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OS NOVOS PARADIGMAS E 
DESAFIOS DA FUNÇÃO 

CONTROLADORIA



Palestrante – Luís Valíni Neto
• Técnico Contábil - Administrador de Empresas pela Universidade de RibeirãoPreto - Pós - graduado em Administração de Empresas - Pós-graduado emEconomia e Finanças - MBA em Finanças Empresariais – MBA em Marketingpela Fundação Getúlio Vargas
• Experiência profissional de 28 anos como executivo e consultor em empresasdos segmentos alimentícios, metalúrgicas, indústrias gráficas, empresas dedistribuição, varejistas, shopping centers, serviços e empresas de informática,atuando nas áreas econômico-financeiras, projetos de investimentos,implantação de administração e planejamento estratégico, BSC, implantação desistemas de informática, diagnósticos e auditorias gerenciais, implantação dedepartamentos de controladoria, avaliação de empresas, reestruturação deempresas, businesss planning, recuperação judicial e extrajudicial. Coordenadordos cursos de Pós-graduação de Controladoria e Finanças, Gestão Estratégica dePessoas, Logística, Administração Hoteleira no Senac - Ribeirão Preto desde2010 além de professor das disciplinas de Finanças Corporativas, GestãoEstratégica de Custos, Planejamento Empresarial, Gestão Estratégica,Matemática Financeira e Análise de Investimentos dentre outras. Também éDiretor da empresa da empresa de consultoria de Valini & Associados.



• O Senac promove, há 66 anos, o crescimento profissional epessoal de milhões de brasileiros, por meio de uma vastaprogramação de cursos e atividades em 15 áreas de atuação.
• Está presente em todos os estados do país, em mais de 2.500municípios.
• Já prestou mais de 49 milhões de atendimentos.
• O Centro Universitário Senac oferece:

– 44 títulos de graduação. (SP)
– 91 títulos de pós-graduação
– Graduação EAD (SP)
– Cursos Técnicos
– Extensão
– Idiomas
– Cursos Livres
– Atendimento Corporativo

Senac - SP



• O Senac Ribeirão Preto oferece:
– 8 títulos de pós-graduação
– Cursos Técnicos
– Extensão
– Idiomas
– Cursos Livres
– Atendimento Corporativo

Senac – Ribeirão Preto

5.000 alunos mês na unidade de Ribeirão



•Estamos oficialmente lançando os cursos de pós-graduação para as turmas de 2013.
• Nossos títulos:

– Controladoria e Finanças
– Design de Interiores
– Design Gráfico
– Arquitetura Comercial
– Ergonomia
– Gerenciamento de Projetos - práticas do PMI
– Gestão estratégica de pessoas (inscrições a partir de maio 2013

Senac - SP



Controladoria e Finanças
Início Previsto
Março 2013

Turmas semanais
Segundas e quartas-feiras



• Pós-Graduação Senac
– Águas de São Pedro
– Bauru
– Campinas
– Campos do Jordão
– Jundiaí
– Osasco
– Presidente Prudente
– Ribeirão Preto
– Santo André
– Santos
– São José dos Campos
– São José do Rio Preto
– São Paulo

Senac





Nosso mundo competitivo

• As empresas necessitam:
– Ter equipes com visão sistêmica
– Tomadores de decisão
– Capacidade analítica
– Ter profissionais com visão de longo prazo
– Termos informações confiáveis



Contabilidade em muitas empresas
• Sempre atrasada.
• Apenas para cumprir 

minimamente as obrigações 
fiscais.

• Desintegrada com o resto das 
empresas.

• Departamento do retrabalho.
• Não serve para nada, pois, as 

informações estão em muitas 
vezes classificadas de forma 
errada.

• É a maior biblioteca da 
empresa.

• É um departamento que gera 
despesa.

• É passiva



O Contador em muitas empresas
• Visto por muitos apenas para 

resolver problemas fiscais.
• Trabalha em um departamento 

que não gera resultados.
• É quem atende fiscalização.
• É um departamento 

burocrático que não deixa 
fazer nada.

• Que implica por conta de 
documentos que estão 
errados.

• Enfim, temos que ter a 
contabilidade para atender o 
governo.



E o que o departamento contábil 
faz?

• Fatura
• Escritura notas fiscais de 

compra e venda
• Lança despesas
• Faz alterações em contratos 

sociais
• Fecha o custo contábil
• Fecha balanço
• Atende a fiscalização
• Confere notas fiscais
• Atende auditoria
• Discute com outros 

departamentos quando 
documentos estão errados



E o que o departamento contábil 
faz?

• Envia obrigações acessórias
• Envia contrato para a junta 

comercial
• Nem sempre é valorizado 

financeiramente como os 
demais

• .....



A CONTABILIDADE SÓ FAZ 
ISSO EM UMA EMPRESA?



NÃO!!!!
ELA FAZ TUDO ISSO E PODE 

FAZER MUITO MAIS!!!
Dependerá de sua Visão e Foco



Através da Contabilidade e da Controladoria
são registrados todos os dados referentes
aos clientes, seus hábitos, tipos e volume de
compras, região de vendas, etc. Logo,
algumas perguntas poderão ser feitas,
como: Será que estes dados têm contribuído
para monitorar os negócios da organização?



É necessário que  transformemos  
instrumentos meramente fiscais em 

instrumentos  para suporte e tomada de 
decisão de gestores



Como estas transformações podem 
ocorrer?
• Tecnologia da informação
• Visão de negócio
• Liderança
• Conhecimento amplo de negócios
• Visão estratégica
• Agir como Staff e Integrador
• Novos Conhecimentos
• Continuo aperfeiçoamento
• Se tornar um vendedor
• Tornando-se estratégico



CONTABILIDADE CONTROLADORIA



CONTABILIDADE INTELIGÊNCIA 
EMPRESARIAL



Algumas questões
• Seus planos de marketing e de vendas estão realmente 

observando estas informações necessárias?
• Quem são realmente seus clientes? 
• O que estão comprando?
• Em que volume? 
• Em que níveis de rentabilidade?
• Quais os custos de manter estes clientes? 
• Qual o custo de conquistar novos clientes?
• Qual o potencial destes clientes? 



Inteligência Empresarial
• Apesar de termos mencionado questões relativas a 

marketing é na contabilidade ou sistema de informação 
gerencial da empresa que conseguimos enxergar:
– a rentabilidade – que é o lucro líquido em razão das vendas 

líquidas – determinada com base no perfil dos clientes;
– o comportamento das vendas estudado por faixa etária, 

linha de produtos, segmento industrial, área geográfica, 
canal de distribuição, tipo de esforço de marketing, 
segmento de mercado e centro de responsabilidade;

– os custos envolvidos nas iniciativas de marketing, tais como 
mala-direta, telemarketing, comércio eletrônico, televisão e 
jornais, medidos e comparados com o retorno;

– a margem de contribuição como instrumento de medida;



Inteligência Empresarial
– o benefício do uso de custos adicionais nas vendas poderá 

ser estimado e medido através da utilização de índices de 
custos diretos;

– A eficiência dos vendedores poderá ser avaliada, através 
da receita, custo e margem por vendedor.

– Qual o valor monetário dos pedidos obtidos por hora 
aplicada. Avaliação das operações de telemarketing;

– O comportamento dos consumidores poderá auxiliar na 
estimativa das vendas.

– Como realizar comparação dos clientes existentes versus 
novos clientes;

– Gerir melhor os custos de marketing e suas hipóteses 
utilizadas no processo de decisão;

– Etc.



O que a Controladoria estratégica
proporciona?

• A utilização de métodos, técnicas e ferramentas da
Contabilidade e da Controladoria auxiliam os gestores na
tomada de decisão, integrando todo o processo empresarial
e operacional, com reflexos nos resultados operacionais,
econômicos e financeiros, tais como:
– sistemas de custeio – absorção, direto ou variável, por atividades,

custo meta;
– sistema orçamentário - orçamento integrado, flexível, contínuo, base

zero, por atividades, perpétuo;
– avaliação de desempenho – balanced scorecard e suas dimensões,

sistema medição da qualidade e não qualidade;
– medição de ativos tangíveis – capital investido - versus ativos

intangíveis – capital intelectual, marca, carteira de clientes;
– contabilidade social, ambiental e em moeda forte; e
– índice de valor econômico adicionado; índice de valor agregado.



O que é controladoria?
• A Controladoria é um segmento da Contabilidade ou da 

Administração, podendo ser dividida em Controladoria 
Administrativa e Controladoria Contábil, mas na prática profissional 
ambas costumam ficar sob a égide de um único gestor, chamado 

de controller ou controlador. É uma área de staff, ou seja de 
assessoria e consultoria, normalmente fora da pirâmide hierárquica 

da organização.

Este conceito dependerá do tipo, tamanho, 
hierarquia, segmento, 

se é familiar ou profissionalizada etc. 



Missão da Controladoria

A controladoria deve promover a eficácia 
organizacional, viabilizar a gestão econômico-

financeira e participar ativamente do planejamento 
e controle das operações.



Premissas de uma controladoria
estratégica

• Lucro deve ser a medida de eficácia da 
empresa

• Lucro como diferença de patrimônios líquidos
• Lucro é maior ou menor segundo o grau de 

competência empresarial
• Os empreendimentos empresariais são

investimentos
• Valor econômico da empresa
• Mensuração do valor da empresa
• Dificuldade de mensuração da previsibilidade do 

mundo real



Premissas de uma controladoria
estratégica
• Execução e controle são fundamentais
• A empresa é a reunião de especialidades humanas
• Os gestores são responsáveis pela geração do 

resultado
• Nível ótimo de informação



A Controladoria estratégica e as demais áreas da 
empresa
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Missão, Crenças e
Valores

CONTROLADORIA
Asseguradora da Eficácia Empresarial

CONTROLADORIA
Asseguradora da Eficácia Empresarial

A Empresa

Produtos/Serviços
e Processos

Compras Produção Desenvolvimento
de Produtos Comercialização Finanças

Sistemas de Informação de Apoio às Operações
Sistemas de Informação de Apoio à Gestão

Sistemas de Informação de Apoio às Operações
Sistemas de Informação de Apoio à Gestão

Áreas de Responsabilidade
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Ambiente Remoto
Sociedade

Política

Recursos 
Naturais

Clima
Demografia

Tecnologia

Economia

Legislação 
e Tributos

Educação

Cultura
Ambiente Próximo

Clientes

Comunicação
Sindicatos

Acionistas Governo
Comunidades

Fornecedores
Entradas

Materiais
Equipamentos
Energia
Pessoas
Informações

Processamento

A Empresa

Saídas

Produtos
Bens
Serviços

Concorrentes

Necessidade de visão sistêmica



Características de um bom Controller
• Boa formação profissional
• Visão sistêmica
• Aptidões de um consultor
• Capacidade de influência
• Capacidade de persuasão
• Ter a consciência que é um profissional de apoio
• Educador
• Pensamento racional
• Capacidade de lidar com múltiplos interesses
• Capacidade analítica
• Bom trâmite em todas as áreas
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Características de um bom Controller

• Conhecimento de processos e fluxo de operações
• Conhecimento de legislação
• Ótimo conhecimento em sistemas de informação
• Capacidade de modelagem
• Mente inquieta
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Porque o mercado precisará destes profissionais?
• O governo esta aprimorando seus sistemas de informação fazendocom que as empresas tenham cada vez mais dificuldades em buscaralternativas de não pagar impostos.
• Sobreviverá a empresa competente.
• Terá oportunidade o profissional com boa formação.
• Quanto mais experiências adversas em sua carreira, mais o profissional terá valor.
• Terá oportunidade o profissional com iniciativa e dedicação.
• Somos um país que tem muitas empresas pequenas e médias quenecessitam aprimorar sua gestão.
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Porque o mercado necessitará destes
profissionais?

• Porque existem muitas empresas de grande porte que
não possuem boas informações para serem
gerenciadas.

• Etc…
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Não sou da área de contabilidade. Por que
devo conhecer controladoria?

• Porque ter visão sistêmica é fundamental para todos os
profissionais.

• Porque você, independente da área em que atua, é 
cobrado por resultados e criação de valor.

• Porque conhecer números facilita a tomada de decisão
de qualquer profissional.

• Porque os conhecimentos se complementam em um 
ambiente de gestão.
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Instrumentos de Controladoriano Processo de Gestão

Planejamento
Estratégico

Planejamento
Operacional Programação Execução Controle

• Cenários 
• Sistema de 

Informações
• BSC
• Gestão de

Riscos

• Determinação 
da Estrutura 
Patrimonial

• Plano 
Orçamentário

• Modelos
Decisórios 
para Eventos
Econômicos

• Custos e PV
• Avaliação  de

Resultados e
Desempenho



A Controladoria na Estratégia
• Planejamento Estratégico 
• Cenários 
• Informações para a Estratégia
• Balanced Scorecard - Controle de Metas Estratégicas
• Gerenciamento do Risco
•Sistema de informação para acompanhamento do negócio



Gerenciamento do Risco 

Gestão do RiscoControle de 
ameaças/ riscos
internos
“Coisas ruins podem acontecer”

Retorno de 
oportunidades
externas

“Boas coisas podem não 
acontecer”

Conformidade Desempenho



A Controladoria no Planejamento Operacional

 Determinação da Estrutura do Ativo (Empresa, Unidades 
de

Negócio, Linhas de Produto)
 Determinação da Estrutura do Passivo

Ativo Passivo

Capital de Giro
Ativo Fixo

Capital de Terceiros
Capital Próprio



A Controladoria na programação
Execução do Plano Orçamentário

• Definição do modelo;
• Elaboração;
• Cronograma;
• Monitoramento;
• Controle Orçamentário;
• Utilização para Avaliação de Desempenho.



• Gestão de Custos;

• Gestão de Preços de Venda;

• Avaliação do Desempenho Global;

• Avaliação do Desempenho Setorial;

• Monitoramento do Valor da Empresa.

A Controladoria no Controle e Avaliação de 
Desempenho



EVOLUÇÃO DAS 
CONTROLADORIAS
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CONHECIMENTO E INTEGRAÇÃO

Posicionamento da Controladoria naempresa
– GRAUS OU NÍVEIS DE CONTROLADORIA
– EIXOS OU DIMENSÕES DA EVOLUÇÃO

CONTROLADORIA 
OPERACIONAL

CONTROLADORIA 
PLENA OU 

ESTRATÉGICA



CONTROLADORIA
ESTRATÉGICA

INDÚSTRIA

FINANÇAS

TÉCNOLOGIA

P & D

CONTABILIDADE

CLIENTES

MARKETING

SUPRIMENTOS

Ambiente
Externo Acionistas



DIMENSÃO CONHECIMENTO E INTEGRAÇÃO

Fatores críticos de evolução

AVALIAÇÃO 
INTEGRADA DE 
DESEMPENHO

ÊNFASE NA 
CONTABILIDADE 

FISCAL



Fatores críticos de evolução

CONTROLADORIA 
ESTRATÉGICA

CONTROLADORIA 
OPERACIONAL



DIMENSÃO POSIÇÃO NA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO

POSIÇÃO NO 
NÍVEL DE DIREÇÃO 
DA ORGANIZAÇÃO

TERCEIRO OU 
QUARTO ESCALÃO 

HIERÁRQUICO

INDEPENDÊNCIA DA 
CONTROLADORIA 

DA DIR. FINANCEIRA

Fatores críticos de evolução



A DIMENSÃO DO 
CONHECIMENTO 
INTEGRADO DA 

CONTROLADORIA PLENA



CONTROLADORIA PLENA

Em relação ao profissional:
• Deve ter capacidade de exposição de idéias
• Capacidade de comunicação e influência
• Características pessoaisfortes
• Visão sistêmica

As capacidades profissionais distintas
da controladoria plena

CONHECIMENTO DA CONTABILIDADEFISCAL
CONHECIMENTO DA CONTABILIDADEGERENCIAL



ÁREA FUNCIONAL DE CONTABILIDADE FINANCEIRA  

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS PCGA
GESTÃO TRIBUTÁRIA

FATORES CRÍTICOS INTERNOS - FKI
SARBANES-OXLEY (SOX)

REGISTROS PATRIMONIAIS PCGA
VALORES DE REPOSIÇÃO

COMPLIANCE EXTERNO
COMPLIANCE INTERNO

AUDITORES EXTERNOS
AUDITORES INTERNOS

CONTABILIDADE FISCAL

INFORMAÇÕES AOS INVESTIDORES 

CUSTÓDIA PATRIMONIAL

COMPLIANCE

RELAÇÃO COM AUDITORES

Área de contabilidade externa da 
controladoria plena

No âmbito institucional e corporativo, Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da mensuração ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer.



ÁREA FUNCIONAL 
DE CONTABILIDADE 
GERENCIAL  

FATORES CRÍTICOS EXTERNOS - FKE
RISCOS EXTERNOS
FATORES CRÍTICOS INTERNOS - FKI
RISCOS INTERNOS
CUSTOS POR PROCESSO
TARGET COSTING E 
ANÁLISE ESTRATÉGICA DAS PREMISSAS
CENÁRIOS COM SIMULAÇÕES

BALANCED SCORECARD INTEGRADO
DESEMPENHO AO NÍVEL DE ÓRGÃO

FINANCIAMENTO E CUSTO DE CAPITAL
COERÊNCIA ESTRATÉGICA

ANÁLISE EXTERNA

ANÁLISE INTERNA DE 
PROCESSOS/RECURSOS 

ANÁLISE DE CUSTOS

PREMISSAS E 
ORÇAMENTO

ANÁLISE DE DESEMPENHO

ANÁLISE DE 
INVESTIMENTOS

Área gerencial da controladoria 
plena



Vinculação ao ambiente
competitivo



Planejamento
Estratégico ControladoriaAção

CONTROLADORIA PLENA



INDICADORES FINANCEIROS
NÃO SÃO SUFICIENTES

PARA A GESTÃO DE UMA EMPRESA



ELES SÃO MUITO IMPORTANTES

MAS NÃO MOSTRAM OQUE FIZEMOS PARA CHEGAR
À DETERMINADA SITUAÇÃO



“O que não é medido não é 
gerenciado”



BALANCED SCORECARD



Controladoria
Plena

Balanced 
Scorecard



Fatores determinantes para a estruturação de uma 
controladoria estratégica

CONTABILIDADE X CONTROLADORIA
DIR. FINANCEIRA X CONTROLADORIA

PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DOS CONTROLES
INDEPENDÊNCIA DOS CONTROLES DA GESTÃO

EXISTÊNCIA DE UMA EFETIVA GOVERNANÇA
NECESSIDADE DE AUDITORIA DA GESTÃO

EXPERIÊNCIAS DE CRISES
HISTÓRICO DA REPARTIÇÃO DE PODER 

IMPORTÂNCIA EFETIVA DOS CONTROLES
CONSIDERAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES 

EXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIAS INTERNAS
ATUAÇÃO DE POSSÍVEIS CANDIDATOS

CULTURA 
ORGANIZACIONAL

NÍVEL DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 

ASPECTOS DA 
EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

DA EMPRESA

AMBIENTE DE CONTROLE

CONFIANÇA NAS 
COMPETÊNCIAS



As três esferas da organização empresarial

• Propriedade legal dos recursos•Determinar objetivos e metas •Aprovar as decisões principais sobre os recursos

GOVERNANÇA

•Receber a delegação do poder dos acionistas e proprietários•Poder de gestão•Tomar as decisões principais sobre recursos da empresa

GESTÃO
• Analisar se os objetivos e metas estão sendo cumpridos e as razões

•Informar a Governança e a gestão

CONTROLADORIA



OS DESAFIOS ATUAIS 
DA CONTROLADORIA



OS DESAFIOS DAS CONTROLADORIAS NAS 
EMPRESAS

• Criar controladorias para pequena e média empresa

• Formar controllers para elaborar controles internos específicos
para cada tipo de empresa e integrá-los em um BSC.

• Superar as barreiras organizacionais sobre a real função e 
importância para o desenvolvimento empresarial.

• Fazer com que os profissionais de controladoria tenham cada
vez mais uma visão sistemica das organizações, não se 
limitando somente a sua área de conhecimento.
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As Funções dos Profissionais de 
Controladoria

• Fazer o planejamento e o controle
• Elaborar relatórios e interpretar informações
• Avaliar as informações e assessorar os 

executivos
• Realizar a administração tributária
• Elaborar relatórios para o governo
• Promover a proteção dos ativos
• Realizar a avaliação econômica da empresa



OBRIGADO
Luís Valini Neto

16 8117-7852
luis@valini.com.br
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