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COMPARATIVO DA TEORIA DA CONTROLADORIA COM A 
ABORDAGEM ADOTADA EM ARTIGOS DE REVISTA E NA PÓS-GR ADUAÇÃO 

EM CONTROLADORIA DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 
 
 
RESUMO 
 
A controladoria é a responsável pela gestão e controle de informações agindo como 
ferramenta de auxílio para a tomada de decisões das empresas. Baseado no estudo de 
Borinelli (2006) que conceituou a controladoria, este estudo teve como propósito verificar a 
abordagem dos artigos da área de controladoria do curso de pós-graduação em controladoria e 
gestão tributária da UPF e de alguns periódicos. A metodologia utilizada é de uma pesquisa 
descritiva, quantitativa, através, da técnica de análise de conteúdo, avaliando os temas e as 
práticas de controladoria, confrontando-as com a literatura existente sobre o tema. Foram 
analisados 39 trabalhos desenvolvidos pela especialização em controladoria da UPF e 46 
artigos publicados nas revistas: Contabilidade e Organização, Contabilidade e Finanças, 
Universo contábil e Base, instituições escolhidas por possuírem programas de pós-graduação 
de mestrado e doutorado em ciências contábeis, no período de 2010 a 2013. Conclui-se ao 
final do estudo que as principais áreas de atuação da controladoria abordadas nos trabalhos 
são a gestão de custos (48% dos periódicos e 31% dos trabalhos da UPF) e o planejamento 
estratégico (22% dos artigos dos periódicos e 13% dos trabalhos da UPF). Os artefatos que se 
destacam nos artigos analisados são os métodos de custeio e as técnicas de planejamento 
estratégico e operacional. Evidenciou-se que nos artigos da UPF a predominância de 
metodologia foi de estudo de caso, enquanto nos periódicos é a pesquisa de campo ou survey. 
Por fim, evidenciou-se que os artigos estavam de acordo com a abordagem de controladoria 
apresentada na literatura. 
 
Palavras Chave: Controladoria. Gestão. Informações. Abordagem. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O controller é o gestor de informações dentro das empresas atuando nas mais diversas 
áreas. Padoveze (2004, p. 7) define a controladoria como uma teoria de decisão, que trouxe 
para as empresas uma área de gerenciamento e acompanhamento de informações. Já Borinelli, 
(2006, p. 105) conceitua controladoria como “um conjunto de conhecimentos que se 
constituem em bases teóricas e conceituais de ordens operacional, econômica, financeira e 
patrimonial, relativas ao controle do processo de gestão organizacional”. 

Borinelli (2006) pesquisou toda a literatura sobre controladoria e relata as várias 
funções que a controladoria poderá realizar dentro das empresas, sendo as principais: contábil, 
gerencial, de custos, tributária, de controle interno, de risco, e gestão de informações. 

A controladoria tem por objetivo trabalhar com a divulgação e acompanhamento de 
informações e relatórios, atua na criação, controle e avaliação dos planejamentos da empresa 
deste o início até sua execução e avaliação, orientando em casos de erros e falhas. Portanto o 
objetivo da controladoria é o controle das ações e informações da empresa, e para tal utiliza-
se de vários artefatos, com intuito de proporcionar dados confiáveis para que os gestores 
tomem suas decisões, e obtenham os resultados planejados. 

Nesse contexto, é necessário conhecer também algumas ferramentas que a 
controladoria utiliza, para atingir o seu objetivo principal, a geração de informações. Dessa 
forma, inicialmente este estudo irá apresentar os conceitos de controladoria, objetivos da 
controladoria nas organizações e o seu papel no processo de gestão. Depois serão brevemente 
conceituados os principais artefatos de controladoria que auxiliam no levantamento de 
informações, como: balanced scorecard, processo de controle e avaliação de desempenho, 
gestão e planejamento tributário, gestão orçamentária, de informações e de custos. 

A partir das definições teóricas encontradas sobre controladoria, e com enfoque nos 
trabalhos realizados nesta área, este estudo pretende verificar: qual o contexto ou áreas de 
atuação de controladoria abordada nos trabalhos de conclusão de curso da Especialização em 
Controladoria e Gestão Tributária da UPF, e de publicações em revistas do país de 2010 a 
2013. 

O objetivo geral é verificar os temas abordados nos trabalhos de controladoria 
confrontando com a literatura existente. Os objetivos específicos do artigo são: comparar se a 
abordagem teórica se reflete na prática destes trabalhos; e identificar a metodologia utilizada 
na realização dos trabalhos de conclusão. 

Enfim pretende-se analisar se a abordagem de controladoria adotada nos trabalhos 
finais da especialização em controladoria da UPF está correlacionada com a atuação do 
controller apresentada na literatura e comparar com os estudos apresentados em periódicos 
relevantes que tratam sobre o assunto. 

 
2.  REFERENCIAL TEORICO 

 

Este item busca na literatura a função e a importância da Controladoria dentro das 
organizações, qual o seu papel no dia a dia das empresas para contribuir com o crescimento e 
desenvolvimento da mesma. Para desenvolver estes assuntos será abordado o conceito e 
função da controladoria e do controller, como também as principais áreas e funções de sua 
atuação.  
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2.1 CONTROLADORIA 
A controladoria e o controller surgiram na virada do século XIX para o século XX, 

com grupos que obtinham vantagens financeiras e econômicas de escala, e apareceu pela 
primeira vez no organograma da General Motors em 1920. (CALIJURI 2005, p.18) 

No Brasil, a chegada dos controllers se deu com o desenvolvimento industrial, trazido 
pelas empresas estrangeiras norte Americanas e inglesas com suas filiais (CALIJURI, 2005).  

Para Figueiredo e Caggiano (1997, p.26) e Nascimento e Reginato (2007, p.2) a 
controladoria veio para suprir a demanda por melhores práticas de gestão a fim de promover a 
eficácia das decisões. 

No sentido de definir a controladoria dentro da área organizacional Brito (2000, p.25 
apud Borinelli 2006, p.204), destaca a dificuldade deste, uma vez que ela assume atividades 
diferentes dependendo da cultura, dos costumes e das necessidades de cada organização.  

Borinelli (2006, p.198) após analisar a literatura e a partir das definições de 
controladoria como órgão organizacional, chegou a definição ECBC1 como sendo um órgão 
do sistema formal das organizações, que responde pelo controle do processo de gestão e pela 
elaboração e fornecimento de informações operacionais, econômicas, financeiras e 
patrimoniais que são necessárias no processo decisório. Oliveira, Perez Jr. e Silva (2011, p.5), 
ainda se baseiam na legislação tributária e fiscal, para influir as tomadas de decisões. 

No entendimento de Mosimann e Fisch (1999, p. 90) “a missão da controladoria é 
otimizar os resultados econômicos da empresa”. Borinelli (2006), ao confrontar diversos 
autores sobre o assunto, definiu que a missão da controladoria e a razão de sua existência é 
zelar pela sobrevivência e continuidade da organização, de maneira que possa assegurar a 
eficiência e a otimização do resultado econômico. 

Conceito estes compartilhado por Almeida, Parisi e Pereira (2001, p. 346) que ainda 
explicam que para atingir tal missão devem existir objetivos claros e viáveis, que são: 
promoção da eficácia organizacional, viabilização da gestão econômica e promoção da 
integração das áreas. 

O objetivo da controladoria é a organização, auxiliando-a no desenvolvimento do 
modelo organizacional e na prática das funções de planejamento, controle, registro e a 
divulgação dos fenômenos. (OLIVEIRA, PEREZ JR E SILVA, 2011, p.6 e BORINELLI, 
2006, p.109) 

A missão da controladoria é zelar pela continuidade das organizações e pela eficácia 
dos resultados, para chegar o isso seu objetivo é gerir as informações, monitorar e orientar as 
decisões e gestões, zelando por resultados mais eficazes e lucrativos. 

 
2.2 ÁREAS DE ATUAÇÃO E FUNÇÕES DA CONTROLADORIA 

 

Luz (2011, p. 26) relata que a atuação da controladoria varia de empresa para empresa, 
podendo atuar em áreas como as financeiras até áreas independentes como é o caso do 
planejamento e do controle orçamentário.  

À controladoria cabem às funções de auxiliar nas definições dos planejamentos, metas, 
previsões, orçamentos e execuções. Produzir e distribuir informações, interpretar resultados, 
comparar planos, definir políticas contábeis, gerar e distribuir relatórios, bem como, definir 
planejamento tributário, e produzir informações para cumprir aspectos legais e de controle 
interno. (LUZ 2011, p. 28) 

Borinelli (2006) pesquisou toda a diversidade de autores da área e chegou a uma lista 
de funções típicas da controladoria, conforme o quadro 1. 

 

                                                             
1 ECBC: Escrituração Conceitual básica de Controladoria (Borinelli, 2006) 
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FUNÇÃO DA 

CONTROLDORIA 
ATIVIDADE 

Função Contábil 

Compreendem as atividades voltadas a contabilidade societária e financeira, a 
partir de gerenciamento, processamento contábil, atendimento aos agentes de 
mercado (stakeholders) em suas demandas, análise interpretativa das 
demonstrações contábeis e desenvolvimento de políticas e procedimentos 
contábeis e de controle. 

Função Gerencial – 
Estratégica 

Compreende prover informações de natureza contábil, patrimonial, econômica, 
financeira e não-financeira ao processo de gestão como um todo, no auxílio da 
tomada de decisões para o alcance dos objetivos da empresa. Entre as atividades 
destaca-se coordenar, assessorar e consolidar as atividades e informações, 
auxiliar na definição de métodos e processos para medição do desempenho, 
realizar estudos sobre análise de viabilidade econômica e contábil-econômica. 

Função de Custos 
Compreende as atividades de registrar, mensurar, controlar, analisar e avaliar, 
incluindo ainda análises gerenciais e estratégicas referentes a produtos e 
serviços, linha de negócios e clientes. 

Função Tributária 
Atende às obrigações legais, fiscais e acessórias previstas em leis e normas 
tributárias, o que significa registrar, apurar e controlar impostos, tributos e 
contribuições, bem como elaborar o Planejamento Tributário. 

Função de Proteção e 
Controle dos Ativos 

Refere-se a prover proteção aos ativos em atividades de registrar e controlar 
todos os bens da organização. 

Função de Controle Interno 
Compreende o monitoramento do sistema de controles internos, destinado a 
proteger o patrimônio organizacional e salvaguardar a entidade. 

Função de Controle de 
Risco 

Compreende identificar, mensurar, analisar, avaliar, divulgar e controlar os 
diversos riscos envolvidos no negócio, bem como seus possíveis efeitos.  

Função de Gestão da 
Informação 

Compreende conceber modelos de informações e gerenciar as informações 
contábeis, patrimoniais, de custos, gerenciais e estratégicas. 

Auditoria Interna 
É uma área da contabilidade voltada a testar a eficiência e eficácia do controle 
patrimonial, está voltada a área de controle. 

Quadro 1: Funções da Controladoria 
Fonte: Adaptado de Borinelli (2006, p. 135-139) 

 
Como demonstrado no quadro a controladoria trabalha em união com todas as funções 

da empresa, para obtenção de dados e informações que auxiliem nas melhores decisões. O 
controller atua dentro da contabilidade em análise de custos, estratégias, junto com o 
planejamento em todas suas fases do início até a execução, trabalham nas funções como a 
tributária, controle, na geração de informação e ainda dentro da auditoria interna. 

Almeida, Parisi e Pereira (2001, p. 349) definem que na controladoria as funções estão 
ligadas a um conjunto de objetivos que viabilizam o processo de gestão econômica, e ainda 
complementando os conceitos acima definem que as funções desempenhadas pela 
controladoria são: subsidiar o processo de gestão; apoiar a avaliação de desempenho e de 
resultado; gerir o sistema de informação; e atender aos agentes de mercados. 

 
a) A Controladoria no Processo de Gestão 

No estudo da controladoria, encontram-se muitas literaturas e vários conceitos a 
respeito do processo de gestão, como destacado em Carvalho (1995, p.28 apud Borinelli 
2006, p.140), a referência da controladoria dentro do processo de planejamento e gestão não é 
clara, enquanto uns a consideram apenas uma área de assessoria e aconselhamento outros a 
consideram uma gestora capaz de tomar decisões. E ainda tem quem a veja como a 
responsável pela definição e controle dos planos necessários para a obtenção dos objetivos. 

O conceito anteriormente apresentando descreve bem a função do controller, pois ele 
é o responsável pela geração de informações, e pela gestão de controles, orçamentos, 
planejamentos, atuando somente no auxílio aos administradores e gestores da organização na 
busca dos melhores resultados. 
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Padoveze (2004, p. 26), destaca sobre o processo de gestão que “é um conjunto de 
processos decisórios e compreende as fases de planejamento, execução e controle da empresa, 
de suas áreas e atividades”. 

 
b) A controladoria no processo de planejamento estratégico e operacional 

Conforme Padoveze (2004, p. 26) e Borinelli (2006, p. 146) o planejamento 
subdivide-se em duas fases o planejamento: estratégico e operacional. O planejamento 
estratégico consiste na definição e na escolha, das diretrizes, e dos objetivos; e o planejamento 
operacional é definido como os orçamentos e os planos mais específicos a cada área. Para 
Nascimento, Reginato (2007, p. 129), o planejamento é a principal ferramenta de gestão, pois 
é dele que o gestor precisa para criar ferramentas e analisar variáveis.  

Quanto a função da controladoria dentro do planejamento, esta reúne condições para 
poder ser a responsável pela consolidação e coordenação do processo de construção do 
planejamento, compreendendo: tomada de decisões em conjunto com os gestores; 
coordenação do processo de construção do plano em nível operacional; assessoramento e 
consolidação das diversas unidades e funções. (BORINELLI, 2006, p. 151) 

 
c) Controladoria no processo de elaboração do orçamento 

Padoveze (2004, p. 127) e Borinelli (2006 p.152), definem que orçamento é o processo 
de controle e quantificação detalhada dos planos empresariais, introduzindo dados previstos 
para o próximo exercício, dentro da melhor visão que a empresa possui hoje. 

Borinelli (2006, p. 156), em pesquisa conceituou que as possíveis atividades de 
controladoria dentro do processo de orçamento, são de: coordenar; determinar premissas e 
diretrizes; assessorar; avaliar; e consolidar os orçamentos. 

De acordo com o estudo de Oliveira, Perez Jr e Silva (2008, p.124 – 128), o orçamento 
é útil para qualquer organização, por ser um instrumento de controle, porém este deve ser 
apenas um instrumento de apoio para as tomadas de decisões. Pois se por um lado ele é 
positivo por estabelecer expectativas e coordenar esforços, por outro são apenas estimativas 
que mudam com o crescimento da empresa. 

 
d) A controladoria no processo de execução 

Catelli, Pereira, Vasconcelos (2001, p.146) compreendem que a fase da execução é 
aquela em que as ações são implantadas e as transações realizadas, é quando os recursos são 
consumidos e os produtos gerados.  

A função da controladoria nesta fase de acordo com Borinelli (2006, p. 158) 
“compreende coordenar e consolidar o plano global”. Padoveze (2004, p. 191) complementa 
dizendo que a controladoria deve gerar suporte para a tomada de decisões dos gestores das 
várias áreas da empresa.  

A controladoria precisa saber de toda a movimentação e ações da empresa desde a 
elaboração até sua execução, para poder avaliar se o realizado está de acordo com o planejado 
e orçado, caso não esteja ela tem por função avaliar as falhas e orientar os gestores. 

 
e) A controladoria no processo de controle, avaliação de medidas corretivas e de 

desempenho 
As funções de controle, avaliação de medidas corretivas e de desempenho são 

processos complementares ao planejamento, pois quando da execução destes, é preciso 
comparar o planejado com o realizado avaliando os resultados obtidos e as falhas ocorridas 
para a correção e desenvolvimento dos processos da empresa. 

A controladoria tem um importante papel neste processo, pois como demonstra 
Nascimento, Reginato (2007, p. 160) ela é a responsável por monitorar o resultado da 
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empresa e o comportamento dos gestores, repondo informações e auxiliando os 
administradores na tomada de decisão. 

Brisola (1990, p. 78 apud Borinelli 2006, p. 159), define controle como elemento de 
comparação do desempenho real com o planejamento, Mossimann e Fisch (1999, p.125), 
orienta que a controladoria deve apontar os desvios, e cobrar as ações corretivas dos gestores. 

Partindo destes pressupostos Borinelli (2006, p. 166) destaca que, o controle da 
execução dos planos é fundamental para que, caso algo não esteja saindo conforme o desejado 
se possa adotar alguma medida que venha corrigir estes fatos.   

O enfoque proposto por Kanitz (1976 apud Borinelli 2006, p. 167), adverte que o 
controller apenas deve assessorar com informações as medidas corretivas e não as aplicar, “o 
controlador, para poder desempenhar bem o seu papel, deve se manter neutro, evitando 
aplicar, ele mesmo, as medidas corretivas emanadas do seu departamento”.  

Na visão de Nascimento e Reginato (2007, p.160), a avaliação de desempenho é “um 
instrumento de controle das atividades que são desenvolvidas na empresa. Por meio dela, é 
possível verificar se a empresa está cumprindo seus objetivos estratégicos ou se é necessário 
realizar mudanças no planejamento do negócio”. 

Portanto a controladoria tem por função definir os parâmetros de avaliação de 
desempenho, auxiliando, mensurando, informando sobre o processo. Padoveze (2004, p. 244), 
destaca que como a avaliação de desempenho faz parte do processo de gestão ela deve ser 
confrontada com os dados planejados. 

 
e) A controladoria na gestão de informações 

Mossimann e Fish (1999, p. 54), explicam que o sistema de informação pode ser visto 
como uma rede de alimentação de informações para a tomada de decisões dos gestores em 
cada uma das áreas da organização e na empresa como um todo.  Os autores também 
mostram que o sistema de informações pode ser dividido em dois grandes grupos: 

• Sistema de apoio às operações: com a finalidade de processar transações, 
referentes a operações; 

• Sistema de apoio à gestão: auxilia no processo decisório. 
Quanto ao papel da controladoria como um sistema de informação para Mossimann e 

Fish (1999, p. 127) está relacionada com as operações de ordem econômica – financeira, que 
são as informações que afetam a riqueza da empresa.  

Gil, Biancolino e Borges (2010, p. 34) relatam à importância do planejamento e 
controle das informações visto a constante ocorrência de processos decisórios. Destacam 
ainda que cabe a controladoria a gestão do sistema de informações, definindo a base de dados, 
elaborando modelos de decisão e padronização das informações econômicas.  

 
f) Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard (BSC) segundo Oliveira, Perez Jr e Silva (2008, p. 156) e 
Padoveze (2004, p.219) é difundir para a empresa os planos e metas estratégicos da 
organização, traduzindo as metas em tarefas e objetivos específicos para cada funcionário.  

As vantagens do uso de BSC nas empresas de acordo com Oliveira, Perez Jr e Silva 
(2008, p. 158) é a organização das informações estratégicas num conjunto de indicadores que 
irão permitir: localizar problemas; definir rumos; prever turbulências; apontar tendências para 
o futuro; e, principalmente entender para onde vai a empresa. 

O Balanced Scorecard (BSC) é um sistema de implementação de ações e efetivação 
de estratégias conduzindo as empresas para o resultado esperado, Padoveze (2004, p. 232) 
conclui que a controladoria pode utilizar de sistemas estratégicos como o BSC para apoio na 
implementação de planejamentos e avaliação de desempenho. 
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g) Gestão de Custos  
Para Figueiredo e Caggiano (1997, p.37) “custos são essencialmente medidas 

monetárias dos sacrifícios com que a organização tem que arcar para alcançar seus objetivos”. 
 Oliveira (1998, p.65), conceitua a função da contabilidade de custos como a de 

fornecer valores para a tomada de decisões, contribuindo para o aprimoramento da produção, 
dando ênfase ao cálculo e a interpretação dos produtos fabricados.  Para isso Bornia (2010, p. 
32) destaca que o sistema de custos deve se adaptar às necessidades do sistema de gestão. 

Para melhor adaptação dos sistemas de custos usam-se métodos de custeios, onde cada 
empresa usa o método que melhor se adapta a mesma. 

Bornia (2010) caracteriza os métodos de custeio, da seguinte maneira: 
• Custeio variável: é análise custo-volume-lucro, que determina a influência no 

lucro provocado por alterações nas quantidades vendidas. 
• Custeio padrão: é fornecer suporte para controle de custos, fornecendo um padrão 

de comportamento para o sistema e comparando sua variação.  
• Custeio RKW ou custeio integral: usa o método de centro de custos, ele aloca os 

custos em um centro de custos e depois repassa aos produtos. 
•  ABC (custeio baseado em atividade): é distribuir os custos aos produtos.  
É importante destacar que para controladoria, custos é um dos seus principais 

artefatos, visto que se a decisão for aumentar o faturamento é necessária uma adequação dos 
custos. Para os controllers os custos dentro das organizações são estratégicos, especialmente 
dentro de um mercado globalizado e cada vez mais competitivo. 

Outros controles realizados pela controladoria é o acompanhamento da evolução dos 
custos, e também como os custos que podem ser reduzidos. Por fim, destaca-se a atuação da 
controladoria na decisão de qual é a melhor informação e ou sistema de custos para empresa. 

 
h) Gestão e Planejamento Tributário 

Como é destacado por Nascimento e Reginato (2007, p. 235) o processo de decisões 
de investimentos estão norteados pelas políticas monetária, fiscal e cambial, os quais são 
elementos que geram a necessidade da gestão tributária. Oliveira, Perez Jr. e Silva (2008, p. 
204), ainda destacam que o planejamento tributário é importante para que as empresas possam 
racionalizar seus custos sem afrontar a legislação tributária. 

Nascimento e Reginato (2007, p. 236) conceituam gestão tributária como um conjunto 
de ações e processos usados para controle dos aspectos tributários. Tal gestão tem a finalidade 
de planejar, adequar e implementar operações que tenham relação com qualquer tipo de 
tributação, levando sempre em consideração os fatores determinantes da gestão tributária da 
empresa a partir de uma visão sistêmica da organização. (NASCIMENTO E REGINATO 
2007, p. 236) 

No enfoque proposto por Oliveira, Perez Jr. e Silva (2008, p. 209) o controller 
precisará conhecer com grande profundidade e legislação tributária, para poder planejar a 
melhor alternativa na busca da eficácia e eficiência. 

O planejamento tributário estratégico é o estudo das alternativas lícitas de determinada 
operação, antes do fato gerador, para que o contribuinte possa encontrar o menos ônus 
tributário de maneira a reduzir a carga fiscal. (OLIVEIRA, PEREZ JR. E SILVA 2008, p. 
209) 

A tributação é um dos maiores custos da empresa, e em suas funções o controller tem 
a obrigação de conhecer a legislação para poder aproveitar as vantagens tributárias 
permitidas, gerando um melhor resultado para empresa, obtendo economia tributária. 
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3. METODOLOGIA 
 
Este estudo classifica-se como uma pesquisa qualitativa que objetiva verificar se os 

trabalhos de conclusão do curso de Especialização em Controladoria e Gestão Tributária da 
UPF e de publicações de algumas revistas selecionadas, tem abordagem semelhante as teorias 
abordadas na literatura e especialmente no estudo realizado em 2006 por Borinelli.  

Quanto ao objetivo, a pesquisa é classificada como descritiva, sendo que, no que 
concerne aos procedimentos técnicos este estudo classifica-se como documental, pois se 
utilizará dos trabalhos de conclusões de curso de especialização, para avaliação dos temas 
abordados sobre a controladoria. (GIL 2010, p. 30; 65) 

A pesquisa realizou-se através, da técnica de análise de conteúdo, avaliando os temas e 
as práticas de controladoria, confrontando-as com a literatura existente sobre o tema. Foram 
analisados 39 trabalhos desenvolvidos pela especialização em controladoria da UPF e 46 
artigos publicados nas revistas: Contabilidade e Organização, Contabilidade e Finanças, 
Universo contábil e Base, instituições escolhidas por possuírem programas de pós-graduação 
de mestrado e doutorado em ciências contábeis, no período de 2010 a 2013.  De acordo com 
Marconi e Lakatos (2010), a técnica análise de conteúdo tem a finalidade de descrever, 
sistematicamente, o conteúdo das comunicações. A análise de conteúdo foi acrescida de mais 
uma característica, ou seja, o desenvolvimento de técnicas quantitativas, para responder aos 
objetivos do estudo. 

Para a coleta de dados foi utilizado um check list, que avaliou o tema, metodologia, 
artefatos mencionados e as principais referências utilizadas. Os dados coletados foram 
organizados e tabulados em gráficos e tabelas do excel, para a devida interpretação e 
comparação com a literatura existente. 
 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A base de referência deste artigo é o trabalho de doutorado desenvolvido por Borinelli 
em 2006, que conceituou a estrutura básica da controladoria, complementada pela literatura 
disponível sobre o tema, e assim realizou-se uma avaliação entre a teoria e a aplicação da 
prática da controladoria em artigos. 

Neste capítulo serão apresentados os resultados do comparativo dos trabalhos finais da 
Especialização em Controladoria da Universidade de Passo Fundo, e de artigos publicados em 
quatro revistas nacionais, para analisar se seguem as tendências literárias e metodológicas, 
bem como a literatura consultada. 

 
4.1 AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS DE PÓS - GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA E 

GESTÃO TRIBUTÁRIA DA UPF 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram avaliados os artigos apresentados entre 
2010 e 2013 pelas turmas de pós-graduação em controladoria e gestão tributária da UPF, dos 
77 (setenta e sete) trabalhos analisados, foram encontrados 39 (trinta e nove) trabalhos que 
tratam sobre controladoria, representando 51% dos estudos realizados. 

Os demais trabalhos apresentados por estas turmas discutem sobre SPED – Sistema 
público de escrituração digital, ICMS, substituição tributária, normas contábeis específicas 
como por exemplo a ITG 1000, ISO 9001 e assuntos afins. 

Analisando os trabalhos que tiveram citados como área de atuação controladoria 
constatou-se que a principal metodologia adotada foi o estudo de caso e a pesquisa de campo 
com a utilização de questionários.  
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Pela análise dos trabalhos, 65% dos artigos desenvolvidos pelas turmas de pós-

graduação em controladoria da UPF tem por base estudo de caso, ou seja, realizam o estudo 
analisando os dados de uma empresa, apresentando resultados que especificamente podem ser 
utilizados pala empresa estudada. Somente 35% dos trabalhos realizados são oriundos de 
pesquisa de campo, ou survey, os quais buscam informações sobre o desenvolvimento, 
aplicação e atuação da controladoria em diversas organizações da região norte e até mesmo do 
estado do Rio Grande do Sul. 

Com o objetivo de avaliar as áreas práticas da controladoria utilizadas nos artigos da 
UPF, buscou-se nos trabalhos os demonstrativos citados como de responsabilidade ou função 
da controladoria, assim como as atividades destinadas a esta área e os artefatos utilizados. 

A principal informação, ou demonstrativo, vinculada como função ou atividade da 
controladoria é a elaboração de relatórios de custos e o efetivo controle dos mesmos, este 
tema é encontrado em 12 (doze) dos 39 (trinta e nove) trabalhos analisados, o que 
corresponde a 31% do total.  

Ainda, podem-se destacar como principais temas abordados nas pesquisas em 
controladoria a gestão de informação, o planejamento tributário, o planejamento estratégico, 
bem como a utilização de Balanced Scorecad – BSC. A tabela 1 demonstra as atividades que 
foram citadas nos artigos como sendo de responsabilidade do controller:  
 
  Tabela 1: Responsabilidade do Controller 

São responsabilidades da controladoria/ controller   % 
Desenvolver e gerenciar o sistema contábil de informação 9% 
Atender os agentes de mercado (preparar informações) 4% 
Gerenciar Impostos (registro, recolhimento, supervisão) 13% 
Desenvolver e gerenciar o sistema de custos 20% 
Realizar auditoria interna 9% 
Desenvolver e gerenciar o sistema de informações gerenciais 5% 
Prover suporte ao processo de gestão, com informações 9% 
Coordenar os esforços dos gestores das áreas (sinergia) 4% 
Elaborar, coordenar, assessorar e consolidar a elaboração do orçamento das áreas 7% 
Desenvolver, acompanhar e assessorar o controle e planejamento do orçamento 9% 
Desenvolver políticas e procedimentos contábeis e de controle 11% 
TOTAL: 100% 

   Fonte: Autor 
 
As funções de controladoria mais citadas nos artigos são custos e gestão de 

informações, sendo assim, encontra-se nos trabalhos como sendo de responsabilidade do 
controller as funções de gerenciamento de um sistema contábil, de controle e de custos. 

Pela Tabela 1, verifica-se que dentre as principais responsabilidades do controller, está 
o gerenciamento do sistema de custos, em 20% das pesquisas, justificando-se que a função de 
controle de custos é a mais estudada nos trabalhos, e respondendo ao objetivo, estes artigos 
estão de acordo com a literatura, pois encontram-se as funções de gerenciar, coordenar e 
desenvolver sistemas de planejamento e controle como principais atribuições do controller. 

O gerenciamento de impostos e a realização do planejamento tributário, também se 
apresentam como função do controller, visto que aparece em 13% dos trabalhos realizados, 
entretanto salienta-se que a ênfase da especialização da UPF, é a tributária, fato que poderá ter 
influenciado este percentual elevado. Na tabela 2 apresentam-se os artefatos de controladoria 
citados nos artigos analisados: 

 
   Tabela 2: Artefatos de Controladoria encontrados nos trabalhos da UPF 
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Os artefatos que mais aparecem nos artigos 2010 2011 2012 Total 
Custeio por absorção - 1 3 4 
Custeio Baseado em Atividade – ABC 2 - 1 3 
Custeio pleno, integral ou RKW - - 1 1 
Custeio variável ou direto - 1 4 5 
Custeio Padrão - 1 1 2 
Retorno sobre investimento 3 1 - 4 
Valor presente 1 1 - 2 
Retorno sobre patrimônio líquido - 1 - 1 
Planejamento estratégico e operacional 1 3 4 8 
Orçamento organizacional 1 1 2 4 
Mapa de Gestão de Risco - 2 - 2 
Fluxo de Caixa 1 - 1 2 
Planejamento Tributário 3 3 3 9 
Gestão de Informação 4 - 4 8 
Proteger os Ativos da Empresa - - 2 2 
Controle Ativo Imobilizado e Auditoria Interna - - 1 1 
Balanced Scorecard – BSC - - 1 1 
Retorno sobre estoque e controle de desperdício - - 1 1 
Teoria das Restrições (custos) - 1 - 1 
TOTAL: 16 16 29 61 

    Fonte: Autor 
 
Os artefatos de maior preferência dos autores que realizaram artigos de gestão de 

custos são: custeio variável ou direto, custeio por absorção e custeio ABC, que representam 
25% dos artefatos encontrados. Dentre os demais artefatos que se destacaram nos artigos da 
UPF, foram o planejamento tributário com 15%, e o planejamento estratégico e operacional e 
a gestão informacional, ambos com 13% dos artefatos detectados.  

Também foram analisadas as principais referências utilizadas para o desenvolvimento 
dos trabalhos, encontram-se os livros e artigos, sendo que se destacam: Borinelli (2006); 
Kaplan e Norton (1997); Nascimento e Reginato (2007 e 2010); Padoveze (2004); Oliveira, 
Perez Jr e Silva (2004); Fabretti (2009) e alguns poucos artigos do Congresso de 
Controladoria e Contabilidade da USP (2004 a 2011). 

Em revistas e eventos encontram-se com maior busca o congresso de contabilidade e 
controladoria da USP. Como uma limitação observou-se que somente uma pesquisa possui 
consulta a periódicos internacionais, sendo o artigo publicado no ano de 2002 no Journal of 
Management, que aborda sobre a percepção dos executivos de fontes de incerteza: sobre 
taxonomia numérica e dimensões subjacentes. 
 
4.2 AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS DE CONTROLADORIA APRESENTADOS EM 

REVISTAS 
 

 Para a avaliação dos assuntos estudados sobre controladoria e sua comparação com a 
teoria, além dos trabalhos de pós-graduação da UPF foram escolhidos quatro periódicos de 
contabilidade.  

A escolha das revistas foi realizada através das instituições promotoras, sendo que se 
escolheu universidades que possuem programas de pós-graduação em mestrado e doutorado 
em contabilidade. As revistas escolhidas foram: Contabilidade e Finanças da USP; 
Contabilidade e Organizações da USP, Universo Contábil da FURB Blumenau SC; e Base da 
Unisinos RS.  Foram analisadas as publicações de 2010 a 2013, selecionando-se apenas os 
artigos relacionados à controladoria. Foram analisados 46 (quarenta e seis) trabalhos, sendo: 2 
(dois) artigos da Revista Contabilidade e Finanças; 16 (dezesseis) artigos da Revista 
Contabilidade e Organização; 20 (vinte) artigos da Universo Contábil; e 8 (oito) artigos da 
Base.  
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Nos artigos analisados nos periódicos nacionais observou-se que a metodologia 
utilizada na grande maioria das pesquisas é a pesquisa de campo, ou seja, levantamentos 
(survey) coletando informações e opiniões de determinada população, sendo que 76% dos 
estudos se baseiam em pesquisa de campo, observando como a controladoria e seus artefatos 
é utilizada nas organizações. 

Em relação aos demonstrativos citados nos periódicos como sendo de responsabilidade 
da controladoria, tanto na elaboração ou a análise, verificou-se que em um trabalho pode ser 
encontrado mais de uma área de estudo e função de controladoria. Da mesma forma que 
encontrado nos trabalhos da UPF, observa-se que nas revistas o maior interesse dos 
pesquisadores de controladoria, é por trabalhos dentro da área de controle de custos que 
aparecem em 22 dos 46 trabalhos analisados, e isso representa 48% das publicações destas 
revistas. 

 Outra área de destaque da controladoria é o planejamento estratégico, observado em 
10 dos 46 artigos avaliados, ou seja, 22% das publicações. Dessa forma, gestão de custos e, 
estratégica representam 70% dos trabalhos publicados nos periódicos analisados. Assuntos 
como balanço patrimonial, e fluxo de caixa não foram encontrados nas análises. 

Como sendo de responsabilidade da Controladoria/Controller encontra-se a função de 
desenvolver e gerenciar o sistema de custos, como principal, seguida do gerenciamento de 
sistema de informações, como se apresenta na tabela 3: 

 
Tabela 3: Responsabilidade do Controller conforme publicações 

Como sendo de responsabilidade da controladoria/ controller  % 

Desenvolver e gerenciar o sistema contábil de informação 3% 
Gerenciar Impostos (registro, recolhimento, supervisão) 2% 
Desenvolver e gerenciar o sistema de custos 36% 
Realizar Auditoria Interna 2% 
Desenvolver e gerenciar o sistema de informações  15% 
Prover suporte ao processo de gestão, com informações 8% 
Elaborar, coordenar, assessorar a elaboração do planejamento da organização 2% 
Elaborar, coordenar, assessorar e consolidar a elaboração do orçamento das áreas  10% 
Desenvolver, acompanhar e assessorar o controle do planejamento/orçamento 8% 
Desenvolver políticas e procedimentos contábeis e de controle 15% 
TOTAL: 100% 

  Fonte: Autor 
 
Em 36% dos trabalhos analisados a atividade de desenvolvimento e gerenciamento de 

custos é citada, seguida de 15% que busca desenvolver um sistema de informação. As 
responsabilidades de gerenciamento de impostos e auditoria interna são as menos estudadas e 
encontram-se em apenas 2% dos artigos. 

Na tabela 4, apresentam-se os principais artefatos de controladoria citados e ou 
pesquisados nos artigos dos periódicos avaliados. 
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  Tabela 4: Artefatos de Controladoria encontrados nas Revistas Pesquisadas 

Os artefatos que mais aparecem nos artigos USP Universo Contábil Base Total 
Custeio por absorção - 4 2 6 
Custeio Baseado em Atividade – ABC 3 5 3 11 
Custeio variável ou direto 2 3 1 6 
Custeio Padrão 2 6 1 9 
Retorno sobre investimento - 7 1 8 
Valor presente - 1 - 1 
Retorno sobre patrimônio líquido - 2 - 2 
Planejamento estratégico e operacional 4 3 2 9 
Orçamento organizacional 2 6 - 8 
Mapa de Gestão de Risco 1 2 - 3 
Fluxo de Caixa 1 1 - 2 
Gestão de Informação 3 2 - 5 
Balanced Scorecard – BSC 2 2 2 6 
Custo-Volume-Controle 1 - - 1 
Retorno Ativo e Retorno sobre Resultado 1 1 - 2 
Controle Interno 1 -  1 
SCG - Sistema Controle Gerencial - 1 - 1 
Analise Externa de Custos - 2 2 4 
EVA - - 1 1 
TOTAL: 23 48 15 86 

    Fonte: Autor 
 
Todos os sistemas e ou metodologias de custos foram bastante citadas/utilizadas nos 

trabalhos, principalmente o custeio ABC e o custeio padrão, sendo que estes artefatos 
representam 37% dos artefatos citados. Outros artefatos encontrados nos artigos são 
planejamento estratégico e operacional, com 9% e orçamento organizacional, que aparece 
citado também em 9% dos artigos analisados. 

Na análise das principais referências utilizadas pelos autores dos artigos publicados 
nos periódicos pesquisados, observam-se os seguintes autores: Antony, Govindarajam (2006); 
Beuren (2002); Borinelli (2006); Kaplan e Norton (2004); também são utilizados artigos dos 
congressos da USP de Controladoria e Contabilidade, Contabilidade e Finanças e Congresso 
de Custos (2001 a 2010), o grande diferencial dos artigos publicados em periódicos são as 
pesquisas em artigos internacionais tais como: Journal of Cost Management, Journal 
Management Accounting Research, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 
Accounting Organizations and Society de (1978 a 2010). 

 
4.3 COMPARATIVO DOS ARTIGOS DA UPF COM ARTIGOS DOS PERIÓDICOS 

 
Analisando os artigos de pós-graduação de controladoria da UPF e comparando-os 

com os artigos analisados nas revistas, pode-se observar que enquanto os trabalhos da UPF 
estão desenvolvendo mais estudos de casos nas empresas, os artigos publicados nas revistas se 
baseiam mais em pesquisas de campo amparadas em questionários e coleta de informações, 
estudando a função e as atuações da controladoria no mercado. 

Conforme já relatado anteriormente, o método do estudo de caso é considerado um 
tipo de análise qualitativa e é considerado, de acordo com Yin (2001) o irmão mais fraco dos 
métodos das pesquisas nas ciências sociais.  O autor ainda relata que, o estudo de caso é visto 
como a forma menos desejável do que a experimentação ou surveys, isto ocorre por razões 
como a grande preocupação sobre a falta de rigor das pesquisas de estudo de caso, uma vez 
que, " muitas vezes, o investigador de estudo de caso tem sido descuidado e tem admitido 
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evidências equivocadas ou enviesadas para influenciar a direção das descobertas e das 
conclusões". (YIN, 2001, p. 21) 

No entanto quanto a elaboração e ou análise dos demonstrativos de controladoria tanto 
nos trabalhos da UPF quando nas revistas pesquisadas se baseiam principalmente no controle 
de custos, seguido da gestão de informação, planejamento estratégico e operacional. Enquanto 
os artigos da UPF destacam com importância o planejamento tributário, os artigos das revistas 
o deixam em um nível inferior, dando destaque a, indicadores de análise patrimonial e 
financeira. Isso é consequência da ênfase dada na especialização da UPF que é em gestão 
tributária. Os artefatos mais encontrados em ambas as pesquisas (UPF e periódicos) estão 
baseados em sistema de custeio, planejamento estratégico e operacional.  

 Em relação a bibliografia em comum destes artigos tem grande influência da tese de 
Borinelli (2006) que se apresenta como um marco teórico da controladoria no Brasil. Destaca-
se as publicações do congresso de contabilidade e controladoria da USP. Como fator de 
limitação observou-se que nos artigos elaborados pelos pós-graduandos da UPF, são pouco 
utilizados artigos e a literatura internacional.  

É importante destacar que tanto nos estudos desenvolvidos na Universidade de Passo 
Fundo, quanto nos periódicos avaliados, as funções atribuídas a controladoria encontram-se 
de acordo com a abordagem da literatura relacionados as funções da controladoria, sendo 
atividades voltadas para o apoio no processo de gestão e na tomada de decisão. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Baseando-se na pesquisa de Borinelli (2006) e nas demais bibliografias que abordam o 
tema controladoria, este trabalho teve por objetivo verificar se os artigos que estão sendo 
desenvolvidos e publicados na área de controladoria encontram-se de acordo com as 
definições literárias. 

Borinelli (2006, p.226) em seus estudos desenvolveu a estrutura conceitual básica de 
controladoria, estudando e pesquisando toda a diversidade de autores da área, e definiu a 
controladoria e sua função como um órgão responsável pelo processo de gestão e pelo 
fornecimento de informações nas ordens operacional, econômica, financeira e patrimonial, 
para assessorar o processo de gestão em busca de um melhor resultado organizacional. 

Foram analisados 85 artigos, 39 desenvolvidos pelas turmas de pós-graduação em 
controladoria e gestão tributária da UPF, e os demais das publicações dos periódicos: 
Contabilidade e Organização, Contabilidade e Finanças, Universo Contábil e Base, de 2010 a 
2013. 

No estudo efetuado observou-se que no conceito literário a função da controladoria é 
desenvolver e gerenciar sistemas e processos para criar informações e ferramentas de controle 
e de decisões. Na pesquisa feita aos artigos desenvolvidos se averiguou o mesmo conceito, 
desenvolvido nos trabalhos a criação de ferramentas e sistemas de apoio, sendo o mais 
estudado o sistema de custos, encontrado em 40% dos artigos analisados. 

Em 35% dos artigos da UPF e 76% dos artigos publicados nos periódicos, observa-se 
que foram desenvolvidos estudos de campo ou levantamento, buscando identificar aspectos da 
controladoria, utilização, artefatos, organizações, porte, enfim, descrevem a utilização, 
importância, evidência da controladoria, considerada hoje como uma das principais áreas de 
atuação profissional, e melhor remunerada para o profissional contábil. 

Identificou-se nos artigos a importância da controladoria para as empresas, com 
destaque para o desenvolvimento dos sistemas de controle, geração de informação para o 
processo decisório, conforme apresentado na literatura, que aborda que a função da 
controladoria é a geração de informação para fomentar a gestão, ressaltando que ela não a 
responsabilidade pela execução e pela tomada das decisões. Os assuntos relacionados a 
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controladoria de maior interesse dos pesquisadores, tanto nos trabalhos finais de curso da 
Especialização em controladoria da UPF, como nos periódicos analisados na pesquisa são: 
sistema de custos, gestão de informação e planejamento estratégico. 

Como sugestão para novas pesquisas ressalta-se a importância de identificar nas 
empresas já estudadas em trabalhos anteriores, principalmente os focados em estudos de caso, 
o que mudou depois da aplicação das ferramentas de controladoria. 
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