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A CONTROLADORIA E SEUS INDICADORES COMO INTEGRANTES  
ESTRATÉGICOS NA GESTÃO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE  CASO EM 

UMA COOPERATIVA DE SAÚDE 
 
RESUMO 

A Controladoria apresenta-se como potencial contribuinte no processo decisório das 
organizações. Com este pressuposto, a pesquisa teve como objetivo verificar, na perspectiva dos 
atores internos, se a controladoria e seus indicadores podem ser considerados estratégicos na 
gestão. As abordagens teóricas que fundamentam este estudo são a controladoria, as estratégias e 
o balanced scorecard -BSC. A pesquisa subjacente caracteriza-se por um estudo de caso, pois 
envolveu uma investigação empírica em uma única cooperativa, classificada como aplicada, 
descritiva, exploratória e documental. A coleta de dados identificou os principais instrumentos e 
indicadores da controladoria que a organização utiliza em seu sistema de gestão econômico-
financeiro, para controle, análises, planejamento e projeções, quais sejam: BSC da controladoria, 
comprometimento financeiro, sinistralidade, inadimplência, orçamento e centros de custos. 
Também, a aplicação de um roteiro de vinte e quatro entrevistas semiestruturadas permitiu 
analisar a percepção quanto ao papel da controladoria no processo decisório, ao suporte 
estratégico dos seus indicadores e as contribuições no desempenho das funções organizacionais. 
Os resultados evidenciaram que a controladoria por meio de seus instrumentos e indicadores é 
percebida como integrante estratégica nos processos de gestão, por sistematizar e socializar 
informações, e também propor e efetivar estratégias que viabilizam a gestão econômico-
financeira para a obtenção de melhorias de performance da cooperativa. 
 
Palavras-chave: Controladoria. Estratégia. Balanced Scorecard. 
 
Área Temática 8: Contabilidade Gerencial 
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1 INTRODUÇÃO 
O ambiente da gestão organizacional tem-se caracterizado como instável e de risco, 

desafiando os gestores a experimentar mudanças de paradigmas. A competitividade aliada à 
globalização tende a modificar o relacionamento dos indivíduos e das organizações, 
desencadeando múltiplas avaliações dos seus modelos de gestão e processos decisórios.  

Especificamente, o modelo de gestão cooperativista, objeto deste estudo, pode ser 
definido com uma sociedade de natureza civil, constituída por pessoas unidas pelos princípios da 
cooperação, gerida de forma democrática e participativa, com objetivos econômicos e sociais 
comuns e cujos aspectos legais e doutrinários são distintos das outras sociedades (PINHO, 2004). 
A gestão das cooperativas de saúde tem sido influenciada por variáveis nem sempre controláveis. 
A entidade vista como um sistema é impactada por forças ambientais externas aliadas às forças 
internas que têm exigido novas estratégias e reorientações nos processos decisórios.  

A complexa tarefa de executar a estratégia exige que se desenvolva instrumentos 
facilitadores e indicadores que a traduzam em uma linguagem simples para todos, promovendo a 
sua execução e gestão. Nesse prisma, o balanced scorecard – BSC na sua estrutura traduz a 
estratégia de forma resumida, contribuindo com a organização ao definir os pontos mais críticos, 
os objetivos que estão com desempenho aquém do esperado, bem como, proporciona maior foco 
às reuniões dos dirigentes, como apoio nas decisões estratégicas completando o ciclo de gestão. 

Neste contexto, a controladoria posiciona-se como integrante estratégica nos processos de 
gestão, alinhando os recursos da organização às demandas dos seus stakeholders, fornecendo 
informações ao processo decisório, sustentando a transparência e reduzindo os conflitos 
referentes à governança. Por meio dos sistemas de informações, instrumentos de gestão, 
mecanismos de comunicação e indicadores, a controladoria pode contribuir de forma estratégica 
na performance da organização. Nesse contexto, pergunta-se: a controladoria e seus indicadores 
podem ser considerados integrantes estratégicos na gestão? 

Este estudo, inicialmente, aborda os fundamentos teóricos da controladoria, da estratégia e 
do balanced scorecard, na sequência são abordados os aspectos metodológicos, os resultados do 
estudo, as conclusões e o referencial bibliográfico.  
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
2.1 Controladoria 

A controladoria enquanto uma dimensão da Ciência Contábil, ampliada por uma visão 
multidisciplinar favorece a estruturação e manutenção de sistemas de informações e modelos de 
gestão, que supram adequadamente as necessidades informativas dos gestores e os conduzam 
com maior segurança na tomada de decisões.  

A controladoria não é uma nova ciência, mas uma dimensão da Ciência Contábil, e que, 
semanticamente, pode ser denominada de Contabilidade de gestão, gerencial ou controladoria 
(PADOVEZE, 2010). O estudo de Borinelli (2006) pondera que o referencial teórico da 
controladoria não está consolidado e contribui apresentando uma estrutura conceitual básica de 
controladoria composto por três aspectos: a) conceituais (o que é); b) procedimentais (como 
funciona); c) organizacionais (como se materializa a controladoria nas organizações). 

Nesta ótica, o artigo de Cittadin et al. (2012, p.3) traz um comparativo dos conceitos de 
controladoria sob dois enfoques: área do conhecimento e unidade administrativa. Os mesmos 
autores apresentam uma inter-relação entre a controladoria e os processos de gestão, os quais 
compreendem o planejamento, orçamento, execução, controle e avaliação.  

Neste contexto, também Figueiredo e Caggiano (1997), Mosimann e Fisch (1999), 
Almeida, Parisi e Pereira (2001), Beuren (2002), Catelli (2001), Padoveze (2010) destacam a 
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controladoria sob dois enfoques: como órgão/unidade administrativa com missão, funções, 
sistemas de informações, e princípios do modelo de gestão, e como área do conhecimento 
humano com fundamentos, conceitos, princípios e métodos oriundos de outras ciências.  

À controladoria não compete a direção do empreendimento, mas cuidar dos mapas de 
navegação, por isso sua missão é de dar suporte à gestão, de zelar pela continuidade da 
organização, assegurando a otimização do resultado global (PADOVEZE, 2010; PELEIAS, 
2002). De modo que sua atuação seja como um órgão aglutinador dos esforços desenvolvidos 
pelas demais áreas. Corroboram Figueiredo e Caggiano (1997) ao descreverem que a missão da 
controladoria é abastecer os gestores com informações confiáveis e precisas no intuito de 
otimizar o processo de decisão. Para isso, é preciso englobar neste processo as metodologias 
adequadas para que a controladoria desempenhe suas atividades da forma mais efetiva possível.  

As atribuições estratégicas da controladoria fazem com que a gestão organizacional esteja 
focada para o futuro, contemple os fatores críticos ambientais, as mudanças estruturais dos 
setores sobre a produção e sustentação do valor para os stakeholders (MARTIN, 2002). 

A constante necessidade de informações vem exigindo da controladoria e de seus 
profissionais uma atuação proativa e sólida em termos de conhecimentos relativos ao processo de 
gestão. As organizações que optarem por institucionalizar a controladoria necessitam propiciar a 
interação com todos os setores e também com o ambiente externo. Dentre os principais motivos 
para a institucionalização da controladoria em uma organização, Beuren, Gomes e Luz (2012) 
apontam: a melhoria do processo de gestão; a eficácia no sistema de informações; o atendimento 
aos interesses de longo prazo e a iniciativa de zelar pela competitividade da empresa. Nesta 
abordagem Ribeiro Filho (2005, p. 24) relata que a “controladoria surgiu para ampliar e 
disseminar o entendimento da empresa e seu entorno, ou seja, como ela deve funcionar”.  

Para Peleias (2002) a controladoria deve ser concebida como uma área autônoma, para 
que assim possa atingir seus propósito e cumprir sua missão, de forma isenta na orientação às 
decisões. Várias são as funções atribuídas à controladoria e aos profissionais que a implementam. 
No entendimento de Nakagawa (1993, p. 13) “o controller, ao organizar e reportar dados 
relevantes exerce uma força ou influência que induz os gerentes a tomarem decisões lógicas e 
consistentes com a missão e objetivos da empresa”.  

As atribuições do controller tendem a ser influenciadas pelas mudanças no ambiente 
organizacional (BEUREN, 2002). Os estudos de Frezatti et al. (2009) analisam os 
acontecimentos que têm influenciado a mudança e a evolução do papel do controller. Contudo, 
mais do que ampliar as competências técnicas, este profissional precisa desenvolver habilidades 
para compreender a integração dos diferentes sistemas que compõem a organização.  

Nesta abordagem, os estudos de Siqueira, Vendruscolo e Souza (2014) confirmam que o 
mercado almeja um profissional da Contabilidade com visão sistêmica, integrada aos outros 
setores organizacionais. Corrobora Martin (2002) que o controller precisa desenvolver funções 
de assessoria e consultoria à alta cúpula, de modo que seu posicionamento influencie na tomada 
de decisão. O campo de atuação do controller também é mencionado por Oliveira, Perez Junior e 
Silva (2011) quando propõem que a controladoria assessora as diversas gestões que coexistem na 
organização, por meio de uma abordagem sistêmica e de informações importantes para os 
processos decisórios. Essa postura requer informações confiáveis para que as alternativas sejam 
adequadamente conhecidas e mensuradas, de modo que os dirigentes possam, a partir destas, 
fazerem as melhores e mais seguras escolhas (PELEIAS, 2002). 

A organização possui em seu ambiente informacional, no mínimo, três níveis 
denominados de operacional, tático e estratégico. Este entendimento faz com que o profissional 
da controladoria tenha um papel fundamental no planejamento e controle financeiro, capaz de 
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identificar desvios e oportunidades de melhoria de modo a promover a eficácia organizacional. 
Ainda, tenha uma atuação importante no processo orçamentário e na elaboração dos indicadores 
de desempenho (BRIZZOLA; FASOLIN, 2014). Outra área que pode tornar-se uma oportunidade 
é a gestão de custos, ao analisar os valores orçados e realizados, identificando os elementos que 
impactam nas matrizes de custos, elaborando projeções de resultados futuros.  

Contudo, a controladoria poderá proporcionar controles estratégicos por meio de 
ferramentas como o BSC (KAPLAN; NORTON, 1997) e a prática orçamentária (GOLA, 2011). 
Estes são exemplos de instrumentos gerenciais para que as organizações busquem a 
competitividade, pois permitem o controle e fornecem informações ao processo decisório. 

Em suma, cabe à controladoria implementar os instrumentos e teorias das Ciências 
Contábeis no processo de gestão, uma vez que muitas organizações já a institucionalizaram como 
contribuinte estratégico na tomada de decisão. 
 
2.2 Estratégias 

Os conceitos básicos de estratégia estão relacionados à interação da organização com o 
seu ambiente, tanto interno como externo, no intuito de otimizar o uso de seus recursos e 
maximizar os resultados. A palavra estratégia possui diversas interpretações, para Mintzberg, 
Ahlstrand e Lampel (2000, p.18) “as estratégias (...) podem ser vitais para as organizações tanto 
por sua ausência quanto por sua presença”. 

Assim, a estratégia é um assunto que remete para questões significativas sobre 
complexidade, integração, generalização, controle, envolvimento coletivo, mudança, opção e 
pensamento (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). Ela também tem recebido grande 
diversidade de definições, englobando elementos sob a forma de padrões, planos, processos, 
pretextos, posições, perspectivas. Alguns autores definem estratégia como sendo o caminho para 
chegar aos resultados previstos (KOTLER, 1993); o padrão que integra as principais metas, 
políticas e ações de uma organização em um todo coerente (MINTZBERG; QUINN, 2001); o 
padrão de decisões de uma empresa, que determina e revela seus objetivos, propósitos e metas 
(ANDREWS, 2001).  

A estratégia pode ser entendida como um processo através do qual os gestores avaliam as 
oportunidades e ameaças do ambiente externo confrontados com os recursos internos disponíveis. 
Como pretexto, a estratégia tende a direcionar os estrategistas a um ambiente de concorrência 
mais direta em busca de obter determinadas vantagens. Day e Reibstein (1999, p. 58) apontam 
que “estratégia é buscar uma vantagem competitiva sobre os concorrentes e ao mesmo tempo a 
erosão das vantagens atuais”. Para Henderson (1998, p. 5) a “estratégia é a busca deliberada de 
um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa”. Para se 
tornar real, a estratégia como plano precisa ser bem executada a partir do aprendizado e aceitação 
das pessoas em busca dos resultados traçados (BETHLEM, 2001).  

No tocante a formulação da estratégia é essencial um processo de reflexão, de modo 
sistematizado e formalizado, e que este se materialize por meio de um processo de tomada de 
decisão. Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p.274) a estratégia pode ser deliberada 
quando os valores culturais de uma organização são disseminados mediante um processo de 
socialização. Contudo, os mesmos autores citam que a estratégia pode ser emergente “a formação 
da estratégia é um desígnio arbitrário, uma visão intuitiva e um aprendizado intuitivo”.  

Neste contexto, as organizações frequentemente percebem a necessidade de um 
posicionamento estratégico, tanto para o desenvolvimento de suas atividades internas quanto para 
participarem eficientemente do mercado em que atuam. Independente do conceito que se possa 
dar à estratégia, o mais importante está em como ela é formulada, implementada e executada. A 
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execução bem sucedida da estratégia, segundo Kaplan e Norton (2004) envolve três 
componentes, sendo a descrição, a mensuração e gestão da estratégia. Os autores defendem que 
não se pode gerenciar o que não se pode medir, e não se pode medir o que não se pode descrever.  
 
2.3 Balanced Scorecard – BSC e Indicadores 

O BSC foi apresentado, inicialmente, como um modelo de avaliação e performance, 
porém, a aplicação em empresas proporcionou sua ampliação para uma metodologia de gestão 
estratégica. O BSC, enquanto estudo, teve início na década de 90, quando Kaplan e Norton 
(1997) desenvolveram o “balanced scorecard”, como sendo um novo sistema de mensuração do 
desempenho que oferece a alta administração uma visão rápida, embora abrangente, da empresa.  

Ao ser revelado como modelo de gestão estratégica, o BSC é tratado com modelo que 
auxilia na mensuração da evolução das organizações direcionado às suas metas de longo prazo, a 
partir da tradução da visão em objetivos, indicadores, metas e projetos estratégicos. Kaplan e 
Norton (1997) definem o BSC como um sistema de gestão que compreende os níveis estratégico, 
tático e operacional, fornecendo um modelo para traduzir a visão e a estratégia de uma 
organização em um conjunto conexo de indicadores de desempenho financeiros e não 
financeiros. E, é justamente esse o diferencial do BSC. 

A estruturação do BSC contempla quatro etapas de elaboração e difusão, como sendo: 
tradução da visão; comunicação e comprometimento; planejamento dos negócios; feedback e 
aprendizado. De acordo com Kaplan e Norton (1997), ele traduz a estratégia empresarial em 
objetivos e medidas de desempenho, organizadas em quatro perspectivas: 

- Financeira: os indicadores financeiros resumem de forma facilmente mensurável as 
consequências das ações tomadas anteriormente e orientam de que forma a estratégia de uma 
empresa e sua implementação estão contribuindo para a melhoria da lucratividade e rentabilidade, 
apontando para uma adequada utilização dos recursos orçamentários e financeiros disponíveis. 

- Clientes: seus indicadores de desempenho incluem a conquista, retenção e satisfação de 
clientes, lucratividade e participação de mercado, direcionando as ações para as necessidades e 
satisfação daqueles que consomem os produtos ou utilizam os serviços. 

- Processos internos: tendem a ser medidas genéricas de desempenho dos processos de 
inovação, como projeto e desenvolvimento de novos produtos e serviços, e operações voltadas 
para a otimização dos processos críticos, que agregam valor à organização. 

- Aprendizagem e crescimento: seus indicadores buscam a construção da infraestrutura 
que a organização precisa para crescer e melhorar continuamente no longo prazo e incluem metas 
de qualificação de colaboradores, melhoria de sistemas de informação e alinhamento de 
procedimentos e rotinas, com atenção especial para as pessoas (capacitação, clima, entre outros) e 
para a infraestrutura de recursos (como tecnologia) necessária ao sucesso da instituição. 

Essa ferramenta de gestão contribui em solucionar problemas, o que vem ao encontro do 
papel do mapa estratégico no processo de gestão, exercendo o maior impacto possível, na 
mensuração centrada na estratégia da organização, ou seja, como ela espera criar valor 
sustentável no futuro (KAPLAN e NORTON, 2004). 

Contribui Padoveze (2010, p.91) ao definir o BSC como um sistema de informações com 
vistas ao gerenciamento da estratégia, ou seja, que “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”.  

Corroboram os estudos de Frezatti et al. (2009, p.181) ao afirmar que “o BSC na visão de 
Kaplan e Norton pode ser utilizado pelas organizações como um sistema de gestão estratégica, a 
qual irá permitir as mesmas administrarem o alcance de sua estratégia no longo prazo”. 
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Nesta mesma linha de considerações, para Costa (2006), a utilização de medidas de 
desempenho mais amplas deve estar presente nas diferentes fases do processo de gestão. Os 
sistemas gerenciais tradicionais de medidas de desempenho, apoiados em dados financeiros, 
como suporte à gestão das grandes empresas foram criticados por não auxiliarem na avaliação da 
dos seus resultados. Nesta abordagem, Oliveira, Perez Junior e Silva (2011) relatam que a 
conceituação de resultados extrapola os resultados financeiros, e deveria abarcar os mais variados 
indicadores de desempenho ou performance da instituição.  

Reincke e Cajaraville (1998) reiteram que os indicadores financeiros não são suficientes 
para avaliar a empresa. Já o BSC incorpora as medições não financeiras como as avaliações sobre 
o cliente, aponta processos internos que devem ser melhorados e analisa as possibilidades de 
aprendizado e o crescimento da organização. Esta conclusão corrobora com a definição 
apresentada por Rezende (2003 p. 89) onde “o Balanced Scorecard cria condições para que os 
empregados estejam cientes de que suas ações interferem na criação de valor pela organização”.  

A controladoria, enquanto área responsável pelas informação de uma organização, 
necessita fazer uso de uma metodologia de trabalho que lhe permita desenvolver esta atividade da 
forma estruturada, na qual o BSC pode ser considerado uma ferramenta estratégica na gestão. 
 
3 METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo na área das Ciências Sociais por possuir em 
sua composição pessoas que se comprometem e tornam-se partes do objeto e sujeitos do processo 
(MINAYO, 2002). Para Yin (2010, p. 39) “o estudo de caso é uma investigação empírica que 
investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real”. 

Este estudo tem como objeto de pesquisa, uma cooperativa saúde, sem fins lucrativos, 
com um quadro funcional composto por mais de setecentos colaboradores e considera os dados 
coletados em 2014. Caracteriza-se como uma pesquisa social qualitativa, aplicada, descritiva, 
exploratória e documental. Os procedimentos metodológicos envolveram uma revisão 
bibliográfica e documental; um estudo de caso com base em questionários e relatos de 
observação simples, que culminou com a análise e sistematização (VERGARA, 2011). 

Do ponto de vista dos métodos de procedimentos técnicos (GIL, 2008) envolveu 
levantamento de dados e a aplicação de um roteiro de vinte e quatro entrevistas semiestruturadas 
à amostra. Com base nesses procedimentos desenvolveu a técnica de triangulação de dados 
(TRIVIÑOS, 1987), por entender que é preciso ter uma visão sistêmica abrangente dos 
fenômenos sociais, considerar suas raízes históricas, seus significados e as influências do 
macroambiente na análise organizacional, para então, compreender o foco de estudo.  

Cabe ressaltar que a elaboração da análise desenvolvida tem um caráter subjetivo, visto 
que os dados coletados com os sujeitos da pesquisa retratam suas percepções, vivências e 
conhecimentos. Por ser um estudo específico não se tem a pretensão de generalizar a análise para 
outras organizações, visto que esta interpretação representa uma abstração teórica e particular da 
cooperativa, dentro de um contexto singular, em tempos distintos e com realidades específicas. 
 
 
4 RESULTADOS 

Os dados foram coletados e analisados a partir do estabelecido na metodologia e em 
conformidade com o objetivo deste artigo que é de verificar, na perspectiva dos atores internos, 
se a controladoria e seus indicadores, podem ser considerados integrantes estratégicos na gestão. 
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A estrutura da controladoria conta com vinte e três colaboradores, composta por um 
diretor (médico), um gerente da controladoria, três coordenadores (contábil, tributário e 
financeiro), um analista dos centros de custos e orçamento, e mais dezessete colaboradores.  

Inicialmente foram identificados os principais instrumentos e indicadores da controladoria 
que a organização utiliza em seu sistema de gestão econômico-financeiro, para controle, análises, 
planejamento e projeções, quais sejam: BSC da controladoria, comprometimento financeiro, 
sinistralidade, inadimplência, orçamento e centros de custos. 
 
BSC da Controladoria 

A controladoria, inserida no processo do planejamento estratégico da cooperativa, 
desenvolveu o planejamento da sua área, suportado pelo BSC, de forma alinhada às estratégias 
organizacionais. Para este estudo, o BSC global da organização foi recortado nas estratégias de 
responsabilidade da Controladoria, nas perspectivas financeira e de processos.  

Para melhor monitoramento foram construídos dois instrumentos denominados de BSC e 
Mapa Diretivo da controladoria, representados nas figuras 01 e 02. O BSC nas perspectivas 
financeiras e de processos apresenta:  objetivos, metas, estratégias, indicadores, prazos, contextos 
e status. Por sua vez o mapa diretivo descreve as diretrizes, propósitos, prioridades, as estratégias 
com ênfase na avaliação dos resultados. Também observa-se que das estratégias proposta pela 
controladoria, 75% foram executadas, 12,5% estavam em andamento e 12,5% foram modificadas 
devido a necessidade de reestruturação geral da parte física da área administrativas. 

 
Figura 01: BSC da Controladoria 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIA INDICADOR PRAZO CONTEXTO STATU S

Sustentabilidade economica
Redução de 35% do 

endividamento com os bancos
30/12/2014 em 31/12/2014 = 67,2% Executado

Otimizar custos e reduzir 
despesas administrativas

Fluxo de caixa 100% próprio 30/12/2014
Em 31/12/2014 100% de fluxo de 

caixa próprio
Executado

Politica de redução da 
inadimplência

Redução de 60% de inadimplência 
atual

31/12/2014
Em dez/13 2,28% e  dez/14 = 

0,88% ou seja redução 61,40%
Executado

Revisão dos processos da 
área

Redução em 90% do retrabalho 30/11/2014
58% dos processos da área 

revisados até 31/12/2014
Em andamento

Proporcionar aos usuários 
da informação contábil e 
gerencial relatórios com a 

máxima confiabilidade

Parecer favorável da auditoria e  
sem ressalvas e sem ênfases, na 

auditoria para Balanço
Janeiro de 2015

Auditoria de balanço será 
realizada na período de 16 a 

20/02/2015
Em andamento

Disponibilizar relatório 
gerencial de indicadores aos 

dirigentes. 

Apresentação trimestral do 
relatório de indicadores.

A cada trimestre 
2014

Envio da Diops em 25/11/2014 Executado

Disponibilizar DRE e 
Balancete com análise das 

informações aberto por 
conta contábil aos 

dirigentes.

Apresentação mensal de relatório
20 do mês 

subsequente a 
competência

Fechamentos: competência
Jan - 19/02    Fev - 15/03 
Mar - 27/04* (Ti)  
Abr - 14/05   Mai - 18/06 
Jun - 16/07   Jul - 20/08 
Ago - 17/09  Set - 15/10
Out 19/11     Nov 20/12

Executado

Desenvolver e validar a 
gestão contábil sistêmica 

dos centros de custo. 

Pesquisa de satis fação junto aos 
Diretores. Nível de satisfação do 

grupo: 85%.

Implementação 
01/01/2014     

Validação inicial 
30/06/2014   

Validação Geral 
30/12/2014

As três fases foram executadas 
dentro do prazo planejado

Executado 

Implementar o orçamento 
anual por centros de custos 

x diretoria. 

Utilização do novo sistema de 
orçamento. 

30/12/2014
O sistema já está Ok 

implementado e testado
Executado

P
R

O
C

E
S

S
O

S

Alcançar o resultado 
final como reserva 

disponível de 2,5% da 
receita total

PE
R

SP
EC

TI
V

A

BALANCED SCORECARD (BSC) CORPORATIVO - CONTROLADORI A

2º Objetivo: 
Melhorar a 

performance 
econômico-
financeira da 
cooperativa

Analisar e aperfeiçoar os 
seguintes processos 

organizacionais durante 
o período do 
Planejamento 

Estratégico: vendas, 
cadastro, autorização e 
atendimento, contas e 

faturamento, financeiro, 
contabilidade, TI, 

Assistência Juridica

1º Objetivo: Alcançar 
a excelência 

organizacional nos 
sistemas e processos 

da cooperativa

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

-
F

IN
A

N
C

E
IR

A

 
Fonte: Controladoria da cooperativa de saúde, dezembro/2014. 
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Figura 02: Mapa diretivo gerencial de ação da Controladoria 

2)  Redução da inadimplência

J F M A M J J A S O N D 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM
Reduzir em 35% a dívida da cooperativa com os bancos    (até dez/2014 
redução de  67,2%)

A A A A E M E E E E E E

Diminuir inadimplência de 2,28% para 0,9% da receita total (até 
dez/2014 0,88% ou seja redução de 61,4%)

A A A A A M A E E E E E

Sustentabilidade economica  - com fluxo de caixa 100% próprio E E E E E E E E E E E E
Reduzir o prazo de entrega dos relatórios gerenciais de 60 dias após o 
término dos meses para o dia 20 do mês subseqüente; 

E E NE E E E E E E E E E

Conclusão das reformas da área fís ica e reorganização do 
funcionamento dos setores da área até 30/12/2014

A A A A A A A M M M M M

Antecipar o encerramento das peças contábeis do exercício 2014 para 30 
dias antes da AGO, encerrado até 31/01/2015

A A A A A A A A A A A A

Capacitar a equipe para melhoria de processos e analisar 3 processos: 
um na área financeira, outro na controladoria e outro na contabilidade

A A A A A A A A E E E E

Desenvolver e validar a gestão contábil s istêmica dos centros de custos A A A A A A A A A A A E

Legenda: A - Em andamento          E - Executado                        NI - Não iniciado NE - Não executado      M - Modificado

MAPA DIRETIVO/GERENCIAL DE AÇÃO -  CONTROLADORIA

DIRETRIZES INSTITUCIONAIS 2014
1ª Gestão Profissionalizada                         2ª Harmonia Institucional                         3ª Cliente Satisfeito                          4ª Promoção à Saúde

PROPÓSITO DA ÁREA PRIORIDADES DA ÁREA PARA 2014

Zelar pelo cumprimento da legislação pertinente aos aspectos contábeis-
financeiros da cooperativa e fornecer informações de forma fidedigna e confiável, 
como apoio ao processo decisório. 

1)  Sanear parte significativa da dívida da cooperativa 

3) Reorganização da estrutura de pessoal e física, da área com vistas a melhoria das 
várias frentes de serviços
4) Introduzir processo para oportunizar transparência com relação as informações 
econômico-financeiras

RESULTADOS
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

PELA ÁREA PELA DIRETORIA

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 2
0

1
4

C
O

N
T

R
O

L
A

D
O

R
IA

 
Fonte: Controladoria da cooperativa de saúde, dezembro/2014 

 
Esta avaliação confirma que a controladoria tem contribuído efetivamente na projeção de 

cenários no âmbito econômico-financeiro, bem como, no controle e avaliação dos indicadores de 
desempenho da gestão da organização. 
 
Comprometimento financeiro 

O instrumento de controle, análise e projeção do comprometimento financeiro permitiu 
que, em 2013, a cooperativa efetuasse um ajuste na gestão financeira, considerando: os resultados 
negativos apresentados em 2012, os desafios do mercado, as dívidas contraídas no passado, os 
recursos destinados ao pagamento de juros que drenavam uma parte importante do caixa e os 
altos encargos financeiros. Este quadro exigiu a profissionalização da gestão e a implementação 
do planejamento estratégico, orçamentário e financeiro.  

Em 2014, o cenário mudou, a cooperativa apresentou um fluxo de caixa equilibrado e 
garantias financeiras estáveis; não obstante as novas e complexas exigências dos agentes 
reguladores, a inclusão de um rol de procedimentos onerosos e sem possibilidade de repasse 
financeiro aos beneficiários do plano de saúde. 

Neste período, a controladoria propôs e renegociou os contratos com o sistema financeiro, 
contratou empréstimo com outra instituição bancária que apresentou alternativas diferenciadas, 
de modo a minimizar as despesas com taxas e juros. Ainda, revisou os processos internos 
deficientes com vistas a reduzir a inadimplência, otimizar custos, reduzir despesas, regrar 
investimentos planejados, entre outros, melhorando a sua performance econômico-financeira.  

A figura 03 identifica que a cooperativa, em dezembro de 2013, apresentava uma posição 
de endividamento superior a R$ 5,6 milhões. Cabe relatar que no planejamento estratégico para 
2014, a controladoria projetou a redução de 35% no total do endividamento financeiro da 
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cooperativa. Focados nessa meta, ocorreu a gradativa e sucessiva redução do comprometimento 
financeiro em R$ 3,8 milhões, que representaram uma redução no endividamento de 67,47%, no 
ano de 2014. Essa estratégia necessitou do acompanhamento do fluxo de caixa e seus 
indicadores, e proporcionou o aumento da remuneração dos cooperados. 

Figura 03: Variação do comprometimento financeiro da cooperativa de saúde 

 
Fonte: Controladoria da cooperativa de saúde, dezembro/2014 

Neste processo, a controladoria contribuiu para o planejamento, controle e projeção 
financeira do fluxo de caixa e do orçamento, bem como para a implantação de um sistema de 
informações que gerou relatórios financeiros e contábeis, que auxiliaram cotidianamente na 
tomada de decisão, com maior grau de segurança. 

 
Sinistralidade 

Outro instrumento da controladoria para a tomada de decisão é o controle da 
sinistralidade, que significa a relação entre sinistros/eventos realizados e o prêmio, ou seja, os 
custos sobre as receitas dos planos de saúde. Este indicador foi elaborado pela controladoria em 
2012 e apontou que o custo assistencial dos planos de saúde absorviam 97,74% das receitas 
geradas, restando apenas 2,26% para cobertura das despesas administrativas, financeiras, 
tributárias, patrimoniais. Este cenário exigiu repensar o modelo assistencial adotado pela 
cooperativa, bem como elaborar estratégias para a racionalização das despesas operacionais.  

Os indicadores demonstram a redução da sinistralidade acumulada, que em 2012 foi de 
97,74%; em 2013 de 85,5% e em 2014 de 75,77% da receita gerada. A redução assegurou em 
2013 uma contenção de R$ 3.925.490,00 e em 2014 de R$ 3.805.947,00. Ou seja, nesse período 
analisado, a redução da sinistralidade proporcionou valores significativos de retenção no fluxo de 
caixa com uma economia real de R$ 7.731.437,00. 

Cabe destacar que, em 2013/2014, foi criado um grupo gestor de acompanhamento e 
gerenciamento da sinistralidade, do qual a controladoria é integrante. Dentre as ações definidas 
na estratégia de redução da sinistralidade cabe destacar: revisão atuarial de cada plano, redesenho 
de produtos, renegociação de planos, redução de custos, auditoria de contas. 

No tocante a sinistralidade, a controladoria e seus indicadores contribuíram efetivamente 
para o planejamento, controle e projeção da gestão econômica financeira. 

 
Inadimplência 

A controladoria tem em suas atribuições a cobrança de valores dos planos de saúde, dos 
atendimentos hospitalares, dos exames, dentre outros serviços prestados pela cooperativa, o que 
requer atenção permanente dos índices de inadimplência. Em maio de 2013, o índice de 
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inadimplência era de 7,2% e objetivando a sua redução, a controladoria por meio do setor 
financeiro, reestruturou o processo de cobrança, implantando o envio de carta de cobrança, 
suspensão de atendimentos e de contratos por atraso.  

Em dezembro de 2013, o índice de inadimplência reduziu para 2,28%, o que levou a 
organização a estabelecer para 2014, uma meta de 0,9%. Em dezembro de 2014, o indicador de 
inadimplência foi de 0,88% ou seja, houve uma redução de 61,45% no ano, ocasionando uma 
significativa recuperação de capital e maior disponibilidade de fluxo de caixa.  

 Esse resultado é decorrente da reestruturação realizada pela controladoria em seu setor 
financeiro que formou um grupo interno de colaboradores, com função e processos estruturados 
de cobrança. Desenvolveu um projeto de implantação do novo processo, que foi disseminado 
entre os colaboradores, cooperados e clientes, exigindo mudanças de paradigmas e a 
profissionalização da gestão financeira.  
 
Orçamento  

Outro instrumento disponibilizado pela controladoria é o orçamento anual da cooperativa. 
Com o apoio de consultoria externa, diretorias e gerências, o novo modelo foi criado e 
implantado em 2013. O orçamento fundamentado nos novos processos orçamentários alinhados 
ao planejamento estratégico e ao BSC passou a servir de instrumento gerencial para auxiliar os 
gestores a cumprir as metas em consonância com a gestão financeira da organização. 

Cabe destacar que a cooperativa apresentava um orçamento simplificado para aprovação 
da assembleia geral, no entanto, isso era uma mera formalidade, somente avaliado no ano 
seguinte. Em dezembro de 2012, quando projetado o orçamento para o ano de 2013, foram 
analisadas individualmente as rubricas de receitas, despesas, custos e investimentos, a fim de 
promover mudanças na concepção orçamentária. Para tanto, cada gerente foi responsabilizado 
por um grupo de rubricas contábeis do orçamento, os quais são monitorados mensalmente pelos 
dirigentes por meio de relatórios e indicadores no sistema de informações do orçamento, 
disponibilizado pela controladoria, de modo a acompanhar a sua execução. 

O planejamento financeiro e o controle orçamentário estão vinculados a resultados 
financeiros, quando positivos geram sobra e quando deficitários geram prejuízos. Essas 
informações constam no relatório resumo do orçamento, acumulado por períodos já realizados e 
comparados ao realizado no ano anterior, e orçamento para o ano vigente, acrescido de 
indicadores das variações, com analise horizontal e vertical. Nestes relatórios, em 2013, a 
cooperativa apresentou um déficit de R$ 498.211,00 e, em 2014 o resultado foi superavitário em 
R$ 5.240.636,00. Isso reforça a importância da participação da controladoria por meio do 
planejamento financeiro efetivo, de controles, da correção do rumo traçado e a análise das ações 
que precisam ser reconsideradas, seja por influência dos cenários externos e internos, seja porque 
não estavam bem definidas e claras para todos os envolvidos. 

Outro relatório do orçamento que dá suporte aos gestores é o resumo balanço patrimonial 
mensal, no qual é possível identificar que os relatórios quando acrescido de indicadores facilita a 
visualização e análise no que tange a variação histórica e o efeito do acompanhamento direto. O 
comprometimento dos gestores resultou na inversão de um quadro negativo, para uma situação de 
sustentabilidade e credibilidade de seus stakeholders. 

O orçamento liderado pela controladoria é utilizado na cooperativa como uma peça 
gerencial destinada a planejar e controlar as operações e a utilização de recursos financeiros com 
a finalidade de obter eficiência econômica, economia tributária e equilíbrio financeiro.  
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Centros de custos 
A implantação dos centros de custos foi uma inovação estabelecida no planejamento 

estratégico da controladoria. Estratégia essa que iniciou em dezembro/2013, com a definição dos 
os principais centros de custos por diretorias e que no ano de 2014 informatizou o processo e o 
orçamento. A figura 04 apresenta a representatividade de cada centro de custos. 

Figura 04: Centros de custos acumulados por diretorias 

DEZ/2013 DEZ/14 

 
Fonte: Controladoria da cooperativa de saúde. 

A figura 04 revela a evolução da representatividade por centros de custos, em que a maior 
variação ocorreu na diretoria financeira, que variou suas despesas de 3% para 10%, fruto da 
atualização monetária de impostos relacionados com a instrução normativa 20 e serviços 
terceirizados de levantamento patrimonial. As análises são desenvolvidas mensalmente pela 
controladoria e validadas pelos gestores.  

Cabe citar que foram identificados 184 centros de custos, sendo 86 no hospital, 45 no 
administrativo, 11 no desenvolvimento, 9 nos recursos humanos, 8 no financeiro, 6 no marketing 
e outros 24 nos conselhos superiores e coordenadorias.  

Para avaliar os resultados da implantação dos centros de custos, em janeiro/2015, foi 
realizada uma pesquisa de satisfação que obteve os seguintes graus: satisfação 91,67%, 
importância 100 % e envolvimento pessoal 83,33%. Cabe relatar que a meta da controladoria era 
de 85% de satisfação para o primeiro ano de implementação.  

Diante do exposto, analisados os instrumentos e indicadores gerenciais buscou-se a 
percepção dos atores internos no tocante a participação da controladoria na gestão. 
 
Percepção dos atores internos  

Quando instigados sobre o papel da controladoria no processo decisório, os entrevistados 
relataram que ela dá suporte aos processos de gestão, especialmente no orçamento e controle, por 
meio dos relatórios gerenciais. Definiram que seu papel é subsidiar, abastecer, detalhar, 
interpretar, disponibilizar aos dirigentes informações confiáveis, embasando a tomada de decisão 
no que tange ao aspecto econômico e financeiro nos diferentes momentos e níveis hierárquicos, 
instrumentalizando os dirigentes na tomada de decisão para o presente e o futuro. 

Ao questionar os entrevistados se a controladoria e seus indicadores podem ser 
considerados como suporte estratégico na gestão e quais as razões, a resposta foi unanime, 100% 
responderam que sim e acrescentaram que a controladoria fornece ferramentas de gestão 
indispensáveis, que orientam os dirigentes, possibilitando acompanhar o desempenho individual 
de cada centro de custos, bem como, o coletivo da cooperativa. Sem esta e seus indicadores a 
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cooperativa seria administrada de forma amadora. Reiteram a importância do suporte, da correta 
leitura dos indicadores e dos dados econômicos e contábeis para a elaboração de uma estratégia 
adequada e consistente, orientando de forma segura as tomadas de decisão bem como, a avaliação 
permanente da construção dos objetivos alinhados a estratégia. 

No que se refere às contribuições da controladoria no desempenho das funções de cada 
entrevistado, foi possível identificar que a controladoria fornece informações com pontualidade e 
acessibilidade, avalia os processos internos de forma independente, propicia segurança aos 
dirigentes quanto ao controle e transparência. Os procedimentos da controladoria considerados 
mais importantes podem ser visualizados na figura 06. 

Figura 06: Procedimentos da controladoria 

Quais os procedimentos mais importantes na Controladoria da Cooperativa Pontuação média Classificação

Realização e apresentação de relatórios econômicos e financeiros 4,79 1o.

Desenvolvimento de orçamento 4,67 2o.

Desenvolvimento de centros de custos 4,63 3o.

Apresentação e análise de indicadores gerenciais 4,58 4o.

Reuniões periódicas com os dirigentes para troca de informações da Cooperativa 3,67 5o.

Desenvolvimento de normas e procedimentos contábeis e financeiros 3,17 6o.

Gerenciamento e desenvolvimento das equipes vinculadas a área da controladoria 2,50 7o.
 

Fonte: elaborado pela pesquisa. 
 
Na sequência, buscou-se identificar junto aos gestores, quais as peças gerenciais e 

indicadores mais relevantes produzidos pela controladoria. O Demonstrativo de Resultado do 
Exercício (DRE), o fluxo de caixa, BSC e seus indicadores foram considerados de maior 
relevância. Depois, o Orçamento e os Centros de Custos foram apontados como importantes.   

Os resultados desta pesquisa evidenciaram que na organização estudada, a controladoria 
por meio de seus instrumentos, indicadores e inserções nos processos, tem sido percebida como 
estratégica na gestão da organização.  
 
5 CONCLUSÕES 
 

Este estudo permitiu reflexões sobre as temáticas da controladoria, estratégias e balanced 
scorecard; no contexto de uma cooperativa saúde. Também considerou os desafios atuais que a 
sociedade contemporânea presencia e considerou que as cooperativas são sistemas abertos e 
dinâmicos, que interagem com outros num determinado ambiente, e existem para atender 
demandas internas e externas. O cenário competitivo e complexo tem provocado mudanças de 
paradigmas na gestão das organizações, exigindo cada vez maior flexibilização, informação e 
planejamento, como meio de viabilizar sua continuidade e concretizar sua missão.  

Neste contexto, o estudo reitera que a controladoria pode contribuir de forma estratégica 
na modelagem, construção e manutenção de sistemas de informações, instrumentos e indicadores 
que interferem nos processos de gestão das organizações no que tange ao suporte às decisões.  

A pesquisa identificou os principais instrumentos e indicadores que a cooperativa está 
utilizando por meio da controladoria para sustentar suas estratégias. Neste aspecto, ficou 
evidenciado nos pontos de coalizão dos entrevistas que, os dirigentes da cooperativa têm 
utilizado as informações e os indicadores, extraídos dos instrumentos disponibilizados pela 
controladoria, para o processo decisório. 
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Dentre os principais instrumentos observados no seu sistema de gestão econômico-
financeiro da cooperativa podem ser destacados: BSC da controladoria, comprometimento 
financeiro, sinistralidade, inadimplência, orçamento e centros de custos. Este conjunto de 
instrumentos fornece informações e indicadores que são percebidos como contribuição efetiva no 
suporte a gestão e na obtenção de melhorias da performance da cooperativa. 

Com relação às percepções de que a controladoria é entendida como um esforço 
sistêmico, coordenado e integrado na organização; os resultados revelam que a controladoria e 
todo seu arcabouço fazem parte das mudanças estratégicas, bem como, tem desempenhado papel 
significativo na proposição da sustentabilidade e continuidade da instituição. Reforçando assim a 
necessidade do controller ter uma visão sistêmica e multidisciplinar da cooperativa, de forma a 
sistematizar as informações do todo considerando as tendências de futuro, de modo a oferecer 
suporte a gestão do negócio, para que esta atinja seus objetivos, cumprindo a sua missão. 

No que tange ao papel da controladoria no processo decisório pode-se destacar as funções 
de subsidiar, abastecer, detalhar, interpretar, disponibilizar, instrumentalizar os dirigentes com 
informações econômico-financeiras na a tomada de decisão, de forma objetiva, confiável e 
coerente com as estratégias da organização.  

Para os agentes internos, a controladoria e seus indicadores tem sido percebida como 
integrante estratégica na gestão, além de ser indispensável para a constituição de uma gestão 
profissionalizada. Contribuindo com a análise das informações contábeis para a elaboração de 
uma estratégia adequada e consistente, orientando de forma segura os processos decisórios, 
primando pela sustentabilidade e continuidade da organização.  

Na percepção da amostra, dentre as contribuições que a controladoria ainda poderia 
oportunizar no desempenho das funções relata-se: apresentar informações mais sucintas; 
promover maior integração das informações com os outros setores; capacitar chefias para a 
gestão financeira; padronizar processos; ampliar o controle da sinistralidade, entre outras. 

Dentre as conclusões, os estudos evidenciaram que a controladoria tem assumido o 
propósito de zelar pelo cumprimento da legislação pertinente aos aspectos contábeis e financeiros 
da entidade, fornecendo informações de forma fidedigna e transparente. Assim, ela cumpre sua 
função de identificar, mensurar, controlar, avaliar e estabelecer relações econômicas entre os 
elementos que compõem as operações da organização e seus efeitos temporais, permitindo 
qualificar a tomada de decisão. Pois, enquanto a cooperativa está voltada a cuidar da saúde das 
pessoas, a controladoria tem como missão cuidar da saúde econômico-financeira da cooperativa. 

Destarte, com base no estudo teórico e empírico desenvolvido, é possível relatar que 
controladoria pode ser incumbida de participar da elaboração do BSC da organização e se 
comprometer com as perspectivas financeiras e de processos. Além do que, se constitui em 
participante estratégico nos processos de gestão, disponibilizando informações e indicadores.  

Assim, este estudo reitera que a controladoria e seus indicadores, podem ser considerados 
integrantes estratégicos na gestão organizacional. Digno de nota que as conclusões desta pesquisa 
estejam circunscritas à amostra adotada, não permitindo, portanto, generalizações, mas dão 
procedência a futuros estudos e aplicações que elevem a controladoria como partícipe do 
processo decisório das organizações.  
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