAL

CONTROLADORIA 
ESTRATÉGICA

Conhecimento e integração
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CARACTERÍSTICAS DOS NÍVEIS
CONTROLADORIA 

OPERACIONAL
CONTROLADORIA 

ESTRATÉGICA

ÊNFASE

CUSTOS

ORÇAMENTO

Interna, quase totalmente dominado 

pela contabilidade fiscal e gestão dos 

tributos

Voltados unicamente à mensuração

Apenas compilados a partir dos 

orçamentos operacionais

ANÁLISE DE 

INVESTIMENTOS
Pelo FDC, por única taxa, sem análise 

de necessidades de desenvolvimento

AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO
Puramente financeira, sem a utilização 

de outras variáveis e sem integração

Voltada ao apoio do desenvolvimento 

e à gestão empresarial com controles 

integrados

Por processos e efetividade

Vinculado ao planejamento estratégico

Com coerência estratégica e custos de 

capital específicos

Multidimensional (Balanced

Scorecard)



Por que as 

organizações 

devem gerir o 

consumo de seus 

recursos?



PROPÓSITOS DAS INFORMAÇÕES DE CUSTOS

Controle 
das 

operações

Suporte a 
tomada de 
decisões

Apuração 
do 

resultado



Propósito das 

informações de 

custos

Mão-de-obra

Material

Cif, variável

Cif, fixo

Custo do 
Produto

Custo do 
Produto

Custo do 
Período

ABS VARCustos



Propósito das 

informações de 

custos

ABS
• Custo unitário varia conforme volume de produção; isto

faz com que o resultado apurado fique distorcido e não
guarde relação com o volume de negócios;

• Incorpora o custo de ociosidade nos produtos;
• Os custos são reconhecidos no resultado de acordo com

as vendas e não no momento de sua incorrência;

VAR
• O resultado apurado guarda relação com o volume de

negócios;
• É útil no suporte a decisões, tais como: comprar ou

fazer, avaliação de negócios a curto prazo, avaliação de
desempenho, etc;

• Possibilita a análise das relações de custo, volume e
lucro.



Propósito das 

informações de 

custos



Propósito das 

informações de 

custos



AS VÁRIAS FERRAMENTAS DO PLANEJAMENTO

EXPECTATIVAS

DOS INTERESSES

EXTERNOS

EXPECTATIVAS 

DOS INTERESSES

INTERNOS

BASE DE DADOS

DO DESEMPENHO

PASSADO 

AVALIAÇÃO:

RISCOS, FORÇAS

OPORTUNIDADES 

E AMEAÇAS

MISSÃO,

OBJETIVOS,

ESTRATÉGIAS 

E POLÍTICAS

ORÇAMENTO

PLANOS DE

MÉDIO E 

LONGO

PRAZOS

REALIZADO

CONTROLE 

DO

ORÇAMENTO

SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES 

GERENCIAIS

PLANO 

ESTRATÉGICO



CONTROLE E ACOMPANHAMENTO

• Controle orçamentário: permite verificar o

nível de desempenho em relação as metas

planejadas.

• Acompanhamento orçamentário: busca o

entendimento das causas das variações

orçamentárias e elaboração dos planos de

ações corretivas nos processos de

execução orçamentária e planejamento.



O FOCO DA CONTROLADORIA É A GERAÇÃO DE VALOR

VALOR é gerado através 

do investimento de capital 

na formação de fluxos de 

caixa com taxas de 

retorno superiores ao 

custo de capital 

O que não aumenta os FLUXOS DE CAIXA não gera valor.

Valor para o ACIONISTA é direcionado pela mudança nas

expectativas dos mercados de capitais.

Valor de um NEGÓCIO depende de quem o gere e da

estratégia que persegue.



GESTÃO

BASEADA EM 

VALOR (GBV)

A GBV nada mais é do que o conjunto dos 

caminhos tomados pela administração de 

uma entidade na direção do crescimento 

do seu valor da maneira mais objetiva 

possível ao longo do tempo, em favor dos 

seus proprietários ou acionistas.

• Pense como acionista

• Defina a estratégia de valor

• Defina uma métrica

• Comunique (desafiar)

• Avalie o desempenho (reconhecer)

• Remunere por desempenho (celebrar)

VIDA LONGA E 

SAUDÁVEL



COMO MEDIR A CRIAÇÃO DE VALOR?

EVA

Spread

Roce

Margem

Nopat

Receita

Custos

DespesasReceita

Giro

Receita

Ativo 
Operacional

NCG

Ativo Fixo

Wacc
Ativo 

Operacional

EVA = (%ROIC – %Wacc)   x CE

EVA = NOPAT  – (Wacc x CE)

ou



COMO MEDIR A 

CRIAÇÃO DE 

VALOR?

NCG + ANC

1.000.000

DEBT
300.000

EQUITY
700.000

NOPAT = 370.000 x (1-0,25)

ROCE =
277.500

1.000.000

10%

Benefício fiscal

Custo de 

oportunidade

do acionista

Lucro contábil = 255.000

Valor = (27,75% - 23,25%) X 1.000.000= 45.000

30%



Resumindo...

CONTROLADORIA
A controladoria pode ser entendida como o estágio evolutivo da
ciência contábil, sendo esta, aplicada em toda sua plenitude.

CONTROLLER
Buscar desenvolver perfil multidisciplinar como foco na gestão
econômica, tornando-se um parceiro dos negócios.

INFORMAÇÃO
Mensurar adequadamente o consumo dos recursos e gerar
informações para subsidiar o processo de gestão.

VALOR
Contribui na disseminação da cultura de resultados e disciplina
de capital, favorecendo a “visão do dono”.
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